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خة   ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣٠رسالة مؤرَّ

 بشأن َورَدت من البعثة الدائمة لفرنسا متعّلقة ببيان مشترك

 تعزيز أمن المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع

 البيان المشترك بشأن تعزيز أمن المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع

  

  

ة   -١ الة مؤرخ ة رس ت األمان مبر  ٣٠تلقَّ انون األول/ديس ة ٢٠١٦ك ا مرفق ة لفرنس ة الدائم ن البعث ان   م ببي
ادر  ن المص ز أم أن تعزي ترك بش عاعمش ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم بانيا ،المش ه إس تراليا ،أّيدت رائيل ،وأس  ،وإس

ا ،وإيطاليا ،وألمانيا دا ،وبلجيك د ،وبولن يكية ،وتايلن ة التش ا ،والجمھوري ة كوري دانمرك ،وجمھوري ا ،وال  ،وروماني
ين ،وفرنسا ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسنغافورة دا ،والفلب دا ،وكازاخستان ،وفنلن ا ،وكن  ،والمغرب ،وليتواني

والواليات المتحدة األمريكية واإلنتربول، َتطلُب فيھا من األمانة  ،وھولندا ،وھنغاريا ،والنرويج ،والمملكة المتحدة
 تعميم الرسالة وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.

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

  



INFCIRC/910 
 الملحق

 

  البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة 
 والمنظمات الدولية في فيينا

  
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٣٠فيينا، الجمعة 

  
  مذكرة شفوية

  
ة  ة الذري ة للطاق ة الدولي ة الوكال ى أمان تھدي البعثة الدائمة لفرنسا لدى المنظمات الدولية في فيينا أطيَب تحياتھا إل
ذكرة  ذه الم ة ھ دول األعضاء في الوكال ع ال ى جمي م عل ة أن تعمِّ ة الوكال أن تطلب من أمان (الوكالة) وتتشرَّف ب

ة اإلشعاعالبيان المشترك الشفوية وملحقھا الذي يتضمَّن  ة القوّي ذي  بشأن تعزيز أمن المصادر المشّعة المختوم ال
 ً تراليا ،إسبانيا تؤيده أيضا ا ،وإسرائيل ،وأس ا ،وألماني ا ،وإيطالي دا ،وبلجيك د ،وبولن يكية ،وتايلن ة التش  ،والجمھوري

نغافورة ،ورومانيا ،والدانمرك ،وجمھورية كوريا ا ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وس ينوالف ،وفرنس دا ،لب  ،وفنلن
ة المتحدة ،والمغرب ،وليتوانيا ،وكندا ،وكازاخستان رويج ،والمملك ا ،والن دا ،وھنغاري ات المتحدة  ،وھولن والوالي

  األمريكية واإلنتربول.

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

  .INFCIRCإعالمية 

  داً للوكالة عن أسمى آيات تقديرھا.وتغتنم البعثة الدائمة لفرنسا ھذه الفرصة كي تعرب مجد

  

  

  [ختم] [توقيع]          

  

  

  الملحق:

  البيان المشترك بشأن تعزيز أمن المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع

  

  

  أمانة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 البيان المشترك

  تعزيز أمن
  المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع

  

 ،والجمھورية التشيكية ،وتايلند ،وبولندا ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وألمانيا ،وإسرائيل ،وأستراليا ،إسبانيا
 ،والفلبين ،وفرنسا ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد ،وسنغافورة ،ورومانيا ،والدانمرك ،وجمھورية كوريا

والواليات  ،وھولندا ،وھنغاريا ،والنرويج ،والمملكة المتحدة ،والمغرب ،وليتوانيا ،وكندا ،وكازاخستان ،وفنلندا
  المتحدة األمريكية واإلنتربول.

  

ة اإلشعاع ١يشمل اإلطار الدولي بشأن أمان  ألف/ ة القوّي ّعة المختوم ة ٢وأمن المصادر المش ات الدولي  ٣االتفاقي
ة الصادرة عن الوكا ٤اإلرشادات والتوصياتو لة غير الملزمة قانوناً، مستكملة باالجتماعات االستعراضية الدوري

ى الصعيد ٥والعمليات الخاّصة بالتقارير المرحلية . وينبغي أن تشّجع أھمية وجودة ھذه النصوص على تنفيذھا عل
  العالمي.

ة عمر ا دريجي، تظل إدارة نھاي زه الت دولي وتعزي ّعة وعلى الرغم من مستوى جودة ھذا اإلطار ال لمصادر المش
ى حد  المختومة القوّية اإلشعاع مجاالً  يحتاج إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات. وفي ھذا الصدد، نالحظ أنه لم يتم إل

اآلن إجراء تقييم شامل لھذا اإلطار. فمن خالل تقييم من ھذا القبيل، من شأن الدول األعضاء في الوكالة أن تكون 
ا  رارات فيم ة عمر قادرة على اتخاذ الق ائم من أجل تحسين إدارة نھاي ز اإلطار الق النھج المناسب لتعزي ق ب يتعلّ

ة  ات القانوني ى أفضل البيان تنادا إل ك اس ة، وذل المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع التي أُخرجت من الخدم
  والتقنية المتاحة.

 
ديد  ١ م أيضاً التش ا. ومن المھ ان المصادر المشعة وأمنھ يتجلّى ھذا النھج الذي يدمج األمان واألمن في مدونة قواعد السلوك بشأن أم

ر على أّن تدابير األمان قد تساھم ھي األخرى بشكل غير مباشر  ى المصادر المشعة أكث في أمنھا، وذلك من خالل جعل الوصول إل
  صعوبة.

٢  ً ا  إن تعريفا رار فيم ّدمي مشروع الق دير من جانب مق ل سيكون موضع تق ذا القبي ة اإلشعاع من ھ للمصادر المشّعة المختومة القوّي
دة التتيتعلّق بالمحافل التي ستس   ي ستتم معالجتھا.خدم فيھا سلة الھدايا ھذه وبالمسائل المحدَّ

ام  االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب النوويخاصة،  ٣ اذ ع ز النف ا  ٢٠٠٧التي دخلت حي دول األطراف فيھ غ عدد ال ي بل  ٨٦والت
  .٢٠١٥دولة في عام 

اً.  ("مدونة قواعد السلوك") واإلرشادات المتعلقة مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھاُتّعدُّ  ٤ ة قانون ر ملزم ا غي بھ
ووي  ١٢٨وقد التزمت  ان الن ايير األم لة مع ا أّن سلس ة واإلرشادات ذات الصلة. كم واردة في المدون دولة التزاًما سياسًيا بالتوصية ال

داد  ة األع ة (خاص ن الوكال ادرتين ع ووي الص ن الن لة األم ة  ١٤و ١١و  ٩وسلس ذه المدون الن ھ ووي) تكم ن الن لة األم ن سلس م
  إلرشادات المتعلّقة بھا.وا

دول  ٢٠٠٦تم في عام  ٥ ا تحرزه ال يم م إنشاء عملية إبالغ رسمية خاصة بالدول فيما يتعلّق بتطبيق مدونة قواعد السلوك من أجل تقي
  من تقّدم في ھذا الشأن، وتحديد االحتياجات اإلضافية واالستفادة من خبرات بعضھا البعض.

  

  ٢٠١٦ر/مارس، آذا ١١تّم التحديث آخر مرة في 



 ٢٠١٦ – مؤتمر قمة األمن النووي

٢ 

وينبغي للتحسينات التي يتم إدخالھا على ھذا اإلطار الدولي أن تكون ذات صلة بإدارة دورة عمر كاملة للمصادر 
ة -إلى-المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع، بما يشمل مبدأ اإلعادة ا يجوز النظر في إزال د، عند االقتضاء. كم الُمَورِّ

دوير أو المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع المُ  ادة الت ادة االستخدام أو إع ان ثالث إلع ى مك ا إل ھملة ونقلھ
الزم  د يكون من ال ة، ق ة اإلشعاع الُمھمل ة القوّي ّعة المختوم وافي للمصادر المش التخلّص. ولتجّنب الخزن غير ال

لتشجيع على أيضاً التشجيع على إنشاء مرافق وطنية للخزن المؤقت و/أو للتخلّص. ويفترض ھذا األمر، بدوره، ا
د مستخدم.  ّل بل ل ك وضع سياسات وطنية للتصّرف في المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع الُمھملة من قب

 ً يقا ا تنس وّرد م ى م ة اإلشعاع إل ة القوّي ّعة المختوم ادة المصادر المش ً  ويمكن أن تتطلّب إع ا راً  إداري من أجل  كبي
حو متبادل بالنسبة لألطراف المعنية. وفي ھذا الصدد، ينبغي تشجيع التوّصل إلى شروط وترتيبات مقبولة على ن

ة اإلشعاع  ة القوّي ّعة المختوم ة عمر المصادر المش دة بغية االستباق بشأن نھاي السياسات التي تتبعھا الدول المورِّ
ذا اإلرشادات والتوصيات الصادرة عن الوكالة مساھمة من بعد إخراجھا من الخدمة. وقد يمّثل مزيد  دة في ھ مفي

  الشأن.

ة أو   باء/ ات طبي ي تطبيق عاع ف ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم ا المصادر المش ي تلبيھ ددة الت ات المح إّن االحتياج
ات  تكنولوجيات صناعية معينة يمكن أن تتم تلبيتھا، مع مرور الوقت وفي بعض الحاالت، من خالل تكنولوجي

 ً عاعا ّل إش ى مصادر أق ة عل ي بعض قائم ى ، وف ة عل عة مختوم تخدام أي مصادر مش ة دون اس االت المعين الح
ة  اإلطالق. ّعة المختوم ويجري العمل على استحداث مزيد من ھذه التكنولوجيات غير القائمة على المصادر المش

ع نضوج  دولي. وم ى الصعيد ال وير عل ال البحث والتط ي مج ود ف ن جھ ذل م ا يب ار م ي إط عاع ف ة اإلش القوّي
االستبدالية، يمكن للمستخدمين النھائيين والدول النظر في عوامل من قبيل األمان واألداء والمالَءمة التكنولوجيات 

ا  ى تكنولوجي ال إل م لالنتق ات المتاحة لھ ى استكشاف اإلمكاني ائيين عل تخدمين النھ ة. وينبغي تشجيع المس والتكلف
ذه دريجي لھ ّد من  مماثلة أو أفضل إن كانت موجودة. وإّن استخدامھم الت ى الح ا يمكن أن يساعد عل التكنولوجي

 ً ّعة  القيود اإلدارية بالنسبة للمستخدمين النھائيين والدول، ولكن يمكنه أيضا ة المصادر المش الي كمي ّد من إجم الح
  المختومة القوّية اإلشعاع في العالم كإحدى الوسائل للحد من بعض قضايا األمن المرتبطة بھذه المصادر المشّعة.

ي ھ ة وف ي نھاي ن أن يقتصر ف عاع يمك ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم الي للمصادر المش م اإلجم إن الحج ذا الصدد، ف
ة  ة العلمي اة مستوى المعرف ع مراع بة، م تبدالية مناس ات اس ا تكنولوجي د لھ ي ال توج ات الت ى التطبيق المطاف عل

ائيين، وا ائيين. والتقنية، واالستدامة االقتصادية بالنسبة للمستخدمين النھ دول والمستخدمين النھ ة بالنسبة لل لمقبولي
. ولتحقيق ھذه النتيجة، ٦وبالفعل، تمت مالحظة تحقق بعض اإلنجازات فيما يتعلّق باالنتقال في مجال التكنولوجيا

سيتعّين استحداث تكنولوجيات ُمجدية من الناحيتين االقتصادية والتقنية وجذابة وذلك من خالل البحث والتطوير. 
ا ة  كم ة والقانوني ل الحواجز التقني ات (مث ذه التكنولوجي ار ھ ّد من انتش ي تح د وتجاوز الحواجز الت يتعين تحدي س

  واالقتصادية وما إلى ذلك).

ا  ة األجل. كم ة الطويل ر اإللزامي وال يمكن لھذه الجھود المبذولة في سبيل االنتقال إال أن تكون من األھداف غي
ة  يجب لھا أن تظل بمثابة التشجيع رة، وبمثاب ات المبتك للدول على دعم البحث والتطوير في مجال التكنولوجي

ا  افع إيجابي فيم اليف ومن التشجيع للمستخدمين النھائيين على اعتماد التكنولوجيات التي لھا إجمالي رصيد تك
ان واألمن بالنسبة للسلط ى األم داعياتھا عل دتھا االقتصادية وت ة وفائ ا التقني ق بفعاليتھ ات والمستخدمين يتعلّ

 
دم  ٦ عات ال ة لالستعاضة عن مشعِّ ة تقني ة إمكاني ين، ثم على الرغم من أنه لم تكن ھنالك أي دراسة طبية أو علمية للمقارنة بين التقنيت

دات ل، يمكن استخدام مول ينية. وبالمث ينية  باستخدام مصادر كلوريد السيزيوم القوية اإلشعاع من خالل أجھزة األشعة الس األشعة الس
  في بعض التطبيقات في مجال التصوير اإلشعاعي الصناعي.
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ى نحو من شأنه أن  التشجيع أن يفّسر، االنھائيين على حد سواء. وال يمكن لھذ ات، عل في أي وقت من األوق
ات  تخدام التكنولوجي تحداث واس ي اس ا ف ي حقھ ة وف ا التكنولوجي ث خياراتھ ن حي دول م يادة ال ي س ؤّثر ف ي

  باستغالل المواد المشعـّة لألغراض السلمية.

ة صادرات المصادر عملت مجمو  ج/ ة إجراءات مراقب وغ ھدف مواءم ى بل ا عل عة من الدول الموّردة مًع
ى  المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع ا، وعل ة بھ مع المحافظة على مبادئ مدونة قواعد السلوك واإلرشادات المتعلق

ة  تحسين إدارة دورة العمر الكاملة للمصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع. كما تعاونت بعض الدول مع الوكال
ة معرضة  ة اإلشعاع ُمھمل ة قوّي ّعة مختوم م تصديره في السابق من مصادر مش ا ت على وضع برامج إلعادة م
نھج  ا ك ين النظر فيھ ه يتع ة وبأن ات مكلف ذه العملي أن ھ للخطر إلى بلدان المنشأ، مع االعتراف في الوقت نفسه ب

تقبل بالنسبة فرعي. وينبغي بذل قصارى الجھود لضم ة في المس ة وآمن ان توافر حلول نھاية عمر مجدية ومأمون
 ً   .للمصادر المختومة القوية اإلشعاع التي يجري تصديرھا حاليا

دول  وّردة وال دول الم ذه ال ين ھ ويعني ذلك، على وجه الخصوص، إقامة تعاون أوثق بين الدول الموّردة وكذلك ب
ّعة المتلقية من أجل استنباط ممارسات جيد ة عمر المصادر المش ة بشأن الواردات والصادرات وبشأن إدارة نھاي

دوير أو  ادة الت ث إلع ان ثال ى مك ا إل ا ونقلھ د وإزالتھ َورِّ ى الُم ا إل مل إعادتھ ا يش عاع، بم ة اإلش ة القوّي المختوم
  التخلص.

ق وَن فري وّردة المخّصص ويمكن أن َيك دول الم ً ال نويا ع س ر رسمي يجتم ق غي و فري اع  ، وھ امش اجتم ى ھ عل
إن  ك، ف ى ذل دة. وعالوة عل الوكالة حول مدونة قواعد السلوك بمثابة محفل مناسب الستنباط ھذه الممارسات الجي
ة  عمليات تبادل المعلومات بين الدول الموّردة وكذلك بين جميع الدول يمكن أن تكون مفيدة ألغراض تيسير عملي

  در ما من الخدمة.إدارة نھاية العمر بعد أن يتّم إخراج مص

*  *  *  

ا ،وإسرائيل ،إنَّ قادة إسبانيا، وأستراليا ا ،وألماني ا ،وإيطالي دا ،وبلجيك د ،وبولن ة التشيكية ،وتايلن  ،والجمھوري
ا ة كوري دانمرك ،وجمھوري ا ،وال نغافورة ،وروماني ويد ،وس را ،والس يلي ،وسويس ا ،وش ين ،وفرنس  ،والفلب

والواليات  ،وھولندا ،وھنغاريا ،والنرويج ،والمملكة المتحدة ،والمغرب ،نياوليتوا ،وكندا ،وكازاخستان ،وفنلندا
ووي  ة األمن الن ؤتمر قم د م ي واشنطن العاصمة بمناسبة عق وا ف د اجتمع ول، وق ة واإلنترب دة األمريكي المتح

ن ز أم المصادر  الرابع، يدركون إمكانية إحراز تقدم نحو تحقيق الھدف المشترك لألمن النووي عبر زيادة تعزي
ل  زامھم بتشجيع ودعم مث دون الت ره، يؤك ا سبق ذك ار م المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع، وآخذين في االعتب

  فصاعداً: ٢٠١٦ھذه الجھود من خالل نطاق العمل التالي، من عام 

 :زيادة تعزيز اإلطار الدولي المنطبق على المصادر المشّعة عبر  

 مواصلة تشجيع الدول التي لم تصبح  ً وويفي  بعد طرفا  االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرھاب الن
اولم تلتزم التزاماً سياسياً  وباإلرشادات  بمدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھ

  المتعلّقة بھا، أن تفعل ذلك.



 ٢٠١٦ – مؤتمر قمة األمن النووي

٤ 

 ائم دولي الق د  تشجيع الوكالة على تقييم اإلطار ال ّعة من أجل تحدي ى المصادر المش ق عل المنطب
ى  ذلك، وعل ان المرتبطة ب الثغرات المتعلّقة بأمن ھذه المصادر (أي حمايتھا المادية) وقضايا األم

  تقديم اإلرشادات والتوصيات من أجل سّد ھذه الثغرات.

  ل األجل في المصادر تشجيع الوكالة على وضع اإلرشادات والتوصيات بشأن التصرف الطوي
تخلّص المناسبة  المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع الُمھملة د ممارسات الخزن وال من أجل تحدي

ة  ة وآمن ر مأمون ة عم و أفضل لضمان إدارة نھاي ى نح ات عل ن متطلب زم م ا يل د م ذلك تحدي وك
د وال-إلى-للمصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع، بما يشمل مبدأ اإلعادة ي يمكن الُمَورِّ سبل الت

  موضع الممارسة العملية. أبھا وضع ھذا المبد

  واء عاع (س ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم ى المصادر المش ة عل ر القائم ات غي تحداث التكنولوجي م اس دع
ة  احيتين التقني ن الن ان م در اإلمك ا ق رويج لھ وير، والت ث والتط الل البح ن خ ة أم ال) م ت نظيري أكان

  واالقتصادية عبر:

 جيع ث تش ود البح م جھ جيع ودع ى تش اء عل دول األعض ة وال تحداث  الوكال ال اس ي مج ف
ن  ٍة م ٍة وواقعي عاع مقبول ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم ادر المش ى المص ة عل ر قائم ات غي تكنولوجي
ة  ات المعني ائيين والھيئ تخدمين النھ ّنعين والمس راك الُمص ع إش ة واالقتصادية، م احيتين التقني الن

  والخبراء التقنيين في ھذه الجھود؛بوضع المعايير 

  ا في يَّن أن ُتؤخذ بھ ة التي يتع تشجيع الوكالة والدول األعضاء على بدء مناقشات حول الكيفي
ار داعيات  االعتب ن ت عاعياألم ى  اإلش ة عل ات القائم ة بالتكنولوجي ة المتعلّق ا الرقابي ي ترتيباتھ ف

  المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع؛

 دَّ  تبادل المعلومات بشأن الحواجز الوكالة والدول األعضاء على تشجيع التي تحدُّ أو يمكن أن تُح
أن  عاع وبش ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم ى المصادر المش ة عل ر القائم ات غي ار التكنولوجي من انتش

  السبل الممكنة لتجاوز ھذه الحواجز.

 ين إدارة نھاي ل تحس ن أج دولي م اون ال ز التع ادة تعزي ة زي ة القوّي ّعة المختوم ر المصادر المش ة عم
  اإلشعاع عبر:

 ة اإلشعاع فضالً  الترويج لتطوير الخزن المأمون واآلمن ة القوّي ّعة المختوم عن  للمصادر المش
تم  ى ي إنشاء مرافق للتخلّص في الدول المتلّقية تتسم بالكفاءة، في جوانب من قبيل دعم الخزن حت

  ألجل؛تنفيذ تراتيب للتخلّص الطويل ا

 ة در المستطاع،  تقديم المساعدة للدول الطالب ة من أجل مساعدتھا، بق وارد الكافي ر للم ي تفتق الت
دول  ل ال م تصديرھا من قب ي ت ة الت على تأمين المصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع الُمھمل

  الراعية، والتخلّص منھا؛

 ائم من إر ا ھو ق ةتشجيع الدول المزّودة على استخدام م  شادات وتوصيات صادرة عن الوكال
ة  ر الكامل أن إدارة دورة العم عاع وبش ة اإلش ة القوّي ّعة المختوم ادر المش دير المص أن تص بش

د؛-إلى-للمصادر المشّعة المختومة القوّية اإلشعاع، بما يشمل مبدأ اإلعادة   الُمَورِّ



  ٢٠١٦ – مؤتمر قمة األمن النووي

٥ 

 ات ادل المعلوم ات تب ى عملي جيع عل ات  التش ن عملي الغ ع أن اإلب دة بش زوِّ دول الم ين ال ا ب فيم
د  ى بل ادة إل ات اإلع أن ممارس ذلك بش أ، وك دان المنش ى بل ا إل ّعة وإعادتھ تصدير المصادر المش
م  ي ت ة الت ة اإلشعاع الُمھمل ة القوّي ّعة المختوم أمين المصادر المش اليب ت المنشأ أو غيرھا من أس

  تصديرھا في البلدان األجنبية؛ 

 ا تشج وم بھ ي تق ة الت أن الكيفي ات بش ة، للمعلوم ر الوكال وعي، عب م الط ى التقاس دول عل يع ال
ة أمن بالتخلّص من المصادر المشّعة الُمھمل ة ب ة المتعلّق اتھا الوطني ، وبشأن تشريعاتھا وممارس

  المصادر المشعة المختومة القوّية اإلشعاع.

ة وإّن الدول الراعية تعلن التزامھا بتقديم تقارير د ذه المجاالت في سياق عملي ّدم المحرز في ھ ورية عن التق
  استعراض مدونة قواعد السلوك الخاّصة بالوكالة بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا.

 

 




