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  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك

  ةوأمان التصرف في النفايات المشعّ 

  

  االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة

  

  فيينا، النمسا ،٢٠١٨حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إلى  ٢١

  

  

  التقرير الموجز الختامي

  

  

  

  

  

  بيسمارك تيوبيكا، الرئيسالسيد 

  السيد جيوف وليامز، نائب الرئيس 

  السيد دوغالس تونكاي، نائب الرئيس 

  ٢٠١٨فيينا، حزيران/يونيه 
   



مة  -١   مقدِّ

  

ف المأمون في الوقود المستھلك أدرك المجتمع الدولي في التسعينيات بشكل متزايد أھمية التصرّ   -١

د ة واتفق على فوائد والنفايات المشعّ  ان عن اعتماد اتفاقية تھدف إلى تحقيق مستوى رفيع من األم

ة  فيھماف التصرّ  أ االتفاقي ذا ھو منش ان ھ في جميع أنحاء العالم والحفاظ على ذلك المستوى. وك

رّ  ان التص أن أم تركة بش رّ المش ان التص تھلك وأم ود المس ي الوق ات ف ف ي النفاي ف ف

بتمبر  ٥في  "االتفاقية المشتركة" التي اعُتمدت ة،المشعّ  اذ في ودخلت حّي ١٩٩٧أيلول/س ز النف

  . ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٨

  

ان   -٢ ل أم ن أج ليمة م ات س ود ممارس مان وج ة ض ي أھمي و يراع ى نح ة عل دت االتفاقي واعتم

ات المشعّ التصرّ  ووي ف في الوقود المستھلَك والنفاي ان الن ة لألم ة فعال ز ثقاف ى تعزي و إل ة، ويرن

ان من خالل  في جميع أنحاء العالم. ز األم دولي في تعزي اون ال ة التع ى أھمي د عل وجرى التأكي

بأھمية إعالم الجمھور بشأن القضايا  اآلليات الثنائية والمتعددة األطراف من خالل االتفاقية وأُقرّ 

ات المشعّ المتعلقة باألمان فيما يتعلق بأمان التصرّ  رّ ف في الوقود المستھلك والنفاي ة  ة. وأُق بأھمي

ادئ ان التصرّ  مب عاعي وأم ان اإلش أن األم ة بش ايير الدولي ا المع تند إليھ ي تس ان الت ي األم ف ف

ة،  ة والتنمي ي بالبيئ النفايات وأمان النقل. وعند وضع االتفاقية، ُروعي مؤتمر األمم المتحدة المعن

ات المالذي يؤكد من جديد على األھمية القصوى للتصرّ  اً في النفاي ة، شعّ ف المأمون والسليم بيئي

ى النحو وأُقر باستصواب تعزيز نظام المراقبة الدولي الذي ينطبق تحديداً على المواد المشعّ  ة عل

  ."ص منھا عبر الحدودالنفايات الخطرة والتخلّ  التحّكم في نقلاتفاقية بازل بشأن "شار إليه في المُ 

  

  يلي:فيما  ١وفقاً للمادة وتتمثل األھداف المحددة لالتفاقية المشتركة   -٣

  

ه في مجال التصرّ   ‘١’   الم كل ى صعيد الع ان عل ود تحقيق مستوى رفيع من األم ف في الوق

دابير المستھلك وفي النفايات المشعّ  ز الت ة، والحفاظ على ذلك المستوى، من خالل تعزي

ة  ،عند االقتضاء ،الوطنية والتعاون الدولي بما يشمل اون التقني في األمور المتعلق التع

  باألمان؛

  

ع مراحل التصرّ   ‘٢’   اء جمي ات كفالة أن تكون ھناك، أثن ود المستھلك وفي النفاي ف في الوق

ة ة، دفاعات فعّ المشعّ  راد والمجتمع والبيئ ة األف ل حماي الة ضد األخطار المحتملة بما يكف

ى اإلشعاعات  ة عل ار الضارة المترتب ةمن اآلث ى  المؤّين تقبل، بحيث ُتلبَّ ي المس اآلن وف

ات وت ة احتياج ى تلبي ة عل ال القادم درة األجي ويض ق راھن دون تق ل ال ات الجي طلع

  احتياجاتھا وتطلعاتھا؛

  



اء أي   ‘٣’   و وقعت أثن ا ل ا فيم ع الحوادث ذات العواقب اإلشعاعية والتخفيف من عواقبھ من

  ة.ف في الوقود المستھلك وفي النفايات المشعّ مرحلة من مراحل التصرّ 

  

داف، اعت  -٤ ذه األھ ق ھ ل طرف ولتحقي ن ك ب م تعراض تتطل ة اس تركة عملي ة المش دت االتفاقي م

  متعاقد على فترات ال تتجاوز ثالث سنوات أن:

  

ذه لاللتزامات يقدّ   ‘١’   ة تنفي اً يصف كيفي راً وطني دة تقري ى سائر األطراف المتعاق م مسبقاً إل

  عليھا االتفاقية المشتركة؛ التي تنصّ 

  

ر نظام   ‘٢’   دة عب ائر األطراف المتعاق ة الخاصة بس ارير الوطني يلتمس إيضاحات بشأن التق

  ؛خطية وأجوبةيستند إلى أسئلة 

  

يعرض ويناقش تقريره الوطني خالل اجتماع استعراضي يتألف من جلسات مجموعات   ‘٣’  

  وجلسات عامة. قُطرية

  

ادة   -٥ د األ ٣٤وتتطلب الم تركة أن تعتم ة المش ة من االتفاقي ق اآلراء، وثيق دة، بتواف طراف المتعاق

ات األطراف  ا خالل اجتماع م التوصل إليھ ي ت تنتاجات الت ي نوقشت واالس اول القضايا الت تتن

اع  واتج االجتم ى تلخيص ن المتعاقدة، وتتيح تلك الوثيقة للجمھور. ويھدف ھذا التقرير الموجز إل

  االلتزام.  االستعراضي السادس لالتفاقية المشتركة تنفيذاً لھذا

  

ى اآلن   -٦ اك حت داً  ٧٨وھن اً متعاق ادة  طرف الً بالم تركة. وعم ة المش ي االتفاقي ة  ٣٠ف ن االتفاقي م

رة من  ايو  ٢١المشتركة، ُعقِد االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في الفت أيار/م

ى  ه  ١إل ة (الوكال ٢٠١٨حزيران/يوني ة الذري ة للطاق ة الدولي ر الوكال ام بمق وم بمھ ي تق ة)، الت

ى النحو  ابقة عل دت االجتماعات االستعراضية الس د ُعقِ تركة. وق ة المش ة لالتفاقي ع واألمان الودي

  التالي:

  

  ؛، فيينا٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إلى  ١١االجتماع االستعراضي الخامس: من   ‘١’  

  ؛، فيينا٢٠١٢أيار/مايو  ٢٣إلى  ١٤االجتماع االستعراضي الرابع: من   ‘٢’  

  ؛، فيينا٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٠إلى  ١١االجتماع االستعراضي الثالث: من   ‘٣’  

  ؛، فيينا٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤إلى  ١٥االجتماع االستعراضي الثاني: من   ‘٤’  

  ، فيينا٢٠٠٣تشرين الثاني/نوفمبر  ١٤إلى  ٣: من األولاالجتماع االستعراضي   ‘٥’  

  

  



ة  وترأّس  -٧ ة الرقابي ذي للھيئ االجتماع االستعراضي السادس السيد بيسمارك تيوبيكا، الرئيس التنفي

ات  ان النفاي دير أم امز، م يد جيوف ولي رئيس الس ا ال ان نائب ا. وك وب أفريقي ة بجن النووية الوطني

اي يد دوغالس تونك تراليا، والس وويين بأس ا الن م والتكنولوجي ترالية للعل ة األس عة بالمنظم ، المش

ات  ة بالوالي ة األمريكي وزارة الطاق ة، ب مدير مكتب التخلص من النفايات في مكتب اإلدارة البيئي

  المتحدة األمريكية.

  

ه ورؤساء المجموعات القُ   -٨ رئيس ونائبي ة وتألفت اللجنة العامة لالجتماع االستعراضي من ال طري

ة، وُھ ي)،الثماني اد الروس يف (االتح يج كودريافتس يد إفغين دربيرغ  م الس ان أن يد جوھ والس

ارتن  (السويد)، والسيد فرانسوا بيسنوس (فرنسا)، والسيد بول ماكليالند (كندا)، والسيد مانويل م

لوفاكيا)،  ورنر (س والس ت يد ميك دا)، والس اينونين (فنلن ي ھ يد جوس وم)، والس وس (اليورات رام

  والسيدة مينا جولشان (المملكة المتحدة).

  

اع اال  -٩ بعين، وحضر االجتم ة وس داً من أصل ثماني اً متعاق : وھيستعراضي تسعة وستون طرف

تراليا، و بانيا، وأس ا، وإس ين، واألردن، وأرميني ي، واألرجنت اد الروس ا، إاالتح تونيا، وألباني س

لندا،  دا، وآيس ا، وآيرلن تان، وأوكراني يا، وأوزبكس ة المتحدة، وإندونيس وألمانيا، واإلمارات العربي

ا، والبر دا، وإيطالي نة والھرسك، وبولن وانا، والبوس ا، وبوتس ا، وبلغاري ال، وبلجيك ل، والبرتغ ازي

يكية، و ة التش ود، والجمھوري ل األس يالروس، والجب رو، وب ة وبي ة جمھوري ا، وجمھوري كوري

دانمرك،  ا، وال ا، وجورجي وب أفريقي دوفا، وجن ة مول ابقاً، وجمھوري الفية س دونيا اليوغوس مق

لوفاكيا، و ا، وس ين، وعُ وروماني ربيا، والص يلي، وص را، وش ويد، وسويس لوفينيا، والس ان، س م

ام دا، ، ووغانا، وفرنسا، وفنلندا، وفييت ن ا، وكن تان، وكرواتي تان، وكازاخس قبرص، وقيرغيزس

ة  ة العربي يك، والمملك رب، والمكس ة، والمغ ا، ومالط مبرغ، وليتواني ا، ولكس ا، والتفي وكوب

دة، والن ة المتح عودية، والمملك ات الس دا، والوالي ا، وھولن ا، وھنغاري ا، ونيجيري رويج، والنمس

دة، حضرت اليونانالمتحدة األمريكية، واليابان، واليوراتوم، و ذه األطراف المتعاق ين ھ . ومن ب

ة  اثماني تان منھ ي األردن وأوزبكس ى، وھ رة األول اع للم ربيا و االجتم رو وص وانا وبي بوتس

  .المكسيكوقيرغيزستان وكوبا و

  

وايول  -١٠ ي أوروغ ي، وھ اع االستعراض دة االجتم راف متعاق عة أط ر تس نغال، ، وم تحض الس

  .موريتانيا، وموريشيوس، والنيجروطاجيكستان، والغابون، وليسوتو، ومدغشقر، و

  

وارد في القاعدة   -١١ اً للتعريف ال أخرون في التصديق وفق اك مت داخلي  ٢ولم يكن ھن من النظام ال

  ).INFCIRC/602/Rev.5ة والالئحة المالية (الوثيق

  



دان االقتصادي بصفة   -١٢ ة في المي اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق وشاركت وكال

ايو  ي أيار/م ي ف اع التنظيم ي االجتم ه ف اق علي م االتف ا ت اً لم ة، وفق ات العام ي الجلس ب ف مراق

٢٠١٧ .  

  

ى  -١٣ وقعتين عل ين م ين وباإلضافة إلى ذلك، تمت دعوة دولت ا الفلب ة المشتركة، ھم انو االتفاقي ، لبن

ة  ن الجلس زء م ة وج ة االفتتاحي ة العام المية، لحضور الجلس ران اإلس ة إي ن جمھوري فضالً ع

  اعتماد التقرير الموجز. يجرى، حيث بصفة مراقبين العامة الختامية

  

مت تقارير وطنية من طرف   -١٤ راً  ٦٤مجموعه طرفاً متعاقداً. وُنِشر ما  ٧٨من أصل  ٧٥وقُدِّ تقري

دّ  ١١وطنياً في الوقت المطلوب بينما ُنشر  م تق أخر. ول ابون والنيجر أي تقريراً في وقت مت م الغ

اذ وتقارير وطنية. وباإلضافة إلى ذلك،  ز النف ة المشتركة دخلت حي بالنسبة في ضوء أن االتفاقي

ذا ، م المكسيك أي تقرير وطني، لم تقدّ ٢٠١٨أيار/مايو  ١٧في  للمكسيك م عرض في ھ ولكن قُدِّ

  الشأن.

  

للعلن  الوطنية تقاريرھا بأنھا أتاحتوأبلغت عدة أطراف متعاقدة االجتماع االستعراضي السادس   -١٥

ت ا كان دة أخرى بأنھ ادت أطراف متعاق ا أف ة. بينم زم إتاحة  على المواقع اإللكترونية الوطني تعت

ى  ن عل ة للعل ئلة واألجوب ة واألس ا الوطني ةتقاريرھ ة الخاص ب العام فحة الوي ة  ص باالتفاقي

ة  ة إلتاح ات الطوعي اة الممارس ى مراع دة عل راف المتعاق ع األط جعت جمي تركة. وُش المش

ائق ن الوث ي  للعل ح ف و موض ا ھ ق الكم ادئمرف ة ( بالمب ). INFCIRC/604/Rev.3التوجيھي

  :طواعية إلى األمانة لغرض النشر متاحة على متوالوثائق التي قُدّ 

  )jointconvention.asp-ns.iaea.org/conventions/waste-https://www(. 

  

م ما مجموعه   -١٦ ع  ٥٤من طرف  الخطيةمن األسئلة/التعليقات  ٣٦٨٤وقُدِّ داً بشأن جمي اً متعاق طرف

مت  ، كل من أوزبكستان الخطيةاألسئلة  عنب جِ من الردود. ولم تُ  ٣٥٦٣التقارير الوطنية، وقُدِّ

  .انياطاجيكستان، وليسوتو، ومدغشقر، وموريتو

  

واي  -١٧ رف أوروغ ن ط روض م م ع دَّ م ُتق وتو، و، وول تان، وليس نغال، وطاجيكس قر، الس مدغش

دة وموريشيوس وموريتانيا، ذه األطراف المتعاق . ومع ذلك، نوقِشت التقارير الوطنية الخاصة بھ

رين  رِّ ارير المق دة. وصدرت تق ك األطراف المتعاق ة تل ة، بموافق في جلسات المجموعات القُطري

  فيما يتعلق بھذه األطراف المتعاقدة بھدف تقديم تعقيبات إلى تلك األطراف المتعاقدة.

  

  

  

  



  امةمالحظات ع  -٢

  

ة المشتركة تواصل   -١٨ ارير واستعراض النظراء لالتفاقي داد التق ة إع ليطما زالت عملي الضوء  تس

دُّ  اع االستعراضي السادس أن على التق ان واضحاً في االجتم ة. وك م المحرز والتحديات المتبقي

ان التصرّ  بيل تحسين مستوى أم دة تعمل في س ع األطراف المتعاق ات المشعّ جمي ة ف في النفاي

  والوقود المستھلك. 

  

ة  وظلّ   -١٩ معدل مشاركة األطراف المتعاقدة في االجتماع االستعراضي ثابتاً من حيث النسبة المئوي

ارير  دة التي تصدر تق ا زاد للمشاركة، بينما زاد عدد األطراف المتعاق ذا مثلم ئلة. وھ عدد األس

ية المشتركة. وال يحضر حوالي على وجود اتجاه إيجابي بسيط صوب االنضمام إلى االتفاق يدلّ 

  .االجتماعات االستعراضيةبالمائة من األطراف المتعاقدة  ١٠

  

داً   -٢٠ ّدماً جي ا أحرزت تق ة بأنھ دة مختلف ادت أطراف متعاق ومنذ االجتماع االستعراضي الخامس، أف

دماً  وحققت إنجازات ھائلة في تنفيذ برامجھا الوطنية. وتم تحديد المجاالت العامة التي شھدت تق

  كبيراً كما يلي:

  

إصدار ترخيص  معتطوير مرافق التخلص الجيولوجي في عدد من األطراف المتعاقدة،   ‘١’  

اء مرفق واحد و ةوجود مشروعين لبن ة متقدم ادت و. من التطوير آخرين في مرحل أف

دّ  رزت تق ا أح رى بأنھ دة أخ راف متعاق ً أط رات  ما ذ مختب ع وتنفي ار المواق أن اختي بش

  البحوث الجوفية. 

رّ   ‘٢’   ة للتص رامج الوطني تراتيجيات والب ات واالس ع السياس تھلك وض ود المس ي الوق ف ف

  ة؛والنفايات المشعّ 

  إظھار الجھود المبذولة لتعزيز االنفتاح والشفافية وإشراك الجمھور؛  ‘٣’  

تحكم الر  ‘٤’   ة بالمصادر المشعّ تحسينات األمان في مجال ال ل األنشطة المتعلق ابي وتموي ة ق

  لة؛المختومة المھمَ 

  عة لخزن الوقود المستھلك وإدخالھا في الخدمة؛ تشييد مرافق جديدة أو موسَّ   ‘٥’  

 الضعيفة اإلشعاع وإدخالمخصَّصة للنفايات ص قرب سطح األرض تشييد مرافق للتخلّ   ‘٦’  

  في الخدمة؛ تلك المرافق

  ين الوقود المستھلك في ضوء حادث فوكوشيما داييتشي؛أمان تخز  ‘٧’  

  ف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة؛أنشطة البحث والتطوير ألغراض التصرّ   ‘٨’  

ع   ‘٩’   الح المواق ى استص وي عل ي تحت ات الت طة نفاي ن أنش ة م ة موروث دين ومعالج التع

  المعادن؛

ع في استخدام التعاون الدولي واست  ‘١٠’     عراضات النظراء المنشورة؛التوسُّ



ا   ‘١١’   اظ عليھ دريبھا والحف رية وت وارد البش ين الم ا تعي ئة وتطويرھ ايا الناش ة القض لمعالج

  والبرامج اآلخذة في التوسع (مع وجود بعض التحديات)؛

تعراض التر  ‘١٢’   ي تاس رف ف ة والتص ن الخدم راج م طة اإلخ ل أنش ة بتموي ات المتعلق يب

  النفايات؛

  ل من أحجام النفايات المشعة إلى الحد األدنى.التقلي  ‘١٣’  

  

ى   -٢١ ة استعراض النظراء عل عت عملي مت عروض عالية الجودة وتلتھا مناقشات حيوية. وشجَّ وقُدِّ

  م المعارف بأسلوب منفتح وصريح.التبادل البناء للمعلومات وتقاسُ 

  

ات استعراض النظراء   -٢٢ دة بعث ر واستضاف عدد من األطراف المتعاق ة والتي تعتب ة للوكال التابع

ووي يما  ،بمثابة عملية فعالة لتعزيز البنية الرقابية األساسية واألمان اإلشعاعي واألمان الن وال س

ان التصرّ  ى أم ف إدخال عملية استعراض النظراء الموجودة في خدمة "أرتميس" التي تركز عل

  في النفايات المشعة والوقود المستھلك.

  

ت ورحّ   -٢٣ اع ب ذ االجتم ي انضمت من دة الت عة الجدي دة التس األطراف المتعاق دة ب راف المتعاق األط

ا، وليسوت، واالستعراضي األخير وھي: األردن، وبوتسوانا، وبيرو، وصربيا و، ومدغشقر، كوب

ات والمكسيك، والنيجر ديھا نفاي . ومع ذلك لوحظ أن العديد من الدول األعضاء في الوكالة ممن ل

عّ  ودمش راف  ة ووق ت األط تركة. ووافق ة المش ي االتفاقي دة ف اً متعاق ُد أطراف ت بع تھلك ليس مس

  المتعاقدة على تعزيز وتسھيل االنضمام إلى االتفاقية المشتركة.

  

  

  م المحرز منذ انعقاد االجتماع االستعراضي الخامسالتقدّ   -٣

  

ى   -٢٤ امس عل ي الخ اع االستعراض الل االجتم دة خ راف المتعاق ت األط ة وافق ارير الوطني أن التق

  المقّدمة إلى االجتماع االستعراضي المقبل ينبغي أن تشمل المسائل التالية:

  

وارد   ‘١’   ا من مجاالت الم ل، وغيرھ ة التموي وظفين، وموثوقي درات الم التوظيف، وتنمية ق

  البشرية؛

ل  ‘٢’   ات من أجل ني ة  مواصلة وزيادة مشاركة وإشراك الجمھور في التصرُّف في النفاي ثق

له؛   الجمھور وتقبُّ

وضع وتنفيذ استراتيجية تصرُّف شاملة ومستدامة للنفايات المشعة والوقود المستھلك في   ‘٣’  

  مرحلة مبكرة؛

  التصرُّف في المصادر المختومة المھَملة.    ‘٤’  

  



  التوظيف، وتنمية قدرات الموظفين، وموثوقية التمويل، وغيرھا من مجاالت الموارد البشرية  -١-٣

  

دّ   -٢٥ ة ق وارد البشرية الالزم ين الم دابير المتخذة في تعي دة معلومات بشأن الت مت األطراف المتعاق

ة غيلية والرقابي ات التش دعم العملي ا ل اظ عليھ وارد والحف ك الم دريب تل دابير وت ذه الت مل ھ . وتش

ة الحا دريب الوطني يم والت وارد التعل تفادة من م ا إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو االس ة. كم لي

رامج  ن ب تفاد م ان ُيس االت، ك ي بعض الح دين. وف وظفين المتقاع ن الم ارف م ل المع جرى نق

رار ب ذه المساعدة مثلت خطوة نحو المساعدة الدولية، ولكن مع اإلق دراتإنشاء أن ھ دريب  ق ت

  وطنية. وما تزال التحديات قائمة في ھذا المجال.

  

ة واالستصالح في دت الحاجة إلى تركيز التدريوقد ُحدِّ   -٢٦ ل اإلخراج من الخدم ب في مجاالت مث

  األطراف المتعاقدة حيث كان يوشك االضطالع بھذه األنشطة في المستقبل المنظور.   

  

في سياق أن ُيضاھى م المحرز المذكور، فما تزال ھناك تحديات، ال سيما وعلى الرغم من التقدّ   -٢٧

  البشرية.اٍف ومستدام من الموارد ما بإمداد ك نوويامج نبراستھالل أو توسيع 

  

ف في النفايات من أجل  -٢-٣ نيل ثقة الجمھور  مواصلة وزيادة مشاركة وإشراك الجمھور في التصرُّ

  وتقبُّله؛

  

رّ   -٢٨ ور في  أق الين للجمھ ى المشاركة واإلشراك الفع أن الحاجة إل دة ب د من األطراف المتعاق العدي

ان ف في الوقود المستھلَك التصرّ  والنفايات المشعة أمراً حاسماً من أجل نيل ثقة الجمھور في أم

ة مرافق وأنشطة التصرّ  ة المتعلق ف. كما كان ھناك إقرار متزايد بأن المعاھدات اإلقليمية والدولي

  .الجمھورباآلثار المترتبة على البيئة تتطلب االنفتاح والشفافية ومشاركة 

  

دة  -٢٩ دد من األطراف المتعاق اد ع ا المشغلون  وأف ي اضطلع بھ ور الت رامج إشراك الجمھ بنجاح ب

ن أصحاب  ع م ة أوس ة ومجموع ات المحلي ول المجتمع ي قب اھمت ف ي س ة والت ات الرقابي والھيئ

ات المشعّ المصلحة لمرافق التخلّ  ة التي ص من النفاي ا كانت جلسات االستماع العام راً م ة. وكثي

ات زمة من أجل مرافق وأنشطة التصرّ كانت جزءاً من برامج تقييم األثر البيئي ال ف في النفاي

دھا لمشاركة المشعّ  ات وتعھ ة والوقود المستھلك. ومع ذلك، أشير أيضاً إلى أنه ثبت أن إنشاء آلي

  ياً في بعض األطراف المتعاقدة.وإشراكھم يمثل تحد الجمھور

  

  

  

  



ات المش  -٣-٣ تدامة للنفاي املة ومس ف ش تراتيجية تصرُّ ذ اس ي وضع وتنفي تھلك ف ود المس عة والوق

  مرحلة مبكرة

  

ة  أفادَ   -٣٠ دة بوضع سياسات وطني ا العديد من األطراف المتعاق ة عليھ ذ استراتيجيات والموافق وتنفي

ّعةة والمصادر ف في الوقود المستھلك والنفايات المشعّ تتعلق بالتصرّ  ة. وفي بعض  المش المھمل

ى  االت أخرى عل ي ح زت ف ا رك املة، بينم تراتيجيات ش ات واالس ذه السياس ت ھ االت، كان الح

ود المستھلك أو المصادر  ل الوق ّعةمسائل معينة مث ة. المھمَ  المش ع الملوث ة أو استصالح المواق ل

ى  زة من وأدرج عدد من األطراف المتعاقدة النفايات المحتوية عل زَّ ّعة مستويات مع واد المش الم

  ضمن السياسات واالستراتيجيات.الموجودة في البيئة الطبيعية 

  

يّ   -٣١ زال يتع ه ال ي ى أن دة إل ن األطراف المتعاق دد م ار ع ود وأش ة الوق ادة معالج رار بإع اذ ق ن اتخ

رار سيؤثر  ذا الق يالنووي المستھلك أو التخلص منه بشكل مباشر، وأن ھ رارات  ف اد أي ق اعتم

  ر تصميم مرافق التخلص.بشأن اختيا

  

تخلص   -٣٢ ة لل ة وجود مرافق مشتركة أو إقليمي وال تزال تنظر بعض األطراف المتعاقدة في إمكاني

م بشأن تحديد المواقع المحتملة د أي معلومات عن إحراز أي تقدُّ رِ ة، ولكن لم تَ من النفايات المشعّ 

  ھذه المرافق.مثل ل

  

ة في بعض  د عدد من األطراف المتعاقدةوحدّ   -٣٣ ذ االستراتيجيات الوطني ام تنفي التحديات الماثلة أم

القب ق ب ا يتعل ول المجتمعي أو السياسي الحاالت المتعلقة بتوافر الموارد، والتحديات األخرى فيم

ع.  ذ األوس لة لتنفي ط مفّص امتالك خط ق ب ا يتعل دياً فيم دة تح راف المتعاق ض األط ظ بع والح

 ً   في الحاالت التي ُيعتزم فيھا توسيع البرامج النووية. االستراتيجيات الوطنية وخصوصا

  

ف في المصادر ا  -٤-٣   لمختومة المھَملةالتصرُّ

  

ادت  -٣٤ رّ  أف مان التص ة لض تراتيجيات الوطني ذ االس ن تنفي دة ع راف المتعاق ي األط أمون ف ف الم

ذه  تخلص من ھ ى ال راراً بالحاجة إل اك إق رغم من أن ھن ى ال ة. وعل ة المھمل المصادر المختوم

  فقط ترتيبات بشأن التخزين. لديهالمصادر، فإن العديد من األطراف المتعاقدة ال يزال 

  

ارات إ  -٣٥ ك خي ا في ذل ول بم د الحل دة لتحدي ادة وقد أُجريت دراسات في بعض األطراف المتعاق ع

رة في المصادر المھملة إلى البلدان المورِّ  دة أو التخلص منھا محلياً. وأفيد بوجود تخفيضات كبي

  مخزون المصادر المھملة في بعض األطراف المتعاقدة.

  



رّ   -٣٦ د بالتص ام المتزاي رز االھتم د أب ادر وق ي المص ّعةف ف ة المھمَ  المش ى المختوم ة إل ة الحاج ل

ة ا كخطوة نھائي تخلص منھ ارات بشأن أي المصادر للتصرّ  ال ولى اعتب ذا الصدد، ُت ي ھ ف، وف

تخلّ المختومة المھمَ  ة لل ا في المرافق القائم ات المشعّ لة تكون مالئمة للتخلص منھ ة ص من النفاي

  قرب سطح األرض.

  

وع حُ وأفاد عدد من األطراف المتعاقدة بإحراز تقدُّ   -٣٧ تخلص َفم في تطوير مرافق من ن ر السبر لل

دة.من ھذ د من األطراف المتعاق ر  ه المصادر، وھو خيار يجري النظر فيه في عدد متزاي واُعتب

تخلص من المصادر فَ ترخيص مرافق حُ  ة المشّعةر السبر لل ة بالنسبة ل المھَمل ألة مھم بعض مس

  ألطراف المتعاقدة.ا

  

  القُطريةسمات بارزة أخرى لمناقشات المجموعات   -٥-٣

  

اد  -٣٨ ق تخزين  أف ر مراف د عم درة و/أو تمدي يع ق ق بتوس دة بأنشطة تتعل ن األطراف المتعاق دد م ع

  .  المستھلكالوقود 

  

يما  -٣٩ تفادة من حادث فوكوش دروس المس ق  وأفاد عدد من األطراف المتعاقدة بال ا يتعل داييتشي فيم

  . وفي بعض الحاالت، أجريت ترقيات للتصميمات. بتخزين الوقود المستھلك

  

ل  أثارتھاومن المسائل التي   -٤٠ وافر التموي ألة ت األطراف المتعاقدة على أنھا ال تزال تمثل تحدياً مس

ة. توافره ف في الوقود المستھلك والنفايات ولبرامج التصرّ  ل  وتواجهلإلخراج من الخدم ذه مث ھ

دة  يالتحديات األطراف المتعاق ة  الت ة عامل وى نووي ديھا محطات ق يواألطراف ل دة الت  المتعاق

  أُغلقت بھا ھذه المحطات. 

  

دّ   -٤١ إحراز تق د ب دم وأُفي تخلّ  جي ق ال رخيص مراف وير وت ي تط راف ف ة أط ي ثالث وجي ف ص الجيول

دة  اد عدد من األطراف المتعاق ييد. وأف متعاقدة، وأن أحد األطراف المتعاقدة أصدر رخصة للتش

يقن بشأن األطر ص الجيولوجي، إال أنه يشوب األخرى بمشاريع للتخلّ  ة من عدم الت بعضھا حال

  الزمنية والبعض اآلخر منھا ذو أطر زمنية محددة.

  

وم وأفادت عدة أطراف متعاقدة بوجود تحديات في التصرّ   -٤٢ دين اليوراني ابقة لتع ع الس ف في المواق

ة الملوَّ  اه الجوفي ى معالجة المي ذه التحديات الحاجة إل درومعالجة المعادن. وشملت ھ ة وق اً من ث

عدم اليقين بشأن األطر الزمنية الالزمة لمثل ھذه المعالجة. وكانت االستراتيجيات الھندسية التي 

ية  ذلك الضوابط المؤسس دياً وك ل تح اجم تمث ات المن ت نفاي ي تثبي تخدامھا ف رر اس ن المق ان م ك

  لة األجل للمرافق المغلقة.الطوي

  



ي على التعاون اإلقليمي في  طت األطراف المتعاقدة المشاركة الضوءَ وسلّ   -٤٣ اد األوروب ذي االتح ال

ك من أسھم في وجود ُنھج متوائمة للتصرّ  ا في ذل ات المشعة، بم ف في الوقود المستھلك والنفاي

ي.  اد األوروب ي االتح اً ف ة قانون ات ملزم ةخالل توجيھ ات المنصوص  وتجري ترجم االلتزام

را ة ووضع ب ريعات وطني ى تش ات إل ي التوجيھ ا ف ةعليھ ذا الصدد مج وطني ي ھ . وُيضطلع ف

وطني، و ار ال ة لإلط راء دوري ات نظ ة /أو باستعراض ة الرقابي ةالھيئ رامج المختص ، و/أو الب

  الوطنية.  

  

ة   -٤٤ ات الرقابي ة االستعراض ات خدم ن بعث دد م راء ع دة إج راف المتعاق ن األط د م ب العدي وطل

ا نفّ  ا وھو م ة لھ ات متابع ة أو بعث ك المتكامل ى ذل ة. وباإلضافة إل ه الوكال ة ذت ة الوكال كانت أمان

ُ التي  "أرتميس"النظراء خدمة استعراض تتلقى عدداً متزايداً من الطلبات بخصوص  دخلت في أ

ام  ي و .٢٠١٧ع دة الت ة الجدي ذه الخدم ُطلع بھ ة للتصرّ ترّكاض رامج الوطني ى الب ي ز عل ف ف

اع االستعراضي السادس أطراف متعاقدة. وكثالثة ة في النفايات المشعّ  ان واضحاً خالل االجتم

ذھا  ري تنفي راء يج تعراض النظ ة الس ات الدولي ن العملي ة ع يات الناجم ن التوص د م أن العدي

دة التي استضافت  د من األطراف المتعاق وحظ أن العدي ا ل ان. كم وتساھم في تعزيز ضمان األم

ةبعثات دولية الستعراض النظ ا عالني د نشرت تقاريرھ ت، راء ق دة التي  ولقي األطراف المتعاق

ة تخطط  امالستضافة االستعراضات المقبل دة للقي ن بعض األطراف المتعاق  يءبالش التشجيَع م

  . على أساس طوعي نفسه

  

  

  األمانتدابير لتحسين   -٤

  

دابير لتحسين  دُحدِّ   -٤٥ أنھا ت رر أن يوضع بش دة من المق عدد من المجاالت لجميع األطراف المتعاق

ا أو من األمان. وتعتمد ھذه التدابير على طبيعة األنشطة التي ُتولد نفايات سواًء التي اضطُ  لع بھ

ج  دى ونض ا وم طالع بھ رر االض ةالمق ا الوطني ض برامجھ ى بع اه عل وء أدن لَّط الض . وُيس

  ت التي يجري تنفيذھا.المبادرا

  

ة. وتشمل الجوانب   -٤٦ ة والرقابي ا القانوني ين أطرھ دة بتحس ن األطراف المتعاق ر م دد كبي وم ع ويق

ان استقاللية الھيئة الرقابية، والمعينة الجاري تناولھا  ة من اإلشعاعاتدمج جوانب األم ، والوقاي

ابي عن ف في النفوإنشاء وإدارة صناديق لإلخراج من الخدمة والتصرّ  تحكم الرق ع ال ات، ورف اي

  ص، وتقييم األمان. المرافق والمواقع، وإغالق مرافق التخلّ 

  

رخيص   -٤٧ ات ت ة، وتحسين عملي درات سلطاتھا الرقابي ادة ق ى زي دة عل كما تعمل األطراف المتعاق

ل  ان داخ ة األم ز ثقاف دابير لتعزي اذ ت ابي، واتخ يش الرق رامج التفت ين ب تخلص، وتحس ق ال مراف

  .الرقابية سلطاتال



ان وضمانه االضطالع عدد من فيد يو  -٤٨ ة لتحسين األم دابير المھم ه من الت األطراف المتعاقدة بأن

ى ببعثات استعراض نظراء تركّ  د عل ذلك بشكل متزاي ز على اإلطار القانوني والرقابي وتركز ك

  ف في النفايات المشعة والوقود المستھلك.البرامج الوطنية للتصرّ 

  

ة للتصرُّ   -٤٩ تراتيجيات وطني نقح سياسات واس دة أو ت ود وتضع بعض األطراف المتعاق ف في الوق

  التخلص منھا. وصوالً إلىلة المختومة المھمَ  المشّعةة والمصادر المستھلك والنفايات المشعّ 

 

ادة   -٥٠ ي إع ة ف ة المتمثِّل دة الممارس ن األطراف المتعاق د م ع العدي عّ ويتَّب ة  ةالمصادر المش المختوم

دة. المھمَ    لة إلى البلدان المورِّ

  

ى وضع استراتيجيات للتصرُّف في   -٥١ ة  ةالمصادر المشعّ وتعكف األطراف المتعاقدة عل المختوم

ك المھمَ  ا في ذل ك المصادر، بم تخلُّص من تل لة من المھد إلى اللحد، مع التركيز نوعاً ما على ال

النظر في التخلُّص في المرافق القائمة الخاصة بالتخلُّص قرب سطح األرض وفي إنشاء مرافق 

دة في االستعاضة عن  سة للتخلُّص في حفر السبر. وتفكِّر بعض األطراف المتعاق المصادر مكرَّ

 ، في األحوال التي يكون فيھا ذلك مناسباً.بتكنولوجيات بديلة ةعّ المش

 

دة.  -٥٢   وُيعيد عدد من األطراف المتعاقدة الوقود المستھلك إلى البلدان المورِّ

  

ايير  وتعمل بعض األطراف المتعاقدة على إرساء آليات لرفع  -٥٣ الرقابة. وتستند ھذه اآلليات إلى مع

ة  ع الرقاب المعمول األمان الدولية وتركِّز على تنفيذ إجراءات بھدف توكيد االمتثال لمستويات رف

 .بھا

  

دف   -٥٤ رب سطح األرض بھ تخلُّص ق دة لل ق جدي دة بتطوير مراف ن األطراف المتعاق دد م اد ع وأف

  . والضعيفة اإلشعاع جداً  التخلُّص من النفايات الضعيفة اإلشعاع

  

يم   -٥٥ طالع بتقي دة باالض راف المتعاق ن األط دد م اد ع ود لوأف ات والوق زن النفاي أن خ ان بش ألم

  المستھلك والمصادر المھملة. 

  

ملت   -٥٦ تخلُّص. وش ق ال ان مراف يم ألم دة يضطلع بتقي ن األطراف المتعاق دداً م أنَّ ع د أيضاً ب وأُفي

ز ي يجري التركي ي  األجزاء الت ان (الت ة األم ات حال وى بيان يم صيغة ومحت ذا التقي ا في ھ عليھ

ك)  ك ُيشار إليھا في بعض األحيان باسم تقارير األمان، أو ملفات األمان، أو ما إلى ذل ا في ذل بم

  إرساء معايير قبول النفايات.



ابقة وتضطلع بعض األطراف المتعاقدة بعمليات تنظيف للمواقع الموروثة الناشئة عن أنشط  -٥٧ ة س

لم تكن خاضعة قبل ذلك لقدر مالئم من المراقبة وبعض المواقع الموروثة الناشئة من الحوادث. 

  كما تعمل بعض األطراف المتعاقدة على تقاُسم الدروس المستفادة من أنشطة التنظيف المذكورة.

  

  وتجري استعادة النفايات الموروثة ومعالجتھا في بعض األطراف المتعاقدة.  -٥٨

  

  

دة  -٥ د الممارسات الجيِّ   ومجاالت األداء الجيِّ

  

وم   -٥٩ اً لمفھ اً منقَّح دة تعريف راف المتعاق دت األط بق أن اعتم دة"س ة الجيِّ اع  "الممارس ي االجتم ف

اع االستعراضي ٢٠١٤في أيار/مايو  المنعقداالستثنائي الثاني  ذا التعريف في االجتم ، وُطبِّق ھ

ؤولو  امس. وإذ الحظ مس دم الخ ق بع ا يتعل واغل فيم ود ش ادس وج اع االستعراضي الس االجتم

اع  اد االجتم ل انعق وا قب د اتفق امس، فق اع االستعراضي الخ ي االجتم ف ف ق التعري اق تطبي اتِّس

رئيس  غ ال اقاً. وأبل ر صرامة واتِّس و أكث ى نح ف عل ق التعري زام بتطبي ى االلت االستعراضي عل

  العامة االفتتاحية.األطراف المتعاقدة بذلك خالل الجلسة 

  

د خالل ٢٠١٧أيار/مايو  ١٧و ١٦يومي  المنعقدوخالل االجتماع االستثنائي الثالث   -٦٠ ، وحسبما أُكِّ

ومي  د ي ذي ُعق ادس، وال ي الس اع االستعراض ي لالجتم اع التنظيم ايو  ١٩و ١٨االجتم أيار/م

اع االستعراضي ٢٠١٧ نھج المستخدم خالل االجتم ى غرار ال دة، عل ، اتَّفقت األطراف المتعاق

وم السابع لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النوو د" ي، على األخذ بمفھ "مجاالت األداء الجيِّ
  على أساس التجربة.

  

ة   -٦١ ي اتفاقي دة ف ابع لألطراف المتعاق اع االستعراضي الس يس االجتم اركة رئ ن مش تفادة م وباالس

ة  األمان النووي والتعقيبات التي أدلى بھا، اتَّفق مسؤولو االجتماع االستعراضي السادس لالتفاقي

ى ال تركة عل وم المش الي لمفھ ف الت د"تعري ال األداء الجيِّ اع "مج الل االجتم تخدامه خ ة اس ، بغي

ة المشتركة:  د االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في االتفاقي "ُيقصد بمجاالت األداء الجيِّ
زة لدى أحد األطراف المتعاقدة والتي تكون  الممارسات أو السياسات أو البرامج الجديدة أو المعزَّ

ك  جديرة راً من جانب ذل ازاً كبي د إنج بالثناء ويجري تنفيذھا. وينبغي أن يكون مجال األداء الجيِّ
  . الطرف المتعاقد، وإن كانت أطراف متعاقدة أخرى قد حقَّقته في وقت سابق"

  

. ٢٠١٧آب/أغسطس  ١٧وأبلغ الرئيس التعريف إلى جميع األطراف المتعاقدة في رسالة بتاريخ   -٦٢

"مجال على نحو أكثر صرامة إلى جانب تطبيق تعريف  "الممارسة الجيِّدة"تعريف وأدَّى تطبيق 
د" دم  األداء الجيِّ ى ع وفإل ى سوى  الوق ن الممارسات عل دود م دد مح دة ع اتالجيِّ  خالل جلس

ات ة القُ  المجموع دةطري ين  المنعق وم االثن ن ي ايو  ٢١م ة  ٢٠١٨أيار/م وم الجمع ى ي حت



ه  ضوترى بع. ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٥ دة أنَّ ى من األطراف المتعاق دة ُتجن ة فائ االستمرار في ثمَّ

تخدام وم  اس د" مفھ ال األداء الجيِّ دة" "مج ة الجي وم "الممارس ب مفھ ى جان ات إل ي االجتماع ف

ى نحو االستعراضية المقبلة ا عل اريف وتطبيقھ ، بيد أنَّ ھناك حاجة لمواصلة المناقشة بشأن التع

  متَّسق.

  

دھا االجتماع االستعراضي. "الممارسات الجيِّدة" د أدناهرِ وتَ   -٦٣   التي حدَّ

  

نح   ‘١’   ث ُم تھلك: حي ود المس ن الوق ائي م تخلُّص النھ ق لل اء مرف ي إنش ر ف م كبي دُّ راز تق إح

ترخيص التشييد وبدأت أعمال التشييد. وأُشركت جميع الجھات المعنية في عملية اختيار 

  البلدية المحلية. الموقع. واتُّخذ القرار بموافقة الھيئة

  

واع   ‘٢’   ع أن اول جمي ات يتن ي النفاي رُّف ف مولي للتص ج وش درِّ ج مت داد نھ ن إع اء م االنتھ

ات  تخلُّص من النفاي رة بتطوير مرفق مكرَّس لل ة األخي ج في اآلون النفايات، وھو ما ُتوِّ

  استكماالً للتنفيذ العام للبرنامج. جداً الضعيفة اإلشعاع 

  

ي   ‘٣’   ب الھرم ذ الترتي ي تنفي م ف ج محك اع نھ ن اتِّب رة م د كبي وطني فوائ امج ال ى البرن جن

ات الضعيفة في الخاص بالتصرُّف  ق بالتصرُّف في النفاي ا يتعل يما فيم ات، وال س النفاي

ب  انخفاض كبيرأسفر عن  ما ،اإلشعاع ات الضعيفة اإلشعاع التي تتطلَّ في أحجام النفاي

ة  دَّ د عمر المرفق لم مَّ تمدي التخلُّص منھا في مستودع النفايات الضعيفة اإلشعاع، ومن ث

  مائة عام.

  

ة المھمَ   ‘٤’   َعة المختوم ادر المش ة المص زي لمعالج زين مرك ق تخ ل مرف ا الطوي ة وخزنھ ل

  األجل.

  

فافية   ‘٥’   اح والش ن خالل إش –االنفت ابي م ة لإلشراف الرق ة وطني ي عملي ور ف راك الجمھ

ً اإلبالغ    بصورة مستقلة عن أي عملية ترخيص. سنويا

  

ة  ‘٦’   ة الرقابي ه يضمُّ الھيئ ع مرخَّص ل راء  ،إنشاء محفل تشاوري في كلِّ موق ة الخب ومنظم

ابيين ين ،الرق كان المحلي ين  ،والس كان المحلي ب الس ن جان م م ى بھ راء الموص والخب

  والحكومات المحلية.

  

دداً من   -٦٤ اع االستعراضي ع د االجتم دَّ د"وح دة.  "مجاالت األداء الجيِّ ع األطراف المتعاق في جمي

ات  تھلك والنفاي ود المس ي الوق ادين التصرُّف ف م مي ار معظ ي إط االت ف ذه المج د ھ ان تحدي وك

م الرقابي،  ة، والتحكُّ   الجمھور.  ومشاركةالمشعَّ



  الشاملة القضايا  -٦

  

ات   -٦٥ دت المجموع دَّ ةح املة تمخَّضت  القُطري ايا ش نقض بوع  ع ة األس ة طيل ات المتراكم المناقش

املة  األول. وسلَّطت األطراف المتعاقدة الضوء على المجاالت التالية فيما يتعلق بھذه القضايا الش

  خالل الجلسة العامة الختامية، وتناول بعضھا عدداً من المواضيع.

  

ة تن  -٦٦ ات المشعةفيذ استراتيجيات وطني ود المستھلك والنفاي ف في الوق ا ورد بشأن التصرُّ . كم

ود لمواصلة تطوير السياسات واالستراتيجيات  دة بجھ أعاله، اضطلعت معظم األطراف المتعاق

ن  د م الء مزي ع إي ك، فم ع ذل دد. وم ذا الص ي ھ د ف م جيِّ دُّ رز تق ة وأُح امالوطني ع  االھتم لوض

تراتيجي ب مواصلة النظر االس ي تتطلَّ دة الت دَّ ن القضايا المح دداً م اك ع يَّن أنَّ ھن ذھا تب ات وتنفي

  فيھا. 

  

تخلُّص   ‘١’   ة وال عَّ ات المش ة بخزن النفاي ة المعني ق القائم ى المراف ات إل لِّ ورود النفاي ي ظ ف

دة،  ق جدي اء مراف ه إنش ي تواج تمرار الصعوبات الت ا، واس ةمنھ ى  ثم ة إل ضمان حاج

ات السعات الكافية وإلى توافر  ام النفاي ود من أجل خفض أحج ذل جھ دةب . ويمكن المولَّ

ذا  ك، وك دوير أن يسھم في ذل ادة الت الستخدام برامج رفع الرقابة وإعادة االستخدام وإع

ة بالتصرُّف في  ة المعني رامج الوطني ل في الب الجھود الرامية إلى تحقيق المستوى األمث

ي  ات ف ن النفاي تخلُّص م ى ال درة عل وافر الق ا أنَّ ت ا. كم تخلُّص منھ عة وال ات المش النفاي

  .وتمويلھا برامج اإلخراج من الخدمةالمناسب له أھمية كبيرة في تخطيط الوقت 

  

ا جزءاً   ‘٢’   تخلُّص منھ ارات ال ً وُيعدُّ الربط بين فئات تصنيف النفايات المشعة وخي ا من  مھم

ر  عة، وُيعتب ات المش ي النفاي رُّف ف ة بالتص ة المتعلق تراتيجيات الوطني ات واالس السياس

د ا دَّ ج واضح ومح ود نھ راً وج الم أم ً لمع ا ق مھم ا يتعل ة فيم ة قائم ايير دولي اك مع . وھن

ة بتصنيف النفايات المشعّ  ة ومعايير رفع الرقابة، وقد اضطلع عدد من المنظمات الدولي

الغ المفروضة  ات اإلب اء بمتطلب ى الوف اعدة عل ن أجل المس ال م ذا المج ي ھ ال ف بأعم

كوك القانوني ة والص ات الدولي ف االتفاقي ب مختل ة. وبموج ض ة اإلقليمي ارت بع أش

ذا المجالاألطراف المتعاقدة إلى أنَّه  د في ھ ز التوحي د تعزي من خالل  سيكون من المفي

  .  العمليات القائمة التي توفِّرھا الوكالة

  

ات المشعّ ويمكن العتماد نھج متدرِّ   ‘٣’   ة بالتصرُّف في النفاي ة المعني ة ج في البرامج الوطني

ان  توى األم ل مس ي تكف ى الت نُُّھج المثل أن ال رار بش اذ ق ق باتِّخ ا يتعل ا فيم وفِّر مزاي أن ي

  المرتفع الالزم. 

  



ار   ‘٤’   ي إط ض وف ع بع ى مواق ة عل اع المنطوي ي األوض يما ف ة، وال س رامج الوطني الب

ذا  ا. وفي ھ ع إنتاجھ ات في موق تخلُّص من النفاي ارات ال موروثة، جرى التفكير في خي

ادية ا ار االقتص ان واآلث ة باألم ار المتعلق مولية لآلث ة ش ر دراس ب األم دد، يتطلَّ لص

تفيد والبيئية والرقابية ، فضالً عن اآلثار االجتماعية والسياسية األوسع نطاقاً. وسوف تس

ى الصعيد  دة بشأن مختلف اآلثار وبشأن ھذا النھج من النظر في األمر عل اآلراء المتعدِّ

  طاقاً. الدولي األوسع ن

  

وفي حين تركِّز السياسات والبرامج الوطنية على التنبُّؤ بما سُيولَّد في المستقبل المنظور   ‘٥’  

تراتيجيات  ات واالس ة أنَّ السياس ن التجرب يَّن م د تب تھلك، فق ود المس ات والوق ن النفاي م

أ  في أحوال الوطنية ينبغي أن تولي شيئاً من النظر أيضاً إلى النفايات التي يمكن أن تنش

اة في التخطيط والتأھب للطوارئ. وترتيبات الطوارئالحوادث    المتوخَّ

  

ود المستھلكاآلثار المتعلقة باألمان للتصرُّ   -٦٧ ل األجل في الوق اول. ف الطوي ع األطراف  تتن جمي

المتعاقدة التي ُينتج فيھا وقود مستھلك في إطار السياسات واالستراتيجيات الوطنية التصرُّف في 

ة المتَّخذة في إطار  ات الفعلي ذلك الوقود في األجل الطويل إلى حين التخلُّص منه. وتتأثَّر الترتيب

د المعن ل البل ة داخ ناعة النووي اع الص م قط ة بحج رامج الوطني امج يّ الب توى نضج البرن ، ومس

د من العوامل االقتصادية  ووي، والعدي ود الن د الوق الوطني، والترتيبات التعاقدية الخاصة بتوري

دة  د العوامل المؤثرة على ھذا النحو، اتَّفقت األطراف المتعاق واالجتماعية والسياسية. ورغم تعدُّ

ود المستھلك  على أھمية فھم اآلثار المتعلقة باألمان التي تترتب على رارات التصرُّف في الوق ق

  في األجل الطويل، وعلى الحاجة إلى تعزيز ذلك الفھم.

  

ل أن   ‘١’   ل الطوي ي األج تھلك ف ود المس ي الوق ة بالتصرُّف ف ة المعني رامج الوطني ن للب يمك

ادة معالجة  ى إع ود المستھلك مباشرة أو عل وجي من الوق تخلُّص الجيول ى ال تنطوي عل

ت ود المس ة. الوق ادة المعالج ن إع ة ع عاع الناتج ة اإلش ات القوي ن النفاي تخلُّص م ھلك وال

ا  ارزة للخطوات التي ينطوي عليھ ة ب الم مرحلي امج مع وعادة ما توضع في إطار البرن

ى  ة عل ع، والموافق د خصائص الموق ع، وتحدي د الموق ل تحدي تخلُّص مث ق ال اء مراف إنش

لتصميم، وأعمال الحفر/التشييد، واإلدخال في الموقع، وإعداد التصميم، والموافقة على ا

الخدمة، والتشغيل، واإلغالق. وكثيراً ما تنطوي ھذه الخطوات على برامج معقَّدة تحتاج 

نُّھج  زال ال ة. وال ت ة داعم إلى أن تكون مؤيَّدة بحجج واضحة بشأن األمان وببرامج بحثي

 وسوف تتحقق فوائد جّمة منتمام. المتَّبعة إزاء قابلية االسترجاع وأمان التشغيل محل اھ

ل را التوصُّ ات بشأن الخب ا ُيجمع من التعقيب ذا م ات، وك ك العملي م مشترك لتل ت إلى فھ

 المكتسبة خالل تلك العمليات.

  



وجي،   ‘٢’   تخلُّص الجيول رامج ال ة لب فال وبالنظر إلى الخبرات المكتسبة بشأن األطر الزمني

ك زال ھنال ي  ت ة الت ر الزمني أن األط ين بش دم يق ه ع تلزمأوج ا  يس ود خاللھ زن الوق خ

ار  د األعم عب تحدي ن الص دو م ذكورة، يغ ين الم دم اليق ه ع بب أوج تھلك. وبس المس

د  ة، وتوكي ة الضرورية المطلوب عات التخزيني ؤ بالس زن، والتنب ق الخ ميمية لمراف التص

ل. وال ا في  كفاية مخصَّصات التموي ين المشار إليھ اج أوجه عدم اليق دَّ أيضاً من إدم ب

وم ى الي ة. وحت ة الرقابي ا من الھيئ ة عليھ ا بغرض الموافق ان وتقييمھ ة األم ات حال ، بيان

ا أ فيھ ي تنش االت الت ى بعض الح وف عل ري الوق ود  يج دھور الوق لة بت اكل متص مش

تھلك اربمرور الوقت المس ن في اآلث تمعُّ يَّن النظر ب ان ، ويتع ة باألم ل إدارة المتعلق ، مث

  عند اتِّخاذ قرارات بشأن تأجيل التخلُّص لفترات طويلة من الزمن. التقاُدم،

  

اذ   ‘٣’   ر في اتِّخ أخُّ إنَّ الت ة للخزن، ف األطر الزمني ة ب وباإلضافة إلى أوجه عدم اليقين المتعلق

ا ه آث ب علي ذھا تترتَّ ادة المعالجة أو عدم تنفي ذ إع ا قرار بشأن تنفي ان فيم ة باألم ر متعلق

ذان النوعان من أوجه عدم  كالً يخصُّ  تخلُّص. ويطرح ھ من الخزن وتصميم مرافق ال

ى وجه  بَّبان عل ق بتصميم المرافق وتشغيلھا وترخيصھا، ويتس اليقين تحديات فيما يتعل

ات سواء للخزن أو  ول النفاي ايير قب اد مع الخصوص في صعوبات تواجه وضع واعتم

  للتخلُّص.

  

وارد البشرية  -٦٨ . في حين شغل الوظائف وتنمية مھارات الموظفين والتمويل وسائر مجاالت الم

ة  ة في المقام األول على عاتق الجھ دةتقع المسؤولية عن أمان التصرُّف في النفايات المشعَّ  المولِّ

درجة ما من  للنفايات، فإنَّ البرامج الوطنية المعنية بالتصرُّف في النفايات المشعة تقتضي وجود

رامج القدرات الوطنية ذ الب ة لتنفي ة الالزم ة والھندسية والقانوني ارات العلمي وافر المھ . ويتطلَّب ت

ون  يَّن أن تك ة. ويتع ة مالئم ة وتدريبي ات تعليمي ود ترتيب ة وج اعھا للرقاب ة وإخض الوطني

ة.  ة المطلوب درات البحثي وفر الق دة متاحة وأن تت دَّ ة المح اة األطر التخصُّصات العلمي ومع مراع

الزمنية المرتبطة بإنشاء وتشغيل وإغالق مرافق التصرُّف في النفايات المشعة، وال سيما مرافق 

ألة ذه المس إنَّ ھ تخلُّص، ف زن وال رية الخ الموارد البش ة ب اغالً  المتعلق دُّ ش ً ُتع يا ع  أساس دى جمي ل

ة والخ ارات الالزم دة المھ م قاع زال فھ دة. وال ي راف المتعاق ق األط ا يتعل بة فيم رات المكتس ب

ع األطراف  ام مستمر من جمي ارات من المجاالت التي تحظى باھتم ك المھ ى تل بالمحافظة عل

رامج التصرُّف والمتعاقدة.  د من ب دياً يواجه العدي ال يزال توافر الموارد المالية الكافية يشكِّل تح

ر أھ ذا األم ّعة، ويكتسي ھ ات المش تھلك والنفاي ود المس ي الوق ق بأنشطة ف ا يتعل ة خاصة فيم مي

ارف  وافر المع رة لت ة كبي اك قيم تخلُّص. وھن المراحل الختامية في سياق اإلخراج من الخدمة وال

ن أنشطة  لٍّ م ق بك ا يتعل ة فيم اليف والمخصَّصات المالي دير التك أن تق ات بش رات والتعقيب والخب

  المراحل الختامية والحاالت الموروثة.

  



. من الرقابية من أجل التصدي للتحديات المرتبطة بتنفيذ االستراتيجيات الوطنيةتعزيز الفعالية   -٦٩

تھلك  ود المس ة بالتصرُّف في الوق ق واألنشطة المعني ان المراف د أم ي توكي ية ف العناصر األساس

عّ  ات المش ع والنفاي ة وتتمتَّ ة العملي ن الناحي تقالل م م باالس ة تتس ة رقابي ون وظيف اء وص ة إنش

ى بالكفاءة. و دت األطراف المتعاقدة عدداً من الجوانب المتعلقة بھذه المسألة والتي تحتاج إل قد حدَّ

    استكمال النظر فيھا بصورة متواصلة.

  

ات المشعّ   ‘١’   ة، وخصوصاً تبيَّن من التجربة أنَّ عمليات ترخيص مرافق التخلُّص من النفاي

ة.  مرافق التخلُّص الجيولوجي، معقَّدة وكثيراً ما ُتنفَّذ ة للغاي ة طويل ر زمني ى مدى أُط عل

ابقة التي تأخذ مجراھا ويمكن لھذه العمليات  وم والمراحل الس اء مراحل إرساء المفھ أثن

يم  ابدورھنطوي تعلى الترخيص أن  المعلومات على أوجه عدم يقين. وسوف يعود تعم

ن  واردة م دةال راف المتعاق ي األط رة ف ديھا خب ي ل ذكو الت رخيص الم ات الت رة عملي

ة على جميع األطرافالمعلومات والتعقيبات على تلك  المنخرطة في  المتعاقدة بفائدة جمَّ

  ترخيص مرافق للتخلُّص أو التي تفكر في القيام بذلك في المستقبل.

  

ل في ضمان إدارة المخاطر. األساسية ومن بين جوانب العملية الرقابية   ‘٢’   وھناك تحٍد يتمث

ابي م الرق تحكُّ ع ال ق رف ع والمراف ن المواق ق.  ع الق المرف د إغ ا بع ة م ة زمني د نقط عن

ق  ن المراف ة م عة الناتج ات المش ق بالنفاي ا يتعل عوبة خاصة فيم ر ص ذا األم كِّل ھ ويش

ادل اآلراء  لة تب ون لمواص وف تك ادن. وس ة المع دين ومعالج ة بالتع طة المتعلق واألنش

ة.وإجراء المناقشات بشأن ھذه المسألة على الصعيد الد   ولي فائدة جمَّ

  

ي   ‘٣’   ارك ف ي تش ات الت ع المنظم ان لجمي ة األم ة ثقاف دة بأھمي راف المتعاق لَّمت األط وس

ييد  التصرُّف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة، سواء كانت معنية بالتصميم أو التش

و ن أن يك ابي. ويمك م الرق تحكُّ ة ال ة أو ممارس دمات البحثي ديم الخ غيل أو تق ن أو التش

ا  دة عن اھتمامھ ذا الصدد، وأعربت األطراف المتعاق للسلطات الرقابية تأثير عام في ھ

  بجمع التعقيبات بشأن الخبرات المكتسبة في ھذا الشأن.

  

دة، من   ‘٤’   د من األطراف المتعاق ام من العدي وال يزال استقالل الوظيفة الرقابية محلَّ اھتم

ة حيث األبعاد الھيكلية/اإلدارية وكذلك م ق ديم رؤى متعمِّ درات. ومن شأن تق ن حيث الق

ابي  اء االستقالل الرق ي تواجه إرس ذا الصدد والتحديات الت دة في ھ نُّھج المعتم بشأن ال

  والحفاظ عليه أن يحظى باھتمام كبير.

  

دُّ   ‘٥’   م. وُيع ة أمر مھ واعتبرت األطراف المتعاقدة أنَّ الحفاظ على مصداقية الوظيفة الرقابي

تقالل ة  االس ي الوظيف ة ف ة العام دُّ الثق ا ُتع ذا الصدد، كم ي ھ ھم ف ي تس ل الت ن العوام م

 ً دى والتي يمكن تعزيزھا من خالل إشراك الجمھور الرقابية من ھذه العوامل أيضا . ول



د أن يجري  ذا المجال، وسوف يكون من المفي رات في ھ بعض األطراف المتعاقدة خب

  تقاُسم ھذه الخبرات على نطاق أوسع. 

  

ا  -٧٠ تخلُّص منھ ة وال ة المھمل ل األجل في المصادر المشعة المختوم ف الطوي ين التصرُّ ربط ب . ال

لَّطت  دةس راف المتعاق تركة  األط ة المش امس لالتفاقي اع االستعراضي الخ الل االجتم الضوء خ

ي  رُّف ف ى التص عّ عل ادر المش ة المھمَ  ةالمص ذا المختوم أن ھ ة بش ادات مستفيض مت إف دِّ ة وقُ ل

ز  ى تركي ر إل ذا األم ي ھ ر ف د أدَّى النظ ادس. وق اع االستعراضي الس الل االجتم الموضوع خ

تخلُّص من االھتمام على تقليل أرصدة المصادر المھمَ  ى ال د الخزن وعل ة قي  ةالمصادر المشعّ ل

تخلُّص. المختومة المھمَ  دين من ال دَّ انبين مح ى ج ا لة، وأُشير في ھذا الصدد إل الجانب األول فأّم

ادر المھمَ ف طح األرض للمص رب س تخلُّص ق ة ال دى مالءم و م ى ھ وف عل داً الوق ة، وتحدي ل

طح األرض، و رب س ق ق ي مراف تخلُّص ف ا ال ي ال يالئمھ ادر الت ا المص اني أّم ب الث و فالجان ھ

تخلُّص التخلُّص من المصادر المھمَ  دة بمشاريع لل ة أطراف متعاق لة داخل حفر السبر. وأفادت عدَّ

ر ا ل حف ذين داخ أن ھ بة بش رات المكتس ن الخب ات ع ع التعقيب ر بجم ام كبي اك اھتم بر. وھن لس

  الموضوعين. 

  

أطراف متعاقدة عديدة مع حاالت موروثة يرجع  تتعامل. استصالح المواقع والمرافق الموروثة  -٧١

ر  م كبي دُّ رز تق د أُح ى حاالت حوادث. وق ة عقود وإل منشؤھا إلى أنشطة كان ُيضطلع بھا قبل عدَّ

طة  ياق أنش ي س ة. وف ديات قائم اك تح ى ھن ن تبق الح، ولك طة االستص طالع بأنش ي االض ف

ل،  أثير اإلشعاعي المحتم دير الكمي للت ال التق ى سبيل المث ا عل دت تحديات منھ االستصالح، ُحدِّ

ة.  ة والرقابي ات القانوني ق العملي ل، وتطبي وفير التموي ى، وت راءات االستصالح المثل د إج وتحدي

  مواصلة تبادل الخبرات في ھذا المجال.من  فائدة جّمةوستتحّقق 

  

تمدة  . تتفقالتعاون على الصعيدين الدولي واإلقليمي  -٧٢ األطراف المتعاقدة عموماً على الفوائد المس

ي  ان ف ن األم ع م توى مرتف ق مس ق بتحقي ا يتعل دولي فيم ى الصعيد ال اون عل ادل والتع ن التب م

ا وضع  رة التي يسھم بھ ة الكبي د ثبتت القيم التصرُّف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة. وق

ة واالضطالع باستعراض ان الدولي ايير األم رات مع ارف والخب ادل المع ة وتب ات النظراء الدولي

رات المكتسبة من االنخراط في أنشطة  ى الخب ات عل ديم التعقيب ب بتق ى نطاق واسع. وُيرحَّ عل

  التعاون الدولي والنظر في سبل تحسين ھذه األنشطة واالرتقاء بھا إلى المستوى األمثل. 

  

د   -٧٣ دَّ د ح ابق ق اع االستعراضي الس ان االجتم ھا وك االت، وناقش ة مج دَّ املة لع ايا الش بعض القض

ك القضايا  االجتماع االستعراضي السادس. وأشارت ھذه المناقشة إلى أنَّ تنفيذ تدابير لمعالجة تل

ً ال يزال يشكِّل  اك بعض القضايا األخرى  تحّديا دة. وكانت ھن يواجه العديد من األطراف المتعاق

م يجر ا ة مجاالت التي ل م أن الشاملة لعدَّ ه من المھ ر أنَّ ابق، واعُتب داً في الس ا تحدي ز عليھ لتركي

اع  د التدابير التي ُتتَّخذ من أجل معالجتھا. واستناداً إلى المناقشات التي أُجريت خالل االجتم ُتحدَّ



د رؤساء المجموعات القُ  طرية القضايا التي حظيت بأوسع نطاق من المناقشة االستعراضي، حدَّ

ل. ت القُ في مختلف المجموعا اع االستعراضي المقب ة لالجتم طرية، واعُتبر أنَّ ھذه القضايا مھم

اع  ا في االجتم ز عليھ وأُخذت ھذه العوامل في االعتبار عند اختيار القضايا التي سيجري التركي

مُّ  ي تھ ى جانب القضايا الت ل إل دةاالستعراضي المقب رامج  األطراف المتعاق ديھا ب ي ليست ل الت

اع  .للقوى النووية ى االجتم م إل ُتقدَّ ة التي س ارير الوطني ى أنَّ التق دة عل واتَّفقت األطراف المتعاق

ي اتُّخذت من أجل  ة الت دابير الفعلي اول، حسب االقتضاء، الت الي ينبغي أن تتن االستعراضي الت

  تنفيذ المسائل التالية:

  

  ؛لنفايات المشعةوقود المستھلك واتنفيذ استراتيجيات وطنية بشأن التصرُّف في ال  ‘١’  

  

    ؛اآلثار المتعلقة باألمان للتصرف الطويل األجل في الوقود المستھلك  ‘٢’  

  

تخلُّص   ‘٣’   ة وال ة المھمل ل األجل في المصادر المشعة المختوم ين التصرُّف الطوي الربط ب

  ؛منھا

  

  .استصالح المواقع والمرافق الموروثة  ‘٤’  

  

  

  عمل الفريق العامل المفتوح العضوية حصيلة  -٧

  

عرض نائب الرئيس، السيد جيوف وليامز، حصيلة عمل الفريق العامل المفتوح العضوية. وأفاد   -٧٤

ن  رة م ي الفت يات ف ع أمس دى أرب ى م ع عل د اجتم ق ق أنَّ الفري ى  ٢٢ب ايو وأجرى  ٢٥إل أيار/م

ة لالج م ه من الصعب مناقشات مستفيضة بشأن االقتراحات الستة المقدَّ ه ثبت أنَّ ال إنَّ اع. وق تم

ة  ة الخاص ادئ التوجيھي ر المب أن تغيي ات بش ول االقتراح ي اآلراء ح ق ف ى تواف ل إل التوصُّ

  بإجراءات االتفاقية المشتركة. 

  

ى األطراف   -٧٥ مت إل دِّ ة قُ ل ة اقتراحات معدَّ ة عن صوغ أربع ة العام ي الجلس ة ف وأسفرت المناقش

  المتعاقدة العتمادھا. 

  

ه   -٧٦ ي اآلراء حول ق ف ى تواف ل إل م ُيتوصَّ راح ل ي اقت ر ف د النظ ة أن تعي ة العام ى الجلس ب إل وُطل

ية،  ات االستعراض الل االجتماع ق خ ا المنسِّ طلع بھ ي يض ؤوليات الت األدوار والمس ق ب ويتعل

ه  داً أنَّ ؤولو المجموعات وتحدي ة"ينبغي أن يسعى مس ل  القُطري ى العم ً إل ويا اع س  خالل االجتم
ات  ي المجموع ل ف ير العم اءة س ل ضمان كف ن أج ةاالستعراضي م مل القُطري ن أن يش . ويمك

ال، ففي  ى سبيل المث وارد. وعل ل أفضل استخدام ممكن للم ا يكف التعاون توزيع أعباء العمل بم



ات  ض المجموع ةبع اء  القُطري ل الوف ن أج ر م رِّ اعدة للمق ق المس م المنسِّ دَّ ابق، ق ي الس ف
ع مسؤولو المجموعات بمسؤولياته. وب ك، ُيشجَّ ى ذل ةاإلضافة إل ى أن يناقشوا،  القُطري ة عل دَّ بش

ا يضمن تحقيق  الھم بم قوا أعم ا أن ينسِّ قبل االجتماع االستعراضي وخالله، السبل التي يمكن بھ
ةنتائج ناجحة في عمليات استعراض النظراء التي ُيضطلع بھا في مجموعاتھم  وقش ". القُطري ون

ل إلى توافق في اآلراء حوله.ھذا االقترا   ح في الجلسة العامة، ولكن لم ُيتوصَّ

  

ات و  -٧٧ ؤولي المجموع اب مس ة انتخ ة عملي راح بمعالج ة اقت ة العام ى الجلس م إل دِّ ةقُ ي  القُطري ف

اع  راح خالل اجتم ذا االقت ى توافق في اآلراء بشأن ھ ل إل د عدم التوصُّ االجتماع التنظيمي، بع

ين واإلنصاف في  ى الوضوح واليق رَّ بالحاجة إل الفريق العامل المفتوح العضوية. وفي حين أُق

دة لتنفيذ ذلك. واعُتبر من المسائل  تراحھذا االق ھذه العملية، لم يكن ھناك اتِّفاق على اآللية المحدَّ

ذه النقطة، ُطلب أيضاً الملحّ  ة ألغراض االجتماع االستعراضي المقبل. وخالل المناقشة بشأن ھ

ي. ع الجغراف اب التوزي ة االنتخ ي عملي دة  أن تراع ات المتح دة والوالي ة المتح مت المملك دَّ وتق

ة  أن عملي ي بش اع االستعراض ى االجتم اقتراح إل ة ب اراألمريكي ؤولي ال اختي ات مس مجموع

. وُعرض اإلجراء المقترح عرضاً مفصَّالً وخضع لمناقشة مستفيضة. وأُعرب عن آراء القُطرية

ة، ولكن أُعرب  ة المقبل مختلفة منھا أنَّ ذلك اإلجراء سوف يكون مفيداً في االجتماعات التنظيمي

قت للنظر في أيضاً عن القلق بشأن التعقيد الذي ينطوي عليه اإلجراء والحاجة إلى مزيد من الو

د أنَّ  دة، بي جميع اآلثار التي سوف تترتَّب عليه. وحظي االقتراح بتأييد عدد من األطراف المتعاق

اء  ألة. وبن بعض األطراف المتعاقدة األخرى أعربت عن رغبتھا في أن تواصل النظر في المس

ق تواف ح أن يتحقَّ ر المرجَّ ه من غي ى أنَّ ق في اآلراء حول على المناقشة ككلٍّ، خلص الرئيس إل

ا  ي فيھ ؤولين تراع اب المس ة انتخ ودة لعملي ة مس ع األمان رئيس أن تض رح ال راح. واقت االقت

م  رح أيضاً أن تعمِّ اع االستعراضي. واقت ة والمناقشات التي أُجريت في االجتم الممارسة القائم

ى األطراف المتعا م عل ي ُتعمَّ رة الت ذكِّ ي الم ة االنتخاب ف ودة عملي ة مس دة لإلعالن عن األمان ق

ى  ة المشتركة، مع اإلشارة إل االجتماع التنظيمي الخاص باالجتماع االستعراضي السابع لالتفاقي

رى ُتستخدم النتخاب المسؤولين في  أنَّ تلك المسودة سوف ُينظر فيھا إلى جانب أيِّ عمليات أُخ

ا. وينظر اال ع لھ ك االتفاقيات المشابھة التي تضطلع الوكالة بمھمة الودي د ذل اع التنظيمي بع جتم

أنھا. ووافقت  ُدماً بش ة المضي قُ ر كيفي رِّ ألة ويق ي المس دةف ذا األطراف المتعاق ى ھ راح  عل االقت

م من الرئيس.   المقدَّ

  

دة وأوصت  -٧٨ ة األطراف المتعاق ة العام ي الجلس ر  ف أن يظھ اليب نص الت وجز ال ر الم ي التقري : ف

ي الضوء  ر وطن ل تقري لِّط ك أن ُيس ر يوصى ب ذ التقري رأت من ي ط ة الت رات المھم ى التغيي عل
  .الوطني السابق

  

وح العضوية باألطراف المتعاقدة  وقبلت  -٧٩ دة توصية الفريق العامل المفت تشجيع األطراف المتعاق

اع  دء االجتم ل ب اً قب ين يوم الراغبة في تقديم اقتراحات على القيام بذلك في موعد ال يتجاوز ثالث



ماح ات. وال  االستعراضي، للس تعراض االقتراح اٍف الس ت ك رى بوق دة األخ راف المتعاق لألط

اع  دء االجتم بق ب ي تس اً الت ين يوم ون الثالث ي غض ات ف ديم االقتراح ية تق ذه التوص ع ھ تمن

ى  رات عل ديم تغيي ي؛ أو تق اع االستعراض الل االجتم ات خ ديم االقتراح ي؛ أو تق االستعراض

  االقتراحات المقدمة.

  

وح العضوية بوقبلت األطر  -٨٠ ة في اف المتعاقدة توصية الفريق العامل المفت ارير الوطني ديم التق تق

  شكل إلكتروني فقط إلى الموقع اآلمن ممارسة مقبولة.

  

وية   -٨١ وح العض ل المفت ق العام ية الفري دة توص راف المتعاق ت األط اع بوقبل ب االجتم أن يطل

ة ا ووي االستعراضي السادس لالتفاقية المشتركة إلى أمان ان الن ة األم ة أن تطلب من اتفاقي لوكال

ائج التي توصلت  ووي بشأن النت ان الن ة األم ى اتفاقي م إل ُيقدَّ ذي س ر ال م التقري الموافقة على تقاُس

  إليھا بخصوص التداول بالفيديو.

  

ى   -٨٢ ل إل ى الصعوبات التي تواجه التوصُّ النظر إل ه ب امز بأنَّ وأفاد نائب الرئيس السيد جيوف ويلي

ة المشتركة، ت ى إجراءات االتفاقي رات عل وافق في اآلراء بشأن االقتراحات المتعلقة بإدخال تغيي

ات  ة بالعملي ة بمعالجة المسائل المتعلق ات الكفيل وح العضوية اآللي اقش الفريق العامل المفت فقد ن

مولية ة ش ة بطريق ل الماإلجرائي ق العام يس الفري ر رئ ي تقري لة ف جَّ ات مس ذه المناقش وح ، وھ فت

  ).١العضوية (المرفق 

  

اً   -٨٣ د اجتماع أن تعق ة ب ة العام ى الجلس اً إل تراليا اقتراح مت أس دَّ ً وق تثنائيا راحاس ذا االقت ل ھ دِّ  ،. وُع

راح فيماإقراراً بالمناقشة التي أُجريت  ل  .يتعلق بالحاجة إلى توضيح نطاق االقت دَّ راح المع واالقت

و ة ھ ة الخاص ات اإلجرائي ين اآللي ة لتحس بل الممكن ة الس ة مناقش تثنائي بغي اع اس د اجتم : عق

د من األطراف  دد المتزاي اة الع دة باالتفاقية المشتركة، مع مراع ة المشتركة، المتعاق في االتفاقي

ة وبغية تحديد وإزالة حاالت التضارب التقني فيما بين الوثائق اإلجرائية القائمة الخاصة باال تفاقي

ة المشتركة نفسھا.  واد االتفاقي ى م رات عل راح أيُّ تغيي ذا االقت تثنى من نطاق ھ المشتركة. وُيس

تثنائي سوى ال يمكن وتمّثل االقتراح في أنه  اعتماد أيٍّ من التوصيات المنبثقة من االجتماع االس

ة بشأن من النظام الداخل ٤٢المادة من  ٢الفقرة بتوافق اآلراء. وبالنظر إلى أنَّ  ي والالئحة المالي

ى نصُّ عل تثنائية ت ات االس اع أن االجتماع دث اجتم يس أح ع رئ اور م ة، بالتش ولى األمان : "تت

ار  ين االعتب استعراضي جرى عقده، إعداد جدول األعمال المؤقت لالجتماع االستثنائي، آخذًة بع

اعالمقدَّ  دة أشير إليھا في الطلبأية أمور محدَّ  رئيس بمساعدة  "،...م لعقد االجتم ولى ال فسوف يت

ه في  ى توافق علي دة حت ى األطراف المتعاق م إل ُيقدَّ ذي س األمانة إعداد جدول األعمال المؤقت ال

ة بناء على ھذه االعتبارات، و غضون ستة أشھر. ى أھمي د عدد من األطراف المتعاقدة عل أن شدَّ

رارات تثنائي يكون اتِّخاذ أيُّ ق اع االس قب خالل االجتم ه  اآلراء تواف ا يتوقعون ذا م روا أنَّ ھ وذك

  .اآلراء بتوافق من االجتماع. وعلى ھذا األساس اتُّفق على قبول االقتراح



  بھذا التقرير الموجز. ١وَيِرُد تقرير رئيس الفريق العامل المفتوح العضوية في المرفق   -٨٤

  

  

  االستنتاجات  -٨

  

م جيد في العديد من مجاالت أمان الوقود المستھلك  حّدد  -٨٥ االجتماع االستعراضي أنه يتمُّ إحراز تقدُّ

د التحديات، وتعمل  ادة تحدي وأمان النفايات المشّعة. وعند اعتماد تدابير تعزيز األمان يتمُّ في الع

وفير مح ديات وت ذه التح د بھ و متزاي ى نح وعي عل ادة ال ى زي تركة عل ة المش ادل االتفاقي ل لتب ف

  المعارف والخبرات في التغلُّب عليھا. 

  

ايو   -٨٦ ر، في أيار/م دة ٢٠١٥ومنذ انعقاد االجتماع االستعراضي األخي ، زاد عدد األطراف المتعاق

تركة من  ة المش دة ٦٩في االتفاقي دد األطراف المتعاق اً ع غ حالي ؤخراً يبل ، وبإضافة المكسيك م

٧٨  ً داً  طرفا رئيس إمتعاق ه يجب . وأشار ال ع، إال أن ذا األمر مشجِّ رغم من أن ھ ى ال ه عل ى أن ل

ُد  ة ليست بع ي الوكال دول األعضاء ف ن ال دداً م أن ع راف ب ً االعت ا ة  أطراف ي االتفاقي دة ف متعاق

دول التي  المشتركة. ومن بينھا بعض األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي والعديد من ال

ى نة قواعأعربت عن الدعم لمدوَّ  د السلوك بشأن أمان المصادر المشّعة وأمنھا. وشّدد الرئيس عل

ة  دول األعضاء في الوكال ضرورة أن تزيد األطراف المتعاقدة بصورة جماعية جھوَد تشجيع ال

  التي لم تصبح بعُد أطرافاً متعاقدة في االتفاقية المشتركة على االنضمام إلى االتفاقية.

  

تقاُسم المعارف بطريقة صريحة ومفتوحة وجرت المناقشات البناءة وت  -٨٧ دة  وأقرَّ األطراف المتعاق

دة  راف المتعاق ر أن األط تركة. غي ة المش ة باالتفاقي راء الخاص تعراض النظ ة اس ة عملي بأھمي

ة  الحظت أن عملية استعراض النظراء الراسخة إنما تتطلب انخراطاً تاماً ونشطاً من جانب كاف

  ع على اتخاذ تدابير لزيادة المشاركة.األطراف المتعاقدة، مع التشجي

  

م ولم   -٨٨ ة المشتركة،  أطراف متعاقدة ثالثةتقدِّ اع االستعراضي لالتفاقي التقارير الوطنية إلى االجتم

ة  اع االستعراضي. ودخلت االتفاقي ولم تشارك في عملية األسئلة واإلجابات، ولم تحضر االجتم

ل وقت  النفاذحيز  رغم من مؤخراً في المكسيك قب ى ال اع االستعراضي، وعل قصير من االجتم

  عدم كتابة تقرير، فقد تّم تقديم عرض وشاركت المكسيك في االجتماع االستعراضي.

  

ةوُتستخدم بعثاُت استعراض النظراء   -٨٩ ة  التابعة للوكال ة فعال ا كعملي ى نطاق واسع وُينظر إليھ عل

دة  ووي واإلشعاعي. وأقرت األطراف المتعاق ان الن ة لألم ة الوطني ة التحتي ز األطر والبني لتعزي

عت  جِّ تظم وُش اس من ى أس ات عل ذه البعث ل ھ افة مث ة استض راف بأھمي ب بعض األط ن جان م

ّم التالمتعاقدة  ات للجمھور. وت ذه البعث ائج ھ رارات على إتاحة نت ة للق ة الطوعي ى الطبيع د عل أكي

  الوطنية ذات الصلة.



اع التنظيمي الخاص وقرّ   -٩٠ ل االجتم رت األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء عقد اجتماع استثنائي قب

  .  السابعباالجتماع االستعراضي 

  

اع االستعراضي   -٩١ ى االجتم ُتقّدم إل ي س ة الت ارير الوطني ى أن التق دة عل راف المتعاق ت األط وافق

  المقبل ينبغي أن تتناول، حسب االقتضاء، القضايا التالية:

  

ف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة؛  ‘١’     تنفيذ استراتيجيات وطنية بشأن التصرُّ

  

  ف الطويل األجل في الوقود المستھلك؛ اآلثار المتعلقة باألمان للتصرُّ   ‘٢’  

  

لة والتخلُّص ة المختومة المھمَ الربط بين التصرُّف الطويل األجل في المصادر المشعّ   ‘٣’  

  منھا؛

  

  استصالح المواقع والمرافق الموروثة.  ‘٤’  

  

ة في   -٩٢ ّر الوكال ابع لألطراف بمق اع االستعراضي الس واتفقت األطراف المتعاقدة على عقد االجتم

  .٢٠٢١ حزيران/يونيو ٤إلى  أيار/مايو ٢٤فيينا، بالنمسا، خالل الفترة من 

  

    



JC/RM6/OEWG/01 
  المرفق األول

  
  تقرير رئيس

  الخاصاجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية 
  االستعراضي السادس لالتفاقية المشتركةباالجتماع 

  
  ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٥-٢٢

  
  

مة   مقدِّ
  

ة ١٨:٠٠الساعة  ،٢٠١٨أيار/مايو  ٢٢في  اع االستعراضي السادس لالتفاقي يس االجتم ، افتتح نائب رئ
اً للجلسة.  ،السيد جيوف وليامز (أستراليا) ،المشتركة جلسة الفريق العامل المفتوح العضوية بصفته رئيس

اركين  رئيس المش ر ال ة. وذّك ام المقبل تھا خالل األي ع مناقش تة اقتراحات وُيزم ه وردت س ى أن ار إل وأش
  الواجب اتباعھا. وبالعمليةبالبيانات التي أدلى بھا في الجلسة العاّمة االفتتاحية 

  
  ومياً وجرت الموافقة عليه.وقد تم تحديث جدول األعمال ي

  
  السيد وليامز كما يلي: ذّكر بهوكان أسلوب العمل الذي 

  
 عرض االقتراح؛  
 المناقشة من قَِبل المشاركين؛  
  ى توافق تلخيص النواتج الرئيسية للمناقشة وإيجاز جوھر التوصيات، إذا أمكن التوصل إل

  في اآلراء؛
 اد ين  اعتم وم االثن ة ي ا خالل الجلسة العام ة عليھ ا للموافق ع اقتراحھ صيغ التوصيات المزم

  .٢٠١٨أيار/مايو  ٢٨
  

  وقد ُعقِد االجتماع رسمياً على مدى أربعة أيام وناقش االقتراحات التالية:
  

م JC/RM6/OEWG/P01االقتراح    وأستراليامن الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة  المقدَّ
  

 تحسين صيغة التغييرات التي تطرأ وملخصھا منذ آخر تقرير وطني  
  
  
  



م JC/RM6/OEWG/P02االقتراح    من الواليات المتحدة األمريكية المقدَّ
  

 أدوار ومسؤوليات المنسق خالل االجتماع االستعراضي  
  
  

م JC/RM6/OEWG/P03االقتراح    والمملكة المتحدةمن الواليات المتحدة األمريكية  المقدَّ
  

  خالل االجتماع التنظيمي القُطريةعملية انتخاب مسؤولي المجموعات  
  
  

م JC/RM6/OEWG/P04االقتراح    من أستراليا المقدَّ
  

  ةتحديد موعد نھائي لتقديم اقتراحات الفريق العامل المفتوح العضوية ى األمان ا  إل للنظر فيھ
  اجتماع استعراضيخالل 

  
  

م JC/RM6/OEWG/P05االقتراح    من كندا المقدَّ
  

 حذف شرط تقديم األطراف المتعاقدة نسخة مطبوعة واحدة من تقاريرھا الوطنية إلى األمانة  
  
  

م JC/RM6/OEWG/P06االقتراح    من كندا المقدَّ
  

  ن ب م ة الطل ة الوكال اركأمان ر  أن تش س التقري أننف ع  بش ديو م ل بالفي ارات التواص خي
دة  راف المتعاق راف األط بة لألط ل بالنس ه بالفع ط ل و مخط ا ھ تركة كم ة المش ي االتفاقي ف

  المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي
  
  

  الخالصة
  

ي  يوصي اع االستعراض ي االجتم دة ف راف المتعاق د األط أن تعتم وية ب وح العض ل المفت ق العام الفري
  السادس التوصيات الصادرة عن االجتماع كما وردت في التذييل بھذا التقرير.

    



  التذييل
  
  

  نواتج الفريق العامل المفتوح العضوية
  
  

م JC/RM6/OEWG/P01االقتراح    من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا المقدَّ
  

 تحسين صيغة التغييرات التي تطرأ وملخصھا منذ آخر تقرير وطني  
  

  المناقشة
  
تسليط الضوء على التغييرات ذات  علىھو المساعدة  المرادمت المملكة المتحدة االقتراح وشرحت أن قدّ 

 تنصّ  INFCIRC/604/Rev.3األھمية لألمان، من أجل تسھيل عملية االستعراض. وأشير إلى أن الوثيقة 
ين على أن التقرير (د) ٤في الفقرة  ر نفسه، وب ينبغي له، حسب االقتضاء، أن يتجنب االزدواج في التقري

ة؛التقرير والتقارير المعدة لالجتماعات االستع ذه االتفاقي ا تنصّ  راضية السابقة بموجب ھ ة في  كم الوثيق
رة  ه  ١٥الفق ى أن ألفعل ي أن يت ان  ينبغ ائل األم ح لمس ة، ومس ة عام ات تمھيدي ن مالحظ ف م م أل القس

ي  ر ف ملھا التقري م يش ائل ل ى أي مس ارات إل ر واإلش ا التقري ي يتناولھ ية الت ية والمواضيع الرئيس الرئيس
ه يرغب  امواطن أخرى من د في إثارتھ ذ  .الطرف المتعاق ذ من ز التنفي ة المشتركة حي د دخلت االتفاقي وق

ر من اإلرشادات  قدت حتى اآلن ستة اجتماعات استعراضية، وظلّ ، وعُ ٢٠٠١حزيران/يونيه  در كبي ق
بر أنه من خالل اجتماع. واعتُ  على حاله، بينما خضعت إرشادات أخرى للتعديل بعد استعراضھا في كلّ 

  ثة، سُتسھل عملية االستعراض.ضوء على اإلرشادات المحدَّ تسليط ال
  

دة  ن األطراف المتعاق دد م ب ع ن ترحي رغم م ى ال ةوعل داء الني ھيل  بإب تعراض، لتس ة االس اعملي  فإنھ
ة تُ  اإلمالءاتعن القلق من أن االقتراح كان مفرطاً إلى حٍد كبير في  أعربت ر وأن اإلرشادات الحالي عتب

ة كافية فھي تسمح  ة ويتجنب االزدواجي ى نحو يعكس الظروف الوطني ارير عل داد التق ة في إع بالمرون
ذات الصلة  INFCIRCحجم الوثيقة في حدود الحجم المعقول. كما ُشدد على أن الوثائق اإلعالمية  يوُيبق

  توفر اإلرشادات، وتسمح في الوقت ذاته بقدر من صالحية التقدير المتأصلة.
  

  ، عّدل المؤيدون االقتراح ليصبح كما يلي:تالتعقيباوبناًء على 
وطني  ر ال ذ التقري ي طرأت من ة الت رات المھم ى التغيي ي الضوء عل ر وطن ل تقري لط ك أن ُيس يوصى ب

  السابق.
  

  ناتج المناقشات
  

  كان ھناك اتفاق واسع على مزايا ھذا االقتراح، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء.



م JC/RM6/OEWG/P02االقتراح    من الواليات المتحدة األمريكية المقدَّ
  

  االجتماع االستعراضيأدوار ومسؤوليات المنسق خالل  
  

  المناقشة
  
ى قدّ  اتمت الواليات المتحدة االقتراح إلى االجتماع. وجرى توضيح أن االقتراح يستند إل ع  تعقيب من واق

ال االجتماعات االستعراضية. وأنه يھدف  القُطريةالتجربة من منسقي المجموعات  إلى تحسين سير أعم
رّ  ة  وأق ات الحالي أن الترتيب وية ب وح العض ل المفت ق العام اع الفري اتاجتم راء  الجتماع تعراض نظ اس

ة االستعراض،  القُطريةالمجموعات  اء عملي ة من بعض مسؤولي المجموعات أثن تستلزم متطلبات ھائل
راح  اده أن االقت رب عن رأي مف ن أُع راء ولك ن األفضل إج ون م د يك ه ق ة وأن دوداً للغاي ان مح ا ك ربم

  كما ُذكر أن المرونة ممكنة في إطار اإلرشادات الحالية. استعراض أوسع لجميع األدوار.
  

لة من االقتراح للنظر فيھا، القت دعماً واسع النطاق من األطراف المتعاقدة الحاضرة، وقُدمت نسخة معدَّ 
  فق في اآلراء بشأن أي من النسختين.ولكن تعذر التوصل إلى توا

  
  ناتج المناقشات

  
  تعذر التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن االقتراح.

  
  

م JC/RM6/OEWG/P03االقتراح    من الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة المقدَّ
  

  خالل االجتماع التنظيمي القُطريةعملية انتخاب مسؤولي المجموعات  
  
  

  المناقشة
  
ة قدّ  ديل الوثيق راح تع أ اقت اع. ونش ى االجتم راح إل من  INFCIRC/603/Rev.7مت الواليات المتحدة االقت

ةالصعوبات التي واجھھا االجتماع التنظيمي األخير في اختيار مسؤولي المجموعات  ق  القُطري ا يتعل فيم
قدة، ولكن أُعرب كذلك عن د ھذا االقتراح عدد من األطراف المتعابكل من وضوح العملية ونزاھتھا. وأيّ 

ى  ام والحاجة إل ار مسؤولي المجموعات بشكل ع ة اختي تحفظات بشأن االتساق القانوني ووضوح عملي
  تحليل أعمق. 

  
  



دّ  ة، ق ادئ التوجيھي يح المب أن تنق ي اآلراء بش ق ف ود تواف دم وج اً ونظراً لع راح اقتراح ذا االقت دو ھ م مؤي
شاغرة  لمناصبمنقحاً العتماد عملية انتخابية على أساس تجريبي تشمل التسمية العشوائية للمرشحين 

ارات  دد الشواغر. ونوقشت خي ن ع ر م اح أكب دد المرشحين المت ان ع راع السري إذا ك تخدام االقت واس
ذا الصدد  مختلفة لنظام كھذا، ولكن تعذر التوصل إلى توافق في ة في ھ ى الصلة الوثيق اآلراء. وأُشير إل

رة  ة  ١١للفق ن الوثيق رة  INFCIRC/603/Rev.7م يحات، والفق أن الترش ة  ٣٧بش ن الوثيق م
INFCIRC/602/Rev.5 .بشأن االنتخابات  

  
ق لمسؤولي الحاضرة وذكر العديد من األطراف المتعاقدة  أن ھناك حاجة إلى وجود إجراء انتخابي موث

ةعات المجمو يُ  القُطري ذي س ل ال ي المقب اع التنظيم اھزاً لالجتم ون ج ام ليك ي ع ر أن ٢٠٢٠عقد ف . وُذك
  ق.إجراء موثوق ونزيه وموثّ  في إطارالعملية االنتخابية ينبغي أن تحددھا األطراف المتعاقدة وأن تتم 

  
  ناتج المناقشات

  
  لم يكن ھناك توافق في اآلراء بشأن االقتراح.

  
  

م JC/RM6/OEWG/P04االقتراح    من أستراليا المقدَّ
  

  ةتحديد موعد نھائي لتقديم اقتراحات الفريق العامل المفتوح العضوية ى األمان ا  إل للنظر فيھ
  خالل اجتماع استعراضي

  
  المناقشة

  
رح  مت أستراليا االقتراح إلى االجتماع. وأعربقدّ  راح، واقت ده لالقت عدد من األطراف المتعاقدة عن تأيي

وح العضوية في  ة للفريق العامل المفت أنه سيساعد األطراف المتعاقدة على التحضير لالجتماعات المقبل
ف اجتماعات استعراض االتفاقية المشتركة. وفي حين كانت روح االقتراح موضع تقدير، كان ھناك تخوُّ 

ة من أن قرارات عقد اج ا إال خالل الجلسة العام وح العضوية ال يمكن اتخاذھ اع للفريق العامل المفت تم
اع االستعراضي ارات لالجتم د من الخي وقش العدي اً. وُن اً وقائي اره اقتراح ذا يمكن اعتب اً كھ ، وأن اقتراح

دِّ  راح وقُ ديل نص االقت دّ لتع راح المع اع االستم االقت وجز لالجتم ر الم ي التقري عراضي ل إلدراج نص ف
ل  اً قب ين يوم اع يشير إلى تشجيع األطراف المتعاقدة على تقديم االقتراحات في موعد أقصاه ثالث االجتم

  .االستعراضي
  

  ناتج المناقشات
  

  تم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن توصية بإدراج النص المتفق عليه في التقرير الموجز.
  



  التوصية
  

  الموجز لالجتماع االستعراضي:إدراج النص التالي في التقرير 
  

ل ُتشجَّ  اً قب ون يوم ع األطراف المتعاقدة الراغبة في تقديم اقتراحات على القيام بذلك في موعد أقصاه ثالث
اٍف الستعراض االقتراحات. االجتماع االستعراضيبدء  دة األخرى بوقت ك ، للسماح لألطراف المتعاق

ي ات ف ديم االقتراح ية تق ذه التوص ع ھ دء  وال تمن بق ب ي تس اً الت ين يوم ون الثالث اع غض االجتم
ديم االقتراحات خالل االستعراضي اع االستعراضي؛ أو تق ى االقتراحات االجتم رات عل ديم تغيي ؛ أو تق

  مة.المقدَّ 
  
  

م JC/RM6/OEWG/P05االقتراح    من كندا المقدَّ
  

 تقديم األطراف المتعاقدة نسخة مطبوعة واحدة من تقاريرھا الوطنية إلى األمانة حذف شرط  
  

  المناقشة
  
ام قدّ  اق ع اك اتف ان ھن دة األخرى. وك ه عدد من األطراف المتعاق مت كندا االقتراح إلى االجتماع ودعم

ة. وأُعرب على فوائد المرونة المقدمة لألطراف المتعاقدة بشأن تقديم نسخ إلكترونية من تقارير ھا الوطني
ادة  ال للم ائق كسجل لالمتث وفر نسخ مطبوعة من الوث ة ٣٢عن تحفظات بشأن عدم ت ار القانوني ، واآلث

ك المحتملة التي قد تنشأ ة، عن ذل ر اإلرشادات الحالي ى تغيي ا أُعرب عن تحفظات بشأن الحاجة إل . كم
مو ائق مس ة الوث ة لمعالج ائل اإللكتروني تخدام الوس ر أن اس ة وُذك ادئ التوجيھي اً بموجب المب ه حالي ح ب

  القائمة.
  

دّ  وح وق ل المفت ق العام ه الفري ق علي ذي واف نص ال درج ال ي ُي اع لك ى االجتم اً إل اً منقح دا اقتراح مت كن
  العضوية في التقرير الموجز لالجتماع االستعراضي لالتفاقية المشتركة.

  
  ناتج المناقشات

  
ع الويب  تمّ  ى موق ط، إل ي فق ة، في شكل إلكترون التوصل إلى توافق في اآلراء بأن تقديم التقارير الوطني

  اآلمن ممارسة مقبولة، وعلى توصية بإدراج النص المتفق عليه في التقرير الموجز.
  
  
  
  
  



  التوصية
  

  إدراج النص التالي في التقرير الموجز لالجتماع االستعراضي:
  

  اآلمن ممارسة مقبولة. موقع الويبوطنية، في شكل إلكتروني فقط، إلى تقديم التقارير ال
  
  

م JC/RM6/OEWG/P06االقتراح    من كندا المقدَّ
  

  ن ب م ة الطل ة الوكال اركأمان ر  أن تش س التقري أننف ع  بش ديو م ل بالفي ارات التواص خي
بة  ل بالنس ه بالفع ط ل و مخط ا ھ تركة كم ة المش ي االتفاقي دة ف راف المتعاق راف األط لألط

  المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي
  

  المناقشة
  

دا  اع عرضت كن ي االجتم ر ف اركة التقري اً لمش أناقتراح ري  بش ي يج ديو، الت ارات التواصل بالفي خي
ة المشتركة.  دة في االتفاقي ووي، مع األطراف المتعاق ان الن ة األم تطويرھا لألطراف المتعاقدة في اتفاقي
دداً من  رغم من أن ع ى ال ر، عل ى التقري د الحصول عل وكان ھناك اتفاق عام على أنه سيكون من المفي

اك أيضاً المذكورة بالفيديو التواصلء تطبيق ميزة األطراف المتعاقدة أعرب عن مخاوفه إزا . وكانت ھن
ر. وأجريت بعض المناقشات بشأن  الغرض من مشاركة التقري ق ب راح المتعل مخاوف بشأن نص االقت

ة فق على تعديل يبسّ صياغة االقتراح واتُّ  دة في االتفاقي ط االقتراح مفاده أن يتاح التقرير لألطراف المتعاق
  لة.االجتماع على النص بصيغته المعدَّ  المشتركة. ووافق

  
ه رأي  م يكن لدي وح العضوية ل وعند الموافقة على ھذا الطلب، أشير إلى أن اجتماع الفريق العامل المفت

  بشأن ما إذا كان للخيارات األساسية مزايا أو غير ذلك.
  

  ناتج المناقشات
  

ى اال الي إل ب الت أن الطل ي اآلراء بش ق ف ى تواف م التوصل إل ة ت ادس لالتفاقي اع االستعراضي الس جتم
  المشتركة.

  
  التوصية

  
ة  ن اتفاقي ب م ة أن تطل ة الوكال ن أمان تركة م ة المش ادس لالتفاقي اع االستعراضي الس ب االجتم أن يطل
ائج التي  ووي بشأن النت ان الن ة األم ى اتفاقي يقدم إل ذي س ر ال األمان النووي الموافقة على مشاركة التقري

  بالفيديو. التواصلوص توصلت إليھا بخص



  ل مسائل العملية اإلجرائية بطريقة شاملةمناقشات بشأن تناوُ 
  

ة  ارات مختلف ال، خي ود جدول األعم ي بن د نظره ف وح العضوية، عن ق العامل المفت اع الفري اقش اجتم ن
  لتمكين األطراف المتعاقدة من النظر على نطاق أوسع في المبادئ التوجيھية لالتفاقية المشتركة.

  
راف األن امدد عر ثات، ألمناقشاء اثناوأ أن مخادة لمتعاقط تعراض فعالية وف بش ة الس ة القائم العملي
ادات اعوالقظراء والنا ائل لعملية. ذه ائي لھراإلجس األسار افولتي تد واإلرش اوف مس ذه المخ ملت ھ وش

ميات البل دة، وتس راف المتعاق ن األط د م دد المتزاي ؤولين، والع ار المس ق باختي ات تتعل دان للمجموع
ة ات القُطري ي المجموع دان ف ن البل ة م عة ممكن ة واس ود طائف ى وج ة إل ين الحاج وازن ب ق الت ، وتحقي
  ، ووجود بلدان لديھا برامج مماثلة في نفس المجموعة كذلك.القُطرية

  
اوُ وفي ھذه المناقشة، شدَّ  ةد العديد من األطراف المتعاقدة على أنه ينبغي تن ذه المسائل بطريق املة  ل ھ ش

ك  ابقة، وذل تفادة من االجتماعات الس دروس المس ائق الموجودة وال ع الوث وإجراء استعراض كاف لجمي
د من األطراف  رح العدي ة استعراض النظراء. واقت اءة واالتساق في عملي د من الكف ق مزي بھدف تحقي

اوُ  ل حيث يمكن تن اع التنظيمي المقب ل االجتم تثنائي قب اع اس د اجتم دة عق ة  لالمتعاق ذه المسائل بطريق ھ
تثنائي، ينبغي لألطراف  شاملة. اع االس ذا االجتم د التحضير لھ ه عن واقترحت ھذه األطراف المتعاقدة أن

د االقتضاء،  ا، وعن المتعاقدة استعراض الوثائق الحالية، وتحديد المسائل التي يمكن إدخال تحسينات عليھ
جعت األ ة. وُش ائق الحالي ر الوث ات لتغيي ع اقتراح اع وض ذا االجتم ير لھ ى التحض دة عل راف المتعاق ط

د االقتضاء، في وضع اقتراحات. اً، عن ن، والعمل مع  االستثنائي، في حال حدوثه، في أقرب وقت ممك
ا، في موعد أقصاه  ة من أجل توزيعھ ى األمان ا إل ديم اقتراحاتھ ى تق دة عل كما ُشجعت األطراف المتعاق

  االستثنائي. االجتماعانعقاد مثل ھذا يوماً قبل  ٩٠
  

ى  ر عل ي أن يقتص ل ينبغ ذا القبي ن ھ تعراض م ى أن أي اس راض، إل وح، دون أي اعت ير بوض وأش
  اإلرشادات ذات الصلة وينبغي أن يستبعد من نطاقه أي تغييرات في مواد االتفاقية المشتركة ذاتھا.

   



  ٢المرفق 

  

  ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٨، ١موجز الجلسة المواضيعية 

  

ف المأمون في المصادر المشّعة المختومة المھَملةمجال آخر التطورات والتحديات في    التصرُّ

  

خالل األسبوع الثاني من االجتماع االستعراضي، ُعقدت جلسة مواضيعية لمناقشة التطورات والتحديات 

يد دوغالس تونك رئيس، الجديدة فيما يتعلق بالمصادر المشّعة المختومة المھَملة. وترأّس الس اي، نائب ال

  الجلسة بدعم من ديفيد بينيت من الوكالة.

  

د وموضوعاً  د بعي ذ أم وقد كان التصرُّف في المصادر المشّعة المختومة المھَملة مسألة موضع اھتمام من

ّديات  رامج وتح ن ب دة ع راف متعاق دة أط ادت ع ابقة. وأف ية الس ات االستعراض الل االجتماع امالً خ ش

ّعة ال ادر المش ة المص ة المھَمل ة ومختوم ا الوطني الل ضمن تقاريرھ ن خ اً م ھا أيض دى عروض ى م عل

  االجتماع االستعراضي السادس.

  

ى  ة إل ة عن إرشادات وأنشطة الوكال مة خالل الجلسة المواضيعية لمحات عام وتضّمنت العروض المقدَّ

ة. وغّطت العروض  ا الوطني دة بشأن برامجھ جانب تحديثات من مجموعة متنوعة من األطراف المتعاق

ة وا ب الوكال ن جان ة م اعدة الدولي ود المس ة، وجھ ادر اليتيم ي المص رُّف ف ل التص يع مث دول مواض ل

دة  رة مفي اش وفت ة نق ة بحلق ات المصادر. واخُتتمت الجلس ع مختلف فئ ل م األعضاء، وإجراءات التعام

  لألسئلة واألجوبة.

  

  وشملت المواضيع المشتركة التي برزت خالل العروض والنقاش:

  

 التخلُّص الدائم كحالة نھائية مفّضلة للمصادر المشّعة المختومة المھَملة  

 وافر مرافق ال ّعة عدم ت وجي) للمصادر المش تخلُّص الجيول ر السبر، ال تخلُّص في حف تخلُّص (ال

  المختومة المھَملة العالية النشاط

 أھمية متابعة الرصيد والتوثيق ألمن المصادر المشّعة المختومة المھَملة  

 إمكانية تعرُّض المصادر للخطر أثناء عملية نقلھا  

 دي المصا   درالترخيص والتوكيدات المالية لمورِّ

 اإلعادة إلى بلد المنشأ وتوافر حاويات النقل المالئمة  

 الخبرات في مجال تفكيك المصادر المشّعة المختومة المھَملة وإعادة استخدامھا  

 .مدّونة قواعد السلوك واإلرشادات الصادرة عن الوكالة كمبادئ داعمة لالستراتيجيات الوطنية  

  



والتحديات القائمة. وتناولت الردود وضع التشريعات بشأن ورّكزت حلقة النقاش على الدروس المستفادة 

تخلُّص، والتحديات التي  المصادر المشّعة المختومة المھَملة، وأساليب وتوقيت جمع األموال ألغراض ال

وى  ك محطات ق دان التي ال تمل تواجه التصرُّف في المصادر المشّعة المختومة المھَملة، ال سيما في البل

  رامج صغيرة.نووية ولديھا ب

  

م  واختتم السيد تونكاي قائالً إنّ  دُّ م التق دة لتقاُس ة لألطراف المتعاق الجلسة المواضيعية أتاحت فرصة رائع

واتج مناقشات  ة. وأظھرت ن ة المھَمل ّعة المختوم المحَرز والتحديات المستمرة فيما يتعلق بالمصادر المش

ة ة القُطري ذلك جلسات المجموع ة المواضيعية وك اً  الجلس ادس التزام اع االستعراضي الس خالل االجتم

  بتعزيز أمان وأمن المصادر المشّعة المختومة المھَملة في جميع أنحاء العالم.
   



  ٢٠١٨أيار/مايو  ٢٩، ٢الجلسة المواضيعية موجز 

  

  قضايا األمان العامة، والتحديات وجوانب تقبُّل الجمھور

ف فيھافيما يتعلق بخزن النفايات القوية اإلشعاع و   التصرُّ

  

ان خزن و دت جلسة مواضيعية لمناقشة أم اع االستعراضي، ُعق اني من االجتم ان خالل األسبوع الث أم

يد دوغالس  رأّس الس ذلك. وت ل الجمھور ل التخلُّص من النفايات القوية اإلشعاع والتحديات المنطوية وتقبُّ

  تب الرقابة النووية، المملكة المتحدة.تونكاي، نائب الرئيس، الجلسة بدعم من السيد روب كامبل من مك

  

د خالل االجتماعات االستعراضية.  د بعي ذ أم ام من وقد كانت النفايات القوية اإلشعاع مسألة موضع اھتم

ة اإلشعاع، وفي حين أن التخلُّص الجيولوجي مقبول على نطاق واسع كمعيار للتخلُّ  ص من النفايات القوي

زال ت يؤثر فإن العديد من القضايا ال ت ذه المرافق.  ف ل ھ دةتطوير مث ّدة أطراف متعاق ادت ع ، في  وأف

درات  تقاريرھا الوطنية وعلى مدى االجتماع االستعراضي السادس، عن التحديات التي تواجه إرساء ق

  التخلُّص من النفايات القوية اإلشعاع ضمن برامجھا.

  

مة خالل الجلسة المواضيعية لمحة عامة عن معايير األمان الصادرة عن الوكالة،  وشملت العروض المقدَّ

رابط، وآخر المستجدات من األطراف  والنھج المتدّرج للتصرُّف في النفايات القوية اإلشعاع  وأوجه الت

ة اإل ات القوي ي النفاي ة الخاصة بالتصرُّف ف ا الوطني أن برامجھ دة بش روض المتعاق ملت الع عاع. وش ش

ان المرافق. واخُتتمت  تخلُّص، وتقييمات تصاميم وأم ي للتخطيط لل ل الجدول الزمن مة مواضيع مث المقدَّ

  الجلسة بحلقة نقاش وفترة مفيدة لألسئلة واألجوبة.

  

  وشملت المواضيع المشتركة التي برزت خالل العروض والنقاش:

  

  أنشطة النفايات القوية اإلشعاعاستھالل التخطيط للتخلُّص بمجرد تحديد  

 تصاميم متينة للمرافق والطرود الستيعاب حاالت عدم التيقُّن  

  زيادة المخاطر المتصلة بالخزن إلى أجل غير مسّمى أو الخزن الطويل األجل الدائم  

 ر متطلبات األمان مع مرور الوقت والحاجة إلى استعراضات أمان دورية للمرافق   تطوُّ

 الدولية، واستعراضات النظراء والدروس المستفادة أھمية التعقيبات  

 االلتزام بتجنُّب األعباء التي ال لزوم لھا على مفاعالت المستقبل  

 أھمية الدعم السياسي وكذلك دعم الجمھور  

 دور الجھة الرقابية  

  اٍف"؛ ة من  والمضيّ تحديد متى يكون التحليل "جيد بقدر ك ان مرحل يم األم التصميم التقني وتقي

  اتخاذ القرارمرحلة  إلى

 .األمان من المنظور التقني مقابل المنظور االجتماعي  



ة  ة رقابي ردود وضع عملي ورّكزت حلقة النقاش على الدروس المستفادة والتحديات المستمرة. وتناولت ال

دة، المنخرطة  ع. وتقاسمت األطراف المتعاق ار الموق وأساليب التعاون مع المجتمعات المحلية بشأن اختي

تخلُّص، ح رخيص مرافق ال ة ت رخيص ومرحل ل الت ا قب ة م الياً في التنسيق بين أصحاب المصلحة لمرحل

  التجارَب واألمثلة ذات الصلة.  

  

م  دُّ م التق دة لتقاُس ة لألطراف المتعاق واختتم السيد تونكاي قائالً إن الجلسة المواضيعية أتاحت فرصة رائع

ق  ا يتعل تمرة فيم ديات المس َرز والتح ة المح ات الجلس واتج مناقش رت ن عاع. وأظھ ة اإلش ات القوي بالنفاي

ز  اً بتعزي ادس التزام اع االستعراضي الس ة خالل االجتم ة القُطري ذلك جلسات المجموع المواضيعية وك

  الحلول الخاصة بالتصرُّف في النفايات القوية اإلشعاع في جميع أنحاء العالم.


