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األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

  

 إعالن فيينا بشأن األمان النووي
 

  عن مبادئ لتنفيذ ھدف اتفاقية األمان النووي المتمثل

 في منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية
  
 

  

  

اع خالل اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي إعالن فيينا بشأن األمان ال  -١ نووي في اجتم
ة.  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩المؤتمر الدبلوماسي الذي ُعقد في فيينا يوم  ذه االتفاقي ديل ھ راح لتع وفي للنظر في اقت

ام نشر نص اإلعالن في شكل  دير الع ووي من الم ان الن ھذا اإلعالن، طلبت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األم
ى  ا عل ن أجل تعميمھ ة م رة إعالمي ان نش ة األم ي اتفاقي ر األطراف ف دول غي ى ال ك عل ي ذل ا ف ع نطاق بم أوس

  النووي، وعلى الجمھور عامة.

  واستجابة لھذا الطلب، ُيّعمم طّيه نص إعالن فيينا بشأن األمان النووي.  -٢
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  المؤتمر الدبلوماسي

  المعني بدراسة اقتراح لتعديل

  اتفاقية األمان النووي

  
  

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

  المتمثل في منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية

  

  

 األطراف المتعاقدةاعتمده اجتماع 
  خالل المؤتمر الدبلوماسي التفاقية األمان النووي

  فيينا، النمسا
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  إن األطراف المتعاقدة

  في

  اتفاقية األمان النووي
  

ا  ‘١’ ي اعتبارھ ع ف د  إذ تض ذة بع ادرات المتخ ة والمب ود المبذول ن الجھ ر م دد الكبي الع
وطني  الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية، على الصعيد ال

  واإلقليمي والدولي، بغية تعزيز األمان النووي؛

ظ  ‘٢’ ادية  وإذ تالح ائق اإلرش ي الوث دت ف ي اعُتم رات الت  INFCIRC/571التغيي
  لتقوية عملية استعراض اتفاقية األمان النووي؛ INFCIRC/573و INFCIRC/572و

ووي  وإذ تشير  ‘٣’ ان الن ة األم دة في اتفاقي دتھا األطراف المتعاق إلى المالحظات التي أب
ام  ي ع ود ف اني المعق تثنائي الث اع االس الل االجتم ي ٢٠١٢خ دھا ف م تأكي ي ت ، والت

اع االستعراضي السادس المعق ام االجتم ي ع ث ٢٠١٤ود ف وُّ اس وتل د الن رُّ أنَّ تش ، ب
ة  ة الوطني ات الرقابي ع الجھ ام جمي تدعي قي ووي يس ادث ن وع ح ب وق األراضي عق
ى خارج  ا إل د عواقبھ ة تمت وع حوادث عنيف بتحديد أحكام لمنع وتخفيف احتماالت وق

  الموقع.

ة وإذ تؤكد مجدًدا  ‘٤’ ا اتفاقي ا  مبادئ األمان األساسية التي تنص عليھ ووي وم ان الن األم
  تنطوي عليه من التزام بالتحسين المستمر لتنفيذ ھذه المبادئ؛

دول األعضاء  وإذ تعي  ‘٥’ ع ال خطة العمل العالمية بشأن األمان النووي التي أقرتھا جمي
  ؛٢٠١١في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول/سبتمبر 

اد السويسري الر وقد نظرت  ‘٦’ راح االتح ادة في اقت ديل الم ى تع ة  ١٨امي إل من اتفاقي
  األمان النووي والمقدم في االجتماع االستعراضي السادس التفاقية األمان النووي.

  

ان  ة األم قد اعتمدت المبادئ التالية لكي تسترِشد بھا، بحسب االقتضاء، في تنفيذ ھدف اتفاقي
ذه العواقب النووي المتمثل في منع وقوع الحوادث ذات العواقب اإلشعاعية و التخفيف من ھ

  في حال حدوثھا:
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ا يتوافق مع  -١ ييدھا بم ا وتش د مواقعھ دة وتحدي يتم تصميم محطات القوى النووية الجدي
وع  ال وق ي ح غيل، وف ة والتش ي الخدم ال ف د اإلدخ وادث عن وع الح ع وق دف من ھ
ل  ا طوي بب تلوًث ي تس عة الت دات المش ة للنوي ات الممكن ن االنبعاث ف م ادث، التخفي ح

ات المشعة التي األ رة أو االنبعاث ات المشعة المبك ع، وتجنب االنبعاث مد خارج الموق
  تكون كبيرة بما يكفي ألن تتطلب اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية طويلة األمد. 

ُتجَرى تقييمات شاملة ومنھجية لألمان بصفة دورية ومنتظمة للمنشآت القائمة، طوال  -٢
د تح غيلي، من أجل تحدي ا التش ق الھدف عمرھ ة صوب تحقي ان الموجھ ينات األم س

ة للتحقيق  ة أو القابل ان العملي ذ في الوقت المناسب تحسينات األم الوارد أعاله. وتنفَّ
  على نحو معقول. 

ر  -٣ وال العم دف ط ذا الھ ق ھ ى تحقي ة إل ة الرامي وائح الوطني ات والل ذ المتطلب تأخ
ايير  ار مع ان ذات الصلة الصادرة التشغيلي لمحطات القوى النووية بعين االعتب األم

واطن من  عن الوكالة، وبحسب االقتضاء الممارسات الفضلى األخرى المحددة في م
 بينھا االجتماعات االستعراضية التفاقية األمان النووي.

  

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

السابع التفاقية األمان النووي إجراء أن يتضمن جدول أعمال االجتماع االستعراضي  )١(
ة المناسبة  ايير والمستويات التقني ه، إلدراج المع استعراض نظراء، في إطار عمليَّت
وائح  ات والل ي المتطلب ادئ ف ذه المب ق ھ دة لتطبي راف المتعاق تخدمھا األط ي تس الت

ة نظر في الم ى عملي ووي إل ان الن ة األم ك اتفاقي ود ذل جاالت الوطنية، وينبغي أن يق
ل  ن أج ية م ات االستعراض ي االجتماع ا ف اق عليھ وخى االتف ي ُيت ية الت الرئيس

  االجتماعات االستعراضية الالحقة.

ذھا األطراف  )٢( ي تتخ ي اإلجراءات الت وري، ف اذ ف ادئ، بنف ذه المب ى ھ ينبغي أن تتجل
ووي، مع الت ز المتعاقدة، وال سيما عند إعداد تقاريرھا عن تنفيذ اتفاقية األمان الن ركي

ادة  ى الم واد  ١٨بصفة خاصة عل ا الم ا فيھ واد األخرى ذات الصلة، بم ذلك الم وك
، وذلك بدًءا من التقارير الوطنية التي ستقدمھا األطراف المتعاقدة ١٩و ١٧و ١٤و ٦

  السابع التفاقية األمان النووي.للنظر فيھا خالل االجتماع االستعراضي 
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ذ،  )٣( دابير التنفي ة عن ت ة عام ا يتضمن، لمح ي، فيم ر وطن ل تقري ينبغي أن يتضمن ك
دھا للمنشآت  م تحدي والبرامج المخطط لھا، والتدابير الخاصة بتحسينات األمان التي ت

 النووية الحالية. 

زءً  )٤( اله ج ة أع ان المبين داف األم كل أھ مان أن تش دة بض راف المتعاق زم األط ا ال تلت
ا سوف ُتستخدم يتجزأ من االعتب ة وأنھ ارات خالل االجتماعات االستعراضية المقبل

ان  ة األم ة باتفاقي راء الخاص تعراض النظ ة اس ة عملي ى تقوي اعدة عل ع للمس كمرج
  النووي.

  

ا  ة م ام للوكال دير الع وتطلب األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي من الم
  يلي:

ة لكي تنظر، مع ھذا اإلعالن إلى لجنة معا أن يحيل  (أ)   ة للوكال ان التابع يير األم
اللجان األربع المعنية بمعايير األمان والتي تعمل تحت رعايتھا، في العناصر 
ان ذات  ايير األم ا بحسب االقتضاء في مع ه، بھدف إدراجھ التقنية الواردة في

  الصلة الصادرة عن الوكالة؛

بغية تعميمه على أوسع نطاق،  ھذا اإلعالن باعتباره وثيقة إعالمية، أن َينشر  (ب)  
ان  ة األم دة في اتفاقي ا متعاق بما في ذلك تعميمه على الدول التي ليست أطراًف

  النووي، وعلى عموم الجمھور.

 




