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 ١٤حزيران/يونيه ٢٠١٨

توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

رسالة مؤرخة  ٢٠شباط/فبراير  ٢٠١٨وردت من البعثة الدائمة لماليزيا بشأن بيان
المبادئ الصادر عن فريق االتصال المعني باألمن النووي ،والبيانات المشتركة بشأن كل ٍّ
من التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن النووي ،ودعم قدرات التأھب والتصدِّي
لإلرھاب النووي واإلشعاعي ،والھياكل الوطنية للكشف عن األحداث النووية ،والتخفيف
من التھديدات الداخلية ،وأمن نقل المواد النووية ،وتعزيز أمن المصادر
المشعة
ّ
المختومة القو ّية اإلشعاع ،والحد من استخدام اليورانيوم الشديد اإلثراء وإلغائه في
التطبيقات المدنية

 -١تلقت األمانة رسالة مؤرخة  ٢٠شباط/فبراير  ٢٠١٨من البعثة الدائمة لماليزيا بشأن بيان المبادئ الص ادر
عن فريق االتصال المعن ي ب األمن الن ووي ال وارد ف ي الوثيق ة  ،INFCIRC/899والبي ان المش ترك بش أن الت دريب
المعتمد ف ي مج ال إدارة األم ن الن ووي ال وارد ف ي الوثيق ة  ،INFCIRC/901والبي ان المش ترك بش أن دع م ق درات
التأھ ب والتص ِّدي لإلرھ اب الن ووي واإلش عاعي ال وارد ف ي الوثيق ة  ،INFCIRC/904والبي ان المش ترك بش أن
الھياكل الوطنية للكشف عن األحداث النووية الوارد في الوثيقة  ،INFCIRC/905والبيان المشترك بش أن التخفي ف
من التھديدات الداخلية الوارد في الوثيقة  ،INFCIRC/908والبيان المشترك بشأن أم ن نق ل الم واد النووي ة ال وارد
في الوثيقة  ،INFCIRC/909والبيان المشترك بشأن تعزيز أمن المصادر المشعّة المختومة القويّة اإلش عاع ال وارد
ف ي الوثيق ة  ،INFCIRC/910والبي ان المش ترك بش أن الح د م ن اس تخدام اليوراني وم الش ديد اإلث راء وإلغائ ه ف ي
التطبيقات المدنية الوارد في الوثيقة .INFCIRC/912
-٢

وحسبما ھو مطلوبُ ،تعمَّم طيه الرسالة الطالع جميع الدول األعضاء عليھا.
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تھدي البعث ة الدائم ة لماليزي ا ل دى الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة أطي ب تحياتھ ا إل ى أمان ة الوكال ة الدولي ة للطاق ة
الذرية ويشرِّ فھا أن تبلغ األمانة بأن ماليزيا تو ُّد تأييد البيانات المشتركة التالية:
الرقم

مرج ع الرس
التعميمية/المبادِر

-١

INFCIRC/899

-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨

كندا
INFCIRC/901

كندا
INFCIRC/904

كوريا
INFCIRC/905

فنلندا
INFCIRC/908

الوالي ات المتح
األمريكية
INFCIRC/909

اليابان
INFCIRC/910

فرنسا
INFCIRC/912

النرويج

الة تاريخ اإلصدار

عنوان البيان المشترك

 ٢ك انون الث اني/نوفمبر
٢٠١٦
 ٦ك انون األول/ديس مبر
٢٠١٦
 ١٤كانون األول/ديس مبر
٢٠١٦
 ٢٠كانون األول/ديس مبر
٢٠١٦
 ٩ك انون الثاني/ين اير
دة ٢٠١٧

بيان المبادئ الص ادر ع ن فري ق االتص ال المعن ي
باألمن النووي
البيان المشترك بش أن الت دريب المعتم د ف ي مج ال
إدارة األمن النووي
البي ان المش ترك بش أن دع م ق درات التأھ ب
والتصدي لإلرھاب النووي واإلشعاعي
البيان المشترك بشأن الھياكل الوطنية للكشف ع ن
األحداث النووية
البي ان المش ترك بش أن التخفي ف م ن التھدي دات
الداخلية

 ٢٠ك انون الثاني/ين اير البيان المشترك بشأن أمن نقل المواد النووية
٢٠١٧
 ٢٠ك انون الثاني/ين اير البيان المشترك بشأن تعزيز أمن المصادر المشعّة
المختومة القويّة اإلشعاع
٢٠١٧
 ١٦شباط/فبراير  ٢٠١٧البيان المشترك بشأن الحد من استخدام اليوراني وم
الشديد اإلثراء وإلغائه في التطبيقات المدنية

وترجو البعثة الدائمة لماليزيا ل دى الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة تعم يم ھ ذه الرس الة الرس مية كوثيق ة تص در ف ي
نشرة إعالمية .INFCIRC
وتغتنم البعثة الدائمة لماليزيا ھذه الفرصة لتعرب من جديد ألمانة الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ع ن أس مى آي ات
تقديرھا.
]الختم[ ]التوقيع[
فيينا ٢٠ ،شباط/فبراير ٢٠١٨

األمانة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

