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                 الدورة الثانية 
            ٢٠١٣     مايو  /      أيار ٣  -      أبريل  /       نيسان  ٢٢      جنيف، 

                     البعـــد اجلديـــد     :                                                               تعزيـــز الـــشراكات الدوليـــة ملنـــع اإلرهـــاب النـــووي         
              لعدم االنتشار

    
                                           ورقة عمل مقدمة من إسبانيا واملغرب وهولندا     

  
                                                             خطـة عمـل مـؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار                 :                معلومات أساسية   -   ً أوالً   

      ٢٠١٠                               حة النووية الستعراض املعاهدة عام     األسل
     ً              عامـاً، وأصـبحت     ٤٣                                                                      دخلت معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة حيـز النفـاذ منـذ             -   ١

            األطـراف يف                     وهتـدف مـؤمترات       .                                                                  تشكل حجر الزاوية يف النظام الدويل لعـدم االنتـشار النـووي           
                     ل تنفيــذ املعاهــدة                          املعاهــدة إىل اســتكما                                                          معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة الســتعراض     

             املعاهـدة                                                             األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية السـتعراض                    وخالل مؤمتر     .        وتعزيزه
                                                                                    ، اعتمدت الدول األطراف يف املعاهدة وثيقة ختامية اتفقت فيها على خطـة عمـل                   ٢٠١٠     عام  

      نـزع    :     ً                                                                               إجراًء هبدف تنفيذ االلتزامـات الـواردة يف الركـائز الـثالث للمعاهـدة وهـي                  ٦٤       تتضمن  
  .                                                                                                 الــسالح النــووي، وعــدم االنتــشار النــووي، واســتخدام الطاقــة النوويــة يف األغــراض الــسلمية 

                                                                                                    ويرد يف خطة العمل هذه ذكر ملنع اإلرهاب النووي باعتبـاره أحـد أهـداف اجملتمـع الـدويل يف                    
   .      املقبلة        السنوات
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                              مواجهة التهديدات غري املتناظرة  -     ً ثانياً   
                                                                   ة غري املتناظرة من جانـب اجلهـات مـن غـري الـدول ألغـراض                                       تضيف التهديدات النووي    -   ٢

            ً      ً                                                ً                                 إرهابية بعداً جديداً إىل مسألة انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل وتـشكل هتديـداً للـسالم واألمـن             
                                                                                         وإننــا حباجــة إىل درء املخــاطر اجلديــدة املرتبطــة بإمكانيــة وصــول اإلرهــابيني إىل          .          الــدوليني

                                                                  استخدامها يف تصنيع األجهزة املتفجـرة النوويـة أو أجهـزة                                                األسلحة أو املواد النووية اليت ميكن     
                 ِّ                                                                              نشر اإلشعاعات ونشدِّد، يف هذا الـسياق، علـى ضـرورة االمتثـال لاللتزامـات مبوجـب قـراري                

               الـيت أقرهـا           عمـل     ال                          ويقتـضي تنفيـذ خطـة          ).     ٢٠٠٩ (      ١٨٨٧  و  )     ٢٠٠٤ (      ١٥٤٠             جملس األمـن    
                                      جملتمـع الـدويل؛ وتـستلزم مواجهـة             ً       ً                جهـداً مـشتركاً مـن ا           ٢٠١٠       عـام                               مؤمتر اسـتعراض املعاهـدة      
    .                            اختاذ إجراءات يف خمتلف اجملاالت ،          بوجه خاص ،                     التهديدات غري املتناظرة

  
                                              واالجتار غري املشروع باملواد النووية واملواد املشعة              اإلرهاب النووي   -    ألف   

                                                                                               يــتم إنــشاء اإلطــار املؤســسي األساســي بوســائل منــها االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال      -   ٣
                                                                                  وتقريـر املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن األمـن                   ٢٠٠٥                       هاب النـووي لعـام         اإلر

      ٢٠٠٦                                                                                                  التـــــــدابري الراميـــــــة إىل احلمايـــــــة مـــــــن اإلرهـــــــاب النـــــــووي لعـــــــام    :               النـــــــووي 
) GOV/2006/46-GC/(50)/13K( ،               تـدخل                                                                    اللذان يركزان على خطر انتـشار املـواد النوويـة الـيت       

                     مـن خطـة العمـل      ٤٥                         ويشجع املـؤمتر يف اإلجـراء     .         الدول                               حوزة ما يعرف باجلهات من غري        يف  
                                               قمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي والتـصديق                      الدوليـة ل            تفاقيـة     اال                                مجيع الدول األطراف على توقيع      

                               وتقتضي هذه االتفاقية كفالـة       .                                                          ، باعتبارها صكا هاما من صكوك القانون الدويل النووي             عليها
                                                           لوافيــة يف كــل دولــة لتهيئــة ســبل تنفيــذ املــسؤولية                                                     وضــع األطــر القانونيــة والتنظيميــة الوطنيــة ا 

                                                                                                      اجلنائيــة املناســبة، وإذا اقتــضى األمــر، املــسؤولية املدنيــة علــى اإلرهــابيني واجلهــات الــيت تــسهل  
   .                   أعمال اإلرهاب النووي

  
                              التجارة اآلمنة لألغراض السلمية  -    باء   

                         االسـتخدامات اآلمنـة                                                                          إن التجارة املسؤولة يف التكنولوجيا واملواد النوويـة مـن شـروط             -   ٤
ــة واال       ــواد النووي ــن الوصــول إىل امل ــابيني م ــع اإلره ــسلمية وهــي أساســية ملن       جتــار                                                                                                لألغــراض ال

    .          املشروع هبا   غري
                                     ِّ                    من خطة العمـل جبميـع الـدول األطـراف أن حتـسِّن مـن           ٤٤                         ويهيب املؤمتر يف اإلجراء       -   ٥

                                    ة وردعه واعتراضه يف كـل أحنـاء                              املشروع باملواد النووي                                          قدراهتا الوطنية على كشف االجتار غري       
                                                                الدوليـة ذات الـصلة، ويهيـب بالـدول األطـراف الـيت هـي يف                         ً                             أقاليمها وفقاً اللتزاماهتـا القانونيـة       

                                                                  الشراكات الدولية وبناء القـدرات يف ذلـك اجملـال أن تفعـل                                                  وضع ميكنها من العمل على تعزيز       
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                       َّ                       اء وإنفـاذ ضـوابط حمليـة فعَّالـة ملنـع                                       األطـراف أن تقـوم بإنـش                        ً              ويهيب املؤمتر أيضاً بالـدول          .    ذلك
   .                                     اللتزاماهتا القانونية الدولية ذات الصلة                            ً انتشار األسلحة النووية وفقاً 

                     املنـــشور املعنـــون                                                                            وبـــشأن هـــذا املوضـــوع، تـــرد جمموعـــة مـــن اإلجـــراءات العمليـــة يف     -   ٦
                   لوكالـة الدوليـة      َّ                   أقـرَّه جملـس حمـافظي ا        الذي    “                                            اإلرشادات املتعلقة باسترياد وتصدير املواد املشعة  ”

                                                                               وتــــرد جمموعــــة مــــن املبــــادئ التوجيهيــــة لنقــــل هــــذه املــــواد،   .     ٢٠٠٤                              للطاقـــة الذريــــة عــــام  
    .                     الصادرة عن الوكالةINFCIRC/254                                              تستخدمها جمموعة موردي املواد النووية، يف الوثيقة     كما

  
                                                            احلماية املادية للمواد النووية واملصادر املشعة واملنشآت النووية  -    جيم   

  .     ١٩٨٧         فربايـر    /         شـباط   ٨                                                                    اتفاقية احلماية املاديـة للمـواد النوويـة حيـز النفـاذ يف                    دخلت    -   ٧
              وتـنص هـذه      .                                   ً                                                            وهي الصك الدويل الوحيد امللـزم قانونـاً يف جمـال احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة                  

ــة           ــها ومعاقب ــة والكــشف عن ــاملواد النووي ــصلة ب ــرائم املت ــع اجل ــشأن من ــدابري ب ــى ت ــة عل                                                                                                               االتفاقي
  .          دولـة    ٤٤                     ِّ           دولة وعدد الدول املوقِّعـة          ١٤٥                                    غ عدد الدول األطراف يف االتفاقية           ويبل  .         مرتكبيها
   .        االتفاقية                        ً  عاهدة مل تصبح بعد أطرافاً يف  امل          ً    دولة طرفاً يف   ٤٨      وهناك 

ــة        ٢٠٠٥         ويف عــام   -   ٨ ــديل االتفاقي ــؤمتراً لتع ــة م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي   .                                           ً                                    ، عقــدت الوكال
                 ً                                               ، من امللزم قانوناً للدول األطراف محايـة املنـشآت واملـواد                ً                     َّ            وعمالً هبذا التعديل الذي أقرَّه املؤمتر     

 (                     ً                                 النووية املستخدمة حملياً لألغراض السلمية واملخزونة واملنقولة
 

١( .   
   :                                              ويف هذا اجملال، ينبغي أن تركز اإلجراءات على ما يلي  -   ٩

                                                                             احلفاظ على أعلى املستويات املمكنة لألمن واحلماية املادية للمواد واملنـشآت              ) أ (  
      عمـل    ال                مـن خطـة        ٤٠                               على النحو احملدد يف اإلجـراء        (                                        لنووية، وللمصادر ذات اإلشعاع املرتفع       ا

   ؛ )    ٢٠١٠     لعام 
                                                                                                تطبيق توصـيات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـشأن احلمايـة املاديـة للمـواد                      ) ب (  

        مـن     ٤١                             على النحو احملدد يف اإلجراء         ) (INFCIRC/225/Rev.5               انظر الوثيقة    (                  واملنشآت النووية 
   ؛ )    ٢٠١٠     لعام     عمل   ال   طة  خ

                                                                                       التــصديق علــى تعــديل اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة يف أقــرب وقــت     ) ج (  
   ؛ )    ٢٠١٠     لعام     عمل   ال         من خطة   ٤٢                        على النحو احملدد يف اإلجراء  (    ممكن 

__________ 

                        ثـي الـدول األطـراف يف                                                                                    لكي يدخل التعديل حيز النفاذ، يتعني التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من جانـب ثل      )١ (  
        ، كــان     ٢٠١٠       مــايو  /          يف أيــار    ٢٠١٠                                                                 ويف الوقــت الــذي اختــتم فيــه مــؤمتر اســتعراض املعاهــدة عــام   .           االتفاقيــة

                       دولة علـى التعـديل     ٦٤       ، صدقت     ٢٠١٣      فرباير  /      شباط ٧   ويف   .                                         طرفا متعاقدا قد صدق على هذا التعديل        ٣٥
  .                 أو قبلته أو أقرته
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                                                                                        تطبيـق مبـادئ مدونـة قواعـد الـسلوك املنقحـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريــة             ) د (  
ــشعة   ــصادر امل ــان امل ــشأن أم ــها                                 ب ــى النحــو احملــدد يف اإلجــراء    (           وأمن ــن خطــة العمــل     ٤٣                                  عل                        م

    ).    ٢٠١٠     لعام
  

                       قدرات التصدي والتخفيف  -    دال   
                                   ً                                                                 يشكل بنـاء قـدرات التـصدي والتخفيـف جمـاالً آخـر يـتعني تطـويره بغيـة الـتمكن مـن                         -    ١٠

                   وينبغــي أن تبــذل   .                                                                             التــصدي ألعمــال اإلرهــاب النــووي أو للحــوادث املتعلقــة باألمــان النــووي 
                                                                                            اجلهود من أجل تطوير القدرات الوطنية علـى التـصدي والتخفيـف حلمايـة سـكاهنا مـن                    الدول

    .                                                                           هتديدات اإلرهاب النووي، ويشمل ذلك تصميم آليات وأنشطة عملية من قبيل التدريبات
  

                    التحقق وبناء الثقة  -     هاء  
       ملــواد                                                                                           يعتــرب إبــرام وتطبيــق اتفــاق الــضمانات الــشاملة علــى مجيــع املــواد املــصدرية أو ا     -    ١١

                                                                        ً                             االنشطارية اخلاصـة املـستخدمة يف مجيـع املنـشآت النوويـة املخصـصة لألغـراض الـسلمية وفقـاً                    
       انظــر  (           ً       ً                                              عاهــدة تــدبرياً أساســياً تــشارك فيــه مجيــع الــدول األطــراف     امل                                ألحكــام املــادة الثالثــة مــن  

  م                                                   ُ                                  والربوتوكـول اإلضـايف لالتفـاق تـدبري ال غـىن عنـه لتـوفري تأكيـد ُيعتـد بـه لعـد               ).   ٢٤        اإلجراء  
    .                                    وجود مواد وأنشطة نووية غري معلن عنها

                                                                                         إن تعزيز إضفاء العاملية على اتفاقات الضمانات الشاملة مبدأ منـصوص عليـه يف خطـة               -    ١٢
                                                                        ومــن شــأن إضــفاء العامليــة علــى نظــام ضــمانات الوكالــة الدوليــة    ).   ٢٩                انظــر اإلجــراء  (        العمــل 

                                   ن انتـهاكات االلتزامـات بعـدم                                                                                   للطاقة الذريـة وتعزيـزه أن يـسهم يف زيـادة إمكانيـة الكـشف عـ                
    .                                                    االنتشار، وأن يؤدي إىل ترسيخ الثقة بني السلطات الوطنية

                                                                                            ومــن شــأن تقــدمي املــساعدة إىل الــدول األطــراف لتعزيــز ضــوابطها التنظيميــة الوطنيــة     -    ١٣
                                                                                                   املتعلقة باملواد النووية، مبا يف ذلك إنشاء وتعهد نظـم الدولـة حلـصر ومراقبـة املـواد النوويـة، أن        

    .         ً                                                               سهم أيضاً يف ضمان املزيد من املراقبة للمواد وتعزيز الثقة بني السلطات الوطنية ي
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       الدويل           على الصعيد          الشراكات          التعاون و      تعزيز   -     ً ثالثاً   
                                                                                                     إن تنمية القدرات الوطنية من خـالل تعزيـز التعـاون الـدويل بـني الـدول ملنـع االنتـشار                       -    ١٤

                                                     هــات مــن غــري الــدول، أساســية لبلــوغ هــدفنا                                                   النــووي، وبــاألخص االنتــشار النــووي بــني اجل  
ــن      ــرار جملـــس األمـ ــام لقـ ــال التـ ــووي، وحتقيـــق االمتثـ ــع اإلرهـــاب النـ ــشترك املتمثـــل يف منـ                                                                                                            املـ

٢٠٠٤ (     ١٥٤٠    .(    
    :                   على اجلوانب التالية                          وشراكتنا على الصعيد الدويل                        وينبغي أن يركز تعاوننا   -    ١٥

       املشعة                                    جتار غري املشروع باملواد النووية واملواد       منع اال   •  
                                                                                        تعزيز أوجه التآزر بني القـدرات الوطنيـة للـدول علـى الكـشف والتـصدي والتخفيـف               •  

                                           من أجل محاية سكاهنا من هتديدات اإلرهاب النووي
                                                                                                  تعزيز تبادل املعلومـات املتعلقـة بقمـع أعمـال اإلرهـاب النـووي يف ميـدان التحقيقـات                      •  

                                        لقــوانني الوطنيــة للــدول والتزاماهتــا                                                              اجلنائيــة مــع اختــاذ التــدابري املناســبة الــيت تتــسق مــع ا
                                                               الدولية حلماية سرية أي معلومات قد تقرر الدول تبادهلا بصورة سرية

                                                                                           العمل على تعزيز الشراكات الدولية وبرامج بناء القدرات إلنشاء ضوابط حمليـة فعالـة                 •  
                                                                                            وإنفاذهــا مــن أجــل منــع االنتــشار النــووي بــني اجلهــات مــن غــري الــدول والتهديــدات  

         ً                                      ة، وفقاً اللتزاماهتا القانونية الدولية ذات الصلة     الالحق
                                                                                تعزيز ثقافة األمن النووي من خالل التثقيف يف جمال األمـن النـووي؛ وسـتقدم مراكـز         •  

                                                                                                     التفوق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذريـة وغريهـا مـن مراكـز التـدريب والـدعم يف                   
                         ً     ً            جمال األمن النووي، إسهاماً هاماً يف هذا الصدد

     ).     ٢٠٠٤   (    ١٥٤٠                             زيادة االمتثال لقرار جملس األمن    •  
                                                                                            وهتدف الشراكة الدولية إىل تعزيز القدرات الوطنية للـدول علـى االمتثـال لاللتزامـات                 -    ١٦

ــدول        ــرامج ال ــني ب ــآزر ب ــووي، وأوجــه الت ــشار الن ــووي واالنت ــة ملكافحــة اإلرهــاب الن   .                                                                                                       الدولي
         ســتخدام                            ليــة ألنــشطة التعــاون واال                                                             وســتكون النــهج اإلقليميــة أساســية لوضــع أطــر متــسقة وعم

ــددة األطــراف          ــات املتع ــة واآللي ــن الوكال ــة م ــدعم احملتمل ــائل ال ــسه لوس ــت نف ــل يف الوق                                                                                                        األمث
                                                                                                    األخرى، من قبيل املبادرة العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي والشراكة العامليـة ملكافحـة انتـشار               

    .                          أسلحة ومواد الدمار الشامل
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       اخلامتة  -     ً رابعاً   
                                                                                                ثل هدفنا يف تعزيز النظام الـدويل لعـدم انتـشار األسـلحة النوويـة مـن خـالل العمـل                      يتم  -    ١٧

                                ة النوويــة الســتعراض املعاهــدة                                                                 علــى توصــل مــؤمتر األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلح  
    .                            إىل نتائج موضوعية ومتوازنة    ٢٠١٥    عام
                    عشرين، من األمهيـة                               عاهدة يف القرن احلادي وال      امل                                   ويف إطار مسعانا املشترك الستكمال        -    ١٨

                                                                                                      مبكــان إدمــاج الــديناميات اجلديــدة الالزمــة ملواجهــة التهديــدات غــري املتنــاظرة يف إطــار النظــام  
   .                                الدويل لعدم انتشار األسلحة النووية

                                                                                           وإذ يساورنا القلق بشأن احتمال حيازة اجلهات من غري الدول للمواد النووية واملـواد                 -    ١٩
                                           ً      ً        ا أو استخدامها ألغراض إرهابية، مما يشكل هتديداً جديـداً غـري        جتار هب                       املشعة أو تطويرها أو اال 

                                                                                                          متناظر، فإننا نعتزم حتقيق تقدم ملموس على أساس التدابري الفعالة والعمليـة والتوافقيـة املتخـذة                
   .                    لتعزيز اجلهود الدولية

  


