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خة  َورَدت من البعثة  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠رسالة مؤرَّ
 الدائمة لليابان متعّلقة ببيان مشترك بشأن أمن نقل المواد النووية

 بيان مشترك بشأن أمن نقل المواد النووية

  

 

خة   -١ ةً عن حكومات  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠تلقّت األمانة رسالة مؤرَّ ان، نياب ة للياب ة الدائم من البعث
دا  تان وكن دا وكازاخس ا وفنلن ا وفرنس ة كوري يكية وجمھوري ة التش د والجمھوري ا وتايلن تراليا وإيطالي بانيا وأس إس

ة المتحدة والمغرب يم نص وھنغاري والمملك ة تعم ا من األمان ان، تطلب فيھ ة والياب ات المتحدة األمريكي ا والوالي
 الرسالة وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

  وحسبما ھو مطلوب، تُعمَّم طيه الرسالة وملحقھا إلعالم جميع الدول األعضاء.  -٢
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 الملحق

 

 البعثة الدائمة لليابان
  فيينا

  
  JPM/NV/2/2017الرقم المرجعي: 

  
  مذكرة شفوّية

  
ة  ة الذري ة للطاق ة الدولي ى الوكال ا إل َب تحياتھ ا أطي ي فيين ة ف ات الدولي دى المنظم ان ل ة للياب ة الدائم دي البعث تھ
د  ا وتايلن تراليا وإيطالي بانيا وأس ات إس ن حكوم ة ع ة، نياب ة الوكال ن أمان ب م أن تطل رف ب ة)، وتتش (الوكال

ا والجمھورية التشيكية وجمھورية كوريا وفرنس ة المتحدة وھنغاري ا وفنلندا وكازاخستان وكندا والمغرب والمملك
ذكرة الشفوية  ذه الم ّص ھ م على جميع الدول األعضاء في الوكالة ن والواليات المتحدة األمريكية واليابان، أن تعمِّ

  وملحقھا الذي يتضمَّن البيان المشترك بشأن أمن النقل.

ة ويُسرُّ اليابان، بصفتھا البلد الرائد  ؤتمر قم د م ة عق ل في عملي أمن النق دايا الخاصة ب فيما يتعلّق بمبادرة سلة الھ
د  ي تؤّي األمن النووي، استرعاء انتباه الوكالة إلى أّن اليابان ترّحب بمشاركة جميع الدول األعضاء في الوكالة الت

ل وترغب في اإلسھام في النھوض ان المشترك بشأن أمن النق ع  األھداف الواردة في البي ة. وُتشجَّ بعمل الوكال
األمر وأن  ان ب ر الياب ى أن ُتخِط ل عل الدول األعضاء في الوكالة الراغبة في المشاركة في العمل بشأن أمن النق
تبلغ أمانة الوكالة عبر مذكرة شفوية، وأن تطلب تعميم مثل ھذه الرسائل الرسمية على جميع الدول األعضاء في 

ة الوكالة كوثيقة تصدر في نشرة إ ل INFCIRCعالمي وم بنق ي تق دان الت ى البل م بالنسبة إل ل عامل مھ أمن النق . ف
ة. ومن شأن  المواد النووية والبلدان التي تنظر في تشييد محطات جديدة للقوى نووية وغيرھا من المرافق النووي

ديأدلة الممارسات الجيدة بشأن النقل عبر البّر والبحر والسكك الحديد ام ة والجّو التي تم إع من  ٢٠١٦ادھا في ع
الي.  رابط الت ى ال وع إل ى الرج دة. ويرج ة ومفي ون عملي ل أن تك ن النق مان أم ل ض أج

http://www.mofa.go.jp/dns/n_s_ne/page3e_000467.html  

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

  

  [الختم]

  [التوقـيع]

  ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١٠

  
  الملحق: بيان مشترك بشأن أمن نقل المواد النووية

  
  

  األمانة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

 

  بيان مشترك بشأن أمن نقل المواد النووية

مة   مقدِّ

ل، وھي  أمن النق دايا الخاصة ب لة الھ ادرة س ي مب اركة ف دول المش ادة ال ا إنَّ ق ة كوري ا وجمھوري ة فرنس والمملك
ده  واليابان، المتحدة والواليات المتحدة األمريكية م عق ذي ت ووي الثالث ال ة األمن الن أصدروا، بمناسبة مؤتمر قم

ً ، بي٢٠١٤آذار/مارس  ٢٥-٢٤في الھاي بھولندا في الفترة  ادة  اًنا مشتركا ا لزي لإلعراب عن التزامھم بالعمل مع
  تعزيز األمن في مجال نقل المواد النووية وغيرھا من المواد المشعة.

ا النظر في إجراء ٢٠١٤وفي البيان المشترك لعام  ، أعربت الدول المشاركة في مبادرة سلة الھدايا ھذه عن نّيتھ
ّر تمارين مكتبية فيما يتعلق بجميع وسائط الن ر الب ة والسكك قل (عب ين ا)، ووالجوّ والبحر الحديدي قترحت، من ب

ة  ة الذري ة للطاق ة الدولي ذكورة أعاله مع الوكال ة باألنشطة الم دة المتعلّق إجراءات أخرى، تقاسم الممارسات الجي
ود إلعداد ودول أخرى مع حماية المعلومات الحساسة من أجل اإلسھام على نحو فعال في ما تبذله الوكالة من جھ

ه، خاصة  منشورات سلسلة األمن النووي  كما أعلنت البلدان المشاركة أّن مشاركة مزيد من الدول أمر مرّحب ب
  الدول التي لديھا خبرة في مجال نقل المواد النووية.

تان، اجتمعت البلدان الخمسة المذكورة أعاله، والتحقت بھا ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر  ٣-١وفي الفترة   كازاخس
إّن ٢٠١٤، في طوكيو باليابان والتزمت بمواصلة تنفيذ البيان المشترك لعام نغارياكندا وھو . وعالوة على ذلك، ف

ة دة األمريكي ات المتح دة والوالي ة المتح تان والمملك ان كازاخس اركة والياب دول المش ن ال اعدة م ت، بمس ، قام
ة والسكك  الجوّ سائط النقل عبر األخرى، بإعداد أربعة من أدلّة الممارسات الجيدة بشأن و ّر والبحروالحديدي . الب

إّن مواضيع  الي، ف ا، وبالت إجراء عملياتھ دة ب ة الرائ ه الدول وم ب ذي تق ويستند كل دليل من ھذه األدلّة إلى النحو ال
ذ ا دول بتنفي ذه ال ا ھ وم بھ ي تق ة الت ة الكيفي ة األربع ذه األدلّ د ھ ى آخر. وتجّس ل إل ز تختلف من دلي ائق التركي لوث

ارف بشأن كل واسطة من وسائط  رات ومع ديھا من خب ا ل الدولية ذات الصلة في نظمھا الوطنية، استنادا إلى م
  النقل ھذه.

  المبادرات

دا  ا وفنلن ا وفرنس ة كوري يكية وجمھوري ة التش د والجمھوري ا وتايلن تراليا وإيطالي بانيا وأس ات إس إّن حكوم
ة ال دا والمغرب والمملك دداً، وكازاخستان وكن دت مج ان، أّك ة والياب ات المتحدة األمريكي ا والوالي متحدة وھنغاري

رة  ي الفت مة ف نطن العاص ي واش ده ف م عق ذي ت ع ال ووي الراب ن الن ة األم ؤتمر قم بة م ارس ٣١بمناس -آذار/م
ا من المو٢٠١٦نيسان/أبريل  ١ اد ، عزمھا مواصلة تعزيز األمن في مجمله في مجال نقل المواد النووية وغيرھ

  المشعة، وأعربت، في ھذا الصدد، عن التزامھا بما يلي:

 ة  ةمواصل ة لمكافح ادرة العالمي ة والمب دان األخرى من خالل الوكال ع البل ة م ادل الممارسات الوطني تب
ان  ذا البي ة بھ ة المرفق دة" األربع ات الجي ة الممارس ّدم "أدلّ د ُتق دد، ق ذا الص ي ھ ووي. وف اب الن اإلرھ

ة عمل ة المشترك أمثل ة موضع الممارس ا الدولي دول أن تضع التزاماتھ ا لل ي يمكن بھ ة الت ة عن الكيفي ي
  العملية وأن تأخذ في االعتبار التوصيات الدولية.

  ،ادية ائق اإلرش ة لتنسيق األنشطة ووضع الوث ة المركزي ا الھيئ ال باعتبارھ ى نحو فع ة عل ِم الوكال ودع
دمار ودعِم المبادرة العالمية لمكافحة اإلرھاب الن واد ال ووي والشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة وم

ووي  الشامل في تطوير وتنفيذ أنشطتھا، إذ إّن كليھما يھدفان إلى تنفيذ التزامات أمن النقل في المجال الن
  .٢٠١٦بعد انعقاد مؤتمر قمة األمن النووي لعام 




