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خة    ٢٠١٦األول/ديسمبر كانون  ٧رسالة مؤرَّ
  وردت من البعثة الدائمة لجمھورية كوريا
  تتعلق ببيان مشترك بشأن دعم قدرات التأھب

  والتصدي لإلرھاب النووي واإلشعاعي 
 

 بيان مشترك بشأن دعم قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب النووي واإلشعاعي

  

ً عثة الدائمة لجمھورية كوريا من الب ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٧تلقَّت األمانة رسالة مؤرخة  -١ بھا  مرفقا
عاعي،  ووي واإلش اب الن دي لإلرھ ب والتص درات التأھ م ق أن دع ترك بش ان مش ه بي بانيا، أّيدت األردن، وإس

واستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وإيطاليا، وتايلند، والجمھورية التشيكية، وجمھورية كوريا، والدانمارك، والسويد، 
دا، وال تان، وكن دا، وكازاخس ين، وفنلن ا، والفلب يلي، وفرنس رويج، وش دة، والن ة المتح يك، والمملك رب، والمكس مغ

  وھنغاريا، والواليات المتحدة األمريكية، واليابان.

م  -٢   .طيه الرسالة ونص البيان المشترك إلعالم جميع الدول األعضاءوحسبما ھو مطلوب، ُتعمَّ

  



INFCIRC/904 
  الملحق

 

 البعثة الدائمة لجمھورية كوريا
  فيينا

  
KPM-2016-342  

  

  

ة ُتھدي البعثة الدائمة لجمھورية كوريا لدى المنظمات الدولية في فيينا  ة للطاق ة الدولي ى الوكال أطيب تحياتھا إل
ىالذرية (الوكالة)، وتتشرَّ  ة عل دول األعضاء في الوكال ذكرة  ف بأن تطلب من أمانة الوكالة أن تطلع جميع ال الم

ة فوية التالي ذي يتضمن  الش ا ال ووي وملحقھ اب الن درات التأھب والتصدي لإلرھ م ق أن دع ترك بش ان المش البي
ذي  واإلشعاعي دهال ة أيضاً  تؤي د، والجمھوري ا، وتايلن ا، وإيطالي رائيل، وألماني تراليا، وإس بانيا، واس األردن، وإس

ين، ا، والفلب يلي، وفرنس ويد، وش دانمارك، والس ا، وال ة كوري يكية، وجمھوري دا،  التش تان، وكن دا، وكازاخس وفنلن
  .والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة، والنرويج، وھنغاريا، والواليات المتحدة، واليابان

ذلك  االنضمام إلىرجى من الدول األعضاء في الوكالة الراغبة في ويُ  ة ب ة الوكال غ أمان ھذا البيان المشترك أن ُتبل
ة تصدر كنشرة  عبر مذكرة شفوية، وأن تطلب تعميم تلك ة كوثيق دول األعضاء في الوكال الرسائل على جميع ال

  .INFCIRCإعالمية 

ة عن  وتغتنم البعثة الدائمة لجمھورية كوريا لدى المنظمات الدولية في فيينا ھذه الفرصة لكي ُتعرب مجدداً للوكال
  آيات تقديرھا.  ىأسم

  

  الملحق: بيان مشترك بشأن دعم قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب النووي واإلشعاعي.

 

  

  [الختم] التوقـيع][

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمبر  ٧فينا، 

  
  

  أمين جھازي تقرير السياسات
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  
 



 

 

  بيان مشترك بشأن دعم قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب النووي واإلشعاعي

  

ده  ة تؤي يكية، وجمھوري ة التش د، والجمھوري ا، وتايلن ا، وإيطالي رائيل، وألماني تراليا، وإس بانيا، واس األردن، وإس
دا،  تان، وكن دا، وكازاخس ين، وفنلن ا، والفلب يلي، وفرنس ويد، وش دانمارك، والس ا، وال يك، كوري رب، والمكس والمغ

ان ات المتحدة، والياب ا، والوالي ة والمملكة المتحدة، والنرويج، وھنغاري ة الدولي م المتحدة والمنظم دعم من األم ، ب
  للشرطة الجنائية (إنتربول).

ة واقتصادية وسياسية  ستكون ألي حدث من أحداث اإلرھاب النووي في أي مكان من العالم عواقب بشرية وبيئي
رة. دمِّ ع اإلرھاب  م ي مجال من ة ف ؤتمر القم ود م ق من إنجازات وجھ ان، إذ ننطل ذا البي ي ھ ونحن األطراف ف

ة في مجال التأھب والتصدي  درات كافي ى ضمان ق لِّم بالحاجة إل ة واإلشعاعية، ُنس واد النووي النووي وأمن الم
ادة في  ال تسھمتلك القدرات  إنللطوارئ النووية.  ووي أو اإلشعاعي (المشار  مخاطرالحد من زي اإلرھاب الن

ووي") ذلك في الحد من فحسب إليه فيما يلي باسم "اإلرھاب الن ل وك ة يذمخاطر األنشطة اإل، ب أو الحوادث ائي
ة لمكافحة  درات الوطني ة أو إشعاعية. وإن ضمان التأھب في الق واد ومرافق نووي ى م األخرى التي تنطوي عل

ى  جسدتهي لھا مھمة حاسمة للدول كافة، وھو ما أعمال اإلرھاب النووي والتصد ة عل مناقشات السياسات القائم
ام  . ويتطلب التأھب لإلرھاب ٢٠١٦السيناريوھات التي أتمتھا بنجاح الدول المشاركة كجزء من مؤتمر القمة لع

ووي والتصدي اب الن ات اإلرھ ة حادث درات الضرورية لمكافح اء الق ة من األنشطة إلرس ووي مجموع ا،  الن لھ
ووي  اب الن ب التصدي لإلرھ تھا. ويتطل ا وممارس اظ عليھ درات والحف ك الق ز تل دراتولتعزي ة ق ي  مجموع ف

  المجاالت التقنية والتشغيلية واالتصاالت لتوفير التنسيق وحسم تلك الحادثات والتخفيف من عواقبھا. 

زاً الحد من التھديد  الداعي إلىواتساقاً مع ھدف مؤتمر قمة األمن النووي  ووي، وتعزي الذي يفرضه اإلرھاب الن
ام  ة الھاي لع ؤتمر قم ة للتأھب للطوارئ بشأن " ٢٠١٤للتعھد الذي أُعلن عنه في بيان م درات فعال اظ بق االحتف

اوالتصدي ل ن آثارھ ا والتخفيف م ة للتأھب ھ درات كافي أن ضمان ق ان، ب ذا البي ي ھ لِّم، نحن األطراف ف "، ُنس
كمِّل الجھود الدولية في مجال األمن النووي. وُنسلِّم أيضاً بأن القدرات الكافية للتأھب والتصدي لإلرھاب النووي يُ 

ي روالتصدي لإل اھم ف ووي ُتس اب الن ةھ وويين  تقوي ن الن ان واألم ين األم لة ب كلالص اً  وتش تمالً ألي رادع مح
  ھجمات. 

  :ما يليوتشمل قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب النووي 

 ات وال ط السياس اء الخط ة: إرس ةوطني ط وسياس ورعاي أن الخط ة بش ة كافي ات ات وطني ب لحادث تأھ
ي  اإلرھاب النووي وتھديداته والتصدي لھا والتخفيف منھا، بما يشمل إرشادات من أجل التخطيط المحل

 في التصدي لتلك التھديدات والحادثات. 

 ا تقنية: تحديد حادثات اإلرھاب النووي وتھديالقدرات الخبرة وال ا، بم داته وتأكيدھا وتقييمھا والتصدي لھ
د الخصائص اإلشعاعية وإجراء  م يشمل تحدي ة، ودع اذ اإلجراءات الوقائي ى اتخ اعدة عل ات للمس تقييم

 التدريب والتصدي الطبيين، وأدوات إزالة التلوث، والتدريب. 

 ة االتصاالت مع الجمھور والتثقيف: تطوير ورعاية اتصاالت استراتيجية ورسائل ع ال  ال تنحصرامة فعَّ
للطوارئ في حال وقوع حادثة من حادثات اإلرھاب النووي، بل  واالستعدادتوعية الجمھور باألمان  في



ي  ور ف ان الجمھ ة بأم ات المتعلق وري للمعلوم ر الف ة بالنش راءات الكفيل ات واإلج ذلك اآللي وفِّر ك ت
 المجتمعات المحلية التي ُيحتمل تضررھا. 

 م درات: الح دع ى الق اظ عل تمرارية ف دريب، اس تمر، والت يم المس الل التعل ن خ رورية م درات الض الق
يات  ددة الجنس ريكة المتع ات الش ون والجھ ون والمحلي ؤولون الوطني ا المس ارك فيھ ي يش ارين الت والتم

 المكلَّفة بمھام التأھب لإلرھاب النووي أو التصدي له أو اتخاذ ما يتصل بذلك من قرارات.

 ة:  آليات التنسيق ة العمل والمساعدة الدولي ووي، واتفاقي ال اإلرھاب الن ة لقمع أعم ة الدولي اً لالتفاقي وفق
ة ذات  ة الدولي ائر الصكوك القانوني ووي أو طارئ إشعاعي، وس تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث ن

ة من  م ك المقدَّ ددة األطراف، كتل ادرات المتع ات والمب اة لآللي الء المراع ع إي م المتحدة، الصلة، وم األم
راكة  ووي، والش اب الن ة اإلرھ ة لمكافح ادرة العالمي ول، والمب ة، واإلنترب ة الذري ة للطاق ة الدولي والوكال

دمار الشامل،  واد ال يوضع آليلالعالمية لمكافحة انتشار أسلحة وم ا يل وفير م  ات من أجل طلب و/أو ت
 (حسب االقتضاء): 

 لإلرھاب النووي،بناء القدرات في مجال التأھب والتصدي  -

ة الحدث وقوع بعدالمقدمة  المساعدة المتبادلة - دول األطراف في اتفاقي ، حسب االقتضاء، من ال
 تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي،

  التنسيق واالتصال بين الحكومات في حاالت اإلرھاب النووي. -

كون له ب النووي في أي مكان من العالم ستمن أعمال اإلرھا ونحن األطراف في ھذا البيان، إذ ُنقر بأن أي عمل
ووي  درات التأھب والتصدي لإلرھاب الن آثار عالمية على الدول كافة، نؤكد استعدادنا للتعاون من أجل تعزيز ق

  على الصعيدين الوطني والدولي. ونتفق على االلتزامات التالية دعماً لھذا الھدف:

 نحن األطراف فية للتأھب والتصدي لإلرھاب النووي على الصعيد المحليضمان القدرات الوطنية الكا .
ب  ة للتأھ ة المطلوب درات الوطني ة الق اء ورعاي وطني بإرس ا ال د التزامن ن جدي د م ان نؤك ذا البي ي ھ ف

ضاً بإجراء تدريبات شاملة في مجال التأھب والتصدي لإلرھاب والتصدي لإلرھاب النووي. ونلتزم أي
شمل األدوار والمسؤوليات على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تعزيز التعاون القوي النووي، بما ي
والوكاالت المعنية بالسياسات. ونلتزم بتعزيز  إنفاذ القانون والوكاالت الطبية والتقنية/العلمية بين وكاالت

االت للمعلوآلياتنا الوطنية المطلوبة في ھذا الصدد من أجل التنسيق والتعاون وتبادل ا ين الوك دعم مات ب
 لألزمات. الحكومي الشامل التصدي

  درات التأھب والتصدي  الجيدةدعم تبادل الموارد والخبرات والممارسات ز ق ذات الصلة من أجل تعزي
ك  ي ذل ا ف ووي، بم اب الن اعدةلإلرھ ادل المس دث. تب وع الح د وق لة بع ا  ذات الص ع التزاماتن ياً م تماش

دأ، ، نحن األطرالقانونية الدولية، نوافق دعم اف في ھذا البيان، من حيث المب ى أن ن ى المستوى  -عل عل
ك  رتبط  -الثنائي وعندما ُيطلب منا ذل ا ي دريب، أو م رة ذات الصلة، أو الت وارد أخرى بالخب ذلك من م

 لمساعدةا تبادلمع الدول المھتمة، وكذلك باالشتراك داعمة لقدرات التأھب والتصدي لإلرھاب النووي، 
درك أن  اعدة. وُن ة للتصدي والمس بكة الوكال ديمھا من خالل ش ا يشمل تق د األحداث، بم ذات الصلة بع

ة يجب تقي ا ستكون يطلبات المساعدة الثنائي ى حدة، وأنھ ة عل ة في كل حال دول المعني ا من جانب ال مھ
ك، ل شواغوباعتبارات قانونية ومرھونة بتوافر الموارد،  ع ذل لّمأخرى. وم ذا نحن األ نس طراف في ھ



 

 

الي تشجيع الحوار والتنسيق ووي، وبالت درات التأھب والتصدي لإلرھاب الن ى  البيان بأھمية دعم ق عل
دد األطراف بشأن ائي والمتع ى  المستويين الثن ة عل درات التأھب والتصدي الكافي بل ضمان ق أفضل ُس

ة  ذلك ملتزمون أيضاً بإتاحة الدراي رة  وأالصعيد العالمي. ونحن ب ود الخب ق الجھ ذات الصلة عن طري
ة ال ددة األدولي ة والمتع ة لمكافح ادرة العالمي ول، والمب ة، واإلنترب دة، والوكال م المتح ل األم راف، مث ط

اب  ات اإلرھ ى جھ افة إل ة، باإلض ال وطني ات اتص وفير جھ يجري ت ة. وس راكة العالمي ووي، والش الن
ادرة ا ول، والمب ة، واإلنترب ي الوكال ؤولة ف ووياالتصال المس اب الن ة اإلرھ ة لمكافح راكة  ،لعالمي والش

 العالمية، من أجل دعم تنسيق طلبات وعروض المساعدة وتقييمھا.

  م اداتدع ة ب إرش ة المتعلق ات الدولي ب أفضل الممارس داف التأھ ةأھ ى المواجھ درة عل درات  والق والق
دة المطلوبة  ا أعاله،على النحو الذي تنشره المنظمات ال لبلوغ تلك األھدافالمحدَّ ا  وارد ذكرھ  يشملبم

ة ١٥العدد  ة توصيات األمن  -من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكال واد النووي ووي بشأن الم الن
ابي دد  ،والمواد المشعة األخرى الخارجة عن التحكم الرق ان الصادرة  GSR Part 7والع لة األم من سلس

ا،  عاعية والتصدي لھ ة أو اإلش أن التأھب للطوارئ النووي ة بش ة عن الوكال ادرة العالمي يات المب وأساس
ه،ألحداث األمن لمكافحة اإلرھاب النووي من أجل إرساء إطار للتصدي  تناد  النووي والحفاظ علي باالس

ائق نحن  ونقرإلى الكفاءات األساسية المذكورة آنفاً.  ذه الوث أن ھ ان ب ازاألطراف في ھذا البي  أساس ممت
ى الراغبةللدول  اظ عل ووي أو الحف درات أساسية للتأھب والتصدي لإلرھاب الن مقومات  في إرساء ق

 تلك الوثائق واستخدامھا دولياً على أوسع نطاق ممكن. ب األخذتلك القدرات، وندعم بقوة  استمرار

 عدل الدروس المستفادة من الحاتبا ى أرض الواق ع عل ي تق ات الت ة واإلشعاعية،  دث ات النووي (أي الحادث
والمواد الخارجة عن التحكم الرقابي، وجھود التصدي للطوارئ الھامة الشاملة لجميع األخطار، وما إلى 
ذلك) التي لھا تداعيات أو تطبيقات فيما يتعلق بالتأھب لإلرھاب النووي والتصدي له والتخفيف منه، من 

 ب والتصدي على الصعيدين الوطني والدولي.الخبرة في قدرات التأھأجل دمج ھذه 

  المستوى /وعلى مستوى الدولتشجيع ودعم التمارين الميدانية والنظرية الكاملة على المستويات الوطنية
ووي.المحلي بھدف  دان المشاركة في  ضمان قدرات التأھب والتصدي لإلرھاب الن ع البل وسوف تشجِّ

ابرة للحدود لاھذه التمارين، حسب االقتضاء، مراقبة  ة تمارين الوطنية والع ة متبادل ة ثنائي بغرض مراقب
م ات  تقاس دةالممارس ي الجي دي،  ف ب والتص درات التأھ ى ق اظ عل ع الحف ات م ّرية المعلوم مان س ض

ارين  افة تم وارد، باستض مح الم ا تس در م ان، بق ذا البي ي ھ راف ف ن األط زم نح ة. ونلت إدارة الحساس
ارين  لطوارئ اإلشعاعيةا ة العمل  )REMEX(تم ذھا في إطار فرق ا وتنفي ا أو دعم تطويرھ أو مراقبتھ

ارين  د تم ووي. وتؤك اب الن ة اإلرھ ة لمكافح ادرة العالمي ة للمب ف التابع ة بالتصدي والتخفي إدارة المعني
ةأھمية التعاون الدولي في التأھب  ةلطوارئ اإلشعاعيا ق إتاحة الفرصة  والقدرة على المواجھ عن طري

يناريوھات أمام حكومتي ن أو أكثر للتعاون في التمرن على قدرات التصدي لإلرھاب النووي باستخدام س
ادل الممارسات لثنائية أو متعددة األطراف. وُتفسح التمارين المذكورة أيضاً المجال  دةتب دروس  الجي وال

التي يجري وعلى مستوى الدول/المستوى المحلي  األخرى على المستوى الوطني من التمارين المستفادة
  تشجيعھا في إطار ھذه السلة من الھدايا.

  




