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توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

رسالة مؤرخة  ٢٢آذار/مارس  ٢٠١٧ور َدت من البعثة الدائمة للمملكة
األردنية الھاشمية بخصوص بيان مشترك بشأن مكافحة التھريب النووي
بيان مشترك بشأن مكافحة التھريب النووي

تل َّقت األمانة رسالة مؤرخة  ٢٢آذار/مارس  ٢٠١٧من البعثة الدائم ة للمملك ة األردني ة الھاش مية أرفق ت
-١
بھ ا بيان ا ً مش تركا ً بش أن مكافح ة التھري ب الن ووي ،نياب ًة ع ن حكوم ات األردن ،وإس بانيا ،وأس تراليا ،وإس رائيل،
وألماني ا ،واإلم ارات العربي ة المتح دة ،وإندونيس يا ،وأوكراني ا ،وبولن دا ،وتايلن د ،وتركي ا ،والجمھوري ة التش يكية،
وجمھورية كوريا ،وجورجيا ،والدانمرك ،ورومانيا ،وسنغافورة ،والسويد ،وشيلي ،والص ين ،وفرنس ا ،والفلب ين،
وفنلندا ،وكازاخستان ،وكندا ،وليتوانيا ،وماليزيا ،والمغرب ،والمملكة المتحدة ،والنرويج ،ونيجيري ا ،ونيوزيلن دا،
والھند ،وھنغاريا ،وھولندا ،والواليات المتحدة األمريكية ،والياب ان ،واالنترب ول ،واألم م المتح دة ،تطل بُ فيھ ا م ن
األمانة تعميم نصّ 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

البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية لدى األمم المتحدة
وسائر المنظمات الدولية
المرجع رقم ٤٦٧/٢/١٠

مذكرة شفوية
ب تحياتھ ا
تھدي البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيين ا أطي َ
إل ى أمان ة الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة )الوكال ة( وتتش رَّ ف ب أن تطل ب م ن أمان ة الوكال ة ،نياب ًة ع ن حكوم ات
األردن ،وإسبانيا ،وأس تراليا ،وإس رائيل ،وألماني ا ،واإلم ارات العربي ة المتح دة ،وإندونيس يا ،وأوكراني ا ،وبولن دا،
وتايلن د ،وتركي ا ،والجمھوري ة التش يكية ،وجمھوري ة كوري ا ،وجورجي ا ،وال دانمرك ،وروماني ا ،وس نغافورة،
والس ويد ،وش يلي ،والص ين ،وفرنس ا ،والفلب ين ،وفنلن دا ،وكازاخس تان ،وكن دا ،وليتواني ا ،وماليزي ا ،والمغ رب،
والمملكة المتحدة ،والن رويج ،ونيجيري ا ،ونيوزيلن دا ،والھن د ،وھنغاري ا ،وھولن دا ،والوالي ات المتح دة األمريكي ة،
واليابان ،واالنتربول ،واألمم المتحدة ،أن تعمِّم نصّ المذكرة الشفوية التالية وملحقھ ا عل ى جمي ع ال دول األعض اء
في الوكالة.
وتشجِّ ع المملكة األردنية الھاشمية ،بصفتھا مق ِّدمة ھذا البيان المشترك ،جميع الدول األعضاء على تأيي د األھ داف
وااللتزامات الواردة في البيان .و ُتشجَّ ع الدول األعضاء ف ي الوكال ة الراغب ة ف ي تأيي د ھ ذا البي ان المش ترك بش أن
مكافحة التھريب النووي على أن ُتخطِ ر البعثة الدائمة لألردن باألمر وأن تبل َغ أمان ة الوكال ة عب ر م ذكرة ش فوية،
وأن تطل ب تعم يم مث ل ھ ذه الرس ائل الرس مية عل ى جمي ع ال دول األعض اء ف ي الوكال ة كوثيق ة تص در ف ي نش رة
إعالمية .INFCIRC
وتغتنم البعثة الدائمة للمملكة األردنية الھاشمية لدى األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية ف ي فيين ا ھ ذه الفرص ة
لكي تعرب مجدداً ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسمى آيات تقديرھا.

فيينا ٢٢ ،آذار /مارس ٢٠١٧
]التوقيع[ ]الختم[

الملحق :بيان مشترك بشأن مكافحة التھريب النووي

األمانة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بيان مشترك بشأن مكافحة التھريب النووي
تدرك الدول الواردة أسماؤھا أدناه بأن ثمة أنشطة مھمة وفعالة تساعد في منع اإلرھابيين م ن حي ازة م واد نووي ة
أو م واد مش عة أخ رى ھ ي تحدي د المھ رِّ بين الن وويين ،والكش ف ع ن الم واد النووي ة وس ائر الم واد المش عة غي ر
الخاضعة للتحكم الرق ابي واس تردادھا ،ومالحق ة المس ؤولين ع ن ذل ك ومقاض اتھم :األردن ،وإس بانيا ،وأس تراليا،
وإسرائيل ،وألمانيا ،واإلمارات العربي ة المتح دة ،وإندونيس يا ،وأوكراني ا ،وبولن دا ،وتايلن د ،وتركي ا ،والجمھوري ة
التشيكية ،وجمھورية كوريا ،وجورجيا ،والدانمرك ،ورومانيا ،وسنغافورة ،والسويد ،وشيلي ،والص ين ،وفرنس ا،
والفلبين ،وفنلندا ،وكازاخستان ،وكن دا ،وليتواني ا ،وماليزي ا ،والمغ رب ،والمملك ة المتح دة ،والن رويج ،ونيجيري ا،
ونيوزيلندا ،والھند ،وھنغاريا ،وھولندا ،والواليات المتحدة األمريكية ،واليابان ،واالنتربول ،واألمم المتحدة.
وللوفاء بھذه التعھدات فإنَّ الدول المشاركة ملتزمة بالعمل معا ً من أجل بن اء واس تدامة الق درات الوطني ة لمكافح ة
تھريب المواد النووية والمواد المشعـّة األخرى .وقد تشمل ھذه الجھود:
تعيين فريق وطني أو فرقة عمل تربط بين خبراء إنفاذ القانون واالستخبارات واألم ن ،وس ائر الس لطات
-١
ذات الصلة الستقصاء شبكات وحادثات التھريب النووي؛
أدوار ومس ؤوليات ف رادى الوك االت عن د التص ِّدي لحادث ات تتعل ق بم واد
وض ع ُخط ط تح ِّدد بوض وح
-٢
َ
خارجة عن التحكم الرقابي؛
وضع ھيكل كشف على المس توى ال وطني كأح د عناص ر الق درات الحكومي ة الش املة ف ي مج ال مكافح ة
-٣
التھريب النووي؛
تعزي ز ق درات التحلي ل الجن ائي الن ووي م ن أج ل إج راء تحلي ل موث وق للم واد النووي ة والم واد المش عة
-٤
األخرى الخارجة عن التحكم الرقابي المكت َش َفة؛
-٥

زيادة التدريب القانوني للم ّدعين العامّين بما يضمن إدانة المھرِّ بين ،حسب االقتضاء؛

وضع قوانين و/أو لوائح و/أو إرشادات و/أو سياس ات لمحارب ة االتج ار غي ر المش روع ب المواد النووي ة
-٦
والمواد المشعـّة األخرى؛
تعزي ز تب ادل المعلوم ات عل ى ك ل م ن الص عيد الثن ائي والمتع دد األط راف وال دولي ،وأوج ه التع اون
-٧
األخرى ،مثل التدريب والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والتمارين؛
تب ا ُدل المعلوم ات المنطبق ة الت ي ق د تق ود إل ى المھ رِّ بين عب ر االنترب ول واتخ اذ م ا يل زم بش أن مث ل تل ك
-٨
المعلومات الواردة كآلية فعالة لتحديد شبكات التھريب النووي في الوقت المناسب ومن أجل تعزيز التعاون؛
تبا ُدل المعلومات عن الحادثات المنطوية على مواد نووية ومشعّة خارجة عن ال تحكم الرق ابي م ن خ الل
-٩
قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غير المشروع التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

