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  المؤتمر الدبلوماسي المعني بدراسة اقتراح تقدمت به سويسرا
  لتعديل اتفاقية األمان النووي

  
 ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩

  فيينا، النمسا
  

  التقرير الموجز
 
  

من اتفاقية األمان النووي (االتفاقية)، قّدم االتحاد  ٣-٣٢، وعمالً بالمادة ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  في -١
ذكورة،  ة الم ع لالتفاقي ة)، بصفته الودي ة (الوكال السويسري إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذري

ي  ١٨اقتراًحا لتعديل المادة  ا يل ع من االتفاقية (مشار إليه فيم ام الودي د ق راح سويسرا"). وق ارة "اقت بعب
  .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ١٩بتعميم االقتراح على األطراف المتعاقدة يوم 

م وتشيَّد  ١٨وكان من شأن التعديل المقترح أن يضيف فقرة إلى المادة  -٢ من االتفاقية تنص على "أن تصمَّ
إ ع الحوادث، ف ا، يراعى التخفيف من محطات القوى النووية مع مراعاة أھداف من ع حادث م ا وق ذا م

دى  ى الم ع عل وث خارج الموق ي حدوث تل ا يتسّبب ف دات مشعة بم ات لنوي ي أي انبعاث ه وتالف تداعيات
ى المحطات  ذه األھداف أيضاً عل الطويل. ومن أجل تحديد تحسينات األمان المناسبة وتنفيذھا، تطبَّق ھ

  القائمة."

رة  وفي االجتماع االستعراضي السادس -٣ ود في الفت ووي، المعق ان الن ة األم لألطراف المتعاقدة في اتفاقي
ة ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤آذار/مارس إلى  ٢٤من  ، قررت األطراف المتعاقدة الحاضرة المصوتة، بأغلبي

ا طلبت األطراف  راح سويسرا. كم الثلثين، عقد مؤتمر دبلوماسي في غضون سنة واحدة للنظر في اقت
ر ي حض دة الت ن المتعاق وم األول م ل الي نظم، قب ع أن ي ن الودي ادس م اع االستعراضي الس ت االجتم

ا تشاوريً المؤتمر الدبلوماسي بتسعين يومً  ل، اجتماع ى األق دة من ا مفتوًحا عل ع األطراف المتعاق ا لجمي
  أجل تبادل اآلراء والتحضير العتماد النظام الداخلي.

ؤتمر الدبلوماسي. واجتمع وتم إنشاء فريق عامل غير رسمي من أجل تيسير األ -٤ ال التحضيرية للم عم
ي  ين، ف ن األرجنت ي، م انو غروس ل ماري فير رافائي عادة الس ه س ذي يرأس ذكور، ال ل الم ق العام الفري

ه و ٣ طس و ٢٧تموز/يولي وبر و ١٤و ١٣آب/أغس رين األول/أكت مبر  ٤تش انون األول/ديس ، ٢٠١٤ك
ي  اير و ٢١و ١٣وف انون الثاني/ين باط/فبرا ٥و ٣ك ت ٢٠١٥ير ش ات، ناقش ذه االجتماع الل ھ . وخ

راح سويسرا.  األطراف المتعاقدة مسوّدة النظام الداخلي، والمسائل التنظيمية ذات الصلة، ومضمون اقت
وتم تقديم عروض من االتحاد الروسي واألرجنتين وإسبانيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والصين 

ية األور دا والمفوض دا وكن ا وفنلن د وفرنس ة والھن دة األمريكي ات المتح دة والوالي ة المتح ة والمملك وبي
ؤتمر  راءات الم مي أن إج ر الرس ل غي ق العام ي الفري اركون ف ة، رأى المش الً باالتفاقي ان. وعم والياب

  الدبلوماسي ينبغي أن تتم بتوافق اآلراء. 
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م خالل االجتماع االستعراضي السادس، ُعقد اجتم -٥ تشرين  ١٥اع تشاوري في وبناء على الطلب الذي قدِّ
وبر  ائل ٢٠١٤األول/أكت ن المس ك م ر ذل داخلي وغي ام ال وّدة النظ أن مس ادل اآلراء بش م تب ث ت ، حي

ولى السفير غروسي،  ى أن يت اق عل م االتف دة، ت التنظيمية. وبعد اجراء مشاورات مع األطراف المتعاق
  رئيس الفريق العامل غير الرسمي، رئاسة االجتماع.

ؤ -٦ ع الم ي واجتم ا ف ا بالنمس ي فيين ة الرئيسي ف ر الوكال ي مق باط/فبراير  ٩تمر الدبلوماسي ف ، ٢٠١٥ش
تراليا،  بانيا، أس ا، إس ين، األردن، أرميني اد الروسي، األرجنت ة: االتح وحضرته األطراف المتعاقدة التالي

دا يا، أوروغواي، آيرلن اراغواي، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، إندونيس ا، ب ، إيطالي
يالروس،  رو، ب دا، بي ا، البوسنة والھرسك، بولن ا، بلغاري ال، بلجيك باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغ

ابقً  ة تركيا، تونس، الجمھورية التشيكية، جمھورية كوريا، جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية س ا، جمھوري
ويد،  نغافورة، الس لوفينيا، س لوفاكيا، س ا، س ري النك ا، س دانمرك، روماني ا، ال وب أفريقي دوفا، جن مول
دا،  ا، كن تان، كرواتي ام، قبرص، كازاخس دا، فييت ن ا، فنلن ا، فرنس ان، غان سويسرا، شيلي، الصين، عم

ا، مالطة، المكسيك، ا، ليتواني ة  الكويت، التفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبي ة السعودية، المملك ة العربي المملك
ان،  ة، الياب دة األمريكي ات المتح دا، الوالي ا، ھولن د، ھنغاري ا، الھن ا، نيجيري رويج، النمس دة، الن المتح

  اليونان، واليوراتوم. 

ين  -٧ ولّى دور األم ذي ت ة، ال ام للوكال دير الع انو، الم ا أم يد يوكي وتم افتتاح المؤتمر رسمًيا من طرف الس
  لمؤتمر. العام ل

ين، رئيًس -٨ ن األرجنت ي، م انو غروس ل ماري فير رافائي عادة الس ة س ؤتمر بالتزكي ت وانتخب الم ا. واتفق
األطراف المتعاقدة على أن يكون المؤتمر مفتوًحا لألطراف المتعاقدة وحدھا، وأن يتاح التقرير الموجز 

ؤتمر، وأن ة الم ي نھاي ور ف دة للجمھ راف المتعاق ه األط ق علي ذي تواف ائل  ال إعالم وس رئيس ب وم ال يق
  اإلعالم في نھاية المؤتمر، وأن تتم إجراءات المؤتمر بتوافق اآلراء. 

  وباالستناد إلى الممارسات المقّررة، قامت األمانة باستعراض وثائق االعتماد. -٩

وعرض رئيس المؤتمر العمل الذي قام به الفريق العامل غير الرسمي، والذي كان مسودة وثيقة ختامية  -١٠
ا  - يً تتضمن التزاًم –ھي إعالن فيين ذ ھدف ا سياس ة لتنفي ادئ معيَّن دة بمب ا من جانب األطراف المتعاق

د نوقشت  ا. وق االتفاقية المتمثل في منع وقوع الحوادث والتخفيف من آثارھا اإلشعاعية في حال وقوعھ
ة  ة ختامي ا وثيق دمت باعتبارھ ر الرسمي وقُ يمكن أن تحقق األطراف ھذه الوثيقة في الفريق العامل غي

  المتعاقدة توافق آراء عليھا.

ن يكون  -١١ ه ل ى أن دة إل ة. وخلصت األطراف المتعاق راح سويسرا بدق ونظرت األطراف المتعاقدة في اقت
ى الھدف  بالوسع التوصل إلى توافق آراء على التعديل المقترح. وبدالً  ك، ومن أجل الوصول إل من ذل

ا  اد "إعالن فيين اع، باعتم دة، باإلجم رح، أوصت األطراف المتعاق ديل المقت ه التع ذي يسعى إلي نفسه ال
ف  وادث وتخفي وع الح ع وق ة لمن ذ االتفاقي ة بتنفي ادئ المتعلق ك المب ي ذل ا ف ووي"، بم ان الن أن األم بش

األطراف المتعاقدة في المؤتمر الدبلوماسي إعالن فيينا بتوافق ا لذلك، اعتمدت عواقبھا اإلشعاعية. ووفقً 
اآلراء. وتم االتفاق على أن يتاح للجمھور ھذا التقرير الموجز الذي يحتوي على إعالن فيينا. ويرد طيه 

  إعالن فيينا والكلمة االفتتاحية لرئيس المؤتمر بصفة مرفقين لھذا التقرير.
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ومة االتحاد السويسري لمبادرتھا التي لفتت االنتباه إلى ھذه القضايا. وأثنت األطراف المتعاقدة على حك -١٢
والحظت األطراف المتعاقدة أن ھذه المبادرة حفزت المجتمع الدولي على التطلع إلى األمام والبناء على 
اإلجراءات التي تم اتخاذھا منذ الحادث الذي وقع في فوكوشيما، بروح التحسين المستمر كما تتجلى في 

  عالن فيينا.إ

  ا ھذا التقرير الموجز بتوافق في اآلراء.واعتمد المؤتمر أيضً  -١٣
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  المرفقات

  

  

  )CNS/DC/2015/2/Rev.1إعالن فيينا بشأن األمان النووي (الوثيقة  -المرفق األول 

 الدبلوماسيالكلمة االفتتاحية لرئيس المؤتمر  -المرفق الثاني 
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  المرفق األول

  إعالن فيينا بشأن األمان النووي

  )CNS/DC/2015/2/Rev.1(الوثيقة 
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  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩

  

  المؤتمر الدبلوماسي

  لتعديلالمعني بدراسة اقتراح 

 اتفاقية األمان النووي

  

  

  إعالن فيينا بشأن األمان النووي
 عن مبادئ لتنفيذ ھدف اتفاقية األمان النووي

  المتمثل في منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية

  

  

 اعتمده اجتماع األطراف المتعاقدة
  دبلوماسي التفاقية األمان النوويخالل المؤتمر ال

  فيينا، النمسا

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩
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  إن األطراف المتعاقدة

  في

  اتفاقية األمان النووي

  

ا  ‘١’ ي اعتبارھ ع ف ادرات  إذ تض ة والمب ود المبذول ن الجھ ر م دد الكبي الع

ي يما داييتش ة فوكوش ي محط ع ف ذي وق ادث ال د الح ذة بع وى  المتخ للق

ان  ز األم ة تعزي دولي، بغي ي وال وطني واإلقليم ى الصعيد ال ة، عل النووي

  النووي؛

ظ  ‘٢’ ادية  وإذ تالح ائق اإلرش ي الوث دت ف ي اعُتم رات الت التغيي

INFCIRC/571 وINFCIRC/572 وINFCIRC/573  ة ة عملي لتقوي

  استعراض اتفاقية األمان النووي؛

ير  ‘٣’ دتھ وإذ تش ي أب ات الت ى المالحظ ة إل ي اتفاقي دة ف راف المتعاق ا األط

ام  ، ٢٠١٢األمان النووي خالل االجتماع االستثنائي الثاني المعقود في ع

ام  ي ع ود ف ادس المعق اع االستعراضي الس ي االجتم دھا ف م تأكي ي ت والت

ووي ٢٠١٤ ادث ن وع ح ب وق ث األراضي عق وُّ اس وتل د الن رُّ أنَّ تش ، ب

ع وتخفيف يستدعي قيام جميع الجھات الرقابية الو ام لمن د أحك طنية بتحدي

  احتماالت وقوع حوادث عنيفة تمتد عواقبھا إلى خارج الموقع.

ان  اوإذ تؤكد مجددً   ‘٤’ ة األم ا اتفاقي ي تنص عليھ ان األساسية الت مبادئ األم

  النووي وما تنطوي عليه من التزام بالتحسين المستمر لتنفيذ ھذه المبادئ؛
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ي  ‘٥’ ل العالمي وإذ تع ة العم ع خط ا جمي ي أقرتھ ووي الت ان الن أن األم ة بش

بتمبر  ي أيلول/س ة ف ة الذري ة للطاق ة الدولي ي الوكال اء ف دول األعض ال

  ؛٢٠١١

ادة  وقد نظرت  ‘٦’ ديل الم ى تع اد السويسري الرامي إل راح االتح  ١٨في اقت

ادس  اع االستعراضي الس ي االجتم دم ف ووي والمق ان الن ة األم ن اتفاقي م

  التفاقية األمان النووي.

  

ذ ھدف  ا، بحسب االقتضاء، في تنفي د بھ قد اعتمدت المبادئ التالية لكي تسترِش

وع  ع وق الحوادث ذات العواقب اإلشعاعية اتفاقية األمان النووي المتمثل في من

  والتخفيف من ھذه العواقب في حال حدوثھا:

ا  -١ ييدھا بم ا وتش د مواقعھ دة وتحدي يتم تصميم محطات القوى النووية الجدي

ة والتشغيل، يتوافق مع ھدف منع وقوع الحوادث عند اإل دخال في الخدم

دات المشعة  وفي حال وقوع حادث، التخفيف من االنبعاثات الممكنة للنوي

ات المشعة التي تسبب تلوًث ع، وتجنب االنبعاث د خارج الموق ل األم ا طوي

المبكرة أو االنبعاثات المشعة التي تكون كبيرة بما يكفي ألن تتطلب اتخاذ 

 تدابير وإجراءات وقائية طويلة األمد. 

ة للمنشآت  -٢ ة ومنتظم ان بصفة دوري ة لألم املة ومنھجي ُتجَرى تقييمات ش

عمرھا التشغيلي، من أجل تحديد تحسينات األمان الموجھة  القائمة، طوال

ينات  ذ في الوقت المناسب تحس وارد أعاله. وتنفَّ صوب تحقيق الھدف ال

  األمان العملية أو القابلة للتحقيق على نحو معقول. 
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ذا الھدف طوال  -٣ ق ھ ى تحقي ة إل ة الرامي وائح الوطني ات والل تأخذ المتطلب

ان ذات العمر التشغيلي لمحطات الق وى النووية بعين االعتبار معايير األم

لى  ات الفض اء الممارس ب االقتض ة، وبحس ن الوكال ادرة ع لة الص الص

ة  األخرى المحددة في مواطن من بينھا االجتماعات االستعراضية التفاقي

  األمان النووي.

  

ر األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي كذلك ما يلي:   وتقرِّ

ان أن يتضمن ج )١( ة األم ابع التفاقي اع االستعراضي الس ال االجتم دول أعم

ايير  ه، إلدراج المع ار عمليَّت ي إط راء، ف تعراض نظ راء اس ووي إج الن

ق  دة لتطبي تخدمھا األطراف المتعاق ي تس بة الت ة المناس تويات التقني والمس

ة  ك اتفاقي ھذه المبادئ في المتطلبات واللوائح الوطنية، وينبغي أن يقود ذل

ان النووي إلى عملية نظر في المجاالت الرئيسية التي ُيتوخى االتفاق األم

عليھا في االجتماعات االستعراضية من أجل االجتماعات االستعراضية 

 الالحقة.

ذھا  )٢( ي تتخ وري، في اإلجراءات الت اذ ف ادئ، بنف ينبغي أن تتجلى ھذه المب

ان  األطراف المتعاقدة، وال سيما عند إعداد تقاريرھا عن تنفيذ اتفاقية األم

واد األخرى  ١٨النووي، مع التركيز بصفة خاصة على المادة  وكذلك الم

واد  دءً ١٩و ١٧و ١٤و ٦ذات الصلة، بما فيھا الم ك ب ارير ، وذل ا من التق

اع  الل االجتم ا خ ر فيھ دة للنظ راف المتعاق تقدمھا األط ي س ة الت الوطني

  االستعراضي السابع التفاقية األمان النووي.  
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دابير  )٣( ة عن ت ينبغي أن يتضمن كل تقرير وطني، فيما يتضمن، لمحة عام

ي  ان الت ينات األم دابير الخاصة بتحس ا، والت التنفيذ، والبرامج المخطط لھ

  تم تحديدھا للمنشآت النووية الحالية. 

ة أعاله  )٤( ان المبين دة بضمان أن تشكل أھداف األم تلتزم األطراف المتعاق

ا ة جزءا ال يتجزأ من االعتب رات خالل االجتماعات االستعراضية المقبل

تعراض  ة اس ة عملي ى تقوي اعدة عل ع للمس تخدم كمرج وف ُتس ا س وأنھ

  النظراء الخاصة باتفاقية األمان النووي.

  

ة  ام للوكال دير الع ووي من الم ان الن وتطلب األطراف المتعاقدة في اتفاقية األم

  ما يلي:

اي أن يحيل  (أ)   ة لكي ھذا اإلعالن إلى لجنة مع ة للوكال ان التابع ير األم

ي تعمل تحت  ان والت تنظر، مع اللجان األربع المعنية بمعايير األم

ا بحسب  ه، بھدف إدراجھ واردة في ة ال رعايتھا، في العناصر التقني

  االقتضاء في معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة؛

ة،  أن َينشر  (ب)   ة إعالمي اره وثيق ى ھذا اإلعالن باعتب ه عل ة تعميم بغي

ي ليست أطراًف دول الت ى ال ه عل ك تعميم ي ذل ا ف ا أوسع نطاق، بم

  متعاقدة في اتفاقية األمان النووي، وعلى عموم الجمھور.

  



CNS/DC/2015/3/Rev.2 
 
 

  

  
  

  

  

  

  

  

  المرفق الثاني

  الكلمة االفتتاحية لرئيس المؤتمر الدبلوماسي



١  
 
 
  

  
  

  

  الكلمة االفتتاحية لرئيس
المؤتمر الدبلوماسي التفاقية األمان 

  النووي
  رافائيل ماريانو غروسي

السفير والممثل الدائم لجمھورية األرجنتين لدى المنظمات 
  الدولية في فيينا

  

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩االثنين، 
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  الزمالء األعزاء،

  مرحًبا بكم في فيينا

  ومرحًبا بكم في المؤتمر الدبلوماسي التفاقية األمان النووي.

إننا نجتمع اليوم ھنا في مناسبة جديدة لكي نعمل مًعا كمجتمع واحد من البلدان في المجال 
  النووي من أجل تعزيز األمان النووي في كل أرجاء العالم.

  أساس منطقي عظيم في أن يجتمع ھذا الحضور اليوم بھذا الشكل. وھناك

ل منشآت نووية.  ر قائمة األولويات في كل بلد في العالم يشغِّ   فاألمان النووي يتصدَّ

ل محطات للقوى  وھو كذلك غاية يصبو إليھا الجميع في البلدان المجاورة لتلك التي تشغِّ
  رمته.النووية ويصبو إليھا المجتمع العالمي ب

ومن البديھي أن يحظى ھذا االجتماع وكلُّ ما تقوم به البلدان في المجال النووي بمستويات 
  فوكوشيما.  ما بعد عالم فيمتزايدة من االھتمام ألنه يأتي 

تلقى العالم صدمة جراء الحادث، ونتيجة لذلك فھو ينتظر منا جميًعا أن نلتزم بأعلى  لقد
  معايير األمان والمساءلة والشفافية.

  إننا ال نأتي اليوم ھنا خاويي الوفاض.

بل على العكس من ذلك، لقد تحقَّق الكثير والكثير منذ ُظھر ذلك اليوم المشؤوم في 
نة من الزلزال والتسونامي ، عندما تسببت ٢٠١١آذار/مارس  رة المكوَّ التوليفة المدمِّ

  المھولين في الحادث.

  ولم تقعد البلدان مكتوفة األيدي حتى اآلن لكي تتخذ إجراءات.  
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فمنذ ذلك الحين، اتخذت األطراف عدًدا كبيًرا من اإلجراءات والمبادرات على المستويات 
  ن النووي.الوطنية واإلقليمية والدولية بھدف تعزيز األما

ل محطات للقوى تقريًبا ف جميع األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي والتي تشغِّ
النووية قد استكملت عمليات إعادة تقييم األمان أو تعھَّدت بالقيام بذلك بھدف تقييم جوانب 
التصميم واألمان وقوة محطات القوى النووية على مقاومة األحداث العنيفة، بما في ذلك 

ھوامش األمان واألعطال المتعددة في الوحدات التي تقع في آن واحد، الدفاع في العمق و
ل لنظم الدعم.    فضاًل عن الفقدان المطوَّ

وقد اسُتكملت ھذه التقييمات، التي ُتعَرف في بعض البلدان على انھا "اختبارات التحمُّل"، 
  ونتيجة لذلك أُدِرجت تدابير أمان إضافية.   

وقوع حوادث جديدة والتخفيف من عواقبھا في حال وقوع  وتھدف ھذه التدابير إلى منع
  حادث ما.

  على ثالثة مستويات مختلفة. ٢٠١١وقد ُنفِّذت اإلجراءات والتدابير التي اتِخذت منذ عام 

أواًل، وكما ذكرت سابًقا، ُنفِّذت على المستوى الوطني وھو المستوى األولي والمباشر أكثر. 
لون أنفسھم والرقابيون الوطنيون بدون تأخير وأدخلوا وفي ھذا المستوى، تفاعل المشغِّ 

  تغييرات وتحققوا من مواطن الضعف.

وثانًيا، على المستوى اإلقليمي، قام الرقابيون والرابطات اإلقليمية، أوال ولكن ليس حصًرا، 
  بضمان عدم عزل ھذه المبادرات عما كان يجري في البلدان المجاورة.

متھا الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) في وكانت ھناك كذلك المساھم ة الھامة التي قدَّ
وتمخضت عنه خطة العمل بشأن األمان  ٢٠١١شكل مؤتمر وزاري ُعقد في حزيران/يونيه 

النووي في العالم أجمع والتي اعُتمدت الحًقا في أيلول/سبتمبر من تلك السنة. ويسود اليوم 
إليجابي لخطة العمل، التي أسفرت عن عدد من المبادرات أو اتفاق واسع النطاق بشأن األثر ا

اإلجراءات المحددة، بما في ذلك استجابات الدول األعضاء لخطة العمل واستضافة الوكالة 
الجتماعات الخبراء الدوليين بشأن عدد من المجاالت المواضيعية. وھذه جھود متواصلة، 
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سابيع قليلة عندما يستعرض مجلس محافظي وسُتتاح لنا فرصة أخرى للتأكد من ذلك خالل أ
  الوكالة التقدم المحرز ويعتمد وثائق األمان النووي الرئيسية.

  ولكنَّ ذلك ليس كل شيء. 

لة  فكما نعلم جميًعا، تحتوي اتفاقية األمان النووي نفسھا على عملية استعراض نظراء مفصَّ
  تم استعراضھا مباشرة بعد وقوع الحادث.  

العملية، ناقشت األطراف المتعاقدة عددا من االقتراحات ووافقت عليھا لتحديث وفي إطار تلك 
الوثائق اإلرشادية بشأن اتفاقية األمان النووي، والواردة في النشرات اإلعالمية 

INFCIRC/571و ،INFCIRC/572و ،INFCIRC/573 وأبدت توصيات إلى الوكالة ،
  والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات. 

ھذه التعديالت إرشادات أوضح بشأن اإلجراءات التي تتخذھا األطراف المتعاقدة في  وتوفِّر
ن عملية  ز إعداد التقارير الوطنية، وُتحسِّ اتفاقية األمان النووي لبلوغ أھداف االتفاقية، وتعزِّ

د التعاون الدولي، وتزيد من الشفافية إزاء الجمھور.   االستعراض، وتوطِّ

  الزمالء الموقـّرون،

ننا نجتمع ھنا اليوم على خلفية ھذه اإلجراءات والمبادرات، وجميعھا إجراءات ومبادرات إ
ز بعضھا بعًضا.   ملموسة للغاية وتعزِّ

وخالل االجتماع االستعراضي السادس التفاقية األمان النووي، الذي ُعقد في فيينا في الفترة 
رت أغلبية ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤آذار/مارس إلى  ٢٤من  ثلثي األطراف الحاضرة ، قرَّ

تة عقد مؤتمر دبلوماسي لدراسة االقتراح السويسري بتعديل المادة  من اتفاقية  ١٨والمصوِّ
  األمان النووي. 

وأعتقد أنَّ من المناسب اإلشادة بسويسرا على مبادرتھا، التي ركَّزت جھودنا على تعزيز 
  األمان النووي. 
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ر االجتماع االستعراضي السادس كذلك عقد اجتماع تشاوري مفتوح لجميع األطراف  وقرَّ
المتعاقدة، قبل انعقاد المؤتمر الدبلوماسي بتسعين يوًما على األقل، من أجل تبادل وجھات 

  النظر واالستعداد العتماد النظام الداخلي.

وسرعان ما بات واضًحا أنَّ عقد اجتماع واحد ال يكفي إطالًقا لضمان دراسة االقتراح 
قة والنظر في الجوانب التنظيمية األخرى.السويسري دراس   ة معمَّ

أخذت األطراف المتعاقدة على عاتقھا إرساء آلية للمشاورات، وھي الفريق العامل غير  وقد
الرسمي الذي أتولى رئاسته، من أجل تسھيل ھذه العملية. وكنا نجتمع كفريق واحد بانتظام 

دورات فضاًل عن اجتماعات ومشاورات  ٨، وعقدنا ما ال يقل عن ٢٠١٤منذ تموز/يوليه 
مة تمت خاللھا  غير رسمية إضافية ال ل عملية مكثَّفة ومنظَّ تعد وال تحصى أصبحت تشكِّ

دراسة وصياغة المواد وتم فرز المسائل التنظيمية وتحليل االقتراح السويسري، بما في ذلك 
من خالل العروض الوطنية التي وضعت ذلك االقتراح في منظور الخطط واإلجراءات 

  الوطنية.

نا استفدنا كثيًرا من  وأعتقد أنني أُعبِّر عن وجھة نظر جميع األطراف المتعاقدة عندما أقول إنَّ
  الفريق العامل غير الرسمي للقيام بھذا العمل ورسم الطريق إلى األمام.

  الزمالء الموقرون، حضرات السيدات والسادة،

  ھناك أمران ظھرا لي بوضوح كبير وأنا أتولى رئاسة العملية التحضيرية.

راف المتعاقدة بدون استثناء ملتزمة التزاًما ال لبس فيه باألمان أولھما، أنَّ جميع األط
  النووي. 

وبھذا المعنى، فإنَّ المشاورات والمحفل التحفيزي الذي توفِّره اتفاقية األمان النووي يؤديان 
  الدور المنتظر، وسُيتوقَّع منھا الكثير في السنوات القادمة.

ناك إصرار باإلجماع على تعزيز األمان النووي إننا نتفق جميًعا على أنه يجب أن يكون ھ
  وأنه يجب تفادي االنقسامات والخالفات في ھذا المجال بالتحديد.
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عة تضم نظامين مين بوتيرتين اثن بمعيارين اثنين فوجود منظومة موزَّ ين نتيجة تمقسَّ
  للمؤتمر الدبلوماسي ستكون خسارة واضحة.

سري أدت إلى استنتاج أنه لن يكون من الممكن التوصل إنَّ دراستنا المكثَّفة لالقتراح السوي
  إلى توافق في اآلراء بشأن االقتراح السويسري.

وأمام ھذا الواقع واقتناًعا مني وبتشجيع من إصرار زمالئي بدون استثناء على المضي قدما 
ذ في انسجام تام، اقترحُت نتيجة بديلة بتوافق اآلراء، تتمثل في إعالن يضع مبادئ لتنفي

  ھدف اتفاقية األمان النووي الرامي إلى منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية. 

وتشمل تلك الوثيقة، أي إعالن فيينا بشأن األمان النووي، المبادئ الالزمة لتوجيه جميع 
األطراف المتعاقدة في مجاالت محددة مثل تصميم محطات قوى نووية جديدة وتحقيق 

وتتضمن الوثيقة كذلك إرشادات بشأن تقييمات األمان الشاملة والمنھجية مواقعھا وتشييدھا. 
التي سُتجرى بصفة دورية ومنتظمة للمنشآت القائمة طوال عمرھا التشغيلي. واألھم من 
رنا جميًعا بأنَّ المتطلبات الوطنية ينبغي أن تأخذ معايير األمان الصادرة عن  ذلك، أنھا تذكِّ

  رسات الجيدة ذات الصلة بعين االعتبار.الوكالة وغيرھا من المما

كما يندمج إعالن فيينا بشأن األمان النووي في العملية القائمة الجتماع استعراض اتفاقية 
األمان النووي بمناشدتنا بااللتزام بدراسة المبادئ المتفق عليھا في ھذا المؤتمر في التقارير 

م إلى االجتماع الوطنية المقبلة، والشروع في ذلك مباشرة في التق ارير التي سُتقدَّ
  االستعراضي السابع فصاعًدا.

طرًفا عضًوا في  ٧٧وأخيراً، فإننا ندرك أنَّ ھناك صلة عضوية بين ما نقوم به باعتبارنا 
اتفاقية األمان النووي وما تقوم به الوكالة من عمل على نطاق أوسع، بما في ذلك من خالل 

لذلك نود أن نطلب من المدير العام للوكالة إحالة نتائج عملنا لجانھا المعنية بمعايير األمان. 
إلى تلك اللجان الستعراضھا وضمان التماسك واالتساق بين ما نقوم به في ھذا المنبر وما 

  تقوم به الوكالة.

  الزمالء األعزاء،

  لقد عملت جميع األطراف المتعاقدة جاھدة بشأن إعالن فيينا.



٧  
 
 
  

  
  

ات صادقة ومتفتحة ومھنية، كانت ھناك تنازالت من جميع وكما ھو الحال في أي مفاوض
  الجھات.

إننا وصلنا إلى نقطة يمكن فيھا الموافقة باإلجماع على وثيقة قوية وھادفة ومتفق عليھا، 
العزم الجماعي على العمل من خالل  علىمما يجعل المؤتمر الدبلوماسي مثااًل حقيقًيا 

  من األمان النووي.اختالفاتنا على تعزيز مستويات عالية 

  إنني أدعو جميع األطراف المتعاقدة إلى اعتماد إعالن فيينا، الذي سُيلحق بتقريرنا الموجز.

  وآمل أن تتفقوا على المضي بھذه العملية إلى األمام.

  مع خالص الشكر والتقدير.

  


