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خة    ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٤رسالة مؤرَّ
  وردت من البعثة الدائمة لفنلندا تتعّلق ببيان مشترك

  ةالنووي عن األحداثللكشف الوطنية  الھياكلبشأن 
 

 ةالنووي عن األحداث الوطنية للكشف الھياكلبيان مشترك بشأن 

 

  

الة مؤرخة  -١ ة رس انون األول/ديسمبر  ١٤تلقَّت األمان ة  ٢٠١٦ك ة الدائم دامن البعث ا  لفنلن اً بھ ان مرفق بي
أن ترك بش ل مش ف  الھياك ة للكش داثالوطني ن األح اً ةالنووي ع ده أيض بانيا، ، تؤيِّ ا، وإس ين، وأرميني األرجنت

ا،  نغافورة، وفرنس ا، وس ا، وجورجي ة كوري يكية، وجمھوري ة التش يا، والجمھوري رائيل، وإندونيس تراليا، وإس وأس
ام، وكاز ت ن ين، وفيي ا، اوالفلب رويج، وھنغاري دة، والن ة المتح يك، والمملك رب، والمكس دا، والمغ تان، وكن خس

  .والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) دة األمريكية، واليابان،والواليات المتح

م  -٢   .طيه الرسالة ونص البيان المشترك إلعالم جميع الدول األعضاءوحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ

  



INFCIRC/905 
  الملحق

 

 لفنلنداالبعثة الدائمة 
  فيينا

  
WIE7M0104-38 

  

  مذكرة شفوية

  

ة أمانة أطيب تحياتھا إلى لدى المنظمات الدولية في فيينا  لفنلنداُتھدي البعثة الدائمة  ة الذري الوكالة الدولية للطاق
م  ة أن ُتعمِّ ة الوكال ذكرة (الوكالة)، وتتشرَّف بأن تطلب من أمان ذه الم ة ھ دول األعضاء في الوكال ع ال ى جمي عل

ان المشترك بشأن وملحقھا الذي يتضمَّن الشفوية  لالبي ة للكشف الھياك ده  ةالنووي عن األحداث الوطني ذي تؤيِّ ال
، وأستراليا، وإسرائيل، وإندونيسيا، والجمھورية التشيكية، وجمھورية كوريا، األرجنتين، وأرمينيا، وإسبانياأيضاً 

د تان، وكن ام، وكازاخس ت ن ين، وفيي ا، والفلب نغافورة، وفرنس ا، وس ة وجورجي يك، والمملك رب، والمكس ا، والمغ
  .واإلنتربول واليابان، المتحدة، والنرويج، وھنغاريا، والواليات المتحدة األمريكية،

ر  ويرجى ذلك عب ة ب ة الوكال غ أمان ان المشترك أن ُتبل ذا البي د ھ ة في تأيي ة الراغب من الدول األعضاء في الوكال
رة  ة تصدر كنش ة كوثيق ي الوكال دول األعضاء ف ع ال ى جمي ائل عل ك الرس يم تل ب تعم فوية، وأن تطل ذكرة ش م
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  آيات تقديرھا.  ىھذه الفرصة كي ُتعرب مجدداً للوكالة عن أسم لفنلنداوتغتنم البعثة الدائمة 

  

  ةالنووي عن األحداثالوطنية للكشف  الھياكلالملحق: بيان مشترك بشأن 

 

  

  [الختم] [التوقـيع]

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ١٤نا، يفي

  
  

  إلى األمانة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 



 

 

  ةالنووي عن األحداثالوطنية للكشف  الھياكلبيان مشترك بشأن 
  

April 01, 2016/NSS 

  
  ٢٠١٦مؤتمر قمة األمن النووي لعام 

  ةالنووي عن األحداثالوطنية للكشف  الھياكلبيان بشأن 

  
  مقدمة

ة  ذه نّي دايا ھ لة الھ ل س جِّ ين، تس ا، األرجنت ة وأرميني يا، والجمھوري رائيل، وإندونيس تراليا، وإس بانيا، وأس وإس
ام، وكازفنلندا، والتشيكية، وجمھورية كوريا، وجورجيا، وسنغافورة، وفرنسا، والفلبين، و دا، افييت ن تان، وكن خس

ولواإلوالمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، وھنغاريا، والواليات المتحدة األمريكية، واليابان،   نترب
ة ة على الصعيد الوطني، وبالنووي عن األحداثللكشف  ھياكلإثبات التزامھا بتطوير  أداةتعزيز الجھود اإلقليمي  ك

اون فّعالة لمكافحة االت جار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشّعة األخرى وإساءة استخدامھا. ويشكِّل التع
ذه  ز عناصر ھ ل تعزي ن أج دولي م لال تراتيجيات  الھياك تركة واس ّديات المش ة التح ية ولمعالج ا الرئيس ومبادئھ

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذا االلتزام التخفيف

ا جميع أنحاء العالمفي األمن النووي في  رئيسيدور بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة)  وتضطلع  يشمل، بم
ة لمكافحة اإلرھاب أخرى، دولية محافل . وتدعم في المجال النوويالكشف والتعاون  من أبرزھا المبادرة العالمي

ة لمكافحة انتشار ةالنوويعن األحداث ، التعاون الدولي في مجال الكشف النووي . وتساعد أيضاً الشراكة العالمي
ىأسلحة ومواد الدمار الشامل  ى طلب  عل اًء عل ووي واإلشعاعي، بن ة في مجال األمن الن ديم المساعدة العملي تق

  ، وتدعم بذلك عمل الوكالة.الدول

  الوكالة

ى إرساء  ة إل ا الرامي دول في جھودھ اندة ال لتقوم الوكالة، من خالل برنامجھا الخاص باألمن النووي، بمس  ھياك
 ً ووي  فّعالة للكشف عن أحداث األمن النووي والحفاظ عليھا ودعمھا. واعتمدت الوكالة َنھجا شامالً حيال األمن الن

ى وضع دعوة إل ذه المنشورات ھو ال ة. والھدف من ھ  وتحسين ووضعت إرشادات على جانب كبير من األھمي
وارد لتحسين ي أحداث األمن النووي عن كشفلل ھيكل ا من م رتبط بھ ا ي املة للكشف وم دابير ش درات وت شمل ق

  .قدرة الدول على كشف التھديدات النووية واإلشعاعية

  المبادرة العالمية لمكافحة اإلرھاب النووي

ةيمثِّل الكشف  ادرة عن األحداث النووي ووي بالنسبة للمب ة لمكافحة اإلرھاب الن ياً من أھداف  العالمي دفاً أساس ھ
ن  ووياألم فالن ال الكش مة ألعم ة حاس ادرة قيم داث . وتضيف أنشطة المب د  ةالنووي عن األح ن خالل تحدي م

  القضايا الشاملة واقتراح حلول جديدة وتعزيز التعاون المتعّدد التخصصات والمشَترك بين الوكاالت.

ادل الممار ويجري وتب دة المتصلة بالكشف الن ة  يوسات الجي ادرة العالمي ة المب ا تحت رعاي ا وتطويرھ وجمعھ
اھم  ن أن تس ووي. ويمك اب الن ة اإلرھ ك الممارسات لمكافح ديثھا. فتل ا وتح ة وتقييمھ داد منشورات الوكال ي إع

ادرة  راراً المب ا م ي تجريھ ة الت ز المناقشات القائمة على السيناريوھات والتمارين النظرية والتمارين الميداني وتعزِّ
  المذكورة الخبرة والمھارات لدى أعضاء مجتمع األمن النووي العالمي.



  االلتزامات

ة واشنطن لألم ام بمناسبة مؤتمر قم ووي لع ا ٢٠١٦ن الن ان، مجدداً التزامن ذا البي د، نحن األطراف في ھ ، نؤكِّ
ين  لة تحس ةبمواص ا الوطني ف  ھياكلن ة بالكش لالخاص ن أج ال  م ع األعم روع ومن ر المش ار غي ة االّتج مكافح

  اإليذائية.

وارد المتاحة للكشف بكفاءة  بأن نستخدمإننا نتعّھد  أن نو ،ةالنوويعن األحداث الم ة العمل تجنُّب ين ب ازدواجي ب
  الوكالة والمبادرة العالمية لمكافحة اإلرھاب النووي وسائر الھيئات ذات الصلة.

  التزامنا بتوصيات الوكالة، مع إيالء عناية خاصة للمبادئ التالية: ونجدد كذلك تأكيد

  ة  للكشف عن أحداث األمن النووي أن يكون مستمداً  ھيكل فّعالينبغي ألي من استراتيجية كشف متكامل
 وشاملة تعدھا الدولة؛

  في االعتبار أن أدوار فرادى المنظمات أن يأخذ أحداث األمن النووي  للكشف عن لھيكل الوطنيلينبغي
 في ميدان الكشف واضحة ال لبس فيھا؛

  النووي؛ أحداث األمن عن كشفالثقافة األمن النووي أداة فّعالة يمكن أن تعّزز كفاءة ُنُظم تشكل 

  الحدودي والداخليقدرات للكشف  التنفيذ أن يشملينبغي.  

ك بإسھاماتنا في صوغ الوثيقة اإلرشادية للوكالة في مجال الكشف. د من جديد أيضاً تصميمنا على التمسُّ   ونؤكِّ

ز ًيا وسع ى تعزي وعيوتحسين إل ة ال ة ل بأھمي ى الصعيد  ةالنووي عن األحداث لكشفالھياكل الوطني ا عل وفھمھ
ة الدولي ا الوكال ي تجريھ ة الت ات العمل االستعراضية الدوري ال حلق دعم أيضاً أعم ي ، نؤّيد ون نوالت دول  يمك لل

اركة أن ات المش ا الممارس ادل خاللھ تفادة تتب دروس المس دة وال تراتيجيات  ،الجي ّديات، واس اقش التح وأن تن
م الوكالة التخفيف، وُنُھج االستدامة على األجل الطو بيل. وسوف تنظِّ يم ري ذكورة في س ات العمل الم ى حلق  أول

  .٢٠١٦بكمبوديا، في نيسان/أبريل 

ان  ويجدد ذا البي ى ھ ووي المنضمين إل ة لمكافحة اإلرھاب الن ادرة العالمي دشركاء المب زامھم بالمشاركة  تأكي الت
  في إطار المبادرة العالمية. الضطالع بھايتم االتي  عن األحداث النوويةالفاعلة والمساھمة في أعمال الكشف 

  
ة  َنھج، نشرت الوكال ذا ال ن ھ دد وكجزء أساسي م ل ٢١الع و دلي ووي، وھ ن الن لة األم ن سلس وان م ذ  بعن التنفي

ووي وتدابير ُنظم المتعلق ب واد  عن كشفللاألمن الن ة والم واد النووي تحكم األخرى  المشعةالم ر الخاضعة لل غي
  .الرقابي

  
April 01, 2016/NSS/ 

  ل الھداياسال

ين،  ا، األرجنت ة كوري يكية، وجمھوري ة التش يا، والجمھوري رائيل، وإندونيس تراليا، وإس بانيا، وأس ا، وإس وأرميني
ين، و ا، والفلب نغافورة، وفرنس ا، وس دا، ووجورجي يك، فنلن رب، والمكس دا، والمغ تان، وكن ام، وكازخس ت ن فيي

  ٢٠١٦، واإلنتربول والواليات المتحدة األمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والنرويج، وھنغاريا،




