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 إعالن
 النووي األمان بشأن الوزاري الوآالة مؤتمر

 ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٠ ،فيينا
 
  

 
ة  الدولية الوآالة في األعضاء الدول وزراء نحن،   ة  للطاق ة  (الذري ا  ،)الوآال ا  في  اجتمعن ى  فيين  ضوء  عل
زة  نتيجة وويةالن للقوى تشييداي فوآوشيما محطة في وقع الذي النووي الحادث على المترتبة الخطيرة العواقب  اله
سونامي  الكبيرة األرضية ذ  والت ان،  شرق  ضربا  نيالل ام ل الياب ادة  تحت  ،لقي ة،  قي ه    الوآال ة بتوجي  استخالص  عملي
ع  في  اإلشعاع  من  والبيئة الناس وحماية للطوارئ والتأهب النووي، األمان تعزيز قصد بها والعمل الدروس  جمي
 العالم، أنحاء

  
رب  -١ ن نع ا ع ضامن تعاطفن ع ناوت ان م شأن  الياب زة ب ية اله سونامي األرض ذين والت دثا الل ي  ح  ف

 وأضرار  األرواح في  آبيرة خسائر في تسببا اللذينو مثيل، لهما يسبق لم اللذين ٢٠١١ مارس/آذار ١١
رة،  شأن  آبي ذي  الحادث  وب ع  ال يما  محطة  في  وق شي   فوآوش وى داييت ة؛  للق د  النووي  المجتمع  عزم  ونؤآ
ة  عواقب  من  التخفيف إلى الرامية اجهوده في اليابان ةمساعد مواصلة الدولي  والتغلب  والحادث  الكارث

 هما؛ليع
 
ان  مجال  في المعارف لتطوير الدولي المجتمع بجهود نقّرو  -٢ ووي  األم ة  الن ز  اإلشعاع  من  والحماي  وتعزي

ووي،  لألمان الدولية المعايير ا  والتصدي  للطوارئ  والتأهب  الن ة  له اس  وحماي ة  الن  اإلشعاع،  من  والبيئ
 النووية؛ للقوىداييتشي  فوآوشيما محطة حادث من الدروس استخالص إلى وبالحاجة

 
 بينما الطاقة، مجال في احتياجاتها لتلبية لالستدامة قابًال خيارًا النووية القوى تعتبر الدول بعض بأن ونقّر  -٣

 النووية؛ قةالطا استخدام، من تدريجيًا التخلص أو استخدام، عدم أخرى دول قررت
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ر  للحدود  عابرة آثار عليها تترتب قد النووية الحوادث بأن ونقّر  -٤ دى  شواغل  وتثي شأن  الجمهور  ل ان  ب  أم
 مالئمٍة تصٍد عمليات إلى اللجوء أهمية على ونؤآد والبيئة؛ الناس على اإلشعاعية وآثارها النووية الطاقة
  نووي؛ حادث عوقو حالة في ،تامة ةيوشفاف علمية معارف على قائمٍة

 
دول  أن على ونشّدد  -٥ ي  ال ديها  الت رامج  ل وى  ب ة  ق ا  نووي ق  ضمان  في  مرآزيٌّ  دور له ى  تطبي ايير  أعل  مع

وفير  في الدول هذه مسؤولية على ونؤآد النووي؛ األمان صدٍ  ت مٍ  ت  الحوادث  إزاء وموقوتٍ  وشفافٍ  مالئ
 حد؛ أدنى إلى عواقبها من التخفيف أجل من النووية

  
ة  على ونؤآد  -٦ ذ  أهمي دابير  تنفي ة  ت ة  وطني ضمان  محسَّنة  ودولي ى  ل ستويات  أعل ان  م ووي  األم ا،  الن  وأمتنه

ا  استعراضها ينبغي التي الوآالة، عن الصادرة األمان معايير إلى باالستناد ذها  باستمرار  وتعزيزه  وتنفي
ستويات  على نالشأ بهذا التعاون بتقوية وااللتزام فعالية وبأآبر نطاق أوسع على اإلمكان قدر ة  الم  الثنائي

  والدولية؛ واإلقليمية
 
ز  ونلتزم  -٧ دور  بتعزي ذي  المرآزي  ال ه  تضطلع  ال ة  ب رويج  في  الوآال اون  الت دولي  للتع سيق  ال ود  وتن  الجه

 والترويج الميدان هذا في المشورة وإسداء الدراية توفير وفي العالمي، النووي األمان تقوية قصد الدولية
 العالم؛ أنحاء آل في ويالنو األمان لثقافة

 
اون  ونشجع  -٨ سيق  التع وثيق  والتن ا  في  نيال ين  م ة  المنظمات  ب ة  الحكومي ر  والمنظمات  الدولي ة  غي  الحكومي

  النووي؛ باألمان المتعلقة القضاياب المعنية
 
ديم  في العالية الجمهور عاتـّتطل تلبية على الوآالة قدرة تعزيز أهمية على ونشّدد  -٩  ييمات وتق معلومات  تق

 اإلشعاعية؛ وعواقبها النووية الحوادث بشأن وصحيحة وواقعية موقوتة موضوعية
 

ى  الوآالة أوفدتها التي الحقائق لتقصي الدولية والبعثة اليابان من المقّدمين بالتقريرين ونرّحب  -١٠ ان،  إل  الياب
 النووية؛ قوىللداييتشي  فوآوشيما محطة في وقع الذي للحادث أولية تقييمات يشمالن اللذين

 
يم  بتقديم والوآالة اليابان قيام إلى الحاجة على ونشّدد  -١١ يما  محطة  لحادث  وآامل  شامل  شفاف  تقي  فوآوش

ا  بها، والعمل الدروس استخالص من الدولي المجتمع تمكين أجل من النووية للقوىداييتشي  ك  في  بم  ذل
يما  ال بالحادث، ةعالق لها التي الوآالة عن الصادرة األمان معايير استعراض ك  س ة  تل  بالمخاطر  المتعلق
  الكبيرة؛ المتعددة

 
ستقلة  التقييمات من المستخلصة الفوائد على ونشّدد  -١٢ ّززة  الم ة ال جودة ذات ال  المع ي  عالي ا  الت راء  أجراه  خب

اد  خالل من القائم، الوآالة عمل إطار في سيما ال األمان، مجال في دوليون ات  إيف يم  استعراض  بعث  وتقي
يم  تقوم دورية لًّ  بتقي ة  األطر  من  آ ة،  الرقابي ا  والتصدي  للطوارئ  والتأهب  الوطني شغيل  له  محطات  وت
وى ة، الق ن النووي ل م مان أج سين ض ستمر التح ان الم شآت ألم ة المن ى النووي اس عل د أس  القواع

 دوليًا؛ عليها المتفق واإلجراءات
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داييتشي  فوآوشيما محطة حادث جّراء آتدبير القيام، على نووية قوى محطات شغلـُت التي الدول ونشجع  -١٣
  شفاف؛ نحو على وذلك النووية بالقوى الخاصة محطاتها وأمان ألخطار شاملة بتقييمات النووية، للقوى

 
ذا  في  المنخرطين  والمشغلين النووية الصناعة مسؤولية على ونؤآد  -١٤ ى  المجال  ه ذ  عل دابير  تنفي ان  ت  األم

 تحسين إلى الرامية الدولية الجهود في بفعالية والمساهمة الكامل الدعم تقديم معياتهموج ونناشدهم النووي
  األمان؛ العتبارات األولويات وتحديد الشفافية تعزيزمنها  أمور، جملة خالل من النووي األمان

 
ة  الرقابية الهيئات سلطة تعزيز بدعم ونلتزم  -١٥ ا،  واختصاصها  الوطني ا  وموارده شمل  بم دي  ي ي  دعم  متق  تقن

  الفّعالة؛ استقالليتها  على ضمانباستمرار العملو مالئم وعلمي
 
ان ب المتعلقة المعنية الدولية للصكوك العالمي االنضمام أهميةعلى   جديد من ونؤآد  -١٦ ووي  األم ذها  الن  وتنفي

ذا  في الدولي القانوني اإلطار تعزيز إمكانية في والنظر باستمرار، واستعراضها بفعالية رّ  المجال؛  ه  ونق
 الصدد؛ هذا في الوآالة تبذلها التي المعّززة بالجهود

 
ة  في  ومتواصل وسريع مالئم نحٍو على المعلومات تقاسم أهمية على جديد من ونشّدد  -١٧ وع  حال  حادث،  وق

  النووي؛ األمان جوانب جميع بخصوص الدول بين الممارسات أفضل وتبادل الشفافية وتكريس
 

ة  التقنية للمعلومات انتشار أوسعو ممكن تدفق أسلس أن على ونشّدد  -١٨ ة  والتكنولوجي ان  المتعلق  يعزز  باألم
 تؤديه أن يمكن الذي الدور ونالحظ عالميًا؛ قلقًا وتثير ًاأساس الطابع تقنية معلومات وهي النووي، األمان

 النووي؛ األمان تحسين في االبتكارية التكنولوجيات
 
د  -١٩ ى ونؤآ ة عل سين ىإل الحاج ب تح وارئ التأه صدي للط وادث والت ة للح ى النووي ُصعد عل ة ال  الوطني

ة  طريق عن ذلك في بما والدولية، واإلقليمية شاء  إمكاني درة  إن سريع  الفعل  رد ق دريب  وتطوير  ال  في  الت
دولي،  اإلقليمي  الصعيدين على األزمات إدارة مجال ز  عن  فضالً  وال اون  تعزي ا  في  التع ين  م ات   ب الهيئ
ة  غير والمنظمات الدولية الحكومية المنظماتة ومنظمات األمان التقنية والمشغلين وبين       الوطني  الحكومي

ة؛ دعو المعني ى ون ة إل ة دور تقوي ي الوآال صدي للطوارئ التأهب ف ا والت ن له ز خالل م درات تعزي  ق
 ؛ هذه القدراتنطاق توسيع وإمكانية والمساعدة التصدي في القائمة الوآالة

 
 التعليم يشمل بما القدرات، بناء تعزيز إلى والوآالة نووية قوى لبرامج لةـِّالمشغ الدول حاجة على ونشّدد  -٢٠

 سواء؛ حد على لينـِّوالمشغالجهات الرقابية  لفائدة والتدريب
  
ة  إنشاء إلى نووية قوى برنامج في للبدء تخطط التي الدول حاجة على ونشّدد  -٢١ ة  أساسية  بني ان  مالئم  لألم

ساعدة  واإلرشادات الوآالة عن الصادرة األمان معايير إلى باالستناد نوويال صلة،  ذات والم  باستخدام  ال
ة ور، جمل اأم ات  منه ة آلي ةالوآال ي  الفعال ال ف اون مج ي التع دعم التقن تخدام ل ن االس أمون اآلم  والم

  النووية؛ للتكنولوجيات
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دول  جميع شواغل يعالج ةالنووي للمسؤولية عالمي نظام إلى بالحاجة ونقّر  -٢٢ ي  ال د  الت أثر جراء    ق  حادث  تت
 النووية؛ األضرار على مناسبة تعويضات تقديم قصد نووي

 
ام  الوآالة مدير من ونرجو  -٢٣ ر  إعداد  الع ؤتمر  عن  تقري ة  م وزاري  الوآال ران  ال ه /لحزي شأن  ٢٠١١ يوني  ب

ووي  األمان سوّدة  الن ل،  خطة  وم اء  العم ى  بن ذا  عل تنت  اإلعالن  ه صادرة  والتوصيات  اجاتواالس  عن  ال
 مع االقتضاء، حسب والتعاون، التنسيق وتعزيز المستخلصة؛ والمعارف والدراية الثالث، العمل جلسات

دول  بين ما في المشاورات تيسير عن فضًال المؤتمر، نواتج لمتابعة األخرى المعنية الدولية المنظمات  ال
 العمل؛ خطة مسوّدة بشأن األعضاء

 
و  -٢٤ دير نم ونرج ة م ام الوآال ذا عرض الع ر ه سوّدة التقري ل وم شاملين العم ع ال ب لجمي ة الجوان  الهام

ا،  والتصدي  للطوارئ  والتأهب النووي، باألمان المتعلقة ة  له اس  وحماي ة  الن  فضالً  اإلشعاع،  من  والبيئ
ة  محافظي  مجلس على الدولي، القانوني اإلطار عن ا  الوآال ام  ومؤتمره ا  في  الع ة ا اجتماعاتهم  في  لمقبل

 ؛٢٠١١
 
ذ  ودعم  مقرراتهما في المؤتمر هذا نواتج تجسيد العام ومؤتمرها الوآالة محافظي مجلس من ونرجو  -٢٥  تنفي

 .آافية وبموارد وسريع فّعال بشكل العمل خطة
 
  
 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٠في فيينا 


