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ً -أندريهالسيد    كلود الكوست، رئيسا
  السيد سوخو لي، نائب الرئيس

  السيد خوارول ھودا، نائب الرئيس
  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤فيينا 
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  مقدمة  -ألف
  
د  -١ اع ُعق ادس االستعراضي االجتم راف الس دة لألط ي المتعاق ة ف ان اتفاقي ووي األم ة( الن ) االتفاقي

ة الدولية للوكالة الرئيسي المقر في االتفاقية من ٢٠ المادة بمقتضى ة للطاق ة( الذري ا في) الوكال ا فيين  بالنمس
ى مارس/آذار ٢٤ من الفترة في ل/نيسان ٤ إل رأس. ٢٠١٤ أبري اع وت يد االستعراضي االجتم ه الس -أندري
 من ھودا خوارول والسيد كوريا جمھورية من لي سوخو السيد الرئيس نائبا وكان. فرنسا من الكوست كلود

  .إندونيسيا
  
  
  الخلفية  -باء
  
دة في  ٧٥، أصبحت ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٤حتى تاريخ   -٢ ا متعاق ة واحدة أطراًف دولة ومنظمة إقليمي

اذ في  ز النف وبر  ٢٤االتفاقية، التي دخلت حّي ين  .١٩٩٦تشرين األول/أكت ًدا، توجد  ٧٦ومن ب ا متعاق طرًف
  طرًفا متعاقًدا أي محطة قوى نووية.  ٤٣ى طرًفا متعاقًدا محطات قوى نووية في حين ال توجد لد ٣٣لدى 

  
ذه األطراف  ٧٦ومن بين   -٣ طرًفا متعاقًدا شارك تسعة وستون طرفاً في االجتماع االستعراضي، وھ

ا،  ھي:  االتـِّحاد الروسي، واألرجنتين، واألردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيـا، وألبانيــا، وألماني
يسلنـدا، وإيطاليــا، وباكستان، آيرلندا، وآ، وأوكرانيا، ووأوروغوايواإلمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، 

ـا،  يالروس، وتركيـ رو، وب دا، وبي نة والھرسك، وبولن ـا، والبوس ا، وبلغاريـ ـال، وبلجيك ل، والبرتغ والبرازي
ـرك،  ا، والدانم وب أفريقي ـا، وجن ة مولدوفــ ا، وجمھوري ة كوري يكية، وجمھوري وتونــس، والجمھورية التش

ا ري النك ـا، وس يلي، ورومانيـ را، وش ويد، وسويس ـال، والس نغافورة، والسنغ لوفينيا، وس لوفاكيا، وس ، وس
ـدا،  ـا، وكنــ تان، وكرواتيـ ـرص، وكازاخس ـام، وقبـ دا، وفييت نـ ا، وفنلن ا، وفرنس ـُمان، وغان والصين، وع

مب ان، ولكس ـا، ولبن دة، ووالتفيـ ة المتح يك، والمملك ـة، والمكس ـا، ومالط ا، وليتوانيـ رويج، رغ، وليبي والن
ان،  ان، واليون ة، والياب دة األمريكي ات المتح ـدا، والوالي ـا، وھولنـ د، وھنغاريـ ا، والھن ا، ونيجيري والنمس

من االتفاقية، حضرت االجتماع  ٢٤من المادة  ٢ووفًقا للفقرة  واالتحاد األوروبي للطاقة الذرية (اليوراتوم).
  ة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. بصفة مراقب وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظم

  
دة   -٤ اعولم تحضر سبعة أطراف متعاق ا  االجتم نغالديش وكمبودي االستعراضي، وھي البحرين و ب

  وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا والكويت ومالي والمملكة العربية السعودية.
  
ا،   -٥ نغالديش ولم يقدم أحد عشر طرًفا متعاقًدا تقريًرا وطنًي ا والبحرين وب ذه األطراف ھي: ألباني وھ

ان، التي  ا ُعم ا. أم ة السعودية ونيجيري ة العربي وسري النكا وكمبوديا والكويت ولبنان وليبيا ومالي والمملك
أصبحت طرفاً متعاقداً بعد االجتماع التنظيمي الخاص باالجتماع االستعراضي السادس، فإنھا لم تقدم تقريراً 

ا اً لكنھ دة  وطني ن األطراف المتعاق ان وعشرون م م اثن دَّ ادس. وق اع االستعراضي الس ي االجتم اركت ف ش
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مت تقاريرھا الوطنية بعد الموعد النھائي لتقديم األسئلة.  تقاريرھا الوطنية بعد الموعد النھائي، منھا أربعة قدَّ
  ولم يطرح أربعة وثالثون طرًفا أي سؤال أو تعليقات.

  
اع ا  -٦ ان االجتم اح وإّب ي، أت ع  ١٩الستعراض ى الموق ور عل ة للجمھ اريره الوطني داً تق اً متعاق طرف

اإللكتروني العام للوكالة عبر وصلة للموقع اإللكتروني الوطني الخاص بھذه األطراف؛ وقامت عدة أطراف 
ا  دة أخرى بنشر تقاريرھ ةمتعاق ة  الوطني ل، أتاحت أربع ة. وبالمث ة الوطني ة العام ا اإللكتروني ى مواقعھ عل

أطراف متعاقدة أسئلتھا وأجوبتھا للجمھور على موقع الوكالة اإللكتروني، في حين تنشرھا بعض األطراف 
 على موقعھا اإللكتروني الوطني.

  
لمتعاقدة نفسھا على ، نّظمت األطراف ا٢٠١٢وفي االجتماع التنظيمي، الذي ُعِقد في آب/أغسطس   -٧

ى  ام، إل ة األحج ة متفاوت وى نووي رامج ق ديھا ب داناً ل ھيئة ست مجموعات قُطرية، تضم كل مجموعة منھا بل
وى  امج للق ه خطط أو طموحات لتطوير برن ا عدد لدي ة، منھ وى نووي اعالت ق ا مف جانب بلدان ال توجد بھ

ة النووية. وقبل االجتماع االستعراضي بسبعة أشھر ونصف الش ارير وطني دة تق ھر، قدمت األطراف المتعاق
ة  ھور التالي الل الش ة. وخ ا االتفاقي ي بھ ي تقض ات الت ذ االلتزام ذة لتنفي دابير المتخ وات والت ن الخط ع

  استعرضت األطراف المتعاقدة تقارير بعضھا البعض، وتبادلت أسئلة مكتوبة وإجابات مكتوبة وتعليقات.
  
  

  تعراضلمحة عامة عن عملية االس  -جيم
  

  الجلسة العامة االفتتاحية
وري   -٨ ي فل وويين السيد ُدن ان واألمن الن في الجلسة االفتتاحية، رّحب نائب المدير العام لشؤون األم

التفاقية األمان النووي. وأعرب السيد فلوري عن رأيه بأنه في ثالث  االستعراضيبالمندوبين إلى االجتماع 
ي  ا ف دًما ملحوًظ ا األعضاء تق ة ودولھ رزت الوكال ي، أح يما داييتش ادث فوكوش وع ح د وق ن بع نوات م س
ذ  الم، من خالل تنفي مجاالت تعزيز األمان النووي والتأھب للطوارئ والوقاية من اإلشعاعات في أنحاء الع

ة خطة عمل  ة للوكال الوكالة بشأن األمان النووي، وبأنَّ خطة العمل عّززت عملية استعراض النظراء التابع
ة من  ـأن تنتھي الوكال ة ب وعّززت األطر القانونية الدولية. وأشار السيد فلوري إلى طلب المدير العام للوكال

ادث فو أن ح ة بش اً وذا حجّي ا وواقعي ا متوازًن يقدم تقييًم ر س داد تقري باب إع الج األس ي، يع يما داييتش كوش
  والعواقب والدروس المستخلصة.

  
ه  -٩ ز -وقّدم رئيس االجتماع االستعراضي السيد أندري ا. ورّك ة وبياًن ود الكوست مالحظات افتتاحي كل

في مالحظاته االفتتاحية على أن الحضور الكبير الذي حظي به االجتماع يظھر بجالء األھمية التي تكتسيھا 
ا ةت االستعراضية االجتماع ين األطراف  التفاقي ع ب ل يجم م محف ا تشكل أھ ى أنھ يًرا إل ووي مش ان الن األم

  المتعاقدة بھدف ضمان تحقيق تقدم في مجال األمان النووي في كل ربوع العالم.
  
ة أھداف   -١٠ اع االستعراضي، أي تحقيق ثالث ذا االجتم ه من ھ ه توقعات وأبدى السيد الكوست في بيان

ة رئيسية وھي ة واسعة من المواضيع بمشاركة فعلي ة بشأن طائف : إتاحة مناقشات ذات جودة عالية وتفاعلي
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ع من  بحيثمن جميع األطراف المتعاقدة،  تكون بمثابة عملية حقيقية الستعراض النظراء، حيث يتعلم الجمي
دروس أن ال ترك بش ف مش اذ موق ا؛ واتخ ز فعاليتھ ة وتعزي ات االتفاقي ين آلي رين؛ وتحس ين  اآلخ ي يتع الت

  استخالصھا من حادث فوكوشيما داييتشي، مع تقديم بيان واضح في اختتام ھذا االجتماع االستعراضي.
  
ومن أجل تشجيع الشفافية والعمل الذي تم في أثناء االجتماع االستعراضي، أفاد السيد الكوست بأن   -١١

لموجز ستكون مفتوحة أمام الصحفيين وأنه يتم الجلسة العامة االفتتاحية وجلسة النقاش العامة بشأن التقرير ا
  االستعراضي. االجتماععقد مؤتمر صحفي في نھاية 

  
يد   -١٢ ى الس ان. وألق و الياب د وھ د واح رف متعاق ن ط ة م ة مقدم دير لكلم ن التق رئيس ع رب ال وأع

ة شيمومورا، نائب المدير العام لشؤون األمان واللوائح لوكالة الطاقة النووية التابعة  اون والتنمي ة التع لمنظم
  في الميدان االقتصادي، كلمة أيضاً في االجتماع الذي حضره بصفة مراقب.

  
  

  جلسات المجموعات القطرية

االجتماع االستعراضي، اجتمعت المجموعات القُطرية لمدة أربعة أيام ونصف اليوم وناقشت  خالل  -١٣
اء  ة المطروحة أثن كل تقرير من التقارير الوطنية، حيث أدلى كل طرف متعاقد بإجاباته عن األسئلة التكميلي

ى وجه الع ًدة عل ة جيِّ ادٌل المناقشة. وقد كانت المناقشات في جلسات المجموعات القُطري اك تب ان ھن وم وك م
ادة  جرتحيوٌي وصريٌح للمعلومات كما  دم مع زي وحظ حدوث تق جلسات المجموعة القُطرية بشكل جيد ول

دة  تفادت بعض المناقشات من حضور أطراف متعاق المشاركة خالل االجتماع االستعراضي الخامس. واس
ات القُطرية التدابير المھمة المتخذة من ليست أعضاًء في المجموعة القُطرية المعنية. وقد الحظت المجموع

جانب األطراف المتعاقدة لتحسين األمان النووي وحّددت عدداً من الممارسات الجيدة التي يمكن تقاسمھا مع 
  جميع األطراف المتعاقدة.

  
، جرى التسليم بأنه يمكن إجراء مزيد من التحسينات وتم تحديد عدد من التقدموعلى الرغم من ھذا   -١٤
  لقضايا والتوصيات لالجتماعات المقبلة، وذلك على النحو التالي: ا

ي شرعت في   - ك الت ة وتل ينبغي أن تشارك األطراف المتعاقدة التي لديھا برامج قوى نووي
برنامج للقوى النووية مشاركة كاملة في المناقشات التي دارت خالل جلسات المجموعات 

  القُطرية؛ 
مة من ينبغي لألطراف المتعاقدة   - التي لديھا برامج للقوى النووية أن تحضر العروض المقدَّ

ادل اآلراء  ة تب ن أجل إتاح ة م ا القُطري ة داخل مجموعتھ ر النووي دة غي األطراف المتعاق
  بشكل كامل؛ 

ة من   - دة الحاضرون لجلسات المجموعات القُطري ينبغي أن يكون ممثلو األطراف المتعاق
ة ب التقني ة بالجوان رد  ذوي المعرف ن ال وا م ن ه وأن يتمكَّ ذلك ببرنامج ري وك ر القُط للتقري

  على األسئلة المثارة خالل المناقشات؛ 
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دة.   - ا أداة مفي ر أنھ ر الشفوي وُذِك رين والتقري رِّ اسُتخدمت قوالب نموذجية لوثيقة عمل المق
رين ألن تفسير  بيد أنَّ التجارب أوضحت بأنه كان ھناك تناقض بين التقارير الشفوية للمقرِّ

  الممارسات الجيدة وإسنادھا يتغيَّران.
  
راف   -١٥ رت األط ذا ُذكِّ دةل ي  المتعاق اع االستعراض ور االجتم ة بحض ب االتفاقي ا بموج بالتزاماتھ

ع  تعراض م ة االس ي عملي دة ف راف المتعاق اركة األط توى مش وقش مس الي ن اط. وبالت ه بنش اركة في والمش
  .التركيز بوجه خاص على زيادة المشاركة

  
دة   -١٦ ع األطراف المتعاق اع االستعراضي السادس جمي ي االجتم دة ف م تناشد األطراف المتعاق ومن ث

انوني  بااللتزام بتنفيذ استعراض االتفاقية بشكل فّعال. والمشاركة الكاملة في عملية استعراض ھذا الصك الق
ود دولي تع ن  ال د م طة للعدي اركة النش ة، بالمش ن جھ يد، م دة. وإذ نش راف المتعاق ع األط ى جمي دة عل بالفائ

وع االستعراضاألطراف المتعاقدة في عملية  ، فمن المؤسف، من جھة أخرى، أنه بعد ثالث سنوات من وق
تقاريرھا الوطنية  طرًفا بتقديم ٧٦حادث فوكوشيما داييتشي، لم يقم عدد من األطراف المتعاقدة البالغ عددھا 

دة  راف المتعاق ب األط ن جان ال م ير استعراضھا الفّع ت المناسب لتيس ي الوق ة ف ديمھا لألمان م بتق م يق أو ل
م  م يق ك، ل ى ذل افة إل رى. إض ة  ٣٤األخ ة الخاص ارير الوطني أن التق ئلة بش ديم أي أس ًدا بتق اً متعاق طرف

  باألطراف النظيرة. 
  
يس   -١٧ ث رئ أن يبع ادس ب ي الس اع االستعراض رت االجتم ي حض دة الت راف المتعاق ي األط وتوص

اع االستعراضي  ادساالجتم ات  الس رز واجب دة تب ى ح د عل ل طرف متعاق ى ك دة إل الة موح ة رس لالتفاقي
ا في المشاركة  ادة تكريس جھودھ ومسؤوليات األطراف المتعاقدة في االتفاقية وتدعو ھذه األطراف إلى إع

  الكاملة في عملية استعراض االتفاقية.
  
ة   -١٨ ة معالج ابع لالتفاقي اع االستعراضي الس اص باالجتم ي الخ اع التنظيم ولى االجتم ي أن يت وينبغ

  زيادة المشاركة النشطة.  وسيحاولالقضايا المذكورة أعاله، 
  
  
  المسائل الناشئة خالل االجتماع االستعراضي  -دال
  
  القضايا المتقاطعة  -١
  
  استقاللية الھيئات الرقابية  -١٩

ي تضطلع  ك الت ة وتل ة الرقابي زت األطراف المتعاقدة المبادئ األساسية للفصل الفعـّال بين وظائف الھيئ عزَّ
دة  بھا أي ھيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامھا. وأفادت بعض األطراف المتعاق

ل في إن ادت بعض بالجدول الزمني المطوَّ انون. وأف ديل الق الزم لتع تقلة بسبب الوقت ال شاء ھيئة رقابية مس
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ة  ة الالزم رية والمالي الموارد البش ة ب ة الرقابي د الھيئ زوِّ ة ت ة متين ع آلي ة وض دة بأھمي راف المتعاق األط
  . الالضطالع بمھمتھ

  
  الشفافية  -٢٠

ادت  أفادت األطراف المتعاقدة بسياساتھا بشأن الشفافية واالنفتاح ة. وأف ة الرقابي وإشراك الجمھور في العملي
راھن  ات عن الوضع اإلشعاعي ال اً بيان م إلكتروني دِّ ذي يق بعض البلدان بإنشاء نظامھا الوطني للمعلومات ال
واردة من  ات ال ئلة والتعليق حول محطاتھا للقوى النووية. وتم التشجيع على أن تكون التقارير الوطنية واألس

ك، وافقت األطراف األطراف المتعاق ى ذل دة األخرى خالل عملية االستعراض متاحة عالنية. وباإلضافة إل
  لزيادة الشفافية فيما بينھا. INFCIRCsالمتعاقدة على التغييرات التي دخلت على الوثائق اإلعالمية 

  
  اإلشراف على األمان داخل الھيئات المرخَّص لھا  -٢١

اء  دة بإنش ادت بعض األطراف المتعاق ون أف ا وتك ات المرّخص لھ ان داخل الھيئ ى األم ة لإلشراف عل ھيئ
ك  أجلمستقلة عن فرق التشغيل، من  إنَّ ذل دة، ف بيلإجراء تحققات داخلية. وبحسب تلك األطراف المتعاق  س

  لتعزيز قدرة الھيئة المرخَّص لھا على االضطالع بمسؤوليتھا الرئيسية عن األمان.
  
  ثقافة األمان  -٢٢

ا قضايا ذات تم تحديد عوا ى أنھ اني عل تثنائي الث اع االس ة خالل االجتم ان والعوامل التنظيمي ة األم مل ثقاف
ا في  ات  إعادةصلة ينبغي تناولھ م والھيئ يما داييتشي من طرف المرخَّص لھ د فوكوش ا بع ة م يم مرحل تقي

ك  ان ذل اع االستعراضي. وك ذا االجتم ام خاص خالل ھ ا اھتم ي لھ ة وھي عوامل أول ا بشكل الرقابي مھًم
ع في  ة المخاطر تنب خاص نظراً ألن الحوادث الكبرى في الصناعات النووية وغيرھا من الصناعات العالي
ي  كل منھج ي بش ا تراع دة بأنھ راف متعاق دة أط ادت ع رية. وأف ة وبش ل تنظيمي ن عوام ان م م األحي معظ

ا خصائص ثقافة األمان في عمليات التفتيش واإلشراف. ولدى بعض الھيئات الر قابية والھيئات المرخَّص لھ
ات صنع  ة، وعملي درة التنظيمي ان، والق اه األم ى المواقف تج ز عل ان ترك ة األم ة لثقاف ددة قائم رامج مح ب
ان.  ة األم ا لثقاف ا وخارجًي ا داخلًي ا دورًي رامج تقييًم ذه الب مل ھ ة. وتش ن التجرب التعلم م زام ب رار، وااللت الق

ذ ى اتخاذ والحظت األطراف المتعاقدة أنَّ ھ عت سائر األطراف عل دة وشجَّ ادرات ھي ممارسات جي ه المب
  تدابير مماثلة. 

  
  الحفاظ على الكفاءات والمعارف -إدارة المعارف   -٢٣

ة وفي  ات الرقابي ى الموظفين في الھيئ اظ عل ة في الحف دة بالتحديات المتمثِّل أفاد عدد من األطراف المتعاق
اظ الھيئات المرخَّص لھا وكذلك التحدي ووي والحف ان الن ارف في مجال األم ل المع ات والتدابير المتخذة لنق

رامج  بكات وب اء ش دريب وإنش دابير الت ذه الت ر. وتشمل ھ ي العم ة ف م ة متقدِّ وى عامل ود ق ًرا لوج ا نظ عليھ
اقم بسبب الظروف االقتصادية  ا تتف ا م وحظ أنَّ الصعوبات غالًب د ل رات. وق تعليمية لتقاسم المعارف والخب

  راھنة.ال
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  قضايا النوعية والجاھزية في اإلمداد بالمواد والخدمات  -٢٤
ة  ة من مشاكل النوعي وى النووي ناقش عدد من األطراف المتعاقدة التدابير التي وضعتھا لحماية محطات الق
ة  ة واالحتيالي ردات المزيَّف ك المف ي ذل ا ف ة، بم دمات الخارجي لة والخ المواد ذات الص داد ب اكل اإلم ومش

بة وتدابيرھا المتخذة في ھذا المجال في والمشتبه بھا. وُتشَّج األطراف المتعاقدة على اإلفادة بخبراتھا المكتس
  سياق التقرير الوطني، بما في ذلك اإلشراف على استخدام المتعاقدين من الباطن في سلسلة اإلمدادات. 

  
  نظم األجھزة والتحكم  -٢٥

راف  ن األط دد م اد ع دةأف م  المتعاق ة ذات نظ وى النووي ات الق راخيص لمحط نح ت ة بم ديات المتعلق بالتح
راف  ذه األط بة لھ ة. وبالنس ات القائم ي المحط نظم ف ذه ال ل ھ ذ بمث ي تأخ ة أو الت تحكم الرقمي زة وال األجھ
ي،  ل الھندس رابط الھيك د وت ات، وتعقُّ ة الطلب ات موثوقي ى إثب وي عل ديات تنط ذه التح إن ھ دة، ف المتعاق

دة في تقاسم واستقاللي اون األطراف المتعاق أن تتع ِديت توصية ب ة نظم األمان وأمن الفضاء الحاسوبي. وأُب
ة التي  ل الدولي المعارف والخبرات الخاصة بإجراء تقييمات لھذه النظم واالستفادة الكاملة من مختلف المحاف

  أُقيمت لتسھيل ھذا التبادل.
  
  التشغيل الطويل األجل   -٢٦

ل  أفادت عدة أطراف القرارات الخاصة بالتشغيل الطوي ة ب ة بالتحديات المتعلق متعاقدة لھا برامج قوى نووي
ا لتصميمھا  ار تشغيلھا االفتراضية طبًق ة أعم ي بلغت أو تجاوزت نھاي د عمر المحطات الت األجل أو تمدي

راخيص أو كنتيجة إلجراء اس تعراض دوري األصلي. وفي العادة ُتتخذ القرارات في إطار عملية تجديد الت
دة  ذلك في المعارف الجدي ك، وك ادم والتھال ع جوانب التق رارات في جمي ك الق ان، وينبغي أن تنظر تل لألم
وجي  نات؛ والتھالك التكنول ونتائج البحث والتطوير. وينطوي ذلك على التقادم المادي للنظم والھياكل والمكوِّ

داد  ى إع درة عل دات؛ والق دثللمع ا أح وائح األم ايير ول ة المتصلة مع ة والقضايا التنظيمي ن؛ وإدارة المعرف
دات واإلجراءات أو  ى إحالل المع ل األجل إل ة بالتشغيل الطوي رارات المتعلق بالتقادم. ويمكن أن تفضي الق

  االرتقاء بھا أو استكمال التجھيزات أو تحديثھا.
  
  تقليص انبعاثات المواد المشعة  -٢٧

حاجًزا رئيسًيا لحماية السكان والبيئة من آثار الحوادث النووية ھي أھمية إنَّ أھمية سالمة االحتواء باعتباره 
ى  اظ عل ي الوقت المناسب للحف ة ف دابير الفعال ذ الت دة تنفي راسخة تماًما. وينبغي أن تضمن األطراف المتعاق

  سالمة االحتواء و/أو الوظيفية و/أو تقليص انبعاثات المواد المشعة.
  
  يفة / التأھب للطوارئ التصدي للحوادث العن  -٢٨

ة  ا التوجيھي عرض عدد من األطراف المتعاقدة تدابيرھا للتصدي للحوادث العنيفة الوارد وصفھا في مبادئھ
تند  دة أن من الضروري أن تس ة. والحظت األطراف المتعاق وإجراءاتھا الخاصة بالتصدي للحوادث العنيف

ق المستوى  ان. ويمكن  ٢مثل ھذه التدابير إلى تحليل مناسب وتطبي الي لألم ل االحتم ل من التحلي ى األق عل
ال، حيث  بيل المث ى س تعزيز ھذه التحليالت عن طريق البحث والتطوير في مجال احتباس قلب المفاعل عل

ة  بأحدثأُبِديت توصية بإعداد تقرير  ة التابع ة النووي التطورات على الصعيد الدولي، من طرف وكالة الطاق
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ية في الميدان االقتصادي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبيل المثال. والحظت لمنظمة التعاون والتنم
دابير التأھب  ك من ت تج عن ذل ا ن ة وم ل الحوادث العنيف نھج إزاء تحلي ا تنسيق ال دة مزاي األطراف المتعاق

كذلك بأھمية والتصدي للطوارئ من خالل تبادل المعلومات والخبرات. واعترفت بعض األطراف المتعاقدة 
 تنسيق التدابير الوقائية والتدابير التجارية الواجب اتخاذھا خالل حدوث أي طارئ.

  
  قضايا التعاون الثنائي واألنشطة اإلقليمية  -٢٩

وفير المعلومات  أشار عدد من األطراف المتعاقدة إلى أھمية اختيار المواقع والتأھب للطوارئ والتشاور وت
د راف المتعاق ة لألط ان الالزم ه المادت بما تقضي ب ة حس ة ُمقترح أة نووي ن منش ة م ى مقرب ودة عل ة الموج

ة  ١٧و ١٦ دة المتعلق ة عن الممارسات الجي دة أمثل دت ع دِّ اع االستعراضي ُح ة. وخالل االجتم من االتفاقي
راف  ين األط اون ب دةبالتع ول المتعاق دة ح راف المتعاق ين األط اورات ب راء مش بل إلج اد س ِرح إيج . واقُت

ة، وأن تجري المشاورات الم علومات المتعلقة باحتمال وجود آثار حوادث عابرة للحدود وفقا ألحكام االتفاقي
بة للتأھب للطوارئ  قة مناس دابير منسَّ استناداً إلى تبادل كامل وشفاف للمعلومات، ألن ذلك سُيسھِّل وضع ت

  والتصدي لھا.
  
  التعاون الدولي بين الھيئات الرقابية  -٣٠

ع  ي توسِّ دة الت راف المتعاق ة أو األط وى نووي امج ق تھل برن ي تس دة الت راف المتعاق ن األط دد م ر ع ينظ
وم  أن تق برنامجھا النووي في تصاميم محطات القوى النووية التي تم ترخيصھا في دول أخرى. ويوَصى ب

د وترتيبات متعددة األطراف مع ترتيبات ثنائية مع الھيئة الرقابية للبلد المو بوضعالھيئة الرقابية الُمضيفة  رِّ
ة. اميم مماثل ي رخَّصت بتص ة الت ات الرقابي د  الھيئ ورِّ د الم ة للبل ة الرقابي ون الھيئ ي أن تك ل، ينبغ وبالمث

والھيئات الرقابية التي رّخصت من قبل للمحطات نفسھا على استعداد لتقديم المساعدة الالزمة للبلد الُمضيف 
  الالزمة لألمان. في إرساء البنية األساسية 

  
  استعراضات النظراء   -٣١

ات  ة والھيئ ة الرقابي ة للھيئ ات متابع أجرت عدة أطراف متعاقدة أو تطلب أن تجري استعراض نظراء وبعث
ات  غيل وبعث ان التش تعراض أم ة اس ة وفرق ة المتكامل ات الرقابي ة االستعراض ل خدم ا (مث رخص لھ الم

ذه االستعراضات استعراض النظراء التابعة للرابطة العال مية للمشغلين النوويين). وقد أُدرجت استنتاجات ھ
ى  د عل ادة التأكي ة. ويوَصى بزي في العديد من التقارير الوطنية ونوقشت خالل جلسات المجموعات القُطري
ذ  دم المحرز بشأن تنفي ادة بالتق ى اإلف دة عل ع األطراف المتعاق استكمال بعثات استعراض النظراء. كما ُتشجَّ

  ط العمل ذات الصلة في التقارير الوطنية، وكذلك إجراء بعثات متابعة لتأكيد اإلجراءات المنفَّذة.خط
  
  
  التصدي لحادث فوكوشيما داييتشي  -٢
  
ة   -٣٢ ا الوطني دة في تقاريرھ قت األطراف المتعاق حسب االتفاق خالل االجتماع االستثنائي الثاني، تطرَّ

يما داييتشي. ادث فوكوش ق بح ا يتعل ذة فيم راءات المتخ ة خاصة خالل  لإلج دت جلس ك، ُعق ى ذل اء عل وبن
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ى دة عل ي اتخذتھا األطراف المتعاق اإلجراءات الت ادة ب ة لإلف يما  الجلسة العامة الختامي ضوء حادث فوكوش
ن  ة ع ر الوكال ووي وتقري ان الن أن األم ة بش ل الوكال ة عم ة خط ذلك حال ات ك داييتشي. وتضمَّنت المناقش

  . ٢٠١٤فوكوشيما المقرر استكماله في عام 
  
دروس   -٣٣ وء ال ى ض ة، عل ات الذاتي تكملت التقييم ي اس دة الت راف المتعاق ادت األط ام، أف ي الخت وف

نت  وكوشيمافالمستفادة من حادث  ووي والتأھب والتصدي للطوارئ تحسَّ ان الن داييتشي، بأنَّ ترتيبات األم
د. ويجرى تحسين أطر  زم عمل المزي زال يل ه ال ي ا بأن دة أيًض على وجه العموم. وسلمت األطراف المتعاق

وائح.  ة وتحديث الل ات الرقابي ال للھيئ د األمان الوطنية مع اتخاذ خطوات إلرساء االستقالل الفع ا يتزاي كم
  التعاون الدولي بمشاركة أكبر في استعراضات النظراء وتبادل المعلومات. 

  
ال   -٣٤ ق بإدخ ا يتعل ة فيم داول الزمني ذ الج ات وتنفي ات واألولوي ي الغاي ات ف ت اختالف ن لوحظ ولك

ة ا وتمثَّلت تحسينات على األمان. ي: الظروف الطبيعي ا يل ات فيم ذه االختالف ة، ال العوامل المتعلقة بھ لمختلف
سيما األحداث الطبيعية العنيفة؛ ووجود ُنُھج رقابية مختلفة وإجراء تقييمات دورية لألمان من أجل التحسين 
ان  ع من األم المستمر لألمان بغية بلوغ ھدف اتفاقية األمان النووي المتمثل في تحقيق وصون مستوى رفي

  النووي في جميع أنحاء العالم. 
  
ا األطراف واستناًدا إلى ھ  -٣٥ دًدا من التحديات لكي تنظر فيھ رر الخاص ع د المق دَّ ذه المالحظات ح

  المتعاقدة:
راف   • ي األط ان ف ينات األم ين تحس وات ب ن الفج ى م د األدن ى الح ل إل ن التقلي ف يمك كي

  المتعاقدة؟
  كيف يمكن تحقيق تنسيق خطط الطوارئ وتدابير التصدي لھا؟  •
لوب أفض  • تفادة بأس ن االس ف يمك دمات كي ة وخ غيلية والرقابي رات التش ن الخب ل م

  استعراضات النظراء الدولية؟
  كيف يمكن تحسين استقاللية الھيئة الرقابية وثقافة األمان والشفافية واالنفتاح؟  •
  كيف يمكن إشراك جميع البلدان في االلتزام بالتعاون الدولي والمشاركة فيه؟  •

  
لة ا ى مواص دة عل راف المتعاق ت األط ق واتفق ا يتعل ذة فيم اإلجراءات المتخ ة ب ا الوطني ي تقاريرھ ادة ف إلف

ر الخاص، حسب  حادثبالدروس المستفادة من  رِّ دھا المق دَّ فوكوشيما داييتشي، مع مراعاة التحديات التي ح
  االقتضاء.

  
راد  األطرافوسلَّطت   -٣٦ ين األف اعالت ب ا يحدث لمعالجة التف دًما ملموًس ى أن تق المتعاقدة الضوء عل

ا. ووي عموًم ان الن ى األم ذه العوامل عل أثير ھ ذه  والتكنولوجيا والمنظمات وت ود لمعالجة ھ ذل جھ زم ب ويل
  العوامل في أحوال الطوارئ أيًضا. 
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ق ب  -٣٧ ا يتعل ديات فيم دة تح دت بعض األطراف المتعاق دَّ ادث وح ى ضوء ح ل عل ة للعم اء أولوي إعط
ات  ة والجھ ات الرقابي ه الھيئ ذي تضطلع ب ان وال ث األم ن حي ر م ام اآلخ ل الھ ي وللعم يما داييتش فوكوش

  المرخَّص لھا لتعزيز األمان النووي. 
  
داد خطة التأھب والتصدي للطوارئ.  -٣٨ ن إع وادث جزء أساسي م د الح ا بع ة م تعداد لمرحل  واالس

ت ة  والحظ مولة باالتفاقي آت المش ي المنش ق ف ذلك للتطبي ة ك ارات قابل ذه االعتب دة أنَّ ھ راف المتعاق األط
أن  اقشالمشتركة واقترحت ب يس  ين ووي مع رئ ان الن ة األم اع االستعراضي السادس التفاقي يس االجتم رئ

وادث ف د الح ا بع ة م ارات مرحل تركة اعتب ة المش ل لالتفاقي ي المقب اع االستعراض ا االجتم ي اجتماعاتھم
  االستعراضية.

  
وخالل االجتماع، أعادت األطراف المتعاقدة تأكيد التزامھا باستنباطات االجتماع االستثنائي الثاني،   -٣٩

  وعلى وجه التحديد ما يلي:
  

ة  تشرد"يستدعي  ة الوطني الناس وتلوث األراضي عقب حادث فوكوشيما داييتشي قيام جميع الجھات الرقابي
  بتحديد ترتيبات لمنع وقوع حوادث خطيرة ذات عواقب تمتد إلى خارج الموقع والتخفيف منھا.

  
وع الحوادث والحد   • ل بھدف منع وق م محطات القوى النووية وتشيَّد وتشغَّ وينبغي أن تصمَّ

  أي حادث إذا وقع وتفادي حدوث تلوث خارج الموقع. من آثار 
  

ذه   • ق ھ ل تطبي ة أن تكف لطات الرقابي ي للس ه ينبغ اً أن دة أيض راف المتعاق ت األط والحظ
  “األھداف من أجل تحديد وتنفيذ تحسينات األمان المناسبة في المحطات القائمة.

  
  بھذا المجال، عن طريق ما يلي: وأثبتت األطراف المتعاقدة كذلك التزامھا بالمضي قُدًما  -٤٠

تقديم طلب إلى الوكالة بتحديث معايير األمان الصادرة عن الوكالة والالزمة لدعم التطبيق   •
  المتسق لھذه األفكار؛

ارير   • ديم التق دعم تق ة ل ب االتفاقي ارير بموج ديم التق أن تق ة بش ادئ التوجيھي ين المب تحس
  وتحديات النظراء في ھذا المجال؛

  ن السير نحو عقد مؤتمر دبلوماسي لتعديل االتفاقية لتناول ھذا المجال الرئيسي؛تحسي  •
  
  
  اقتراحات لتحسين فعالية االتفاقية وشفافيتھا   -٣
  
ينمن أجل   -٤١ دة  تحس ة، ناقشت األطراف المتعاق تعراض النظراء لالتفاقي ة اس فافية عملي ة وش فعالي

ة،  ة باالتفاقي ادية الخاص ائق اإلرش ديل الوث ة بتع ات المتعلق  INFCIRC/572و INFCIRC/571االقتراح
ن INFCIRC/573و ة م متھا مجموع دَّ ي ق رى، والت ات أخ ن ھيئ راءات م اذ إج يات باتخ داء توص ، وبإب
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راف ال ذه األط تندت ھ اع االستعراضي. واس ذا االجتم ي ھ دة ف راف المتعاق ا األط ر فيھ ي تنظ دة لك متعاق
تثنائي  اع االس ذي أُنشئ خالل االجتم فافية، ال ة والش ي بالفعالي ل المعن ق العام ر الفري ى تقري االقتراحات إل

اد ائق اإلرش ى الوث ة عل ديالت الُمقترح ى التع اع عل ة باإلجم د تمت الموافق اني. وق ذلك التوصيات الث ية وك
اع االستعراضي السادس. وھي  ا في االجتم ي ُعِرضت للنظر فيھ باتخاذ إجراءات من ھيئات أخرى، والت
ة،  داف االتفاقي ق أھ دة لتحقي م إرشادات أوضح بشأن اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذھا األطراف المتعاق تقدِّ

ز إعداد التقارير الوطنية، وتدخل تحسينات عل د كما تعزِّ دولي وتزي اون ال د التع ى عملية االستعراض، وتوطِّ
  من الشفافية إزاء الجمھور. 

  
ادة  ٣٢) من المادة ٣( للفقرةووفقاً   -٤٢ ديل الم اً رسمياً لتع مت سويسرا اقتراح من  ١٨من االتفاقية، قدَّ

ة  رت .INFCIRC/449اتفاقية األمان النووي، الوثيق رَّ راح  وق ة االقت ين إحال ة الثلث دة بأغلبي األطراف المتعاق
  إلى المؤتمر الدبلوماسي الذي سُيعقد في غضون سنة، لمواصلة النظر فيه. 

  
ادة   -٤٣ يِّن الم ؤولة ع ٣٢وتع لطة المس ع بصفته الس ووي الودي ان الن ة األم ن اتفاقي ؤتمر  نم د الم عق

إن األطراف المتعاق ك، ف ى ذل اء عل ام الدبلوماسي. وبن دير الع ن الم ت م ووي طلب ان الن ة األم ي اتفاقي دة ف
م الوديعللوكالة، بصفته  نظَّ ؤتمر الدبلوماسي. وسوف ُي ، إعداد مجموعة من القواعد واإلجراءات لتنظيم الم

ؤتمر الدبلوماسي بتسعين  وم األول من الم اجتماع استشاري يكون مفتوحا لجميع األطراف المتعاقدة قبل الي
  ل من أجل تبادل اآلراء واالستعداد العتماد القواعد واإلجراءات.يوما على األق

  
، إلتاحة فرصة لألطراف المتعاقدة لعرض ومناقشة ٢٠١٥واقُتِرح عقد اجتماع مواضيعي في عام   -٤٤

  تعزيز أمان محطات القوى النووية القائمة على ضوء الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي.
  
  . ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧آذار/مارس إلى  ٢٧االجتماع االستعراضي السابع في الفترة من وسينعقد   -٤٥
  
  
  
  

  كلود الكوست-السيد أندريه
  الرئيس
  االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة في
 اتفاقية األمان النووي
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  المرفقات

  

  
  اقتراح من سويسرا بتعديل اتفاقية األمان النووي   ١المرفق 
  مالحظات من فرنسا بشأن االقتراح السويسري    ٢المرفق 
  توصيات اعتمدھا االجتماع االستعراضي السادس إلى ھيئة أخرى باتخاذ إجراءات   ٣المرفق 
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  ١المرفق 
  

  اقتراح من سويسرا بتعديل اتفاقية األمان النووي
  

  

  

  



 

  

  النووي األمان اتفاقية
 

  بإدخال تعديالت على االتفاقية اقتراح من االتحاد السويسري
 

ا  يود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفته الوديع التفاقية األمان النووي (االتفاقية)، تعميم م
  يلي:

  من االتفاقية، وبموجبھا: ٣٢باإلشارة إلى المادة 

ة.  -١" ذه االتفاقي ى ھ ديل عل رح إدخال تع د أن يقت ديالت  يجوز ألي طرف متعاق ر في التع وُينَظ
  اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.المقترحة في 

راح   -٢ ور بإرسال االقت ى الف م نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يبادر عل ى إيقدَّ ل
ى  اً عل رح بتسعين يوم ديل المقت األطراف المتعاقدة قبل موعد االجتماع الذي سُينَظر خالله في التع

  بشأن ھذا االقتراح إلى األطراف المتعاقدة. ويرسل الوديع أي تعليقات َتِرد األقل.

ديل   -٣ ذا التع ل ھ د مث تقرر األطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت تعتم
ذا التوافق. ل ھ اب مث ة غي ؤتمر دبلوماسي في حال ى م رار  بتوافق اآلراء، أم تعرضه عل ذ ق وُيتََّخ

ؤتمر دبلوماس ى م رح عل ديل المقت رض التع رة ع دة الحاض راف المتعاق ي األط ة ثلث ي بأغلبي
ل وقت التصويت. ى األق تة في االجتماع، شريطة أن يتواجد نصف األطراف المتعاقدة عل  والمصوِّ

  وُيعتَبر االمتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

ا  -٤ رح إدخالھ ديالت المقت  يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التع
اً  رار المناسب وفق اذ الق اريخ اتخ ا، في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من ت على االتفاقية واعتمادھ

اد  من ھذه المادة. ٣للفقرة  ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جھده من أجل ضمان أن يكون اعتم
ر ذلك التعديالت بتوافق اآلراء. ةيكون  فإن اعتماد التعديالت، فإذا تعذَّ ع األطراف  يثلث بأغلبي جمي

  المتعاقدة.

رتين  -٥ ة، بمقتضى الفق ذه االتفاقي ى ھ ا عل د إدخالھ ي اعُتِم ديالت الت ، أعاله ٤و ٣ تخضع التع
ديق  ول أوللتص ة أو ال أو القب دالموافق راف تأكي ب األط ن جان دة م دأ  .المتعاق بة ويب ا بالنس نفاذھ

دة ا لألطراف المتعاق قت عليھ ي صدَّ ا  الت ا وافقت أوأو قِبلتھ دتھاأ عليھ وم التسعين من  و أكَّ في الي
ل. األطراف ثالثة أرباع من للصكوك ذات الصلة تاريخ تلّقي الوديع ى األق دة عل اذ  المتعاق دأ نف ويب
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 ٢ الصفحة

 
 
 
 

 
 

ا أو  ديالت أو قبولھ ك التع ى تل ك بالتصديق عل د ذل التعديالت بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بع
وم  ي الي دھا ف ا أو تأكي ة عليھ د للصك ذي الموافق رف المتعاق ك الط داع ذل اريخ إي ن ت عين م التس

  الصلة".

انون األول/ديسمبر  ٣وفي ھذا الصدد، تلّقى المدير العام في  اد  ٢٠١٣ك دائم لالتح ل ال الة من الممث رس
  السويسري، يحيل نيابًة عن االتحاد السويسري اقتراحاته بإدخال تعديالت على االتفاقية.

ديالت المقترحة  ٣٢ادة من الم ٢ووفقاً للفقرة  ة التع ذه الوثيق ام بموجب ھ دير الع م الم ة، يعمِّ من االتفاقي
دة. راف المتعاق ى األط الل  عل ة خ ديالت المقترح ي التع ر ف ري، ُينَظ اد السويس ب االتح بما طل وحس

ى ٢٤االجتماع االستعراضي السادس التفاقية األمان النووي، المقرر عقده في الفترة من   آذار/مارس إل
ات  ٣٢من المادة  ٢. ووفقاً للفقرة ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤ من االتفاقية أيضاً، يقوم الوديع بتعميم أي تعليق

ى  ابق عل ت س ي وق دة ف ى األطراف المتعاق ة عل ديالت المقترح أن التع دة بش ن األطراف المتعاق رد م ت
 االجتماع.

   

     ٢٠١٣-١٢-١٩  

  

 االتحاد السويسرياقتراح  :المرفق



 ھيئة التفتيش االتحادية السويسرية على األمان النووي  االتحاد السويسري

  

  

  

  اقتراح سويسري بشأن تعديل اتفاقية األمان النووي

  الخلفية

د في شھر آب/أغسطس  خالل ذي انعق ووي ال ان الن ة األم اني التفاقي رار ٢٠١٢االجتماع االستثنائي الث ذ ق ، اتُِّخ
بتكوين فريق عامل معني بالفعالية والشفافية. وتمثلت مھمة الفريق العامل في أن يقدم إلى االجتماع االستعراضي 

ديالت السادس التفاقية األمان النووي قائمة بإجراءات لتعزيز اتف زوم، تع د الل رح، عن ووي وأن يقت ان الن اقية األم
إجراًء في  ٦٨، جرى إعداد ٢٠١٣على االتفاقية. وحسب ما خلص إليه الفريق العامل في تشرين الثاني/نوفمبر 

  شتى المجاالت وعلى مختلف النطاقات.

ى  دَّت عل د أُِع ين أعضاء وتشارك سويسرا بفاعلية في الفريق العامل، وترى أن اإلجراءات ق اء ب تح وَبّن نحو منف
  الفريق العامل، وأنھا قد تفضي إلى تحسينات كبيرة سواء في تنفيذ االتفاقية أو في عملية استعراضھا.

  الموقف السويسري

دة  ه األطراف المتعاق دي في ى وجه الخصوص أن تب م عل داً من المھ اك مجاالً واح رى أن ھن على أن سويسرا ت
وويين في  ن النظام العالمي لألمان النووي.مواصلة تحسيتفانيھا حيال  ادثين الن وع الح دومنذ وق ل آيلن ري ماي  ث

د مراراً وتكراراً على تشرنوبلو   .مسألة الحفاظ على سالمة االحتواء، ظل المجتمع الدولي يشدِّ

مرة أخرى األھمية الحاسمة للحفاظ على سالمة االحتواء من  فوكوشيما داييتشيوقد أبرز الحادث الذي وقع في 
ى اآلن  ذ حت م ُيَنفَّ ك، ل ع ذل ل. وم ة بالفع ة القائم آت النووي غيل للمنش ات التصميم والتش دف خالل متطلب ذا الھ ھ

 ً   ك.، بالرغم من أن المجتمع الدولي أشار مراراً إلى أھمية ذلالمتعلق باألمان في وثيقة دولية ملزمة قانونيا

ام  د في ع الضوء  ٢٠١٢وسلَّط االجتماع االستثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي الذي ُعقِ
ان في عن االجتماع على أھمية  ١تقريره الموجزفي  ة واألم ة الصحة العام واء لحماي ى سالمة االحت الحفاظ عل

ك، أدرج أيضاً  .حالة وقوع حادث شديد ى ذل ةوعالوًة عل ام للوكال ؤتمر الع راره الم ذا المطلب في ق بشأن  ٢ھ
  .٢٠١٣األمان النووي الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 

  
وويُيرجى الرجوع إلى  ١ ان الن ة األم دة في اتفاقي اني لألطراف المتعاق تثنائي الث اع االس ع  التقرير الموجز النھائي لالجتم ى الموق عل

الي ي الت فحة  ،arabic.pdf-report-summary-cns-ns.iaea.org/downloads/ni/safety_convention/2012-http://www :اإللكترون ، ٥الص
  .١٧الفقرة 

وان  ُيرجى ٢ ة بعن ان اإلشعاعي الرجوع إلى القرار الصادر عن الوكال ووي واألم ان الن دولي في مجال األم اون ال ة التع دابير تقوي ت
ات ان النفاي ل وأم ان النق ي وأم د ف ذي اعُتِم بتمبر  ١٩، ال الي٢٠١٣أيلول/س ي الت ع اإللكترون ى الموق  :، عل

9_ar.pdf-http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Resolutions/Arabic/gc57res ٤٦، الفقرة ٩، الصفحة.  



  
  ٢ الصفحة

  
  

  

  

ع”وُيطَرح كمسلَّمة حالياً ھدف األمان المتمثل في  وث خارج الموق ة  “تالفي حدوث تل كواحد من األھداف الثالث
ةألمان  أنه  الجيل الرابع من تصاميم المنشآت النووي ا من ش ى التصدي لحاالت الطوارئ ا”بم اء الحاجة إل نتف

  “خارج الموقع.

ملزماً قانونياً في االتفاقية من شأنه أن يشكل  “تالفي حدوث تلوث خارج الموقع”وترى سويسرا أن جعل مبدأ 
د  .خطوة حيوية نحو تحسين األمان النووي العالمي دولي إشارة تؤك ومن شأن ذلك أيضاً أن يقدم إلى المجتمع ال

تفادة من الحوادث أن ا دروس المس م ال ذ أحد أھ د وتنفي تعدة لتحدي ألطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي مس
  النووية السابقة وقادرة على تطبيق ذلك الدرس.

  التعديل المقترح التفاقية األمان النووي:

اع االستعراضي الس ى االجتم ررت سويسرا أن تعرض عل الي لكل ما سبق ذكره من أسباب، ق ديل الت ادس التع
 من اتفاقية األمان النووي: ١٨للمادة 

  

  ‘٤’: (التصميم والتشييد)، فقرة فرعية جديدة ١٨المادة 

م وتشيَّد محطات القوى النووية مع مراعاة أھداف منع الحوادث، فإذا ما وقع حادث ما، يراعى التخفيف  "أن تصمَّ
ل.  من تداعياته وتالفي أي انبعاثات لنويدات ى المدى الطوي ع عل وث خارج الموق مشعة بما يتسّبب في حدوث تل

  ومن أجل تحديد تحسينات األمان المناسبة وتنفيذھا، تطبَّق ھذه األھداف أيضاً في المحطات القائمة."
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  ٢المرفق 
  

  مالحظات من فرنسا بشأن االقتراح السويسري
  

    



 

 
 

 
 

  
 اتفاقية األمان النووي

  
  اقتراح من االتحاد السويسري بإدخال تعديالت على االتفاقية

  
  من الجمھورية الفرنسية تعليقات

  
ة)،  ووي (االتفاقي ان الن ة األم ع التفاقي فته الودي ة، بص ة الذري ة للطاق ة الدولي ام للوكال دير الع وّد الم ي

م  ع رق ار الودي ى إخط ارة إل ؤرخ  N5.41.01 Circوباإلش مبر  ١٩الم انون األول/ديس أن  ٢٠١٣ك بش
  ة المذكورة أعاله ، تعميم ما يلي:اقتراح االتحاد السويسري إدخال تعديالت على االتفاقي

ة عن  ٢٠١٤آذار/مارس  ١٢تلّقى المدير العام في  ل بالنياب ا، تحي ة لفرنس مذكرة شفوية من البعثة الدائم
  الجمھورية الفرنسية تعليقاتھا على االقتراح المذكور آنفاً بشأن إدخال تعديالت على االتفاقية.

ذه من االتفا ٣٢من المادة  ٢ووفقاً للفقرة  ة ھ دة في االتفاقي ى األطراف المتعاق ام عل م المدير الع قية، يعمِّ
 التعليقات بموجب ھذه الوثيقة.

 

٢٠١٤-٣-١٨ 

 

 تعليقات الجمھورية الفرنسية بشأن التعديالت المقترحة من االتحاد السويسري   المرفق: 

 
 تسخير الذرة من أجل السالم

 
  

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 
Phone: (+43 1) 2600  Fax: (+43 1) 26007 
Email: Official.Mail@iaea.org  Internet: http://www.iaea.org 

In reply please refer to: N5.41.01 Circ. 
Dial directly to extension: (+431) 2600-21265  
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  ١/٢الصفحة 
 

Schwarzenbergplatz 16 - 1010 VIENNA -  Austria  :٤٣ ١ ٥٠١ ٨٢ ٣٢٩ رقم الفاكس: – ٤٣ ١ ٥٠١  ٨٢ ٣٢٢رقم الھاتف  
www.delegfrance-onu-vienne.org -  del.fra.onu@org-france.at :البريد اإللكتروني 

 

 

   

ة  حرية ــ مساواة ــ أُُخوَّ
  الجمھورية الفرنسية

  
  البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا

  
 مالحظة من فرنسا بشأن االقتراح المقدم من االتحاد السويسري بتعديل  

  من اتفاقية األمان النووي ١٨المادة 
  
  
  

إلى األطراف المتعاقدة في  ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ١٩أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
ً من االتحاد السويسري بتعديل المادة  من االتفاقية من المقرر النظر فيه خالل  ١٨اتفاقية األمان النووي اقتراحا

آذار/مارس الى  ٢٤السادس لألطراف المتعاقدة الذي سيعقد في فيينا في الفترة من االجتماع االستعراضي 
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤

ة تتعلق بتقاسم الخبرة موتتقدم فرنسا بالشكر إلى االتحاد السويسري على اقتراحه، الذي يعالج قضية حاس
  المكتسبة من حادثي تشيرنوبيل وفوكوشيما داييتشي النوويين.

، خالل اجتماعھا ٢٠١٢بالفعل األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي في آب/أغسطس وقد حددت 
  االستثنائي الثاني، منع وقوع الحوادث النووية والتخفيف من حدة عواقبھا اإلشعاعية باعتبارھما من األولويات:

ع الرقباء الوطنيين بتحديد يستدعي تشرد الناس وتلوث األراضي عقب حادث فوكوشيما داييتشي قيام جمي ١٧’’
م  ترتيبات لمنع والحد من إمكانية وقوع حوادث خطيرة ذات عواقب تمتد إلى خارج الموقع. وينبغي أن تصمَّ
ل بھدف منع وقوع الحوادث والحد من آثار أي حادث إذا وقع وتفادي حدوث  محطات القوى النووية وتشيَّد وتشغَّ

لمتعاقدة أيضاً أنه ينبغي للسلطات الرقابية أن تكفل تطبيق ھذه األھداف تلوث خارج الموقع. والحظت األطراف ا
  “من أجل تحديد وتنفيذ تحسينات األمان المناسبة في المحطات القائمة.

فرنسا أھمية خاصة على تنفيذ أھداف األمان المذكورة وترى أنه ينبغي تأكيدھا مجدداً من جانب  وتعلق
  األطراف المتعاقدة خالل االجتماع االستعراضي السادس.

وتالحظ فرنسا أنه يمكن تحسين الصيغة الجديدة المقترحة من االتحاد السويسري في اقتراحه بتعديل 
تكون أكثر تحديداً في تطبيق أھداف األمان المذكورة على المفاعالت القائمة. وينبغي من االتفاقية حتى  ١٨المادة 

ً لتحسين األمان في المنشآت، ال سيما في  أن تشكل ھذه األھداف المذكورة أعاله بالنسبة لتلك المفاعالت مرجعا
  سياق استعراضاتھا الدورية لألمان.
    



 ٢/٢الصفحة 

 
 

دبلوماسي أن ييسر إعادة صياغة الجملة الثانية من النص  ويالحظ الوفد الفرنسي أن من شأن عقد مؤتمر
الوارد في اقتراح التعديل المقدم من االتحاد السويسري لتحديد سبل تطبيق أھداف األمان المذكورة على 

ً لتنفيذ تحسينات األمان في المنشآت ”على النحو التالي:  المفاعالت القائمة، ينبغي أن تشكل ھذه األھداف مرجعا
من المادة ‘ ١’الشاملة والمنھجية المحددة في الفقرة الفرعية  نوية القائمة، ال سيما في إطار تقييمات األماالنو
 .“من االتفاقية ١٤
  

ا  ويتطلع الوفد الفرنسي إلى الفرصة التي تتيح له تبادل اآلراء مع األطراف المتعاقدة األخرى في اجتماعھ
ا المقبل للنظر في أكثر السبل فعالية إلع ائي الجتماعھ ر الموجز النھ ادة تأكيد األھداف المحددة بالفعل في التقري

 االستثنائي الثاني حول منع وقوع الحوادث النووية والتخفيف من حدة عواقبھا اإلشعاعية.
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  ٣المرفق 
  

  االقتراحات المعتمدة خالل االجتماع االستعراضي السادس
  فيما يتعلق بإبداء توصية إلى ھيئات أخرى باتخاذ إجراءات
  للمساعدة على تعزيز فعالية وشفافية اتفاقية األمان النووي

  

  قالب نموذجي للتقارير الوطنية   -١

ة تنظيم اجتماع استشاري مع  األطراف المتعاقدة فيترجو  االجتماع االستعراضي السادس من أمانة الوكال
يم من الجزء الثالث  ٢٨فريق صغير من خبراء سامين، وفقاً للمادة  من االتفاقية وذلك الستعراض القسم ج

ايير ا INFCIRC/572من الوثيقة  ان المعنون "التبليغ بشأن كلِّ مادة على حدة" مع األخذ في الحسبان مع ألم
ذات الصلة الصادرة عن الوكالة، السيما "األساسيات والمتطلبات" التي تقدم إرشادات قّيمة عن كيفية الوفاء 

  . INFCIRC/572/Rev4من الوثيقة  ١٩بالتزامات االتفاقية، وفًقا للفقرة 
  

ة  ارير الوطني دعم صياغة التق ًيا ومن المفترض أن يفضي ھذا االستعراض إلى وضع قالب نموذجي ل تماش
لِّ  INFCIRC 572مع المبادئ التوجيھية الواردة في القسم جيم من الجزء الثالث من الوثيقة  غ بشأن ك "التبلي

  مادة على حدة" مع مراعاة األھداف التالية: 
ا اقتضت الضرورة   – معالجة متطلبات الوكالة ذات الصلة باألمان، واإلشارة إليھا عند اللزوم وحيثم

  ذلك؛
ادة ال  – ي زي ة ف ان الصادرة عن الوكال ات األم اة متطلب ة مراع ول كيفي ة ح ة االتفاقي ي عملي اش ف نق

  الممارسات الوطنية؛
  تحسين فعالية "التقييم الذاتي" لدى كل طرف متعاقد عند كتابة تقريره الوطني؛  –
  المساعدة على قراءة التقارير الوطنية قراءة شاملة.  –
  

ؤتمرات  بكية (الم ائل الش تخدام الوس ك، افتراضًيا باس ا أمكن ذل اري، كلم ق االستش ع الفري وينبغي أن يجتم
ادة  ١٧المادة الھاتفية والمؤتمرات المرئية، إلخ.)، وإكمال عمله بشأن مادتين وھما   ١٨(تحديد الموقع) والم

ييد)،  ميم والتش بتمبر (التص ل أيلول/س راف ٢٠١٥قب اح لألط ى تت ب ، حت تخدام القال ة اس دة فرص المتعاق
  النموذجي طوعاً في االجتماع االستعراضي السابع عند إعداد تقاريرھا الوطنية.  

  
رة التي  ى الخب تناد إل ابع، باالس اع االستعراضي الس اء االجتم ك في أثن د ذل دة بع وستقرر األطراف المتعاق

على أساس طوعي، بشأن أفضل طريقة الستخدام اكتسبتھا األطراف المتعاقدة في استخدام القالب النموذجي 
  ھذا القالب. 

    
  

  نشر التقارير الوطنية على الموقع الشبكي العام التفاقية األمان النووي    -٢

  زيادة فعالية وشفافية عملية استعراض النظراء عن طريق ما يلي: 

ى  – دة عل راف المتعاق جيع األط ات  تش ل االجتماع ات قب ئلة واإلجاب ة واألس ا الوطني ر تقاريرھ نش
  االستعراضية؛ 

ى   – ووي عل ان الن ة األم دة في اتفاقي توصية رئاسة االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاق
ة أو أعربت  ا الوطني ي نشرت تقاريرھ دة الت األطراف المتعاق ة ب أن ُتدرج في التقرير الموجز قائم
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  اع االستعراضي عن نّيتھا بنشرھا بعد االجتماع االستعراضي؛   قبل االجتم

  
  

  البث اإللكتروني ألجزاء من االجتماع وللمؤتمر الصحفي   -٣

ان  ٢٨تطلب األطراف المتعاقدة في االجتماع االستعراضي السادس من الوكالة، وفقاً للمادة ة األم من اتفاقي
ة البث  ووي، النظر في إمكاني ة الن ذلك الجزء من الجلسة العام ة وك ة االفتتاحي ي للجلسات العام اإللكترون

اع  الل االجتم ي خ اع االستعراض وجز لالجتم ر الم ة للتقري يغة النھائي ه الص د في ذي ُتعتم ة (ال الختامي
نة.   االستعراضي السابع)، والمؤتمر الصحفي، مباشرًة عن طريق اإلنترنت أو من خالل منصة مؤمَّ

  
  

   مشاركة الصحفيين في المؤتمر الصحفي زيادة  -٤

ة،  اع االستعراضي السادس من الوكال ُبغية زيادة مشاركة الصحفيين، تطلب األطراف المتعاقدة في االجتم
ى المشاركة  ٢٨وفقاً للمادة  ا إل ين في فيين ر المقيم من اتفاقية األمان النووي، النظر في دعوة الصحفيين غي

  حفي الذي يتم تنظيمه في نھاية كل مؤتمر استعراضي.إلكترونياً في المؤتمر الص

  

لة في تبادل المساعدة    -٥   التعاون بين المنظمات المشغِّ

رام  ينبغي ى النظر في إب ة عل لة والجھات البائع غِّ لين والمنظمات المش غِّ دة المش ع األطراف المتعاق أن تشجِّ
ة  اتفاقات تبادل المساعدة في حاالت الطوارئ أو الحوادث. ات المسائل المالي ذه االتفاق وينبغي أن تراعي ھ

ذا لتشمل أحكاًما تعالج المسؤولية المحتملة والتخفيف من وطأتھا بال ا لھ نسبة للجھات التي تقدم المساعدة وفًق
  االتفاق.  

  

  تعميم الخبرات التشغيلية بشأن ثقافة األمان   -٦

تطلب األطراف المتعاقدة من الوكالة تشجيع استخدام قواعد البيانات القائمة (مثل قاعدة بيانات النظام الدولي 
أن  وويين بش غلين الن ة للمش ة العالمي ات الرابط دة بيان ة وقاع ة النووي ة الطاق ابع للوكالة/وكال غ الت للتبلي

  ثقافة األمان.    الممارسات الجّيدة) كمنّصة لتعميم الخبرات التشغيلية بشأن
  
  

  مواصلة الوكالة وضع متطلبات ومعايير تقنية متعلقة بھدفي األمان   -٧

ى أن تطلب من اللجان  ة عل اع االستعراضي السادس أن تحث الوكال ينبغي لألطراف المتعاقدة في االجتم
ل،  ل للفجوات الموجودة والعم ة، وإجراء تحلي المعنية بمعايير األمان ذات الصلة استعراض المعايير القائم

ان (أي دفي األم ة بھ ة متعلق ايير تقني واء  إذا لزم األمر، على وضع متطلبات ومع ى سالمة االحت اظ عل الحف
اع  ا خالل االجتم ليط الضوء عليھم م تس ذين ت ل) الل ى المدى الطوي ع عل وتالفي حدوث تلوث خارج الموق
ة ذات  ايير تقني ان ومع ات لألم وافر متطلب االستثنائي الثاني. وينبغي أن يكون الھدف المنشود ھو ضمان ت
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ر كمياً.   صلة تكون محايدة تكنولوجياً وتقدَّ

  
  

  النظر في مسائل األمان المتعلقة بالمفاعالت التي ال يشملھا نطاق اتفاقية األمان النووي  -٨

بان  ي الحس ذ ف ي تأخ دول األعضاء الت ع ال ع جمي ة بالتشاور م وم الوكال أن تق دة ب توصي األطراف المتعاق
د  اع االستعراضي السادس بتحدي ر الموجز لالجتم ا التقري ي أبرزھ ان الت ي تكتسي مسائل األم المسائل الت

   أھمية خاصة للمفاعالت النووية المدنية األخرى التي ال يشملھا نطاق اتفاقية األمان النووي.
  
  

  التدريب من خالل المنظمات الدولية واإلقليمية المناسبة   -٩

خالل االجتماع االستعراضي السادس، ينبغي لألطراف المتعاقدة أن توصي بأن تقوم المنظمات الناشطة في 
ي ھي بصدد  دان الت دريب للبل ذلك، بوضع ت ام ب د القي مجال التدريب الخاص باألمان النووي، ما لم تكن قي

جتماعات االستعراضية التفاقية وضع برامج جديدة للقوى النووية بشأن إعداد التقارير الوطنية ألغراض اال
  األمان النووي. 

  
  

  


