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 نشـرة إعالميــة

  

 

  
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١رسالة مؤرخة 

  وردت من البعثة الدائمة لكندا
 بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن النووي

 

 البيان المشترك بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن النووي
 
  

 

ة  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١رسالة مؤرخة تلقَّت األمانة  -١ دا مرفق ان مشترك من البعثة الدائمة لكن ببي
ووي ن الن ال إدارة األم ي مج د ف دريب المعتم أن الت ا بش ده أيًض يا و، وتؤّي د وإندونيس دا وتايلن تان فنلن كازاخس

 .تحدة األمريكيةالواليات المھولندا وھنغاريا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة ووالمكسيك و

م طـيَّه الرسالة ونص البيان المشترك إلعالم جميع الدول األعضاء. -٢   وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ

  

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

16-47896



 

INFCIRC/901  
  الملحق

  
  
  

  البيان المشترك بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن النووي
  
  

ا أطيب م المتحدة في فيين ة  تھدي البعثة الدائمة لكندا لدى منظمات األم ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل تحياتھ
ذكرة  ة نص الم دول األعضاء في الوكال ع ال ى جمي م عل ة أن تعمِّ ة الوكال (الوكالة) وتتشرف بأن تطلب من أمان

وويالشفوية التالية وملحقھا الذي يتضمَّن  ذي  البيان المشترك بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن الن ال
ده أيًض يا وا تؤّي د وإندونيس دا وتايلن يك وفنلن تان والمكس دة وكازاخس ة المتح رويج والمملك دا والن ا نيوزيلن ھنغاري

 الواليات المتحدة األمريكية. ھولندا وو

ر  ذلك عب ة ب ة الوكال غ أمان ان المشترك أن تبل ذا البي د ھ ة في تأيي ة الراغب وُيرجى من الدول األعضاء في الوكال
تعميم تلك الرسالة على جميع الدول األعضاء في الوكالة كنشرة إعالمية تحمل الرمز  مذكرة شفوية، وأن تطلب

INFCIRC.  

  وتغتنم البعثة الدائمة لكندا ھذه الفرصة كي تعرب مجدداً للوكالة عن أسمى آيات تقديرھا. 

  الملحق: البيان المشترك بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن النووي

  

  ٢٠١٦انون األول/ديسمبر ك ١فيينا في 

  

  إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 



 

١  

  البيان المشترك بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن النووي

  مقدمة

ادة  دا وإنَّ ق دة وكن ة المتح رويج والمملك دا الن دا وونيوزيلن ةھولن دة األمريكي ات المتح ي الوالي وا ف د اجتمع ، وق
دول من أجل  ه ال ذي أحرزت دم ال ون بالتق ب ع، يرحِّ ووي الراب واشنطن العاصمة بمناسبة عقد مؤتمر قمة األمن الن

ي مجال التأكد من تمتع االلتزام بالتنفيذ الفعال والمستدام للعناصر األساسية من إرشادات األمن النووي، ال سيما ف
   الجھات اإلدارية والوظيفية المسؤولة عن األمن النووي بكفاءة مثَبتـة.

مت خمس وثالثون دولة البيان المشترك ٢٠١٤وخالل مؤتمر قمة األمن النووي الذي ُعقِد في الھاي في عام  ، قدَّ
ووي. ذ األمن الن ز تنفي و بشأن تعزي ان المشترك ھ ان الھدف من البي ديرھا  وك اً لتق دة، وفق دول المؤيِّ وم ال أن تق

ادئ  تدام للمب ال والمس ذ الفع زام بالتنفي ووي وااللت الخاص، بتلبية القصد من العناصر األساسية لمنظومة األمن الن
ام  ووي في  ٢٠١٤الواردة فيه. وقامت الوكالة فيما بعد في ع ذ األمن الن ز تنفي ان المشترك بشأن تعزي بنشر البي

  ، وأصبح مفتوًحا أمام أي دولة من الدول األعضاء في الوكالة لتأييده.INFCIRC/869الوثيقة 

ويتمّثل أحد االلتزامات األربعة الرئيسية الواردة في البيان المشترك بشأن تعزيز تنفيذ األمن النووي في أن تعمل 
ة المسؤولة ة والوظيفي ع الجھات اإلداري ة".  الدول المؤيِّدة له على "التأكد من تمت اءة مثَبت ووي بكف عن األمن الن

دول  وثمة تحديات معقَّدة ترتبط بإدارة المواد النووية والمواد اإلشعاعية األخرى، ومن الضروري أن تحرص ال
الين  ديرين الفّع دريب الم ا ت دعم بھم دول أن ت على بقاء ھذه المواد آمنة. ويحّدد البيان المشترك طريقتين يمكن لل

  ن بإدارة ھذه المواد والمرافق ذات الصلة، وھما:والمختّصين المعنيي

التعليم أو  ينھا باستمرار من خالل األنشطة المتصلة ب ة وتحس ة أو اإلقليمي ة المحلي الحفاظ على األنشطة التدريبي
  التصديق أو التأھيل؛

ووي أ المي لألمن الن د الع ق بالمعھ ة تتعل و المشاركة ودعم وضع أدلة خاصة بأفضل الممارسات وأنشطة تدريبي
  في وضعھا.

ووي، اجتمعت  ذ األمن الن ز تنفي دا وودعًما لاللتزامات الواردة في البيان المشترك بشأن تعزي ة المتحدة كن المملك
إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات من أجل إنشاء أكاديمية  الواليات المتحدةھولندا ونيوزيلندا والنرويج وو

ديري األمن المعھد العالمي لألمن النووي،  نح الشھادات لم اد بم ة واالعتم وھي أّول برنامج ھيكلي ومھني للتنمي
ووي  ة األمن الن ؤتمر قم ووي خالل م المي لألمن الن النووي. وقد أُطلقت أول وحدة تدريبية ألكاديمية المعھد الع

  .٢٠١٤لعام 

ام  ووي في ع المي لألمن الن دعٍم من٢٠١٤ومنذ إطالق أكاديمية المعھد الع دول والشركات والمؤسسات  ، وب ال
نح  اد بم المشاركة في مؤتمر قمة األمن النووي، شرعت األكاديمية المذكورة في وضع برنامج دولي قوي لالعتم

ذون  الشھادات في مجال األمن النووي. ـم برنامج التدريب الستحداث شبكة من المھنيين المعتمدين الذين ينفِّ وُصمِّ
الم.تغييرات ھادفة ومستدامة لث ع أنحاء الع وم،  قافة األمن وأفضل الممارسات في مجال األمن في جمي ى الي وحت

ل في برنامج االعتماد بمنح الشھادات في أكاديمية المعھد العالمي لألمن النووي     بلًدا. ٧٥مشترًكا من  ٥٦٠تسجَّ

  



٢  

  الخطوات المقبلة

ة  ي الوثيق واردة ف ات ال ا لاللتزام رارً  ،INFCIRC/869دعًم دريب و/أو وإق ى الت ة إل دولي بالحاج االعتراف ال ا ب
تايلند إندونيسيا والتعليم و/أو منح الشھادات و/أو التأھيل في مجال األمن النووي، ُتثبُت ھذه المجموعة المھداة نية 

دا وھنغاريا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والمكسيك وكندا وكازاخستان وفنلندا وو ات الھولن متحدة الوالي
ا  األمريكية ى توسيع برنامجھ ة إل تقديم مزيٍد من الدعم ألكاديمية المعھد العالمي لألمن النووي في جھودھا الرامي

الدولي لالعتماد بمنح الشھادات، بسبٍل منھا تقديم تأييدھا وتأمين استعراضات النظراء والمساھمات، أو من خالل 
   أي طريقة أخرى حسب االقتضاء.

ا وتعترف ال ود، بم ذه الجھ ز ھ د بتعزي ة وتتعھَّ ة والوكال ين األكاديمي اون ب ود التع ا بجھ دول المذكورة أعاله أيًض
تعاون المعھد العالمي لألمن النووي مع الفريق العامل المعني بأفضل الممارسات التابع لمركز الوكالة لدعم  فيھا:

رة  ه لفت ة عمل ّمن خط ذي تتض ووي، وال ن الن ن وض ٢٠١٥-٢٠١٤األم تفادة م دروس المس ع ال امج لجم ع برن
المي  د الع ة المعھ اون أكاديمي ووي؛ وتع دراسات الحاالت من أعضاء مراكز الدعم والتدريب في مجال األمن الن
ى  اديميين عل ي ساعدت األك ة، والت ة للوكال لألمن النووي مع الشبكة الدولية للتعليم في ميدان األمن النووي التابع

ة مختلطة تفضي التواصل مع المعھد  ى وضع دورات تدريبي ه للمساعدة عل اون مع ووي والتع العالمي لألمن الن
  إلى منح شھادات مشتركة.

ة  دعم أكاديمي م الدول األخرى، بدعم من القطاع الصناعي والمجتمع المدني، التزاًما ملموًسا ب وإننا نرّحب بأن تقدِّ
ن في مجال األمن النووي. فمًعا نستطيع أن نضمن أن تبقى المعھد العالمي لألمن النووي وتكوين مھنيين معتمدي

  المواد النووية والمواد المشعة األخرى آمنة تحت إدارة مھنيين يتمتعون بكفاءة مثَبتة. 

  




