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 رسالة وردت من ھولندا فيما يتعلق بتعزيز تنفيذ األمن النووي
 

 تعزيز تنفيذ األمن النووي بيان مشترك حول
  
 

طلبت  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩تلقّت األمانة مذكرة شفوية من البعثة الدائمة لمملكة ھولندا بتاريخ   -١
اإلمارات العربية وألمانيا وإسرائيل وأستراليا وإسبانيا وأرمينيا فيھا البعثة الدائمة من األمانة، نيابةً عن حكومات 

جورجيا وجمھورية كوريا والجمھورية التشيكية والجزائر وتركيا وبولندا وبلجيكا وإيطاليا وأوكرانيا والمتحدة 
المجر وليتوانيا وكندا وكازاخستان و فييت ناموفنلندا والفلبين وفرنسا وشيلي والسويد ورومانيا والدانمرك و
م اليابانوالواليات المتحدة األمريكية وھولندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والمكسيك والمغرب و ، أن تعمِّ

 نص المذكرة الشفوية وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

ً ضمن ھذه الوثيقة نص المذكرة الشفوية، فضالً عن ملحقھا، لعلم   -٢ وفي ضوء ھذا الطلب، يرد مستنسخا
  جميع الدول األعضاء.
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INFCIRC/869 
  الملحق

 مملكة ھولندا
  
  
  

  بيان مشترك حول تعزيز تنفيذ األمن النووي

ة  ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل تھدي البعثة الدائمة لھولندا لدى منظمات األمم المتحدة في فيينا أطيب تحياتھ
ا وإسرائيل وأستراليا وإسبانيا وأرمينيا وتتشرف بأن تطلب من أمانة الوكالة، نيابًة عن حكومات  ارات وألماني اإلم

دة  ة المتح ا والعربي ا وأوكراني دا وا بلجيكوإيطالي ا وبولن ر وتركي يكية والجزائ ة التش ا والجمھوري ة كوري جمھوري
ا و دانمرك وجورجي ا وال ا وشيلي والسويد وروماني ين وفرنس دا والفلب اموفنلن تان و فييت ن دا وكازاخس ا وكن ليتواني
انوالواليات المتحدة األمريكية وھولندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والمكسيك والمغرب والمجر و ، الياب

م نص المذكرة الشفوية التالية وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.   أن تعمِّ

د   دول، تتعھ ى عاتق ال ع عل ووي تق إن الدول المذكورة آنفاً األعضاء في الوكالة، إذ تدرك أن مسؤولية األمن الن
ة ببذل كل جھد ممكن لتحقيق مزيد من التق ة للطاق ة الدولي دم فيما يتعلق بنظام األمن النووي العالمي، ودور الوكال

ر  ار غي ة االتج ا، ومكافح اء نقلھ ك أثن ي ذل ا ف عة بم ادر المش ة والمص ق النووي واد والمراف ن الم ة، وأم الذري
دولي اون ال ات، والتع ووي، وأمن المعلوم ة األمن الن ة، وثقاف ة النووي ل الجنائي ين المشروع، والتحالي آزر ب ، والت

ة أن تضع اإلطار  األمن واألمان النوويين. وبما أن األمن النووي يبقى مسؤولية وطنية، فإنه يتعين على كل دول
  القانوني المالئم والھيكل اإلداري الالزم وما تراه مناسباً من تدابير لتعزيز األمن النووي.

ة أن يساعد ال ة لألمن ومن شأن وضع مبادئ وإرشادات توجيھية دولي ا الوطني ى إنشاء أو تحسين نظمھ دول عل
بما ھو  ذا الصدد، حس ود في ھ ه من جھ ا تبذل ا، فيم ى طلبھ اًء عل دول، بن ى ال النووي. وتقدم الوكالة المساعدة إل

خالل المؤتمر الدولي المعني باألمن النووي الذي عقدته  ٢٠١٣مذكور في اإلعالن الوزاري الذي اعُتِمد في عام 
نظم الوكالة. و ى األھداف والعناصر األساسية ل ة عل تحتوي منشورات سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكال

ة  ت الوثيق رَّ د أُقِ الصادرة ضمن  NSS20األمن النووي الخاصة بالدول، جنباً إلى جنب مع بعض التوصيات. وق
فظي الوكالة وحظيت بالترحيب ، من قَِبل مجلس محا‘أساسيات األمن النووي’سلسلة األمن النووي، والتي تصف 

ام. ي تتضمن  ١من جانب المؤتمر الع ائق الت ّدت الوث د أُِع اً واسعاً في اآلراء. وق اً دولي ة توافق ك الوثيق وتعكس تل
ر من  NSS15و  NSS14و NSS13توصيات الوكالة  ى أكث ووي ينتمون إل ة  ٤٠من قَِبل خبراء في األمن الن دول

  من الدول األعضاء.

م والھدف من ا ي باس ا يل ا فيم ار إليھ دول (المش وم ال ووي ھو أن تق ذ األمن الن ز تنفي ان المشترك حول تعزي لبي
زام  ووي وااللت ن الن ام األم ية لنظ ن العناصر األساس ة القصد م اص، بتلبي ديرھا الخ اً لتق دة")، وفق دول المؤيِّ "ال

ائق الصادرة عن بالتنفيذ الفعال والمستدام للمبادئ الواردة فيه. وھذا االلتزام ال  ِزم للوث يغيِّر من الوضع غير الُمل
  الوكالة ضمن سلسلة األمن النووي. ويجوز للدول أن تلتزم طواعيًة بتنفيذ القصد من التوصيات الفردية.

والتقيُّد بتلبية القصد من  NSS20ومن شأن االلتزام العام بتأييد المبادئ األساسية لألمن النووي المحددة في الوثيقة 
ا يمكن ال ووي. كم توصيات الواردة في سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة أن يؤدي إلى تحسين األمن الن

  أن يكون ھذا االلتزام نموذجاً لسلوك متميز وشفاف ُيحتذى به في جميع أنحاء العالم.
    

 
  .GC(56)/RES/10من منطوق القرار  ٨أنظر الفقرة   ١



ووي أن ويرجى من الدول األعضاء في الوكالة الراغبة في تأييد ھذا البيان المشترك حول تعزي ذ األمن الن ز تنفي
تبلغ أمانة الوكالة بذلك عبر مذكرة شفوية، وأن تطلب تعميم تلك الرسائل الرسمية على جميع الدول األعضاء في 

  .INFCIRCالوكالة كوثيقة تصدر كنشرة إعالمية 

ة ل ة الدولّي ّدداً للوكال ة عن أسمى وتغتنم البعثة الدائمة لھولندا لدى الوكالة ھذه الفرصة كي تعرب مج ة الذرّي لطاق
  آيات تقديرھا.

  

  الملحق: بيان مشترك 

  

  [توقـيع] [ختم]   

  

  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٩فيينا، 

  

 



 

  بيان مشترك

ة:  دول التالي ا إن ال ا وإيطالي دة وأوكراني ة المتح ارات العربي ا واإلم رائيل وألماني تراليا وإس بانيا وأس ا وإس أرميني
الجزائر والجمھورية التشيكية وجمھورية كوريا وجورجيا والدانمرك ورومانيا والسويد و وبلجيكا وبولندا وتركيا

دا وليتواني تان وكن ام وكازاخس دا وفييت ن ين وفنلن ا والفلب ة وشيلي وفرنس ا والمجر والمغرب والمكسيك والمملك
ان ة والياب دة األمريكي ات المتح دا والوالي دا وھولن رويج ونيوزيلن دة والن ال المتح ام فع ى وضع نظ دف إل ، إذ تھ

  ومستدام لألمن النووي، تلتزم بما يلي: 

ادئ األساسية -١  د المب ة  تأيي ي الوثيق ا ف ووي") المنصوص عليھ ن الن يات األم  NSS 20("أساس
ووي  لة األمن الن نظم NSS 20الصادرة ضمن سلس ، بشأن العناصر الموضوعية واألساسية ل

  األمن النووي الخاصة بالدول؛

ذه األھداف  وتلبية القصد من التوصيات -٢  ق أو تجاوز ھ ة، مع تحقي الواردة ضمن الوثائق التالي
  ابير الحكومية:بما في ذلك من خالل تنفيذ وتعزيز اللوائح الوطنية وغيرھا من التد

: "توصيات األمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد النووية NSS13 (INFCIRC/225/Rev.5) أ) 
  والمرافق النووية"؛

ة قواعد NSS14 ب)  ا" ومدون : "توصيات األمن النووي بشأن المواد المشعة والمرافق المرتبطة بھ
  السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا؛ 

ر NSS15 ج)  عة غي واد المش ن الم ا م ة وغيرھ واد النووي أن الم ووي بش ن الن يات األم :  "توص
  الخاضعة للتحكم الرقابي"؛

لين من خالل  ومواصلة تحسين فعالية -٣  أنظمتھا الخاصة باألمن النووي ونظمھا المتعلقة بالمشغِّ
  ما يلي: 

  إجراء تقييمات ذاتية؛  أ) 

ة واستضافة عمليات استعراض يجر ب)  ة االستشارية الدولي ال، الخدم ى سبيل المث ا نظراء (عل يھ
  المعنية بالحماية المادية) بشكل دوري؛

  والعمل بناًء على التوصيات التي تم تحديدھا خالل عمليات االستعراض المذكورة؛ ج) 

  من تمتع الجھات اإلدارية والوظيفية المسؤولة عن األمن النووي بكفاءة مثَبتة؛  والتأكد -٤ 

ووي من خالل واحد أو ، وباإلضافة إلى ذلك فإن الدول المؤيِّدة تعتزم المساھمة في التحسين المستمر لألمن الن
  أكثر من اإلجراءات التالية:

 المساھمة في صوغ وثائق توجيھات األمن النووي الصادرة عن الوكالة؛  

 الدعم والمساعدة التقنيين للدول األخرى من خالل التعاون الثنائي والمتعدد األطراف؛ وتقديم  

  بيل ى س ك عل تمرار، وذل ينھا باس ة وتحس ة أو اإلقليمي ة المحلي ى األنشطة التدريبي اظ عل والحف
  المثال من خالل األنشطة المتصلة بالتعليم أو التصديق أو التأھيل؛



 

 ع ا دة م ات الجي م الممارس ات وتقاس الل الحلق ن خ ال م بيل المث ى س ك عل رى، وذل دول األخ ل
  الدراسية وحلقات العمل وعمليات المحاكاة/التدريبات الميدانية مع احترام السرية؛

 وتشجيع تبادل المعلومات مع احترام السرية؛  

  ار ي إط ات ف راء بعث ووي بغرض إج ن الن ال األم ي مج راء ف وفير خب ارية وت ة االستش الخدم
  ؛الخدمة االستشارية الدولية للحماية المادية التابعتين للوكالةو من النوويالدولية لأل

 وتطوير وتعزيز تدابير األمن اإللكتروني المتعلقة بالمرافق النووية؛  

 ومواصلة مراعاة األمن النووي في جميع مراحل دورة العمر التشغيلي للمرافق النووية؛  

  للطوارئ والحادثات غير المتوقعة والتخفيف من والحفاظ على فعالية قدرات التأھب والتصدي
  حدتھا؛ على نحو يعالج األمن واألمان النوويين معاً؛

  وتقديم مساھمات مالية أو عينية لصندوق األمن النووي التابع للوكالة؛  

  ر ووي ونش األمن الن لة ب ات المتص ال التكنولوجي ي مج وير ف ث والتط ات البح جيع عملي وتش
  التزاماتھا حيال عدم االنتشار ومع قواعد الملكية الفكرية؛ نتائجھا بما يتسق مع

 وتعزيز ثقافة األمن النووي لدى الجھات اإلدارية والوظيفية المعنية باألمن النووي؛  

  ة ة المتعلق ة الخاصة بأفضل الممارسات واألنشطة التدريبي ودعم أو المشاركة في تطوير األدل
  بالمعھد العالمي لألمن النووي؛

 التعاون مع الدول المجاورة لتحسين األمن النووي على الصعيدين الدولي واإلقليمي. وتحسين  

 




