
جوہری سالمتی سربراه اجالس 2016                          

Br
uc

e 
Bo

ul
in

ea
u,

 S
RS

 P
ho

to

N
at

io
na

l S
ec

ur
ity

 C
am

pu
s 

Ph
ot

o

W
hi

te
 H

ou
se

 P
ho

to

Br
et

t P
at

e,
 Y

-1
2 

Ph
ot

o

 ہمیں ہر حال میں یقینی بنانا ہوگا کہ دهشت گرد کبهی جوہری ہتهیار حاصل نہ کرسکیں۔ یہ عالمی سالمتی کو فوری طور پر درپیش
 ایک انتہائی بڑا خطره ہے۔ ایک دهشت گرد ایک جوہری ہتهیار کے ساتهہ بڑے پیمانے پر تباہی برپا کرسکتا ہے۔۔۔اپنے لوگوں کی

حفاظت کےلئےہمیں بامقصد انداز میں کسی تاخیر کے بغیر فوری طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
–صدر باراک اباما  

جوہری دهشت گردی ہماری اجتماعی سالمتی کو درپیش سب سے بڑا خطره ہے۔ 
جوہری ہتهیار کی جستجو میں کوئی بهی دهشت گرد نیٹ ورک اگر کامیاب ہوگیا 

تو دنیا کے لئے ِاس کے نتائج انتہائی تباه کن ہونگے۔

جوہری مواد کی حفاظت اور جوہری سالمتی کے بین االقوامی نظام کی مضبوطی 
ِاس خطرے سے بچاؤ کے بہترین طریقے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2010 میں صدر 
اباما نے ِاس معاملے کو دوسرے عالمی رہنماؤں تک براه راست لیجانے کا فیصلہ 

کیا۔ 

صدر اباما 31 مارچ اور یکم اپریل کو واشنگٹن ڈی۔سی میں جوہری سالمتی 
سربراه اجالس 2016 کی میزبانی کررہے ہیں۔ یہ اُن چار سربراه اجالسوں کے 
سلسلے کا آخری اجالس ہے جس میں 50 سے زیاده ممالک اور 4 بین االقوامی 

اداروں نے مل کر جوہری دهشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لئے اب تک 
پیشرفت کو واضع کرتے ہوئے نئی زمہ داریوں کا تعین کریں گے۔

سربراه اجالس کے طریقے سے عالمی برادری نے تعاون میں اضافے اور جوہری 
سالمتی کے نظام کو بین االقوامی اداروں، محکموں، اور ہمہ جہتی قانونی طریقوں 

کے نفاظ کے زریعے مضبوط کیا ہے۔ 

عالمی برادری نے عام فہم طریقوں کے عالوه جوہری اور تابکار مواد استعمال 
کرنے والی تنصیبات کی حفاظت میں اضافے جیسے اہم اقدامات پر بهی توجہ دی 

ہے۔ ِاس سلسلے کے دوسرے اہم حّصے میں اُس انتہائی افزوده یورینئیم کے شہری 
استعمال میں کمی بهی شامل ہے جسےجوہری ہتهیاروں میں استعمال کیا جاسکتا 

ہے۔ لہازا ِاس مواد کے خاتمے یا منتقلی پر توجہ دی گئی۔ اپریل 2009 میں صدر 
اباما کی پراگ میں تقریر کے بعد سےعالمی اتحادیوں کے تعاون سے کی جانے 
 HEU ( ( والی امریکی کاروائیوں میں تاریخی مقدار میں انتہائی افزوده یورینئیم

اور پلوٹونئیم کو منتقل کیا گیا ہے۔ 

تابکار مواد میں 2009 سے اب تک کی جانے والی کمی میں مندرجہ زیل شامل 
ہیں:

۔ امریکہ اور ِاس کے اتحادیوں کی مدد سے 3.8 میٹرک ٹن غیر ملکی تابکار مواد 
تلف یا منتقل کیا گیا ) ِاس مواد سے 150 جوہری ہتهیار بنانےممکن تهے(

۔   امریکہ نے 29 میٹرک ٹن انتہائی افزوده یورینئیم کی افزودگی کم کرکے ِاسے 
ہتهیاروں میں استعمال کے لئے ناکاره بنایا ) یہ مواد 1100 جوہری ہتهیاروں کے 

لئے کافی تها(              

۔ روس کے جوہری ہتهیاروں کا کم و بیش 138 میٹرک ٹن انتہائی افزوده یورینئیم 
تلف کیا گیا۔ امریکی ماہرین نے ِاس مواد کو ایچ۔ای۔یو پرچیز ایگریمینٹ کے تحت 

مستقل بنیادوں پر تلف کئے جانے کی تصدیق کی ہے۔ )یہ مواد 5500 جوہری 
ہتهیاروں کے لئے کافی تها(

اور

۔ روس کا 5.8 میٹرک ٹن سے زیاده جوہری ہتهیاروں کے عالوه دیگر مقاصد کے 
لئے استعمال کیا جانے واال انتہائی افزوده یورینئیم امریکہ کی مدد سے افزودگی کم 

کرکے محفوظ بنایا گیا۔ )یہ مواد 230 جوہری ہتهیاروں کےلئے کافی تها(

شفافیت اور تعاون پر زور دینے کے ساتهہ ہم نے جوہری اور دیگر تابکار مواد 
کی غیر قانونی آمد ورفت کی روک تهام، سراغ، اور فوری ردعمل کو ممکن بنایا 

ہے۔ ِان کوششوں میں ہم نے بین االقوامی سرحدوں پر 329 مقامات پر جن میں 
زمینی گزرگاہیں، ہوائی آڈے اور بندرگاہیں شامل ہیں، تابکاری کا سراغ لگانے 
والے آالت نصب کئے ہیں۔ ہم نے سمگل کئے گئے مواد کی نشاندهی، جوہری 

سمگلروں کی تالش، اور ِان کو قانون کی گرفت میں النے کی اپنی صالحیتوں کو 
بهی بہتر بنایا ہے۔

جوہری دهشت گردی سے نمٹنے کا ہمارا کام کبهی ختم نہیں ہوگا لیکن جوہری 
سالمتی سربراه اجالسوں کے زریعے ِاس جنگ میں قابل زکر نتائج حاصل کئے 

گئے ہیں۔ 2016 کے سربراه اجالس میں ہم اب تک کی پیش رفت پر روشنی 
ڈالتے ہوئے جوہری سالمتی کے عالمی نظام کو وسیع اور مضبوط کرنے کی نئی 

زمہ داریوں کی نشاندهی کر سکیں گے۔ 

جوہری سالمتی سربراه اجالس کے عالوه بهی امریکہ جوہری دهشت گردی کے 
خطرے کو کم کرنے کےلئے دیگر اداروں کے ساتهہ تعاون اپنا جاری رکهے گا۔ 
ِان اداروں میں اقوام متحده، جوہری توانائی کا بین االقوامی اداره، آئی۔اے۔ای۔اے، 
بین االقوامی پولیس کا اداره، INTERPOL((، جوہری دهشتگردی سے بچاؤ کا 

عالمی اداره )GICNT(، اورG-7   وسیع تباہی والے ہتهیار اور مواد کے پهیالؤں 
کے خالف عالمی اتحاد )Global Partnership( شامل ہیں۔

جوہری سالمتی سربراه اجالس کے بارے میں مزید معلومات کے لئے یہاں رجوع 
کریں:

www.nss2016.org
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