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خة    ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢٢رسالة مؤرَّ
َوَرَدت من البعثة الدائمة للواليات المتحدة األمريكية تتعلق 

 ببيان مشترك بشأن التخفيف من التھديدات الداخلية

 بيان مشترك بشأن التخفيف من التھديدات الداخلية

 

  

ة  -١ خ الة مؤرَّ ة رس ت األمان مبر  ٢٢تلّق انون األول/ديس دة  ٢٠١٦ك ات المتح ة للوالي ة الدائم ن البعث م
ات ًة عن حكوم ة، نياب ا، ون، واألرد األمريكي بانيا، وأرميني تراليا، وإس رائيل، وأس ا، وإس ا، وألماني ا، إيطالي بلجيك

دا، وشيلي، والسويد، ورومانيا، وجورجيا، وجمھورية كوريا، والجمھورية التشيكية، وتايلند، وو تان، فنلن كازاخس
دا، وو رب، وكن يك، والمغ دة، والمكس ة المتح رويج، والمملك ا، والن ا، ونيجيري دا، وھنغاري دة ھولن ات المتح الوالي

دول اليابان، واألمريكية ع ال ى جمي ا عل الة وملحقھ صَّ الرس م ن ة أن تعمِّ ا من األمان ول، تطلب فيھ ، وعن اإلنترب
 الوكالة. األعضاء في

م طيه الرسالة وملحقھا إلعالم جميع الدول األعضاء. -٢  وحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ

  



INFCIRC/908 
  الملحق

 

  بعثة الواليات المتحدة
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٢٢

٠٣٠/٢٠١٦  
  

  مذكرة شفوية
  

م المتحد دى منظمات األم ة تھدي البعثة الدائمة للواليات المتحدة األمريكية ل ى الوكال ا إل َب تحياتھ ا أطي ة في فيين
ات  ًة عن حكوم ة، نياب ة الوكال ن أمان ب م أن تطل ة وتتشرف ب ة الذري ة للطاق ا، واألردن، والدولي بانيا، أرميني إس

يكية، وتايلند، وبلجيكا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسرائيل، وأستراليا، وو ا، والجمھورية التش ة كوري ا، جمھوري جورجي
تان، وكازافنلندا، وشيلي، والسويد، ورومانيا، وو دا، وخس ة المتحدة، والمكسيك، والمغرب، وكن رويج، المملك الن
دا، وھنغاريا، ونيجيريا، وو ةھولن ات المتحدة األمريكي ان، والوالي ذكرة الياب صَّ الم م ن ول، أن تعمِّ ، وعن اإلنترب

  الشفوية التالية وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

ي ات  وف ت الوالي ة، أعلن ه الوكال ذي عقدت راءات، ال ات واإلج ووي: االلتزام األمن الن ي ب دولي المعن ؤتمر ال الم
داف  د األھ اء لتأيي دول األعض ع ال ام جمي ُيفتح أم ال س ترك، أن المج ان المش ذا البي ة ھ م فتھا مقدِّ دة، بص المتح

ع الدول األعضاء في الو ان المشترك بشأن وااللتزامات الواردة في البيان. وُتشجَّ ذا البي د ھ ة في تأيي ة الراغب كال
التخفيف من التھديدات الداخلية على أن ُتخِطر الواليات المتحدة باألمر وأن تبلغ أمانة الوكالة عبر مذكرة شفوية، 
ي نشرة  ة تصدر ف ة كوثيق ي الوكال دول األعضاء ف ع ال ى جمي مية عل ائل الرس ذه الرس ل ھ يم مث ب تعم وأن تطل

  .INFCIRCإعالمية 

  وتغتنم البعثة الدائمة للواليات المتحدة ھذه الفرصة كي تعرب مجدًدا للوكالة عن أسمى آيات تقديرھا.

  

  الملحق: بيان مشترك بشأن التخفيف من التھديدات الداخلية

  

  [التوقـيع] [الختم]                  

  



 

 

  بيان مشترك بشأن التخفيف من التھديدات الداخلية

ة  ان المشترك يسّجل ني ذا البي ا، واألردن، وھ بانيا، وأرميني تراليا، وإس ا، وإسرائيل، وأس ا، وألماني ا، إيطالي بلجيك
دا، وشيلي، والسويد، وورومانيا، جورجيا، وجمھورية كوريا، والجمھورية التشيكية، وتايلند، وو تان، فنلن كازاخس
دا، وو رب، وكن يك، والمغ دة، والمكس ة المتح رويج، والمملك ا، والن ا، ونيجيري دا، وھنغاري دةھولن ات المتح  الوالي

  ، واإلنتربول، بوضع وتنفيذ تدابير على المستوى الوطني للتخفيف من التھديدات الداخلية.اليابان، األمريكية

ارف  لطة ومع ديھم من س ا ل ى جانب م دخول، إل وق ال وم، بحق ه العم ى وج ون، عل داخليون يتمتع فاألشخاص ال
ك تمنحھم فرصة أكبر بك ثير من األشخاص الخارجيين لتخطي عناصر األمن النووي واإلشعاعي المخصصة لتل

ارھم موظفين  داخليون، باعتب الغاية أو غيرھا من التجھيزات مثل ُنظم األمان وإجراءات التشغيل. واألشخاص ال
ذا دى األشخاص الخارجيين. ومن ھ وافر ل د ال تت ب ق ق يشكِّل  محل ثقة، قادرون على تطبيق أساليب تغلُّ المنطل

داخليون ارجيين – األشخاص ال ع أشخاص خ يق م دھم أو بالتنس فون لوح دما يتصرَّ ن  – عن ا لألم ًدا مرتفًع تھدي
  النووي.

ووي واإلشعاعي  رامج األمن الن ولوضع َنھج متدرج ومتكامل الجوانب للتخفيف من التھديدات الداخلية، ينبغي لب
ى المستوى ا رامج عل ال أن تتضمَّن سياسات وب ي مج ه ف ق بعين ا أو لمرف ة بعينھ صة لوكال ون مخصَّ وطني تك ل

ى مستوى  ين المنظمات عل اون ب ة، والتع دريب واألنشطة التوعوي التخفيف من التھديدات الداخلية، إلى جانب الت
لنووية وينبغي لبرنامج التخفيف من التھديدات الداخلية أن يتضمن تدابير مراقبة ومساَءلة حازمة للمواد االمرافق. 

تمرار،  داخليين وترصدھا باس ة البشرية لألشخاص ال ا صارما للموثوقي دابير تقييم ذه الت ذ ھ الخاصة، بحيث تنفِّ
ي الكشف عن  ل ف يح التعجي ولھم، وتت ن فرص دخ دُّ م رقة/التحريف، وتح ن الس داخليين م ردع األشخاص ال وت

  السرقة/التحريف.

ى  تلتزم الدول بدعم الوكالة الدولية للطاقة  -١ ة متقدمة عل ذ دورة تدريبي الذرية (الوكالة) في إعداد وتنفي
  مستوى الممارسين عن تدابير الوقاية والحماية من التھديدات الداخلية.

ة.  أعدَّت الوكالة ونفَّذت، بمساعدة دول أعضاء، دورة تدريبية أساسية للمساعدة في التخفيف من التھديدات الداخلي
دعم من دول أعضاء شريكة،  ة وب دورة التدريبي ي ال اركين ف ي استقصاء آراء المش واردة ف ردود ال تجابًة لل واس

ى مستوى  ة عل ة متقدم األساسية عن التخفيف من التھديدات الداخلية، ستدعم الدول الوكالة في إعداد دورة تدريبي
دورة األالممارسين عن تدابير الوقاية والحماية من التھديدات الداخلية.  د ھذه ال دول األعضاء وستزوِّ دًما ال ر تق كث

دريب ذات الصلة.  ذاتي والت يم ال واد التقي ادية، وم ائق إرش ي، ووث دريب عمل ذه بت ة ھ ي تجرب ن الشروع ف ويمك
ي  دول األعضاء الت ة، في ال ة المادي ة بشأن الحماي الدورة التدريبية، التي تشبه في صيغتھا الدورة التدريبة الدولي

م  دول الشريكة. لديھا مرافق مالئمة، ومن ث از في ال ووي ومراكز االمتي ى مراكز دعم األمن الن ا إل ال بھ االنتق
ة،  دات الداخلي ات الحساسة من التھدي واد والمرافق والمعلوم ة للم ة المادي ى الحماي ة عل دورة التدريبي وستركِّز ال

ة األ ة، وثقاف امج الجدارة بالثق ا، وبرن ة ومراقبتھ ا من وكذلك على نظام حصر المواد النووي ووي، وغيرھ من الن
املون في مراكز المواد النووية وتخريب المرافق. المنھجيات للحماية من سرقة  ون الع بون المقبل درِّ يتلقى الم وس

ة،  دورة التجريبي دريس ال ذ في ت ا، وسيساعدون بعدئ دريًبا تحضيرًيا خاًص از ت دعم األمن النووي ومراكز االمتي
ووي  ن الن م األم ز دع ن لمراك دورات حسب ويمك ة ال واء مواَءم ى الس ة عل ة والوطني از اإلقليمي ز االمتي ومراك

  إلى التھديدات التي تحدق بھا. االقتضاء بما يلبي احتياجات الدول األعضاء استناداً 



ة المخاطر   -٢ ى معرف وم عل درج يق ة باستخدام َنھج مت ستنفِّذ الدول تدابير للتخفيف من المخاطر الداخلي
  اءات قد تشمل واحًدا أو أكثر مما يلي:من خالل اتخاذ إجر

ع  • د جمي ة، وتحدي دات الداخلي وطني بشأن التخفيف من التھدي ى المستوى ال ذ سياسة عل وضع وتنفي
صين لوكالة بعينھا.   الجھات المعنية ومصادر المعلومات، وتنفيذ تعليم وتدريب مخصَّ

ة أشمل وضع أو صون نھج رقابي يركز على النتائج ُبغية مساعدة الم • ر بطريق ى التفكي سؤولين عل
  في المخاطر األمنية والتخفيف منھا. 

ة (في  • ة المعني ين المنظمات الوطني ا ب م المعلومات فيم اون وتقاُس دة لتيسير التع اتخاذ خطوات محدَّ
تخبارات  وطني، واالس وظفين، واألمن ال وارد البشرية، وأمن الم ق، والم ل أمن المراف مجاالت مث

  فاذ القانون). المضادة، وإن

ز  • ووي، ووضع أو تعزي وضع أو تعزيز برامج حصر المواد النووية ومراقبتھا ألغراض األمن الن
  لوائح التنفيذ، ومنھا على سبيل المثال، 

o  ك مل ذل د يش ا. وق ة عليھ رات الطارئ ا، والتغيي ة، وحركتھ واد النووي ة الم د حال م تحدي ُنظ
واد النووي ة لحصر الم ات المالئم ين البرمجي ة ب ات اإللكتروني ل اآلمن للبيان ا، والنق ة ومراقبتھ

وطني أو  ى المستوى ال وطني أو اإلقليمي، والخطط الموضوعة عل المرافق وعلى المستوى ال
  اإلقليمي للتصدِّي لعملية سرقة/تحريف مشتبه فيھا. 

o رقة/التحري ن الس ف ع ق للكش توى المراف ى مس ا عل اءلة عنھ واد والمس ة الم رامج مراقب ف ب
راء  تعراض النظ ك اس ي ذل ا ف ة، بم واد النووي ر الم نظم حص ة ل ات حديث تعانة ببرمجي باالس

  للبرمجيات؛

o  ،ارات األداء راء اختب ق إلج توى المراف ى مس وطني وعل ي وال تويين اإلقليم ى المس رامج عل ب
ن  ف م رامج التخفي ة ب ز فاعلي يم وتعزي ة تقي راء ُبغي ات النظ ة، واستعراض ات الذاتي والتقييم

  لتھديدات الداخلية بحيث تشمل ُنظم حصر المواد النووية ومراقبتھا. ا

ى  • داخليين، تشمل عل واد والمرافق من أنشطة األشخاص ال ة الم ووي لحماي ة أمن ن إرساء منظوم
  سبيل المثال ما يلي:

o  ة إعداد وتنفيذ برنامج تدريب في مجال التخفيف من المخاطر الداخلية يشمل مواضيع مثل أھمي
ة ال ة المستخَدمة لحماي ة المادي ا؛ وُنظم الحماي ة والحؤول دونھ دات الداخلي فرد في إدراك التھدي

ا؛  ف منھ ا والتخفي ع وقوعھ ة ومن دات الداخلي ل التھدي ل؛ وتحلي اء النق ق وأثن ي المراف واد ف الم
  وكيفية إعداد برامج الجدارة بالثقة؛

o د والمرافق؛ُنظم الحماية المادية المستخَدمة في حماية الموا  

o ثقافة األمن النووي؛  

o منھجيات للحماية من حاالت السرقة الطويلة األمد والمفاجئة للمواد النووية؛  



 

 

o إجراءات نقل المواد؛  

o حماية المواد في المواقع المستھَدفة؛  

o  التدابير اإلدارية والتقنية في قواعد الدخول (مثل قاعدة وجود شخصين على األقل) وغيرھا من
  مواجھة التھديدات الداخلية؛

o  دات ا يتصل بالتخريب والتھدي ة فيم ة المادي دة للحماي دَّ دابير تصميمية مح وضع أھداف و/أو ت
  الداخلية المحتملة؛

o  اء ي الفض ائي ف د الوق ل الرص وبي مث اء الحاس المة الفض دة لس راءات جي ى إج اظ عل الحف
ة ومناسبة الحاسوبي والتحقُّ  أدوارھم الحالي ة الصلة ب مة للمستخدمين وثيق ق من أن المزايا المقدَّ

  لھا.

  استحداث برامج تخصُّ جدارة الموظفين الداخليين بالثقة ويمكن أن تشمل ما يلي: •

o تحديد متطلبات األھلية؛  

o تحديد وتوثيق األدوار والمسؤوليات على نحو واضح؛  

o رة الشخص؛إجراء عمليات التحقُّق من سي  

o ية وتدابير جارية:تدابير أول  

 إجراء تحريات عن الموظفين من جانب وكاالت إنفاذ القانون؛  

 إجراء فحوص طبية ونفسية؛  

 إجراء فحوص عن تعاطي المخدرات والكحوليات؛  

o الكشف عن السلوك المنحرف واإلبالغ عنه؛  

o ؤث د ي ن اإلرادة ق ارج ع رف خ ن أي ظ ذاتي ع الغ ال ة اإلب ى عملي ا عل رد م درة ف ي ق ر ف
  االضطالع بالمسؤوليات األمنية واإلبالغ عن أي مشاغل أمنية أخرى؛

o  ّل ي يمكن أن تخ اة الت ا يسھم في التخفيف من ضغوط الحي إتاحة برامج مساعدة الموظفين بم
  بقدرتھم على القيام بالمھاّم األمنية؛

o  ،بما في ذلك أمن الفضاء الحاسوبي.توفير تدريب منتظم في مجال التوعية باألمن  

 




