االتفاقية املشرتكة بشأن أمان
رصف يف الوقود املستهلك
الت ُّ
رصف يف النفايات
وأمان الت ُّ
املش ّعة
ملحة عامة

ما هي االتفاقية املشرتكة؟

االتفاقية املشرتكة هي الصك الدويل الوحيد امل ُلزم قانونا الذي
يتناول ،عىل نطاق عاملي ،أمان الترصف يف الوقود املستهلك
والنفايات املش ّعة.
وليست االتفاقية املشرتكة مه ّمة للدول التي لديها برامج قوى
نووية كبرية فحسب ،وإمنا هي
مهمة أيضا للدول التي تستخدم
املصادر اإلشعاعية يف مجاالت
الطب والصناعة والزراعة
والبحوث.

أمان الوقود املستهلك
والترصف يف النفايات املش ّعة

ت ُولِّد جميع البلدان تقريبا نفايات مش ّعة ،سواء كان ذلك جراء
إنتاج الكهرباء املولّدة نوويا أو من استخدام النظائر املش ّعة يف
مجايل التشخيص والعالج الطبيني ،أو يف التطبيقات الصناعية أو
الزراعية ،أو يف مجال البحوث.
َ
املستهلك.
وتُ ّولد البلدان التي تُشغّل مفاعالت نووية الوقو َد
وت ِ
َعتب بعض البلدان هذا الوقود املستهلك أحد املوارد؛ وتعتربه
بلدان أخرى كنفايات مش ّعة .ويف كلتا الحالتني ،ينبغي ضامن
الترصف فيه عىل نحو مأمون.
وت ُسهِم االتفاقية املشرتكة بشكل كبري يف ضامن أمان الترصف يف
الوقود املستهلك والنفايات املش ّعة .وتبدي األطراف املتعاقدة
التزاماً بتطبيق تدابري أمان صارمة ،وإعداد تقرير وطني بشأن
التدابري املط ّبقة ،وعرضه عىل جميع األطراف املتعاقدة األخرى
الستعراضه ،وكذلك املشاركة بفعالية يف االجتامعات االستعراضية
لألطراف املتعاقدة.
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كيف سيستفيد بلدكم
من االتفاقية املشرتكة؟

•بتعزيز نهج دويل إزاء الترصف يف الوقود املستهلك
والنفايات املش ّعة وتقاسم الخربات يف هذين املجالني.
•بطأمنة الجمهور بأن الرتتيبات الوطنية الخاصة بالترصف
يف الوقود املستهلك والنفايات
املشعة هي ترتيبات متتثل
للمعايري الدولية.
•بإبراز فرص تلقّي املساعدة ،يف
حالة بلد ما له موارد محدودة
لتحسني بنيته األساسية.
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كيف تعمل االتفاقية املشرتكة؟

االتفاقية املشرتكة هي اتفاقية “تحفيزية” تهدف إىل الرتويج
لبلوغ مستوى عا ٍل من أمان الترصف يف الوقود املستهلك
والنفايات املش ّعة عن طريق عملية استعراض النظراء التي
تجرى كل ثالث سنوات.

عملية استعراض النظراء

ما معنى ذلك؟
•ت ُقدِّم األطراف املتعاقدة إىل جميع األطراف املتعاقدة
األخرى تقارير وطنيّة عن كيفية وفائها بالتزاماتها يف إطار
االتفاقية.
•ت َلت ِمس األطراف املتعاقدة إيضاحات بشأن التقارير
الوطنية الخاصة باألطراف املتعاقدة األخرى عرب نظام
يستند إىل أسئلة مكتوبة وأجوبة مكتوبة.
•تعرض األطراف املتعاقدة تقاريرها الوطنية وتناقشها خالل
االجتامع االستعرايض يف جلسات املجموعات القُطرية.
“تُتيح االجتامعات القطرية الفرصة ملناقشة التحسني املستمر
الخاصة
لعملية استعراض النظراء وتعزيز تنفيذ تدابري األمان
ّ
باالتفاقية املشرتكة .وإين أعترب املشاركة بفعالية يف االجتامعات
االستعراضية أمرا رضوريا لنا جميعا إذا أردنا أن نتعلّم من
نجاحات وإخفاقات بعضنا بعض”.
ديفيد هويزنغا ،الواليات املتحدة األمريكية ،رئيس االجتامع االستعرايض الخامس

إ ّن تبادل املعلومات الذي تعززه االجتامعات االستعراضية ميكن
أقل
أن تستفيد منه بشكل خاص البلدان التي لديها خربات ّ
يف مجال ضامن أمان الترصف يف الوقود املستهلك والنفايات
املش ّعة.

االجتامع التنظيمي
 12أشهر

التقارير الوطنية
 7أشهر

األسئلة والتعليقات
 3أشهر

األجوبة املكتوبة
شهر واحد

االجتامع االستعرايض (أسبوعان اثنان)
الجلسة العامة االفتتاحية

نصف يوم

جلسات املجموعات القُطرية

( 4أيام ونصف يوم)

الجلسة العامة الختامية

5أيام

أمثلة عن املامرسات الج ّيدة

تستفيد البلدان التي لديها برامج قوى نووية كبرية أيضا من
استعراضات النظراء ،التي توفر تقييامت مستقلّة وموضوعية
ملامرسات األمان الوطنية.

 -1تقارير املق ِّررين
 -2التقرير املوجز
 -3تقرير الرئيس
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نواتج االجتامعات االستعراضية

ت ُتيح االجتامعات االستعراضية الفرصة ملقارنة ومناقشة
التحديات التي تثار عند تنفيذ االلتزامات التي تنص عليها
االتفاقية املشرتكة.
ويجري ٌ
تبادل بنا ٌء لآلراء وتقاسم للمعارف عىل نحو منفتح
ورصيح.
كل اجتامع استعرايض بقدر أكرب يف بلوغ مستوى عا ٍل
ويُسهم ّ
من األمان يف مجال الترصف يف الوقود املستهلك والنفايات
املش ّعة والحفاظ عليه.
وما انفك عدد األطراف املتعاقدة يتزايد عىل مر السنني .وعىل
الرغم من ذلك ،تعتقد األطراف املتعاقدة اعتقادا ً راسخاً بأنه
ينبغي مواصلة الجهود من أجل ترسيع وترية هذا االتجاه
يف املستقبل بهدف تعزيز أمان الترصف يف الوقود املستهلك
والنفايات املش ّعة عىل نطاق العامل.
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هل أ ّدت االتفاقية املشرتكة وعملية
استعراض النظراء إىل تحسني األمان؟

نعم.
األسباب الرئيسية:
•يُسهم إعداد التقرير الوطني يف عملية التقييم الذايت
لجميع األطراف املعنية.
•تشارك األطراف املتعاقدة يف عملية االستعراض ،وتطرح
أسئلة وتجيب عن أخرى وتقدِّم اقرتاحات للتحسني.
•ت ُظهر عملية استعراض النظراء مدى التزام البلد بتحقيق
أمان النفايات وهي تساعد عىل كسب ثقة الجمهور.
وت ُسهم االجتامعات االستعراضية يف تقاسم املامرسات الرقابية
ومامرسات األمان فيام بني األطراف املتعاقدة ،مام يؤدي إىل
زيادة الوعي بالترصف يف الوقود املستهلك والنفايات املش ّعة.

وضع األطراف املتعاقدة

حتى نيسان/أبريل  ،2017كان هنالك  74طرفا متعاقدا .ومل
تصدّق دولتان موقِّعتان بع ُد عىل االتفاقية.
وميكن االطالع عىل الوضع الحايل عرب الرابط التايل:
https://www.iaea.org/Publications/
_Documents/Conventions/jointconv
status.pdf

االتفاقية املشرتكة
مبزيد من التفصيل
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الخلفية واألهداف
الخلفية
ا ُعتمدت االتفاقية يف  5أيلول/سبتمرب  1997يف مؤمتر دبلومايس
عقدته الوكالة يف فيينا.
وفُتح باب التوقيع عليها يف  29أيلول/سبتمرب  1997ودخلت حيّز
النفاذ يف  18حزيران/يونيه .2001
األهداف
(املادة )1
•بلوغ مستوى عا ٍل من األمان عىل نطاق العامل يف الترصف
يف الوقود املستهلك والنفايات املش ّعة ،والحفاظ عىل ذلك
املستوى.
•ضامن وجود دفاعات ف ّعالة ضد األخطار املحتملة أثناء
االضطالع بتلك األنشطة.
•الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية،
وتخفيف حدة هذه العواقب يف حالة وقوعها أثناء أي
مرحلة من مراحل الترصف يف الوقود املستهلك والنفايات
املش ّعة.

هيكل االتفاقية

نطاق التطبيق
(املادة )3
•الوقود املستهلك عندما يكون ناتجاً عن تشغيل مفاعالت
نووية مدنية
•النفايات املش ّعة عندما تكون ناتجة عن تطبيقات مدنية
•النفايات الناجمة عن تعدين اليورانيوم وتجهيزه
•الترصيفات الناجمة عن أنشطة خاضعة للرقابة
•أحكام محددة بشأن مصادر مختومة مه َملة

تجمع االتفاقية املشرتكة بني موضوعني منفصلني اثنني هام:
(’ )‘1أمان الترصف يف الوقود املستهلك (’ )‘2وأمان الترصف يف
النفايات املشعة ،يف هيكل “مشرتك”.
وهيكل االتفاقية هو كالتايل:
األهداف والتعاريف ونطاق التطبيق (املواد من  1إىل )3
أحكام األمان املح َّددَة (املواد من  4إىل :)17
•املواد من  4إىل :10
أمان الترصف يف الوقود املستهلك
•املواد من  11إىل :17
أمان الترصف يف النفايات املش ّعة
أحكام األمان العامة
(املواد من  18إىل )26
أحكام متنوعة
(املادتان  27و)28
عملية استعراض النظراء
(املواد من  29إىل )37
البنود الختامية واألحكام األخرى
(املواد من  38إىل )44
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األحكام الرئيسية لالتفاقية
أحكام األمان املحدَّ دَة
تَشمل االتفاقية مواد منفصلة عن الترصف يف الوقود املستهلك
والترصف يف النفايات املش ّعة (املواد من  4إىل  )17يف هيكل
موا ٍز يتناول ما ييل:
•متطلبات األمان العامة
•املرافق القامئة
•اختيار مواقع املرافق املقرتحة
•تصميم املرافق وتشييدها
•تقييم أمان املرافق
•تشغيل املرافق
•التخلّص من الوقود املستهلك  /التدابري املؤسسية بعد
اإلغالق

أحكام األمان العامة
تنطبق أحكام األمان العامة عىل الترصف يف الوقود املستهلك
وكذلك الترصف يف النفايات املش ّعة (املواد من  18إىل )26
وتشمل مواد تتناول ما ييل:
•اإلطار الترشيعي والرقايب
•إنشاء هيئة رقابية
•مسؤولية حامل الرخصة
•املوارد البرشية واملالية
•ضامن الجودة
•الوقاية من اإلشعاعات أثناء التشغيل
•التأهـّب للطوارئ
•وقف التشغيل نهائيا

أحكام متنوعة
•النقل عرب الحدود (املادة )27
•املصادر املختومة امله َملة (املادة )28
عملية استعراض النظراء
•االجتامعات االستعراضية (املادة )30
•االجتامعات االستثنائية (املادة )31
•إعداد التقارير (املادة )32
•الحضور (املادة )33
•التقارير املوجزة (املادة )34
•اللغات (املادة )35
•الرسيّة (املادة )36
•األمانة (املادة )37
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إ َّن اإلجراءات الناظمة لسري االجتامعات االستعراضية لألطراف
املتعاقدة ،والتزامات األطراف املتعاقدة بتقديم التقارير،
فضال عن واجبات أمانة االتفاقية مدعوم ٌة بالوثائق اإلرشادية
التي أعدّتها األطراف ،أي الوثيقة  ،INFCIRC/602والوثيقة
 ،INFCIRC/603والوثيقة .INFCIRC/604
وتُحدّد أوىل هذه الوثائق النظام الداخيل والقواعد املالية ،أما
الثانية ،فهي تقدّم إرشادات بشأن الكيفية التي ينبغي بها إدارة
عملية االستعراض ،وتَصف الثالثة ما ينبغي إدراجه يف التقارير
الوطنية.

هل تنطوي هذه العملية عىل أي تكاليف؟

الوكالة الدولية للطاقة
الذرية (الوكالة)
تعمل بوصفها أمانة
االتفاقية املشرتكة

عالقة االتفاقية بالصكوك
القانونية الدولية األخرى

jointconvention@iaea.org

يتعي عىل األطراف املتعاقدة أن تع ّد تقارير وطنية تتضمن
ّ
تفاصيل بشأن ما اتخذته من تدابري لتنفيذ كل التزام من
االلتزامات الواردة يف االتفاقية ،وأن تشارك عىل نفقتها الخاصة
كل
يف االجتامعات االستعراضية لألطراف املتعاقدة ،التي تُعقد ّ
ثالث سنوات.

•تتناول اتفاقية األمان النووي أيضا الوقود املستهلك
والنفايات املش ّعة اللذين يتم الترصف فيهام يف محطات
القوى النووية
•تتناول مدّونة قواعد السلوك بشأن أمان املصادر املش ّعة
وأمنها أيضا الترصف يف املصادر املختومة امله َملة.
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للحصول عىل مزيد من املعلومات يرجى االتصال بأمانة
االتفاقية املشرتكة عىل الربيد اإللكرتوين التايل:
يُقدّم املوقع اإللكرتوين لالتفاقية املشرتكة ملحة عامة شاملة عن
النرشات اإلعالمية والتقارير السابقة والوضع الراهن لالتفاقية،
وهو متاح عرب الرابط التايل:
http://goto.iaea.org/JointConvention

مخصصة
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك صفحة إلكرتونية مأمونة ّ
ت ُتيح لألطراف املتعاقدة تقديم تقاريرها الوطنية بسهولة ،وتبادل
األسئلة واألجوبة عىل تقاريرها ،والوصول إىل مجموعة كبرية من
الوثائق ذات الصلة بجميع االجتامعات السابقة التي نُظِّمت يف
إطار االتفاقية املشرتكة.
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17-15226

http://goto.iaea.org/JointConvention

