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   فياالستعراضي السابع لألطراف المتعاقدة  االجتماع
  األمان النووي اتفاقية

  
  ٢٠١٧/أبريل نيسان ٧ -/مارس آذار ٢٧

  النمسا فيينا،
  
  
  
  
  

  الموجز التقرير
  
  
  
  
  

  الرئيسرمزي جمال،  السيد
  الرئيس نائب شفارتز،جورج  السيد
  الرئيس نائب راينولدز،-إيمي جيوفري السيد

  
  ٢٠١٧/أبريل نيسان ٧ فيينا،
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  مقدمة  -ألف
  
د  -١ اع ُعق ابع االستعراضي االجتم دة لألطراف الس 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
رة في ارس آذار ٢٧ من الفت ى/م رأس. ٢٠١٧/أبريل نيسان ٧ إل اع وت يد االستعراضي االجتم  رمزي الس

وفريمن سويسرا والسيد  شفارتزنائبا الرئيس ھما السيد جورج  وكان. كندا من جمال دز-إيمي جي  راينول
  من غانا.

  
ص  -٢ راف  ويلخِّ ه األط ي تواج ية الت ديات الرئيس ذة والتح ية المتخ راءات الرئيس ر اإلج ذا التقري ھ

واردة في  المتعاقدة والتي تم تحديدھا خالل ھذا االجتماع االستعراضي. وتستند المالحظات واالستنتاجات ال
لقُطرية والجلسات ھذا التقرير إلى المناقشات التي دارت بين األطراف المتعاقدة خالل جلسات المجموعات ا

اع  الل االجتم دت خ دِّ ي ُح ديات الت ووي والتح ان الن أن األم ا بش الن فيين ادئ إع اة مب ع مراع ة، م العام
  .للقوى النووية داييتشيفوكوشيما محطة االستعراضي السادس بعد الدروس المستفادة من حادث 

  
  
  الخلفية  -باء

  
ى  -٣ ارس  حت ھر آذار/م بحت ٢٠١٧ش ة ومنظم ٧٩، أص ي دول دة ف ا متعاق دة أطراًف ة واح ة إقليمي

اذ في  ز النف وبر  ٢٤االتفاقية، التي دخلت حّي ين  ومن. ١٩٩٦تشرين األول/أكت داً، توجد  ٨٠ب اً متعاق طرف
دى  وى  ٣٢ل دان إضافيان محطات ق ان متعاق دى طرف د التشغيل، ول ة قي وى نووي داً محطات ق اً متعاق طرف

  طرفاً متعاقداً أي محطات قوى نووية.  ٤٦ى نووية قيد التشييد، في حين ال توجد لد
  
ل  -٤ ىاالجتماع االستعراضي السابع  وسجَّ ذا  أعل ى ھ دة حت مستويات من مشاركة األطراف المتعاق

ً  ٨٠ بين فمنالتاريخ.  ً  ٧٧ شارك متعاقداً، طرفا داً  طرفا اع في متعاق ذه االستعراضي، االجتم  األطراف وھ
ا؛  االتحاد: ھي ا؛ وألماني ـا؛ وألباني تراليا؛ وإستوني بانيا؛ وأس ا؛ وإس ين؛ واألردن؛ وأرميني الروسي؛ واألرجنت

ا؛ ؛واإلمارات العربية المتحدة؛ وإندونيسيا؛ وأوروغواي دا؛ وأوكراني لندا؛ وآيرلن تان؛  وآيس ا؛ وباكس وإيطالي
رو؛ والبحرين؛ والبرازيل؛ والبرتغـال؛ وبلجيكــا؛ وبلغاريــا؛ وبنغالد يـش؛ والبوسنة والھرسك؛ وبولندا؛ وبي

ة  ا؛ وجمھوري ة كوري يكية؛ وجمھوري ة التش ود؛ والجمھوري ل األس ونس؛ والجب ـا؛ وت يالروس؛ وتركيـ وب
ـا؛ وسري  ا؛مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً؛ وجنوب أفريقيا؛ والدانمرك؛ ورومانيـ لوفينيا؛  النك لوفاكيا؛ وس وس

دا؛ وسنغافورة؛ والسنغـال؛ والسوي ا؛ وفنلن ا؛ وفرنس ـُمان؛ وغان تد؛ وسويسرا؛ وشيلي؛ والصين؛ وع  وفيي
ـا؛  ت؛ والتفيـ ـدا؛ والكوي ـا؛ وكنــ تان؛ وكرواتيـ ـرص؛ وكازاخس ـام؛ وقبـ ان؛نـ مبرغ؛ ولبن ا؛  ولكس وليبي

ار دة؛ وميانم ة المتح عودية؛ والمملك ة الس ة العربي يك؛ والمملك ـي؛ والمكس ـة؛ ومالـ ـا؛ ومالط ؛ وليتوانيـ
ا؛  رويج؛ والنمس ـر؛والن ا؛ والنيجـ د؛ ونيجيري ـا؛ والھن ـدا؛ وھنغاريـ ات وھولنـ دة والوالي ة؛ المتح  األمريكي

  ). اليوراتوم( الذرية للطاقة األوروبي واالتحاد واليونان؛ واليابان؛
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اراغواي،: وھي االستعراضي، االجتماع متعاقدة أطراف ثالثة تحضر ولم  -٥ ة ب دوفا، وجمھوري  مول
ا أوروغواي ھي متعاقدة،ثالثة أطراف  تحضر ولم. كمبودياو ان وليبي ة.  ،ولبن جلسات المجموعات القُطري

ت دان االقتصادي  وطلب ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق دعى لحضور  أنوكال ُت
ادة  ة من) ٢(٢٤االجتماع االستعراضي السابع بصفة مراقب، كما ھو مسموح به بمقتضى الم د .االتفاقي  وق

  الدعوة إلى وكالة الطاقة النووية ولكنھا لم تحضر.  تلكأُرِسلت 
  
وبر  وفي  -٦ د في تشرين األول/أكت ذي ُعق ي، ال دة ٢٠١٥االجتماع التنظيم ، نظَّمت األطراف المتعاق

ً  وضمتنفسھا على ھيئة سبع مجموعات قُطرية.  دانا ة  كل مجموعة منھا بل ة متفاوت وى نووي رامج ق ديھا ب ل
ة وى نووي اعالت ق دان ،األحجام، إلى جانب بلدان ال توجد فيھا مف ذه البل اك عدد من ھ ديھا خطط أو  وھن ل

دَّمت األطراف  وقبلتطلعات لوضع برنامج للقوى النووية.  االجتماع االستعراضي بسبعة أشھر ونصف، ق
ة.  ا االتفاقي ي تقضي بھ  وخاللالمتعاقدة تقارير وطنية عن الخطوات والتدابير المتخذة لتنفيذ االلتزامات الت

ة الشھور التالية استعرضت األطراف المتعاقدة تقارير بع ضھا بعض، وتبادلت أسئلة مكتوبة وإجابات مكتوب
  .وتعليقات

  
م  -٧ ذه  ورغ ن ھ دداً م إن ع وطني، ف ا ال مت تقريرھ دَّ ا، ق تثناء ليبي دة، باس ع األطراف المتعاق أنَّ جمي

مت بعد الموعد النھائي.  مالتقارير قُدِّ داً أي سؤال أو  ٢١ينشر  ول اً متعاق قطرف ذه األطراف ھي: تعلي ، وھ
او ،األردن وايو ،ألباني ا، وأوروغ اراغوايو ،إيطالي رينو ،ب نغالديشو ،البح ةو ،ب دوفا جمھوري  ،مول

دانمركو نغالو ،ال رصو ،الس او ،قب تو ،كمبودي انو ،الكوي او ،لبن اليو ،مالطةو ،ليبي ةو ،م ة المملك  العربي
  . نيجيرياو ،١النيجرو ،ميانمارو ،السعودية

  
دة األطراف من ٢١ كان االستعراضي، االجتماع وإّبان  -٨ د المتعاق ا أتاحت ق ة تقاريرھ ى الوطني  عل

ع ي الموق ة؛ اإللكترون ا للوكال رت كم دة نش راف ع دة أط رى متعاق ا أخ ة تقاريرھ ى الوطني ا عل  مواقعھ
ة اإللكترونية ة العام ل،. الوطني اح وبالمث ان أت دان طرف ئلتھما متعاق ا أس ن وأجوبتھم ى للعل ع عل ة موق  الوكال
ة.  األطراف بعض نشرتھا حين في اإللكتروني، ة الوطني ا اإللكتروني ى مواقعھ دة عل ُتنشر  وسوفالمتعاق

د  ة بع ي للوكال ع اإللكترون ى الموق ة عل ارير الوطني ع التق اع  ٩٠جمي ام االجتم اريخ اختت ن ت اً م يوم
اق خالل َتِرداالستعراضي ما لم  ذا  اعتراضات من طرف متعاقد ما فيما يتعلق بتقريره الوطني. وتم االتف ھ

    .٢٠٢٠جدول زمني مؤقت لالجتماع االستعراضي الثامن في عام  علىاالجتماع 

                                                 
أُشير إلى أنَّه بالنسبة لميانمار والنيجر دخلت االتفاقية حيز النفاذ قَُبيل االجتماع االستعراضي بوقت قصير وبعد انقضاء   ١

  الموعد النھائي لنشر التعليقات واألسئلة.
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  يةعملية االستعراضلالمحة عامة عن   -جيم
 

  االفتتاحية العامة الجلسة
اع افتتح  -٩ يد االستعراضي االجتم ال رمزي الس ذي جم ان ال د ك اع خالل انُتِخب ق  التنظيمي االجتم

ود ي المعق ا ف ي فيين رين ف وبر األول تش ون ٢٠١٥/أكت ً  ليك ا اع رئيس ابع االستعراضي لالجتم ب. الس  ورّح
رئيس اركين ال ي بالمش اع ف ذين االستعراضي االجتم اق ال ددھم ف ارك، ٩٠٠ ع ار مش ى وأش ا إل رة أنھ  الم
ة الجلسة لحضور بعدُ  إليھا تنضمّ  لم أنھا غير االتفاقية على وّقعت التي البلدان فيھا ُدعيت التي األولى  العام

ة الجلسة خالل الموجز التقرير اعتماد فيه يتمّ  الذي والجزء االفتتاحية؛ ة؛ العام ؤتمر الختامي . الصحفي والم
اأنه تمت دعوة ممثِّلي اإلعالم إلى الجلسَتين ذاتھما.  إلى وأشار ا  كم ثُّ فيھ ى التي ُتَب رة األول ا الم ان أنھ ھات

  من خالل البث الشبكي الحّي.  الَجلستان
  
ة الجلسة وفي  -١٠ ة، العام دير رّحب االفتتاحي ام الم ة، الع ا السيد للوكال انو، يوكي دوبين أم د. بالمن دَّ  وش
ة التكنولوجيا يستخدم بلد كل أن على أمانو السيد ع النووي ى تق ه عل ين إطار إنشاء مسؤولية عاتق ان مت  لألم

الدولي الفّعال أھمية أساسية  وللتعاون. خارجية أطراف إلى ُتعھد أن يمكن ال وطنية مسؤولية وأنھا واألمن،
أيضاً، حيث ذكر أن الوكالة تضطلع بدور حيوي في تمكين البلدان من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. 

ً  أسھمت األھمية بالغة آلية تمثل النووي األمان اتفاقية أن إلى كلمته ختام في أمانو السيد وأشار راً  إسھاما  كثي
ع وي،النو األمان تعزيز في   .بذلك تقوم أن على االتفاقية ھذه إلى بعدُ  تنضمّ  لم التي البلدان جميع وشجَّ
  
اً.  مالحظاتقّدم رئيس االجتماع االستعراضي، السيد جمال،  ثم  -١١ ة وألقى بيان رزافتتاحي الحاجة  وأب

دة و ل في ضمان إلى إظھار فعالية اتفاقية األمان النووي وأّكد على الھدف المشترك لألطراف المتعاق المتمث
ة.  داألمان النووي من أجل وقاية الجمھور والبيئ ادة المشاركة  وأكَّ ة زي ى أھمي فافيةعل ع. والش يد  وشجَّ الس

ات صريحة.  علىجمال المشاركين من مجموعات قُطرية  ديم إجاب ئلة وتق بطرح األس  األطراف من وطل
ذ تّمت التي التحسينات بشأن الوضوح عروضھا في تتوّخى أن المتعاقدة اع من ر االستعراضي االجتم  األخي

د أن القُطرية المجموعات باستطاعة بات االستعراضي االجتماع ھذا في أنه إلى وأشار، ٢٠١٤ عام في  تحدِّ
ي المجاالت داً  أداء تشھد الت ى جي دة الممارسات جانب إل ي واالقتراحات والتحديات الجي تتم الت ا س  متابعتھ

اع خالل ل االستعراضي االجتم يد  وشّجع. ٢٠٢٠ عام في المقب الالس ى حضور  جم أيضاً المشاركين عل
  جلسات الفريق العامل المفتوح العضوية التي ترمي إلى تنقيح وزيادة تحسين عملية استعراض النظراء. 

  
السيد جمال إلى أن ھذه ھي أول فرصة لألطراف المتعاقدة لمناقشة التطورات التي حصلت  وأشار  -١٢

ة  دات التقني ة والمجلّ وى النووي يما داييتشي للق منذ نشر تقرير المدير العام للوكالة عن حادث محطة فوكوش
  الخمسة في ھذا الشأن. 

  
ار -١٣ ً  وأش ا ى أيض ه إل ن أن ع م ون أن المتوق اك تك ة ھن ول مناقش ة ح اُول كيفي دة األطراف تن  المتعاق

  .النووي األمان بشأن فيينا إلعالن
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 ذلك في بما السابع، االستعراضي االجتماع لوقائع وتوقعاته االتفاقية جراءاتإ جمال السيد ووصف  -١٤
  . فقط كتابة سُتقبل الوطنية البيانات بأن المتعاقدة األطراف وذكَّر المسؤولين، الموظفين تعيين

 
  
  مناقشات المجموعات القُطرية  -دال

  
وم وناقشت  خالل  -١٥ االجتماع االستعراضي، اجتمعت المجموعات القُطرية لمدة أربعة أيام ونصف ي

اء  كل تقرير من التقارير الوطنية، حيث أدلى كل طرف متعاقد بأجوبته على األسئلة التكميلية المطروحة أثن
  .وبّناءالمشاركون في النقاش على نحو منفتح  وانخرطالمناقشة. 

  
  موعات القُطريةمناقشات المج إجراء
د طرف متعاقد  كلتلقى   -١٦ هتبع ً  قديم ه مناقشات خالل عرضا ة مجموعت ئلة القُطري عن عرضه.  أس

ً  المتعاقدة األطراف واعتمدت  األطراف بعض وقّدمت والتحديات؛ الجيدة الممارسات تحديد في متفاوتة ُنُھجا
وم أن انتظار ذلك من بدالً  أخرى متعاقدة أطراف فضلت حين في اقتراحات المتعاقدة ا أعضاء يق  مجموعتھ
دة"الممارسة  مصطلحلتعريف  وُوضع. االقتراحات ھذه بتقديم القُطرية ل" الجي اع قب  االستعراضي االجتم
دة للممارسات المتعاقدة األطراف اقتراحات بعض تُكن ولم السادس، ع متسقة الجي ذا م ا. التعريف ھ  وحيثم

م  ا ل دة مثلم م تكن فري ا ل حدث ذلك اسُتبعدت االقتراحات ضمن مجموعاتھا القُطرية، السيما على أساس أنھ
ووي.  ان الن ي األم ة ف اھمة مھم ّدم مس اش  وخضعتتق حة لتمحيص ونق دة المرشَّ ات الجي ع الممارس جمي

داً.  ھد أداء جي ي تش االت الت من المج ا ض نيف معظمھ د تص ين، وأعي ق بمعمَّ عت المن وعق ات، وض اقش
  المجموعات القُطرية الصيغة النھائية لكل تقرير من التقارير االستعراضية القُطرية ووافقت عليه باإلجماع. 

  
ى  -١٧ رئيس  المكتب والتق رئيس ونائب(ال اء ال ة المجموعات ورؤس ة ومسؤولي القُطري ً ) الوكال ا  يومي

 ونالت اقُترحت التي الجّيدة والممارسات طرية؛القُ  المجموعات مناقشات خالل ُطرحت التي المسائل لمناقشة
ارير بإعداد يتعلق فيما والخبرات االعتماد؛ ة؛ االستعراضية التق ة والمسائل القُطري المسائل  ومن. اإلجرائي

وحظ  ي سّجلت للحضور)، ول المتكررة غياب عدد من األطراف المتعاقدة (بما في ذلك بعض األطراف الت
ذلك، تّم إعداد تقرير  ومعأن بعض األطراف المتعاقدة حضرت فقط أجزاء من جلسات المجموعة القُطرية. 

ا. استعراضي قُطري في كل حالة، استناداً إلى التقرير الوطني لذلك البلد ّدم تقريرھ ، باستثناء ليبيا التي لم تق
ود األطراف  ومن لة في بعض وف غِّ ة والجھات المش ة الرقابي ي الھيئ اب ممثل المسائل المتكررة األخرى غي

مت العروض بدالً من ذلك من قبل أحد الدبلوماسيين التابعين للبعثة المحلية بدون دعم تقني  المتعاقدة، بل قُدِّ
اف.  ذاك ع وھ افى م رة  يتن ة  ٢١الفق ن الوثيق ئلة  INFCIRC/571/Rev.7م ات األس ل جلس ك جع ا أّن ذل كم

  واألجوبة غير فعالة.
  

  واالقتراحات والتحديات ،جيداً  أداء تشھد التي والمجاالت الجيدة، الممارسات تحديد
ً  الجيدة الممارسة مصطلح تعريف لتطبيق نتيجة -١٨ دت فقد صارماً، تطبيقا ة المجموعات حدَّ ا القُطري  م

دة ممارسات ٤ مجموعه دت. جي دَّ ة المجموعات وح ً  القُطري ا أيضا دياً؛ ٢٢٨ مجموعه م اً؛ ٥٥و تح  اقتراح
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ى التحديات جيداً  أداء تشھد التي المجاالت من مجاالً  ١٨٨و ز عل . واستطاعت المجموعات القُطرية أن تركِّ
ل  ذا فحسب ب يس ھ دة، ول د في استطاعت التي تواجه األطراف المتعاق رَّ بمجاالت األداء الجّي أيضاً أن تق

ة  ديھا بطريق ووي ل ان الن ى وضع نظام األم دة عل ي تشّجع األطراف المتعاق ة الت العديد من البرامج الوطني
  إيجابية.

  
  

  المشتركة الرئيسية القضايا  -ھاء
  

   من االجتماع االستعراضي السادس تحديات
ام  خالل  -١٩ د في ع دت ٢٠١٤االجتماع االستعراضي السادس التفاقية األمان النووي الذي ُعق دِّ  ٥، ُح

 الموجز التقرير وطلب .للقوى النووية داييتشيفوكوشيما محطة تحديات نتيجة للدروس المستفادة من حادث 
دة األطراف من السادس االستعراضي لالجتماع ّدم أن المتعاق راً  تق ة عن تقري ذه يھاتصدّ  طريق  التحديات لھ
  :ھي التحديات وتلك. السابع االستعراضي االجتماع خالل

  
 المتعاقدة األطراف في األمان تحسينات بين الفجوات من األدنى الحد إلى التقليل يمكن كيف  
 لھا التصدييمكن تحقيق تنسيق خطط الطوارئ وتدابير  كيف  
 ف ن كي تفادة يمك لوب االس ل بأس ن أفض رات م غيلية الخب ة التش دمات والرقابي ات وخ  استعراض

  الدولية النظراء
 واالنفتاحيمكن تحسين استقاللية الھيئات الرقابية وتحسين ثقافة األمان والشفافية  كيف  
 فيه والمشاركة الدولي بالتعاون االلتزام في البلدان جميع إشراك يمكن كيف  
  
 موجزمعظم األطراف المتعاقدة التي تملك محطات قوى نووية ھذه التحديات صراحًة في  وتناولت  -٢٠

ك التحديات ضمناً  ة تل وى نووي تقاريرھا الوطنية، فيما تناولت بقية األطراف المتعاقدة التي تملك محطات ق
دداً  أن غير في إطار البنود ذات الصلة من االتفاقية. يالً  ع دة األطراف من قل ي المتعاق ك ال الت  محطات تمل

دة  وأُفيد .الوطنية تقاريرھا موجز في صراحة التحديات تلك تناولت نووية قوى عن عدد من المبادرات الجي
ز  دة؛ وتعزي ك الممارسات الجي ا في ذل رات بم م الخب دولي؛ وتقاُس اون ال التي اُتخذت، ومن بينھا تعزيز التع

خدام معايير الوكالة والتوّسع في استخدام بعثات استعراض دور مجموعات المالكين والمحافل الرقابية؛ واست
   النظراء.

  
ادة   -٢١ تم بواتفقت األطراف المتعاقدة على أنه لم َتُعد ھناك حاجة لإلف تقلة إذ ت ود مس ذه التحديات كبن ھ

اتمعالجتھا من خالل خدمات استعراض النظراء التي تضطلع بھا الوكالة وغيرھا من  وب من اآللي ، ومطل
ة.  ا الوطني ائل، حسب االقتضاء، في تقاريرھ ذه المس د بھ راألطراف المتعاقدة أن ُتفي ذه التحديات  غي أن ھ

ا بشكل مستمر،  تستحق دة بھ ااھتمام األطراف المتعاق ك في بم ذ ذل ايير تنفي ة مع  خدمات واستخدام الوكال
ز الوكالة بھا تضطلع التي النظراء استعراض اون وتعزي دولي التع م أجل من ال رات تقاُس ة الخب ذات  الدولي
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تھلّة  ھناك تشجيعٌ كان و .أكبر بفعالية واستخدامھاالصلة  دان المس ى إشراك البل على اتخاذ التدابير الرامية إل
   نووية في ھذه األنشطة. قوىلبرامج 

 

 فيينا بشأن األمان النووي  إعالن
٢٢-   ً ا رار ( وفق ووي، ١للق ان الن ا بشأن األم وارد في إعالن فيين دة وال ) الصادر عن األطراف المتعاق

ايير والمستويات  تضمَّن جدول أعمال االجتماع االستعراضي السابع "إجراء استعراض نظراء إلدراج المع
أن ا ا بش الن فيين ادئ إع ق مب دة لتطبي راف المتعاق تخدمھا األط ي تس بة الت ة المناس ي التقني ووي ف ان الن ألم

 االستعراضي االجتماع لرئيس الخاص المستشار الفاندر، كريغالمتطلبات واللوائح الوطنية." وترأس السيد 
متھا التي للمعلومات مناقشة السابع،  األسئلة على والردود الوطنية، تقاريرھا خالل من المتعاقدة األطراف قدَّ
اع خالل الوطنية والعروض االستعراضية، العملية خالل ُطرحت التي  ورغم. السابع االستعراضي االجتم
د التقارير أن ذكرت المتعاقدة األطراف غالبية فإن متفاوتاً، كان التقارير تقديم في التفاصيل مستوى أنَّ   تجسِّ
ا أو الوطنية متطلباتھا في اإلعالن مبادئ الحالي الوقت في ك ستطبِّق أنھ ادئ تل دما المب ً برنامج تستھل عن  ا

ديھا التي المتعاقدة األطراف غالبية وذكرت للقوى النووية. رامج ل وى ب ة ق ا نووي م أنھ  في مشاكل تواجه ل
 من قلة وأفادت .الصدد ھذا في مشاكل وجود تتوقع ال أنھا أو النووي األمان بشأن فيينا إعالن مبادئ تطبيق

ووي األمان بشأن فيينا إعالن مبادئ تطبيق في التقنية المشاكل بعض بوجود األخرى المتعاقدة األطراف  الن
 .القائم أسطولھا في
  
ا  وأعادت  -٢٣ واردة في إعالن فيين ادئ ال األطراف المتعاقدة التأكيد على ضرورة مواصلة تجسيد المب

ارير  د إعداد التق يما عن ووي، وال س ان الن بشأن األمان النووي في إجراءات األطراف المتعاقدة لتعزيز األم
ى خاص بشكل التركيز معنية بشأن تنفيذ اتفاقية األمان النووي، الوط ادة عل ذلك ١٨ الم واد وك  األخرى الم
  .١٩و ١٧و ١٤و ٦ المواد مثل الصلة، ذات

  
ة عن الصادرة األمان متطلبات من عدداً  أن إلى المتعاقدة األطراف وأشارت  -٢٤ د الوكال  لكي ُنقِّحت ق

 المتعاقدة األطراف أشارت كما. النووية للقوى داييتشي فوكوشيما محطة حادث من المستفادة الدروس تشمل
ات في بالفعل عنھا ُيعبَّر فيينا إلعالن التقنية العناصر" أن أكَّدت قد األمان معايير لجنة أن إلى ان متطلب  األم
ا الوكالة أن إلى كذلك المتعاقدة األطراف وأشارت". الوكالة عن الصادرة الصلة ذات د زالت م ادئ تجسِّ  مب
م أن الوكالة أمانة من وطلبت الصلة ذات وثائقھا في النووي األمان اتفاقية  في ذلك عن إعالمية إحاطات تقدِّ

ل التنظيمي اجتماعھا ر موضوع . المقب دة، يعتب ى بعض األطراف المتعاق ه، بالنسبة إل ى أن وأشير أيضاً إل
ياً تحديد المعايير والمستويات التقنية المتعلقة  بإدخال تحسينات على أمان محطات القوى النووية مجاالً رئيس

تدعي  د يس اره موضوعاً ق ووي باعتب ان الن ة األم امن التفاقي ي الث اع التنظيم الل االجتم ته خ ي مناقش ينبغ
ى الحصول تطلب التي المتعاقدة األطراف وتستطيع اھتماماً خاصاً خالل االجتماع االستعراضي الثامن.  عل

ة الرقابيين ومنظمات الثنائية التعاون اتفاقات تعزيز إمكانية في تبحث أن اإلرشادات من مزيد ة اإلقليمي  لتلبي
    .احتياجاتھا
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 الرئيسية المشتركة الناشئة عن مناقشات المجموعات القُطرية  القضايا
أ  -٢٥ ن نش ات ع ات مناقش ة المجموع دد القُطري ن ع ايا م تركة القض ت .المش ايا  وُعِرض ذه القض ھ

تنباطات الرئيسية للموجز  أدناه وَيِرد لمناقشتھا في الجلسة العامة. المشتركة قضايا المشتركة إلى جانب االس
ذه القضايا في الحسبان  وأوصى التي خلصت إليھا ھذه المناقشات. دة ھ أن تأخذ األطراف المتعاق الرئيس ب

  الثامن.  إعداد تقاريرھا الوطنية لالجتماع االستعراضي عند
  

  األمان ثقافة
دى  أفاد  -٢٦ ان ل ة األم ى ثقاف ج لإلشراف عل دم المحرز في صوغ ُنُھ عدد من األطراف المتعاقدة بالتق

دة األطرافأّن  بيد المشغلين في عمليات التفتيش التي تقوم بھا الھيئة الرقابية. ُنُھج  أشارت المتعاق ى أن ال إل
ة  ز وكفال ا، وتضمين إجراءات تعزي النظامية المتبعة لإلشراف على ثقافة األمان لدى الجھات المرخَّص لھ

ى نطاق واسع دة عل ر معتم ج غي د ،استدامة ثقافة األمان لدى الھيئة الرقابية نفسھا، ھي ُنُھ اك تكون وق  ھن
 إرشادات وضع في االستمرارالوكالة على  األطراف المتعاقدة وشّجعت .اإلرشادات تعزيز زيادة إلى حاجة
 بشأن منفصل بشكل وكذلك لھا، المرّخص الجھات لدى األمان ثقافة على الرقابية الھيئة إشراف كيفية بشأن

ة الممارسات ى الرامي ز إل ة تعزي تدامة وكفال ة اس ان ثقاف ة الخاصة األم ة بالھيئ ّجعت .الرقابي األطراف  وُش
ة من دعم في المتعاق ه الوكال ا تقّدم تعانة بم ا، باالس ى تطبيقھ دة على اإلسھام في إعداد ھذه اإلرشادات وعل

  مجال إسداء المشورة وتقديم المعلومات حول تطوير العمليات الخاصة باألطراف المتعاقدة. 
  

  النظراء الدولية استعراضات
ين إجراءات التصدِّي  من  -٢٧ ةحادث محطة فوكوشيما لب وى النووي ادةُ المشاركِة في  داييتشي للق زي

تندة ،االستعراضات وشملتاستعراضات النظراء الدولية وتبادل المعلومات.  ى المس ات إل  استعراضات آلي
 المتعاقدة األطراف وأشارت ومشغلي المحطات والمصمِّمين والمنظمات األخرى. الرقابيين القائمة، النظراء

ر تستنزف فقد كبيرة، مزايا من لھا مما الرغم وعلى االستعراضات، ھذه أن إلى وارد من الكثي اج الم  وتحت
ه أن يجب الذي المستمر االھتمام عن ابتعادھا عدم لضمان تنسيقھا إلى ة تولي ة الھيئ ة الرقابي لة والھيئ غِّ  المش

ة نطاق خارج وتظل طوعية ھذه النظراء استعراضات أنّ  من الرغم وعلى .التشغيلي النووي لألمان  اتفاقي
ز محاور أحد كان فقد النووي، األمان اع تركي ارير السابع االستعراضي االجتم ة التق ي الوطني تم الت ا ي  فيھ
 ضوء على وضعھا تم التي العمل وخطط واستنباطاتھا، إجراؤھا، تم التي النظراء استعراض بعثات وصف
   .ھذه العمل خطط تنفيذ بھا يتم التي والكيفية االستنباطات ھذه
  

  القانوني واستقاللية الھيئات الرقابية اإلطار
ة يظل  أشارت  -٢٨ األطراف المتعاقدة إلى أّن وضع إطار تشريعي ورقابي يستجيب اللتزامات االتفاقي

يما  دة، ال س ى بعض األطراف المتعاق ى ا بالنسبةأحد التحديات بالنسبة إل دانإل رامج المستھلة لبل ة لب  نووي
ي ال  دان الت ةوالبل وى نووي ات ق ك محط راف  وخالل .تمل زت األط زَّ ادس، ع اع االستعراضي الس االجتم

ة أو  ا أي ھيئ ي تضطلع بھ المتعاقدة المبدأ األساسي للفصل الفعـّال بين وظائف الھيئة الرقابية والوظائف الت
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ة أو باستخدامھا. ة النووي ادت منظمة أخرى ُتعنى بالترويج للطاق أن إحراز  وأف دة ب بعض األطراف المتعاق
   تقدم نحو إرساء فصل فّعال بين ھذه الوظائف ما زال قضية عالقة.

  
  والبشريةالمالية  الموارد

دھا الرقابية الھيئة بتمويل المرتبطة التحديات متعاقدة أطراف عدة حّددت  -٢٩ الموارد وتزوي  وشملت .ب
ين من الرقابية الھيئة لتمكين الكافية المالية الموارد توفير على تنص تشريعات وجود عدم التحديات ھذه  تعي

   .فّعالة رقابية قدرة لضمان الالزمة بالكفاءات يتمتعون موظفين واستبقاء
  

  المعارف إدارة
ادت  -٣٠ ارير أف عوبات التق ي بالص ا الت ات تواجھھ ة الھيئ ات الرقابي ّغلة والجھ ي المش ور ف ى العث  عل

دان بعض في الصعوبات ھذه وتتفاقم المالئمة، والخبرات بالمؤھالت يتمتعون أشخاص  التحديات جراء البل
ر عدد يشارف حيث الديموغرافية، رة ذوي من الموظفين من كبي ى الخب بعض  وأشارت .التقاعد سن عل

أثير  ارف ُتسھم في التخفيف من ت ة إلدارة المع ة متين األطراف المتعاقدة إلى التدابير المتخذة إلرساء عملي
   فقدان الخبرات.

  
  اإلمداد سلسلة
 قوىسلسلة اإلمداد قضية رئيسية مشتركة بالنسبة إلى األطراف المتعاقدة التي تشّغل محطات  تمّثل  -٣١

ة. وى النووي ى وبالنسبة نووية واألطراف المتعاقدة التي تفكِّر في استھالل برنامج للق دة األطراف إل  المتعاق
ة، منشآت تشّغل التي ين من نووي وافرُ  المشتركة القضايا ب ات ت ات إلحالل المكون ة، المكون ك المتقادم  وذل
ادم عامل بسبب أو األصليين المصّنعين لدى مماثلة غيار قطع توافر عدم جراء  الحاصلة التطورات أو التق
ردات عن الكشف إلى الحاجة األخرى المشتركة القضايا بين ومن .التكنولوجيا مجال في ر المف ة غي  المطابق
دين من الواردة المغشوشة أو فيھا المشتبه أو المزورة أو  أخرى قضية وثمة .المحطة في تركيبھا قبل المورِّ
يش عمليات أو االختبارات عدد ھي ي األصلية التفت ً  ُتطرح الت ا ا بشأن حالي ار التساؤالت بعض نتائجھ  وتث

اقص من  كما .الجودة وضمان التصنيع عمليات وموثوقية مالءمة مدى إزاء قلق أوجه حولھا دد المتن أنَّ الع
ن د م دُّ إحدى القضايا، ألّن العدي ووي ُيع م  الموردين الحائزين على شھادة تأھيل في المجال الن وردين ل الم

يعملوا على تمديد فترة صالحية شھاداتھم بسبب عدم توافر المشاريع كما أنھم ليسوا على استعداد للخضوع 
 المعتمدة بالمعايير الوفاء على قدرتھم إثبات على القادرين المصّنعين إلى الوصول وُيعدّ  لعملية إعادة تأھيل.

ر تصبح أن ھاشأن من التي القضايا إحدى النووي المجال في د مع صعوبة أكث ة نشطةاأل تزاي ييدل الدولي  تش
   .القائمة منشآتھا لتحديثاألمان  علىمحطات القوى النووية ومع قيام األطراف المتعاقدة بإدخال تحسينات 

  
  عمر المحطات  وتمديدالمرافق النووية المتقادمة  أمان إدارة
د ذلك ويشمل .التقادم إلدارة برامج بوضع المتعلّقة بالتحديات المتعاقدة األطراف بعض أفادت  -٣٢  تحدي

ينات وتنفيذ ة تحس ق قابل ول بشكل للتطبي ان معق ات  في مجال األم ي والمتطلب يم التقن ات التقي د متطلب وتحدي
ات  ومن الرقابية التي تدعم القرارات بشأن استمرار التشغيل. د نطاق عملي ذا الشأن تحدي بين القضايا في ھ

ى  االرتقاء الالزمة (استبانة مختلف التكنولوجيات والحاالت بما في ذلك العوامل االستراتيجية)؛ والحفاظ عل
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ة  ددة للمحطات؛ ومعالج غيلية المم ار التش رة األعم اء فت رخيص أثن ارف الخاصة بالتصميم والت دة المع قاع
  خاّصة بفترة التشغيل الممدد فيھا، بما يشمل إجراء البحوث المالئمة. التحديات التقنية ال

  
  للطوارئ  التأھـّب

اع االستعراضي  أشارت  -٣٣ ذ االجتم األطراف المتعاقدة إلى أّنه تم االضطالع بقدر كبير من العمل من
ةالسادس من أجل استخالص الدروس من حادث  وى النووي ينات ودمج محطة فوكوشيما داييتشي للق  التحس

ة األطر في ّرت .للطوارئ والتصدي للتأھب الوطني دة األطراف وأق أن المتعاق ة ب ً  مجاالً  ثّم ا  يستدعي ھام
ابرة للحدود. مستمّراً  تركيزاً  ان وھو وضع ُنُھج متوائمة لتحديد وإدارة مناطق تطبيق خطة الطوارئ الع  وك

دابير للتأھب وال اة أحداث ھناك كذلك إقرار بضرورة المضي في وضع ت تصدي للطوارئ من أجل مراع
دات. ددة الوح ع المتع ي المواق ة ف اطر الخارجي ت المخ دة وعرض راف ع دة أط دابيرھا متعاق ة ت  الخاص

ذه بالتصدي الخاصة وإجراءاتھا التوجيھية مبادئھا عليھا تنص التي العنيفة للحوادث بالتصدي . الحوادث لھ
ً  دعوة ھناك وكانت ة، فضال عن  أيضا إلى استخدام ما ھو موجود من معايير وإرشادات صادرة عن الوكال

  الترتيبات المتعددة األطراف والثنائية بغية تنسيق وتفعيل القدرات في مجال التأھب والتصدي للطوارئ. 
  

  المعنية الجھات مع واالتصاالت المشاورات
ة في  أقرت  -٣٤ ّزز الثق وح والشفاف مع الجمھور يمكن أن يع أن التواصل المفت دة ب األطراف المتعاق

ة  ويمكن الھيئة الرقابية. ق بالبني أن يشمل ذلك إشراك الجمھور في عملية وضع السياسات واللوائح فيما يتعلّ
زيمكن أن  كما. لألمان النووي األساسية ّغلة أنشطة التواصل الخارجي التي تضطل ُتعزِّ ا الجھات المش ع بھ

ة للصناعة الجمھور فھمفي المجتمعات المحلية  دة األطراف وأشارت .النووي ذلك المتعاق ى ك  إيصال أن إل
ة معلومات ة مفھوم فافة ودقيق ى وش رار وصناع الجمھور إل اء الق ل الطوارئ حاالت أثن ّين  عامالً  يمّث يتع

ى وسائل  ى المعلومات المتاحة عل ه الوصول السريع إل تمّعن في وقت أصبح في التخطيط له والنظر فيه ب
 ً   فيھا، أمراً متاحاً على نطاق واسع. التواصل االجتماعي، التي قد تكون مصادرھا مشكوكا

  
 

  أخرى مسائل  -واو
  
ادت  -٣٥ دة أف دة أطراف ع ع، متعاق الء م ار إي ز الواجب االعتب ان لتعزي يم ،األم ة بتقي ائل ومعالج  مس

  . النووي واألمن النووي األمان بين الفرق إدراك مع ،الحاسوبية المعلومات أمن تھديدات قبيل من أخرى
 

ديات  -زاي ي التح ه الت دان تواج ي البل ك ال الت ات تمل وى محط ة ق دان نووي  والبل
  نووية قوى لبرامج المستھّلة

 
دان التي  إلى االستعراضي السادساالجتماع  أشار  -٣٦ أنه لم تطرأ تحسينات على مستوى مشاركة البل

ِه،  ة. وعلي ة استعراض االتفاقي ة في عملي وى نووي رامج ق تھلّة لب ال تملك محطات قوى نووية والبلدان المس
أن  راينولدز-إيمي جيوفريطلب رئيس االجتماع االستعراضي السابع من السيد  ٢٠١٦وفي حزيران/يونيه 
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ذه األطراف  اركة ھ ة ضمان مش ة كيفي ابع لمناقش اع االستعراضي الس ة خاصة خالل االجتم رأس جلس يت
ة  وى نووي ك محطات ق ي ال تمل دان الت ا البل ي تواجھھ ك التحديات الت ي ذل ا ف دة مشاركة أفضل، بم المتعاق

  والبلدان المستھلّة لبرامج قوى نووية في االمتثال اللتزامات االتفاقية.
  
ات وتوصلت  -٣٧ ى المناقش ديات أن إل ية التح مل الرئيس دعم تش زام أو ال دود االلت ن المح ة م  الحكوم

ة بب الوطني افس بس ي التن ات ف اس طلب وارد، التم ان بعض يوف الم دم األحي م ع اتا فھ راف لتزام  األط
دة ة إزاء المتعاق تعراض عملي ة اس ن .االتفاقي ل وم ية العوام ي األساس ّددت الت ً  ُح ا اب أيض ة غي ية بني  أساس
تقلة رقابية ھيئة تنشئ قانونية رات  وفي .مس ين بخب ؤھلين والمتمتع وظفين الم شأن متصل، أسھم نقص الم

بروز صعوبات في  في نووية قوى محطات تملك ال التي والبلدان لبرامج نووية المستھلةمناسبة في البلدان 
ة  ارير الوطني ى التق ى التعليق عل درة عل ة وفي الق ارير الوطني دة األطراف عن الصادرةإعداد التق  المتعاق

  .األخرى
  
بكة   -٣٨ ة (الش ن خالل الوكال دعم م ز ال ائل تعزي ذه المس ة ھ دھا لمعالج م تحدي ي ت دابير الت ملت الت وش

ات  ل الھيئ ال، محف العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين) ومن خالل التجمعات اإلقليمية (على سبيل المث
ووي اآلسيوية، والشبكة ا ان الن ا، وشبكة األم ل الرقابية النووية في أفريقي ة، والمحف ات الرقابي ة للھيئ لعربي

ووي،  ان الن ين لألم ابيين األوروبي ق الرق ة، وفري عاعية والنووي ة اإلش االت الرقابي ري األمريكي للوك األيبي
ة  ة بشأن الطاق وشبكة منظمات األمان التقني األوروبية، وشبكة رابطة أمم جنوب شرق آسيا للھيئات الرقابي

ابيين الن ة، ورابطة الرق ة المختصة الذري لطات األوروبي اء الس ربيين، ورابطة رؤس ين الغ وويين األوروبي
ات  بالوقاية من اإلشعاعات). ى تنظيم حلق ذه التجمعات عل واقترحت األطراف المتعاقدة أنه ينبغي تشجيع ھ

ة  عمل وبعثات خبراء، مع تجّنب االزدواجية مع األنشطة األخرى، من أجل تعزيز الوعي بمتطلبات االتفاقي
ذه التجمعات  وعملية استعراضھا فيما بين صانعي السياسات والقرارات الوطنية. وينبغي أيضاً أن تسعى ھ

ة االستعراضية. ة  إلى دعم تطوير قدرات الموظفين المشاركين في العملي ات الثنائي د الترتيب ذلك تأيي م ك وت
رة األوسع ب ي ال التي يمكن من خاللھا أن تقوم األطراف المتعاقدة ذات الخب دة الت مساعدة األطراف المتعاق

وى  تملك برامج قوى نووية أو المستھلّة لھا. رامج ق ويتيح التنوع في مستوى مشاركة البلدان التي ال تملك ب
ي شاركت  ة والت وى نووي نووية خالل االجتماع االستعراضي السابع فرصًة للبلدان التي ال تملك محطات ق

اُدل الم ة لتب ة االتفاقي ذ بداي ة من ي عملي ة ف اركة الكامل ز المش ي تحفي ك ف اعد ذل رات. وسيس ارف والخب ع
 استعراض االتفاقية وإضافة قيمة لھا. 

  
  

  اقتراحات لتحسين إجراءات االتفاقية  -حاء
  
يد جورج   -٣٩ ولى رئاسته الس أُنشئ الفريق العامل المفتوح العضوية خالل الجلسة العامة االفتتاحية وت

فارتز ق ش ات الفري ات خالل اجتماع ك االقتراح ات ونوقشت تل ة اقتراح دة ثالث راف المتعاق مت األط دَّ . وق
ى  مت إل دِّ العامل المفتوح العضوية. وأثمرت مناقشات الفريق العامل المفتوح العضوية عن ست توصيات ق

  األطراف المتعاقدة خالل الجلسة العامة وحظيت بالموافقة. 
  
اع االستعراضي وذّكر السيد شفارت  -٤٠ أن االجتم وح العضوية ب ز المشاركين في الفريق العامل المفت

ا  ق إعالن فيين ر عن تطبي ديم تقري دة تق ه من األطراف المتعاق السابع ھو أول اجتماع استعراضي ُيطلب في
ة األم ة باتفاقي ادية الخاّص ائق اإلرش ى الوث ديالت عل ن تع ه م ّم إدخال ا ت أن م ووي وبش ان الن أن األم ان بش
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ام  الي ٢٠١٤النووي التي تمت الموافقة عليھا خالل االجتماع االستعراضي السادس المنعقد في ع ّم بالت . وت
تشجيع الفريق العامل المفتوح العضوية على التركيز على االقتراحات التي تضفي قيمة واضحة على عملية 

ون المن أن تك فارتز ب يد ش ب الس ووي. وطل ان الن ة األم تعراض اتفاقي ھدت اس اءة. وش ة وبن ات فعال اقش
وح  االجتماعات مستويات جيدة من الحضور، وشملت منھجية العمل المتبعة في جلسات الفريق العامل المفت
ى  تعرض عل ي ُس ى صيغة التوصيات الت اق عل ى االتف ا أّدى إل ديم ومناقشة العروض، وھو م العضوية تق

  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٥امة يوم األربعاء األطراف المتعاقدة لكي توافق عليھا خالل الجلسة الع
  
رة   -٤١ ووي إضافة فق ان الن ة األم وقررت األطراف المتعاقدة في االجتماع االستعراضي السابع التفاقي

  ھا كما يلي:ونصُّ  INFCIRC 572/Rev.5إلى مقّدمة الوثيقة  ٣جديدة تحمل الرقم 
  
د اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، في اجتماع خال  -٣ ذي عق ل المؤتمر الدبلوماسي ال

للنظر في اقتراح لتعديل اتفاقية األمان النووي، إعالَن فيينا بشأن األمان  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩في فيينا يوم 
ع الحوادث والتخفيف من العواقب  ى من ووي الرامي إل ان الن ة األم ذ ھدف اتفاقي ادئ تنفي ووي حول مب الن

  اإلشعاعية.
  
ب  -٤٢ ي وتطل اع االستعراض ي االجتم دة ف راف المتعاق ابع األط ن  الس داء م رئيس، ابت در ال أن يص

رات  ة التغيي يم فعالي ة تقي اع استعراضي ُبغي االجتماع االستعراضي الثامن، دراسة استقصائية في كل اجتم
  المدَخلة على العملية االستعراضية.

  
  بالتشاور مع المسؤولين.ينبغي أن يتولى الرئيس إعداد الدراسة االستقصائية   
  ُيطلب من كّل طرف متعاقد استكمال دراسة استقصائية (دراسة واحدة لكل بلد) قبل اختتام

  االجتماع االستعراضي وتقديم ردود تلك األطراف إلى األمانة. 
  .ينبغي أن ُيدِرج الرئيس موجزاً لنتائج الدراسة االستقصائية ضمن تقرير الرئيس  
 اقش خالل يمكن أن ُتساعد ھذ د ُتن ي ق ه النتائج على تحديد التحسينات المحتملة مستقبالً الت

   االجتماعات االستعراضية المقبلة، لكي تنظر األطراف المتعاقدة فيھا.
  
رة   -٤٣ ع (الفق اقاً م ه، اتس اع االستعراضي السابع بأن دة في االجتم رت األطراف المتعاق رَّ ) من ١٢وق

دة INFCIRC 573/Rev.6) من الوثيقة ١١لمادة و(ا INFCIRC 571/Rev.7الوثيقة  ، ينبغي لألطراف المتعاق
أن تواصل عقد جلسات مواضيعية خالل االجتماعات االستعراضية المقبلة. وينبغي للجدول الزمني الخاص 
تان  ان الجلس تكون ھات يعيَّتين. وس امتين مواض تين ع دير جلس ى تق ى أقص توعب عل ة أن يس باالتفاقي

التوازي  المواضيعيَّتان دھما ب تم عق ن ي في شكل اجتماعين عاّمين مفتوحين أمام جميع األطراف المتعاقدة ول
جلسات المجموعات القُطرية. وستتيح ھذه الجلسات لألطراف المتعاقدة  يرسفيما بينھما كما أنھما لن تعرقال 

ائل ال أن المس ة بش ات من خالل مناقشة متعّمق م المعلوم ى تقاس ز عل ة فرصة للتركي ائل المتعلّق ة والمس تقني
دة  باألمان ذات االھتمام المشترك. ة األطراف المتعاق دعو األمان ي، ينبغي أن ت اع التنظيم واستعداداً لالجتم

ا أن  تم اقتراحھ المھتمة إلى تقديم اقتراحاتھا بشأن مواضيع الجلسات المواضيعية. وينبغي للمواضيع التي ي
د راً بأھ اً مباش ة ارتباط ون مرتبط يع تك ة المواض ع قائم تم توزي ي أن ي ووي. وينبغ ان الن ة األم اف اتفاقي

المقترحة عبر الموقع الشبكي اآلمن الخاص باتفاقية األمان النووي قبل موعد انعقاد االجتماع التنظيمي ُبغية 
ه.  رئيس أو نواب ل ال ن قب ات م ھيل الجلس يتم تس دة. وس راف المتعاق تعراض األط افي الس ت الك ة الوق إتاح

  تكون األمانة مسؤولة عن صياغة موجز لھذه الجلسات وسيتم إدراجه في تقرير الرئيس. وس




