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 نشـرة إعالميــة

  

 

خة  َورَدت من البعثة الدائمة  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠رسالة مؤرَّ
لرومانيا متعلِّقة بالبيانات المشتركة بشأن التدريب المعتمد في مجال 
إدارة األمن النووي، ودعم قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب النووي 
واإلشعاعي، والھياكل الوطنية للكشف عن األحداث النووية، وأمن نقل

 النووية، والتحليل الجنائي في مجال األمن النووي المواد

 

 

 

خة   -١ الة مؤرَّ ة رس ى األمان بتمبر  ٢٠َورَدت إل ة  ٢٠١٧أيلول/س ا متعلِّق ة لروماني ة الدائم ان من البعث بالبي
ووي  ن الن ال إدارة األم ي مج د ف دريب المعتم أن الت ترك بش ة المش ي الوثيق وارد ف ان ، INFCIRC/901ال والبي

ووي واإلشعاعي المشترك بشأن دع ة م قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب الن وارد في الوثيق ، INFCIRC/904ال
ة  ة والبيان المشترك بشأن الھياكل الوطنية للكشف عن األحداث النووي وارد في الوثيق ان ، INFCIRC/905ال والبي

ائي والبيان ا، INFCIRC/909الوارد في الوثيقة  المشترك بشأن أمن نقل المواد النووية لمشترك بشأن التحليل الجن
 .INFCIRC/917الوارد في الوثيقة  في مجال األمن النووي

م طيه الرسالة إلطالع جميع الدول األعضاء عليھا.  -٢  وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ
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  الملحق

  البعثة الدائمة لرومانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا

 

 ٢٤٧٠الرقم: 

  

ة  ة الذري تھدي البعثة الدائمة لرومانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيب تحياتھا إلى أمانة الوكالة الدولية للطاق
فھا أن تبلغھا بأنَّ رومانيا تودُّ تأييد البيانات المشتركة التالية:   ويشرِّ

 INFCIRC/901 - م البيان المشترك بشأن التدريب المعتمد في مجال إدارة األمن ا دَّ ووي، المق لن
  من كندا؛

 INFCIRC/904 -  ووي اب الن دي لإلرھ ب والتص درات التأھ م ق أن دع ترك بش ان المش البي
م من جمھورية كوريا؛   واإلشعاعي، المقدَّ

 INFCIRC/905 -  م دَّ ة، المق ة للكشف عن األحداث النووي البيان المشترك بشأن الھياكل الوطني
  من فنلندا؛

 INFCIRC/909 - م من اليابان؛البيان ال   مشترك بشأن أمن نقل المواد النووية، المقدَّ

 INFCIRC/917 -.م من أستراليا   البيان المشترك بشأن التحليل الجنائي النووي، المقدَّ

دول  ع ال ى جمي مية عل الة الرس ذه الرس يم ھ ا تعم ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم ا ل ة لروماني ة الدائم وترجو البعث
  .INFCIRCوثيقة تصدر في نشرة إعالمية األعضاء في الوكالة ك

ة  وتغتنم البعثة الدائمة لرومانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة كي تعرب مجّدداً ألمانة الوكالة الدولي
  للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  [الختم]            

  

  ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ٢٠فيينا، 

  

  

 فييناإلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 




