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مؤرخة  ١٤آذار/مارس َ ٢٠١٧ور َدت من البعثة الدائمة ألستراليا
رسالة َّ
متع ّلقة ببيان مشترك بشأن التحليل الجنائي في مجال األمن النووي
بيان مشترك بشان التحليل الجنائي في مجال األمن النووي

-١
تل َّق ت األمان ة رس الة مؤرخ ة  ١٤آذار/م ارس  ٢٠١٧م ن البعث ة الدائم ة ألس تراليا مرفق ة ببي ان مش ترك
بش أن التحلي ل الجن ائي ف ي مج ال األم ن الن ووي ،أقرّ ت ه األرجنت ين ،وأرميني ا ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وإس رائيل،
وألماني ا ،وإندونيس يا ،وإيطالي ا ،وتايلن د ،والجمھوري ة التش يكية ،وجمھوري ة كوري ا ،وجورجي ا ،وس نغافورة،
والسويد ،وسويس را ،وش يلي ،وفرنس ا ،والفلب ين ،وفنلن دا ،وكازاخس تان ،وكن دا ،والمغ رب ،والمكس يك ،والمملك ة
المتحدة ،والنرويج ،ونيجيريا ،وھنغاريا ،وھولندا ،والواليات المتحدة األمريكية ،واليابانَ ،تطلُ ب فيھ ا م ن األمان ة
تعميم نص الرسالة وملحقھا على جميع الدول األعضاء في الوكالة.
-٢

وحسبما ھو مطلوبُ ،تعمَّم طيه الرسالة وملحقھا إلعالم جميع الدول األعضاء.
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الملحق

الرقم المرجعي٢٠١٧/١٠ :
ب تحياتھ ا إل ى أمان ة الوكال ة الدولي ة للطاق ة
ُتھ دي البعث ة الدائم ة ألس تراليا ل دى المنظم ات الدولي ة ف ي فيين ا أطي َ
الذرية )الوكالة( وتتشرَّ ف بأن تطل ب م ن أمان ة الوكال ة أن تع ِّم م ن صّ الم ذكرة الش فوية التالي ة وملحقھ ا المعن ون
بيان مشترك بشأن التحليل الجنائي في مجال األمن النووي الذي أقرّ ته األرجنتين ،وأرمينيا ،وإسبانيا ،وأستراليا،
وإس رائيل ،وألماني ا ،وإندونيس يا ،وإيطالي ا ،وتايلن د ،والجمھوري ة التش يكية ،وجمھوري ة كوري ا ،وجورجي ا،
وسنغافورة ،والسويد ،وسويسرا ،وشيلي ،وفرنسا ،والفلبين ،وفنلندا ،وكازاخستان ،وكندا ،والمغرب ،والمكسيك،
والمملكة المتحدة ،والنرويج ،ونيجيريا ،وھنغاريا ،وھولندا ،والواليات المتح دة األمريكي ة ،والياب ان ،عل ى جمي ع
الدول األعضاء في الوكالة.
ويُرجى من الدول األعضاء في الوكال ة الراغب ة ف ي تأيي د ھ ذا البي ان المش ترك أن تبل غ أمان ة الوكال ة ب ذلك عب ر
مذكرة شفوية ،وأن تطلب تعميم مثل ھذه الرسائل الرسمية على جميع الدول األعضاء في الوكال ة كوثيق ة تص در
في نشرة إعالمية .INFCIRC
وتغتنم البعثة الدائمة ألس تراليا ل دى المنظم ات الدولي ة ف ي فيين ا ھ ذه الفرص ة لك ي تع رب مج دداً للوكال ة الدولي ة
للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

]الختم[

]التوقيع[

فيينا ،في  ١٤آذار/مارس ٢٠١٧

الملحق :بيان مشترك بشان التحليل الجنائي في مجال األمن النووي

إلى أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

التحليل الجنائي في مجال األمن النووي
يُع ّد تطبيق العلوم لالستقصاء بش أن االس تخدام غي ر المش روع للم واد النووي ة أو الم واد المش عّة األخ رى عنص راً
حاسما ً من عناصر األمن النووي .وتساعد علوم التحليل الجنائي النووي على تحديد مصادر المواد الخارج ة ع ن
ال تحكم الرق ابي وذل ك عب ر التركي ز عل ى األس ئلة الت ي م ن ش أن الس لطات الرقابي ة أو المحقق ين ف ي مج ال إنف اذ
القانون طرحھا.
وتسجل "سلة الھدايا" ھذه نيّة  ٣٠بلداً في المضي قدما ١بمجال التحليل الجنائي الن ووي باعتب اره عنص راً رئيس يا ً
من عناصر األمن النووي الفعّال .ويمكن تحقيق ذلك عبر إدراج التحليل الجن ائي الن ووي باعتب اره أح د العناص ر
الھامة ألنشطة التصدي المنسَّق في دولة ما ،وتنمية الخبرات والحف اظ عليھ ا ف ي التخصص ات العلمي ة األساس ية،
وتأييد ودعم الجھود الدولية حيثما يمكن تعزي ز تنفي ذ ق درات التحلي ل الجن ائي التقلي دي والن ووي وذل ك م ن خ الل
تقاسم المعلومات في ھذا الشأن.
وقد رفعت "سلة الھدايا" الخاصة بالتحليل الجنائي في مجال األم ن الن ووي الت ي عُرض ت ف ي م ؤتمر قم ة األم ن
النووي لعام  ٢٠١٤من مستوى الوعي بشأن ما يتبعه الممارسون من ممارس ات جي دة ،ووض عت من اھج تعليمي ة
ودراس ية ،ومض ت بالتع اون ال دولي ق دما م ن خ الل التطبي ق المش ترك الخ اص بالمس رد التف اعلي لمص طلحات
صة مشتركة خاصة بالمعارف .وثمة حاجة إلى مواصلة بذل الجھود
التحليل الجنائي النووي ،وكذلك من خالل من ّ
الرامية إل ى تعزي ز الق درات الوطني ة ف ي مج ال التحلي ل الجن ائي الن ووي وذل ك م ن خ الل إدراجھ ا ض من خط ط
التص ّدي ،واإلبالغ بشأن ما يمكن أن يوفره التحليل الجنائي النووي للجھات المعنية.
وإنَّ الدول المؤيّدة لھذا البي ان المش ترك ،إذ ُتس لّم ب أنّ التنفي ذ العمل ي للق درات ف ي مج ال التحلي ل الجن ائي الن ووي
والحفاظ عليھا يم ثالن عنص راً راس خا ً بالنس بة لألم ن الن ووي ،فإنھ ا تعل ن التزامھ ا بواح د أو أكث ر م ن العناص ر
التالية:
•

تطوير المعارف والحفاظ عليھا من خالل إجراءات من قبيل تمك ين العلم اء ف ي مج الي التحلي ل الجن ائي
النووي والتحليل الجنائي التقليدي من تلقي تدريب متعدد التخصصات ،ونقل المعارف إلى الجي ل المقب ل
من الممارسين ،وتنمي ة مس ارات وظيفي ة جذاب ة ،وتيس ير المش اركة ف ي ال دورات التدريبي ة الدولي ة ،بم ا
يش مل ،عل ى س بيل المث ال ال الحص ر ،ال دورات التدريبي ة الت ي تق ِّدمھا الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة
)الوكالة( ،أو الفريق العامل التقني الدولي المعني بالتحليل الجنائي النووي ،أو المنظم ة الدولي ة للش رطة
الجنائية )األنتربول( ،أو المبادرة العالمية لمكافحة اإلرھاب النووي.

•

تعزيز توظيف القدرات الوطنية القائمة في مجال العلوم النووية دعما ً للتحليل الجنائي النووي.

•

تقييم وتكييف األطر الوطنية القائمة في مجال التص ّدي بغية إدراج االس تخدام الفع ال للق درات ف ي مج ال
التحليل الجنائي النووي.

•

المضي قدما ً بالخبرات في مجال التحليل الجنائي النووي في البلدان األخرى ،وإتاحة أسباب نضوج ھ ذه
الخبرات ،وذلك م ن خ الل ب ذل جھ ود م ن قبي ل ت وفير التعل يم خ الل ال دورات أو الم ؤتمرات الدولي ة أو
استضافتھا ،أو نشر التقنيات في المجالت العلمية الخاضعة الس تعراض النظ راء ،أو االض طالع ب أدوار
قيادية ضمن األفرقة الدولية ذات الصلة.

 ١البلدان التالية ھي بلدان موقّعة على البيان المشترك :األرجنتين ،وأرمينيا ،وإسبانيا ،وأستراليا ،وإسرائيل ،وألماني ا ،وإندونيس يا ،وإيطالي ا ،وتايلن د،
والجمھورية التشيكية ،وجمھوري ة كوري ا ،وجورجي ا ،وس نغافورة ،والس ويد ،وسويس را ،وش يلي ،وفرنس ا ،والفلب ين ،وفنلن دا ،وكازاخس تان ،وكن دا،
والمغرب ،والمكسيك ،والمملكة المتحدة ،والنرويج ،ونيجيريا ،وھنغاريا ،وھولندا ،والواليات المتحدة األمريكية ،واليابان .كما ﱠ
أن المنظم ات التالي ة
تدعم ھذا البيان المشترك :المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )األنتربول([

