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مة  -أوالً    مقّدِ

ـ "االتفاقية" أو "اتفاقية األمان اعتُمدت اتفاقية األمان  النووي في فيينا (ويُشار إليها فيما يلي ب

رين األول/أكتوبر  ٢٤ودخلت حيِّز النفاذ في  ١٩٩٤حزيران/يونيه  ١٧النووي") في  تش

توى عال من األمان النووي على نطاق العالم، ١٩٩٦ . وتتمثَّل أهداف االتفاقية في بلوغ مس

توى د األخطار والحفاظ على ذلك المس آت النووية ض اء دفاعات فعالة في المنش ؛ وإنش

اإلشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية األفراد والمجتمع والبيئة من اآلثار 

آت؛ والحيلولة دون وقوع حوادث  عاعات المؤيِّنة الناتجة عن مثل هذه المنش ارة لإلش الض

  العواقب في حالة وقوعها.ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدَّة هذه 

يغَت االتفاقية في أعقاب حادثي  رنوبلوقد ِص لة من  "ثري مايل آيلند" وتش لس في س

، ونتجت عن ١٩٩٤إلى  ١٩٩٢االجتماعات التي ُعقدت على مستوى الخبراء في الفترة من 

طلعت به الدول، بما في ذلك الهيئات الوطنية الرقابية والمعنية  قدر كبير من العمل اض

  األمان النووي، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة).ب

تند االلتزامات الواقعة على األطراف المتعاقدة في جانب كبير منها إلى تطبيق مبادئ  وتس

سية الخاصة بالمنشآت النووية بصيغتها الواردة في منشور صادر عن الوكالة  األمان األسا

من سلسلة األمان الصادرة عن  ١١٠نشآت النووية"، العدد بعنوان "أمان الم ١٩٩٣في عام 

ريعي والرقابي، والتزامات  الوكالة. وتتناول هذه االلتزامات جملة أمور منها اإلطار التش

ييدها  آت وتش ميم تلك المنش آت النووية وتص األمان التقنية المتعلقة بتحديد مواقع المنش

ري غيلها، وتوافر الموارد المالية والبش ة الكافية، وتقييم األمان والتحقُّق منه، وتوكيد وتش

  الجودة، والتأهُّب للطوارئ.

ب  ا بموج ة عليه ات الواقع ذ االلتزام ارير عن تنفي ديم تق ة بتق الب دة مط اق واألطراف المتع

تعراض النظراء في االجتماعات الدورية. وتُعدُّ  ع تلك التقارير الس االتفاقية، حتى تخض

ئلة األطراف عملية تقديم التقرير ا ي واإلجابة على أس تعراض لوطني في االجتماع االس

توى عاٍل من األمان في  اعد األطراف المتعاقدة على بلوغ مس المتعاقدة األخرى أداةً تس
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برامجها النووية المدنية وعلى تعزيز إرساء مستوى عاٍل من األمان النووي في جميع أنحاء 

  العالم.

  المذكورة أبرز عنصر ُمبتَكر ودينامي في االتفاقية. وتمثِّل عملية استعراض النظراء

 

 ً   معلومات عامة  -ثانيا

  النطاق

ع لوالية طرٍف  ية مدنية للقوى النووية تخض مل نطاق انطباق االتفاقية أيَّ محطة أرض يش

متعاقد، بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد 

  ارتباطاً مباشراً بتشغيل محطة القوى النووية.المشعة، ترتبط 

  

  المتعاقدة األطراف

رطاً  وية في الوكالة ش بح طرفاً متعاقداً؛ وال تُعدُّ العض يادة أن تص يمكن ألّيِ دولة ذات س

  ملزماً.

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً ألّيِ منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها أن تصبح 

أن طرفاً متعاقداً  ة بالتفاوض بش يادة، وأن تكون مختص ن من دول ذات س رط أن تتكوَّ ، بش

ملها هذه االتفاقية، وتوقيع مثل هذه االتفاقات وتطبيقها. وال  اتفاقات دولية تتعلق بأمور تش

  يكون لمثل هذه المنظمات أي صوت باإلضافة إلى أصوات دولها األعضاء.
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  الحالة

دول موقِّعة  ١٠في االتفاقية. وهناك  طرفاً متعاقداً  ٨٠، كان هناك ٢٠١٧حتى آذار/مارس 

ق بعُد على االتفاقية.   لم تصّدِ

  ويمكن االطالع على الحالة الراهنة لالتفاقية عبر الرابط التالي:

https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/convention-nuclear-safety  
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  المتعاقدة األطراف جانب من الفعالة والمشاركة لالتفاقية الترويج

ب االتفاقية، مع كلِّ  ل على تكتس مُّ إليها، مزيداً من القوة وقدرة أفض  طرٍف متعاقد جديد ينض

  أن تؤدي دورها كوسيلة لضمان األمان النووي حول العالم.

بح بعد أطرافاً  للوكالة وقد درج المؤتمر العام اء التي لم تص على حّثِ جميع الدول األعض

ء محطات للقوى النووية أو تقوم في اتفاقية األمان النووي، وال سيما الدول التي تخطط إلنشا

روع في برنامج للقوى النووية،  لها، أو تفِكّر في الش غِّ ييدها أو إدخالها في الخدمة أو تش بتش

ط  دان التي تخّطِ دة مع البل اق ل األطراف المتع ك. ومن ثمَّ، ينبغي أن تعم ذل ام ب على القي

  ضمام لالتفاقية.الستهالل برنامج للقوى النووية من أجل إقناعها بمزايا االن

ادس األطراف المتعاقدة بالتزاماتها بموجب االتفاقية ذكَّر كما  ي الس تعراض االجتماع االس

د االجتماع جميع األطراف  اط. وناش اركة فيه بنش ي والمش تعراض ور االجتماع االس بحض

تعراض االتفاقية تنفيذاً  داً على أفعَّاالً  المتعاقدة أن تلتزم بتنفيذ عملية اس ّدِ اركة ، مش نَّ المش

ك القانوني الدولي تعود بالفائدة على جميع األطراف  تعراض هذا الص الكاملة في عملية اس

 المتعاقدة.

  االتفاقية إلى االنضمام فوائد

مها االتفاقية لألطراف المتعاقدة فيما يلي:   تتمثَّل أوجه الفائدة التي تقّدِ

ة وتحفي ان في محطات القوى النووي ة األم ذا تعزيز أهمي م الخبرات في ه اُس ز تق

  المجال. وفي هذا الصدد، تكفل عملية استعراض النظراء ما يلي:

   تى أنحاء إلقاء نظرة عامة فريدة من نوعها على تقييم األمان النووي في ش

  العالم؛

   تشجيع التحسين المستمر في مجال األمان النووي؛  

  اعدة على تحديد ما يحظى باالعتراف العالم ات الجيدة المس ي من الممارس

  والتحديات واالتجاهات والقضايا؛



  ٨الصفحة 

 
 

   طالع بالتعاون الدولي فيما بين الهيئات م الخبرات واالض إتاحة محفل لتقاُس

  الرقابية، وبين الهيئات الرقابية وقطاع الصناعة؛

   ر التقارير أن األمان النووي عن طريق نش فافية واالنفتاح بش ين الش تحس

  مة من فرادى األطراف المتعاقدة؛ الوطنية المقدَّ 

  .إتاحة فرصة "التعلُّم بالممارسة" جماعيا  

 مان أمان محطات القوى النووية طمأنة الجمهور بأنَّ الترتيبات الوطنية المتَّخذة لض

  تمتثل للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تكفل عملية استعراض النظراء ما يلي:

  اع البرنامج الوطني الخاص بكّلِ طرف متعاقد في مجال األمان النووي  إخض

  الستعراض نظراء يُجرى في إطار نقدّي ولكنَّه بنَّاء؛ 

   لذاتي على طالع بالتقييم ا دة زمنيا لالض يَّ اء هيكل محدَّد وعملية مق إرس

  المستوى الوطني؛ 

   توفير االعتراف الخارجي بالممارسات الجيِّدة؛  

  ر للتحديات وتوفير أفكار بشأن كيفية التصدي لها استناداً تشجيع التحديد الم بّكِ

  إلى تجارب األطراف المتعاقدة؛ 

   ايا األمان النووي إتاحة إمكانية االطالع على ثروة من الخبرات المتعلقة بقض

ستهلُّ برنامجاً  في شتى أنحاء العالم (وهو أمر مفيٌد بوجه خاص للبلدان التي ت

ها).   نوويا لتّوِ

 اعدة إلى األطراف المتعاقدة ذات الموارد المحدودة، من أجل زيادة فرص تقديم المس

  تلبية االحتياجات المتعلقة بإرساء البنية األساسية.

ة    تعراض تهيِّئ فرص وء جميع الفوائد المذكورة فيما تقدَّم، فإنَّ عملية االس وعلى ض

اعي،  ادل الخبرات والتعلُّم الجم ا لتب دة من نوعه د بوجه خاص فري ذا األمر مفي وه

ع  تهالل برنامج للقوى النووية. حيث يغدو بوس ط الس لألطراف المتعاقدة التي تخّطِ
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ات الجيدة والتحديات في تجارب  هولة على الممارس ف بس هذه البلدان أن تتعرَّ

  األطراف المتعاقدة األخرى وأن تستفيد منها.

أن التقارير الوط   نية المقدمة بموجب اتفاقية األمان وتحتوي المبادئ التوجيهية بش

ادات إلى INFCIRC/572النووي (الوثيقة  س لتقديم اإلرش م خاص مكرَّ ) على قس

األطراف المتعاقدة التي ليست لديها منشآت نووية. وعلى وجه التحديد، تهدف إحدى 

ت لديها  ادات لألطراف المتعاقدة التي ليس م إلى توفير إرش الفقرات في هذا القس

آت  أن كيفية إعداد منش تهالل برنامج للقوى النووية بش ط الس نووية، ولكنها تخّطِ

ها في  ية التي يتعيَّن اإلبالغ عن فاق يد أهم مواد االت حد ية، من خالل ت قاريرها الوطن ت

أة نووية له  ييد أول منش م الطرف المتعاقد الذي يعتزم تش التقرير. وينبغي أن يقّدِ

ع تقارير عن الخطوات المتَّخذة أو  جَّ أة، ويُش ييد المنش التي يُزَمع اتخاذها قبل بدء تش

  على أن يبلغ عن بعثات استعراض النظراء الدولية ذات الصلة.

  

  األمانة

ار إليها فيما يلي بـ  ٢٨وفقاً للمادة  طلع الوكالة بدور أمانة االتفاقية (ويُش من االتفاقية، تض

ية الواقعة ع الدعوة الجتماعات األطراف لى عاتقها في "األمانة"). وتتمثَّل الواجبات الرئيس

ا لم تقرر األطراف  ة، م ان اعات بمقر األم د االجتم ا. وتُعق ا وخدمته داد له دة واإلع اق المتع

افت فيينا جميع االجتماعات التي ُعقدت حتى اآلن. ويُعيَّن  تض المتعاقدة خالف ذلك. وقد اس

قاً لشؤون موظف من شعبة أمان المنشآت النووية التابعة إلدارة ا ألمان واألمن النوويين منّسِ

  االتفاقية.

ية.  االت بين األطراف المتعاقدة عن طريق القنوات الدبلوماس وتتولى األمانة إدارة االتص

وعادة ما يجري اإلبالغ بمواعيد االجتماعات وغير ذلك من المعلومات أو الطلبات المهمة 

رة شفوية" ترسلها األمانة إلى ال بعثات الدائمة لألطراف المتعاقدة. وألسباب عن طريق "مذّكِ

عملية، ومن أجل ضمان تقديم المعلومات في الوقت المناسب، تُدعم المذكرة الشفوية برسالة 

ع المعلومات  ال الوطنية وعن طريق وض عن طريق البريد اإللكتروني إلى جهات االتص
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ل ية ا فاق س لالت ن المكرَّ بكي المؤمَّ لة على الموقع الش نة. وتُعدُّ ذات الص ده األما ذي تتعهَّ

ال الوطنية التابعة لألطراف  تخدام البريد اإللكتروني فيما بين جهات االتص االت باس االتص

ناً جوهريا في عملية استعراض النظراء.   المتعاقدة وبين هذه الجهات واألمانة مكّوِ

  

  الوطنية االتصال جهات

ال الوطنية بدور محوري في اال طلع جهات االتص االت فيما بين األطراف المتعاقدة تض تص

  وبين األمانة واألطراف المتعاقدة. 

ال وطنية (انظر  خص واحد لتعيينه جهة اتص وعلى كّلِ طرف متعاقد أن يتأكَّد من تحديد ش

ال الوطنية).  أن المؤهالت الواجب توافرها في جهة االتص المرفق الثاني بهذا الكتيِّب بش

خص وت م ذلك الش مية.ويُقدَّم اس ال به إلى األمانة عن طريق القنوات الرس يل االتص  فاص

ن الخاص  بكي المؤمَّ ول إلى الموقع الش ال الوطنية بإمكانية الوص د جهات االتص وتُزوَّ

 باالتفاقية، وتتولى المسؤولية عن تأدية طائفة متنوعة من المهام، أال وهي:

ؤولة لدى تلقي المعلومات من األمانة وإحالتها إلى الجهة (الجه ات) المعنية والمس

  الطرف المتعاقد، سواء كانت تلك الجهة منظمة (منظمات) أو شخصاً (أشخاص)؛

 القيام بدور حلقة الوصل ألغراض االتصاالت والمعلومات في جميع األوقات، وليس

  في سياق االجتماع االستعراضي فقط؛ 

 ن الخاص باالتفاقية؛رصد الوثائق والتعليقات المرفوعة إلى الموقع الشبكي   المؤمَّ

ن الخاص باالتفاقية؛   رفع التقارير الوطنية إلى الموقع الشبكي المؤمَّ

 ة باألطراف المتعاقدة ئلة والتعليقات المتعلقة بالتقارير الوطنية الخاص رفع األس

ن الخاص باالتفاقية؛   األخرى إلى الموقع الشبكي المؤمَّ

 ئلة األطراف المتعاقدة األخرى إلى الموقع  طرحتها التيرفع اإلجابات على األس

ن الخاص باالتفاقية؛   الشبكي المؤمَّ
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 اإلبالغ في الوقت المناسب عن جميع ما يطرأ في بلدانهم من تغييرات يمكن أن تؤثِّر

  في عملية استعراض النظراء (مثل التغييرات في العناوين أو األسماء أو الوظائف).

ال الوطنية جزءاً مهما من عملية وتجعل هذه األدوار والم ؤوليات من جهات االتص س

ال الوطنية  طلع بها في إطار االتفاقية. ورغم أنَّ جهات االتص تعراض النظراء المض اس

ية التي تُعقد بموجب االتفاقية، فإنَّ العمل الذي  تعراض ؤولي االجتماعات االس وا من مس ليس

ل جزءاً جوهريا من العمل ّكِ ية. وينبغي أن تكون أول خطوة يتَّخذها أيُّ طرف يقومون به يش

ؤولية  ال وطنية. وتقع على عاتق كّلِ طرف متعاقد مس يح جهة اتص متعاقد جديد هي ترش

  إبالغ األمانة فوراً بأي تغييرات متعلقة بجهة االتصال الوطنية.

ؤولين (انظر  اوب المس اع تن ة في اجتم ارك ة للمش ال الوطني ات االتص دعى جه وتُ

  ).٢٢ حةالصف

  

  التوجيهية والمبادئ الداخلي النظام

يري العتماد النظام الداخلي والالئحة  عقب دخول االتفاقية حيِّز النفاذ، ُعقد اجتماع تحض

من االتفاقية لوضعها دعماً لعملية  ٢٢المالية والوثائق األخرى ذات الصلة التي تدعو المادة 

  استعراض النظراء.

  

   



  ١٢الصفحة 

 
 

  :وهناك ثالث وثائق داعمة

  ).INFCIRC/573النظام الداخلي والالئحة المالية (الوثيقة   )١(

تعراض   ع هذه الوثيقة القواعد العامة للنظام الداخلي والالئحة المالية لعملية اس تض

  النظراء المضطلع بها في إطار االتفاقية.

طلع بها بموجب اتفاقية األمان   )٢( تعراض التي يُض أن عملية االس مبادئ توجيهية بش

  )INFCIRC/571لنووي (الوثيقة ا

م هذه الوثيقة إرشادات بشأن كيفية إدارة عملية استعراض النظراء بأفضل طريقة   تقّدِ

  ممكنة.

أن التقارير الوطنية المقدَّمة بموجب اتفاقية األمان النووي (الوثيقة   )٣( مبادئ توجيهية بش

INFCIRC/572(  

تمل عليه ال  ف هذه الوثيقة ما ينبغي أن تش تقارير الوطنية التي يلتزم كلُّ طرف تص

ات  اع دة األخرى في االجتم اق ا األطراف المتع ه تعرض ا لتس داده إع د ب اق متع

  االستعراضية.

ية  تعراض ويجوز لألطراف المتعاقدة تعديل هذه الوثائق، بتوافق اآلراء، في اجتماعاتها االس

يغة  تثنائية. ويمكن االطالع على هذه الوثائق وفق آخر ص بكي أو االس لها في الموقع الش

  للوكالة عبر الرابط التالي:

https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/convention-nuclear-safety  

 

  الوطنية التقارير

ل اجتما ع استعراضي، يتعيَّن على كّلِ طرف متعاقد أن يعدَّ تقريراً وطنيا عن التدابير التي لّكِ

  اتَّخذها لتنفيذ التزاماته بمقتضى االتفاقية.

قة  بإعداد التقرير  INFCIRC/572والوثي ما يتعلق  ي للمعلومات في در الرئيس هي المص

  طني ومضمونه.الوطني. وتحتوي الوثيقة على تفاصيل بشأن هيكل التقرير الو



  ١٣الصفحة 

 
 

ل  وينبغي أن تتولى الهيئة الرقابية إعداد التقرير الوطني، بمشاركة جميع األطراف التي تتحمَّ

يما الجهات المرخَّص لها والمنظمات  آت النووية، وال س لة بأمان المنش ؤوليات ذات ص مس

تعراض، ينبغي دائماً تقديم تقرير مكتمل قائم بذات ير عملية االس ِغّلة. ولتيس ه، وليس المش

تقريراً يقتصر على التغييرات والتحديثات المدخلة، تالفياً لالضطرار إلى اإلحالة إلى تقارير 

  سابقة وإعادة استعراضها.

اعد  وعموماً، يتناول التقرير الوطني جميع جوانب البرنامج الوطني لألمان النووي. ويس

  لألسباب التالية:إعداد هذه التقارير على التحسين كثيراً من األمان النووي، 

 ِينطوي إعداد أول تقرير وطني على توفير تقييم شامل "لحالة األمان النووي" في كّل

  بلد من خالل تناول المسائل المطروحة في مواد االتفاقية.

 تستند التقارير الوطنية الالحقة إلى التقارير السابقة، وتبيِّن إجراءات المتابعة المتَّخذة

ل للخطوات والتدابير منذ آخر اجتماع  ي، في إطار تقييم ذاتي متواص تعراض اس

المتَّخذة بالفعل والتي ال تزال قيد التنفيذ واألنشطة المعتزم تنفيذها في المستقبل بهدف 

  تعزيز األمان النووي.

وإذا لم تكن لدى الطرف المتعاقد منشآت نووية مخطط لها أو قيد التشغيل، فإنَّ التقرير يمكن 

من االتفاقية. ومن المحبَّذ  ١٦و ٨و ٧بالِقصر وسينصبُّ تركيزه تحديداً على المواد  أن يتَّسم

مولة بالمواد  طة المش اً تقديم معلومات عن األنش من االتفاقية (الوثيقة  ١٥و ١٠و ٩أيض

INFCIRC/572 آت نووية ولكنها ت لديها منش اً األطراف المتعاقدة التي ليس ع أيض جَّ ). وتُش

تهال ط الس يداً عن المواد تخّطِ حد من  ١٩إلى  ١٠ل برنامج للقوى النووية على اإلبالغ ت

افية في هذا على  INFCIRC/572االتفاقية. وينصُّ الجزء (هاء) من الوثيقة  ادات إض إرش

  الصدد.

ف قبل انعقاد االجتماع  هر ونص بعة أش ويُقدَّم التقرير الوطني في موعد ال يتجاوز س

  االستعراضي.



  ١٤الصفحة 

 
 

ن الخاص باالتفاقية، في وينبغي تقديم ال بكي المؤمَّ تقارير الوطنية إلكترونيا، عبر الموقع الش

ق  عة واحدة PDFملف واحد بنس خة مطبوعة واحدة، إلى األمانة، في وثيقة مجمَّ ، وفي نس

  تحتوي على المتن الرئيسي وكذلك جميع المرفقات.

 

  واإلجابات األسئلة

ة معقولة لمن مه األطراف المتعاقدة األخرى من تُتاح لكّلِ طرف متعاقد فرص ة ما تقّدِ اقش

أن هذه التقارير (المادة  احات بش من االتفاقية). ومن المهم للغاية في  ٢٠تقارير وطلب إيض

م باالنفتاح  اط في عملية تتَّس ارك كلُّ طرف متعاقد بنش تعراض النظراء أن يش عملية اس

تعراض التقرير الوطني المقدَّم من  فافية عند اس ه وكذلك عند والش هذا الطرف المتعاقد نفس

استعراض التقارير المقدَّمة من األطراف المتعاقدة األخرى. واألداة األساسية في هذا الصدد 

هي تقديم التعليقات واألسئلة بشأن التقارير الوطنية المقدَّمة من األطراف المتعاقدة األخرى، 

ئلة التي تطرحها األطراف ومن ثمَّ فإنَّه يُتوقَّع  المتعاقدة األخرى. وتقديم اإلجابات على األس

ن الخاص باالتفاقية أيَّ تعليقات  بكي المؤمَّ ر على الموقع الش من كّلِ طرف متعاقد أن ينش

أن التحديات  توى جودة التقرير ومحتوياته، وعلى التقدم المحرز بش عامة جوهرية على مس

أ ابقة، وعلى المقترحات المقدَّمة بش ات واالقتراحات الس ن االقتراحات والتحديات والممارس

تخدام القالب  تعراض، وذلك باس ة من االس تخلص تنتاجات عامة مس الجيدة، وكذلك أيُّ اس

  .INFCIRC/571النموذجي المقدَّم في المرفق الرابع بالوثيقة 

ن الخاص باالتفاقية  بكي المؤمَّ ئلتها وتعليقاتها على الموقع الش ر األطراف المتعاقدة أس وتنش

ي موعد ال يتجاوز أربعة أشهر قبل انعقاد االجتماع االستعراضي، في حين تُنشر اإلجابات ف

  ر واحد قبل انعقاد االجتماع.هفي موعد ال يتجاوز ش

م األطراف المتعاقدة أثناء جلسات المجموعات  المعقودة في  قُطريةالوباإلضافة إلى ذلك، تقّدِ

ي، كلٌّ في المجم تعراض فويا  قُطريةالوعة إطار االجتماع االس اً ش التي ينتمي إليها، عرض

 لتقريرها الوطني واألسئلة المطروحة واإلجابات المقدَّمة.

  



  ١٥الصفحة 

 
 

ية   السّرِ

اس  ريحة فيما بين األطراف المتعاقدة على أس ات منفتحة وص بغية التمكين من إجراء مناقش

ألطراف المتعاقدة أثناء من الثقة واالحترام المتبادلين، فإنَّ مضمون المناقشات التي تجريها ا

ية. ومن ثمَّ تُعتبر  استعراض التقارير الوطنية في كّلِ اجتماع استعراضي يخضع لقيود السّرِ

ية. بيد أنَّ األطراف  التقارير الوطنية التي تُعدُّها األطراف المتعاقدة أيضاً متَّسمة بطابع السّرِ

ع على إتاحة تقاريرها الوطنية لعموم  جَّ بكة اإلنترنت المتعاقدة تُش رها على ش الجمهور بنش

  بهدف تعزيز الشفافية فيما يتعلق بعملياتها الرقابية.

ابع، تتيح األمانة للجمهور كلَّ تقرير من التقارير  ي الس تعراض وابتداًء من االجتماع االس

ن  بكي المؤمَّ يغة المرفوعة إلى الموقع الش ية، بالص تعراض الوطنية المقدَّمة لالجتماعات االس

ون ال ي، ما لم يخطر  ٩٠خاص باالتفاقية، في غض تعراض يوماً من انعقاد االجتماع االس

  ).INFCIRC/571الطرف المتعاقد المعني األمانة باعتراضه على ذلك (الوثيقة 

ن  وباإلضافة إلى ذلك، تُتاح أيضاً لجميع األطراف المتعاقدة عن طريق الموقع الشبكي المؤمَّ

ية الخاص باالتفاقية جميُع ال تعراض ٌخ من التقارير االس ، قُطريةالتقارير الوطنية، ونس

  .)INFCIRC/571(الوثيقة  قُطريةالوالعروض الوطنية المقدَّمة في جلسات المجموعات 

  



  ١٦الصفحة 

 
 

 ً   عملية االستعراض  -ثالثا

ينطوي اكتساب صفة الطرف المتعاقد في االتفاقية على التقيُّد بالوفاء ببعض االلتزامات، أال 

  وهي:

اد تقرير وطني؛إعد  

 ئلة تعراض التقارير الوطنية المقدَّمة من األطراف المتعاقدة األخرى وتقديم األس اس

  بشأنها؛ 

مها األطراف المتعاقدة؛   تقديم اإلجابات على األسئلة المكتوبة التي تقّدِ

.المشاركة بنشاط في االجتماعات التنظيمية واالستعراضية واالستثنائية  

م قدة من وهذه االلتزا عا هدف تمكين جميع األطراف المت ر ب جدول زمني مقرَّ ات محكومة ب

تعراض النظراء في إطار دورة مدَّتها ثالث  طلع بعملية اس اركة في العملية. ويُض المش

  من االتفاقية. ٢١من المادة  ٣سنوات، على النحو المبيَّن في الفقرة 

ل قة ا هذه الطري تعراض النظراء ب ية اس ها تنطوي على التزام ورغم تنظيم عمل فإنَّ دورية، 

  بعملية قوامها التعلُّم والتحسين بصورة مستمرة.

 

  لالستعراض الزمني الجدول

تعراض االتفاقية عدَّة مرات منذ عام  ل الجدول الزمني لعملية اس تيعاب  ١٩٩٩ُعّدِ بغية اس

  الخبرات المكتسبة وتلبية االحتياجات التي ظهرت.

؛ ١٩٩٩نيسان/أبريل  ٢٣إلى  ١٢ي األول في فيينا في الفترة من وُعقد االجتماع االستعراض

ادس في الفترة من  ي الس تعراض اع االس د االجتم ارس إلى  ٢٤في حين ُعق آذار/م

  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٤

يغته المعتمدة خالل  ١ويبيِّن الجدول  تعراض النظراء، بص أدناه الجدول الزمني لعملية اس

  االجتماع االستعراضي الرابع.



  ١٧الصفحة 

 
 

  لالستعراض الزمني الجدول -١ الجدول

عدد األشهر السابقة 

على انعقاد االجتماع 

  االستعراضي

  الحدث

  االجتماع االستعراضي السابق.  ٣٦ -ت 

دة على   ١٩ -ت  اق اع التنظيمي لتوزيع األطراف المتع اد االجتم انعق

ات  ةالالمجموع ل  قُطري اع المقب ؤولين لالجتم اب المس وانتخ

تعراض االت ي ونائبيه الس تعراض فاقية، أي رئيس االجتماع االس

ؤولي المجموعات  اء المجموعات  قُطريةالومس  قُطريةال(رؤس

  ونوابهم والمقررين والمنسقين).

قدة (عبر   ٧٫٥ -ت  عا ية من األطراف المت قارير الوطن قديم الت آخر موعد لت

ن الخاص باالتفاقية)   الموقع الشبكي المؤمَّ

أن التقارير آخر موعد لتقدي  ٤ -ت  ئلة والتعليقات المكتوبة بش م األس

الوطنية المقدَّمة من جميع األطراف المتعاقدة (عبر الموقع الشبكي 

ن الخاص باالتفاقية)   المؤمَّ

  اجتماع المسؤولين  ١٫٥ -ت 

ئلة المكتوبة المقدَّمة من كّلِ   ١ -ت  آخر موعد لتقديم اإلجابات على األس

ن الخاص باالتفاقية)طرف متعاقد (عبر الموقع ال   شبكي المؤمَّ

  االجتماع االستعراضي  ت = صفر

 



  ١٨الصفحة 

 
 

 
 

االجتماع االستعراضي ( أسبوعان اثنان)  

 

 نصف يوم الجلسة العامة االفتتاحية

  أيام ونصف يوم٤ جلسات المجموعات القُطرية

الجلسة العامة الختامية 

 تقارير المقّررين)   ١

 التقرير الموجز)   ٢

تقرير الرئيس )   ٣

  أيام٥

 

 االجتماع التنظيمي

 التقارير الوطنية

 األسئلة والتعليقات

 اإلجابات المكتوبة

  شهراً ١٩

  أشهر٧¡

  أشهر٤

 شهر واحد

  

  

  

  

   



  ١٩الصفحة 

 
 

  التنظيمي االجتماع

  يُعقد اجتماع تنظيمي قبل انعقاد كّلِ اجتماع استعراضي بتسعة عشر شهراً تقريباً.

قة  قاً للوثي قدِّ INFCIRC/571ووف قدة على أن ت عا ع األطراف المت جَّ بل ، تُش نة ق م إلى األما

حين والمناوبين الذين ترغب في أن يُنظر في  هر واحد تعيينات المرش االجتماع التنظيمي بش

اس معايير  حين على أس ؤولين. وينبغي اختيار المرش ب المس منهاانتخابهم لمناص  من ض

  الدراية الفنية والنزاهة واالستعداد لالضطالع باألعباء المطلوبة.

  جتماع التنظيمي فيما يلي:وتتمثَّل أهداف اال

انتخاب رئيس االجتماع االستعراضي المقبل ونائبيه؛  

 لالجتماع االستعراضي المقبل؛ قُطريةإنشاء مجموعات  

 ؤولي المجموعات اء والمقررون  قُطريةالانتخاب مس اء ونواب الرؤس (الرؤس

ي المقبل وإلحاقهم بالمجموعات  تعراض قون) لالجتماع االس بحيث ال  طريةقُ الوالمنس

  التي ينتمي إليها بلده؛ قُطريةاليكون أي مسؤول ملحقًا بالمجموعة 

دعوة أي مراقبين لحضور االجتماع االستعراضي؛  

 مها ساس التكاليف التقديرية التي تقّدِ التوصية بميزانية لالجتماع االستعراضي على أ

  األمانة؛

لة بتنفيذ االتفا ويته في النظر في أي أمور أخرى ذات ص قية، في حدود ما لم تتم تس

  آخر اجتماع استعراضي؛

وضع جدول زمني مؤقت لالجتماع االستعراضي؛  

 اقتراح أيَّ مواضيع يمكن أن تستحق أن توليها األطراف المتعاقدة عناية خاصة عند

  إعداد تقاريرها الوطنية المقبلة؛

سة مواضيعية في ا الجتماع االستعراضي من أجل البت فيما إذا كان ينبغي تنظيم جل

تفيض في  وع بعينه قد ال يُنظر فيه على نحو مس ق بمزيد من التحديد لموض التطرُّ

  ، وذلك على أساس طوعي.قُطريةالإطار ترتيبات المجموعات 



  ٢٠الصفحة 

 
 

أ المجموعات  ) INFCIRC/573وفقاً للنظام الداخلي والالئحة المالية (الوثيقة  قُطريةالوتُنش

تعراض (الوثيقة وللمرفق الثالث بال أن عملية االس ، )INFCIRC/571مبادئ التوجيهية بش

  .قُطريةالوالذي يبيِّن بالتفصيل أسلوب تحديد تكوين المجموعات 

  ويكون حضور االجتماع التنظيمي مفتوحاً لجميع األطراف المتعاقدة.

  االستعراضي االجتماع مسؤولو

بما جاء في النظام الداخلي والالئحة المالية (ا ؤولي INFCIRC/573لوثيقة حس )، فإنَّ مس

  االجتماع االستعراضي هم كما يلي:

 رئيس االجتماع؛  

 .نائبا رئيس االجتماع  

  قُطريةولكّلِ مجموعة:  

  ؛قُطريةالرئيس المجموعة  

  ؛قُطريةالنائب رئيس المجموعة  

 ر؛   المقّرِ

 .ق   المنّسِ

ؤولين في ال ؤوليات المنوطة بهؤالء المس ف األدوار والمس نظام الداخلي والالئحة ويرد وص

ة  ة (الوثيق الي ة INFCIRC/573الم أن عملي ة بش ادئ التوجيهي المب اني ب ) وفي المرفق الث

)، والذي يرد مستنسخاً في المرفق الثاني بهذا الكتيِّب. INFCIRC/571االستعراض (الوثيقة 

  وتتمثل المهام األساسية الموكلة إلى المسؤولين فيما يلي:

  رئيس االجتماع •

اع    ير االجتم تعراض وس ة االس ة عملي اع إدارة ومراقب يتولى رئيس االجتم

ات العامة  ية الموكلة إليه هي أن يترأس الجلس ؤولية الرئيس ي. والمس تعراض االس

ة اللجنة  ي. ويتولى رئيس االجتماع رئاس تعراض المعقودة في إطار االجتماع االس

رين، يُعدُّ رئيس االج اندة من المقّرِ روع تقرير موجز لتعتمده العامة. وبمس تماع مش
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افة إلى ذلك، يُعدُّ رئيس  ي. وباإلض تعراض ة العامة الختامية لالجتماع االس الجلس

اع  ل رئيس االجتم ا يمثِّ الً بعنوان "تقرير الرئيس". كم اع تقريراً منفص االجتم

  األطراف المتعاقدة الحاضرة في االجتماع االستعراضي أمام وسائط اإلعالم.

  يس االجتماعنائب رئ •

اعد    رورة ويس يحلُّ نائب (نائبا) رئيس االجتماع محلَّ رئيس االجتماع عند الض

س  بيل المثال، عن طريق ترؤُّ اء (على س ب االقتض اعدا) رئيس االجتماع حس (يس

  اجتماعات المجموعات واللجان)، بناًء على طلب رئيس االجتماع.

  قُطريةالرئيس المجموعة  •

ية   ؤولية الرئيس هي أن يترأس، وأن يدير  قُطريةالالموكلة إلى رئيس المجموعة  المس

اء المجموعات قُطريةالبوجه عام، اجتماعات مجموعته   قُطريةال. ويجب على رؤس

ات العامة حتى ينفِّذوا، كٌل في مجموعته  اركوا في الجلس ، المقررات قُطريةالأن يش

ي أن يعمل رئيس المجموعة الصادرة عن الجلسات العامة. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغ

ات مجموعته  قُطريةال ات في جلس ر في  قُطريةالعلى تحفيز المناقش اند المقّرِ وأن يس

ر. قُطريةالإعداد التقارير االستعراضية    وتقرير المقّرِ

  قُطريةالنواب رؤساء المجموعات  •

ة    ب رئيس المجموع ائ لُّ ن ةاليح ة  قُطري لَّ رئيس المجموع ةالمح  من في أّيٍ  قُطري

ية  تعراض ر في إعداد التقارير االس اند المقّرِ اء، ويس ب االقتض واجبات الرئيس، حس

ر. قُطريةال   وتقرير المقّرِ
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ر •   المقّرِ

ر بوظيفة أساسية في عملية استعراض النظراء. والمسؤولية الرئيسية    يضطلع المقّرِ

من  الموكلة إلى المقرر هي أن يكون ملما بالتقارير الوطنية المزمع ها ض عرض

دة  قُطريةالالمجموعة  وَّ ي المس تعراض ق، وأن يُعدَّ قبل االجتماع االس وبتحليل المنّسِ

ي ال تعراض اء  قُطرياألولية للتقرير االس الخاص بكّلِ تقرير وطني مقدَّم من أعض

اء المجموعة قُطريةالالمجموعة  دة األولية ألعض وَّ إلبداء  قُطريةال. وتُتاح هذه المس

ع التقرير في تعليقاتهم  بوعين، ويوض ي بأس تعراض عليها قبل انعقاد االجتماع االس

لة في المجموعة  ات ذات الص يغته النهائية بعد إجراء المناقش لِّط قُطريةالص . ويس

ر الضوء على المواضيع والقضايا التي تتفق المجموعة  على أنَّها تمثِّل  قُطريةالالمقّرِ

وب أ تص ات جيِّدة أو مجاالت يُس ي ممارس تعراض ن تحظى بالمتابعة في اجتماع اس

  الحق.

م    ر أن يقّدِ ي، يجب على المقّرِ تعراض ة العامة الختامية لالجتماع االس وفي الجلس

اً للنتائج التي انتهت إليها المجموعة  ات النظراء  قُطريةالعرض تعراض في إطار اس

ات التي جرت في المجموعة  ص فيه المناقش ر)، يلّخِ وما انتهت  طريةقُ ال(تقرير المقّرِ

  إليه هذه المناقشات.

  

  المنّسِق •

ق هي تحليل التقارير الوطنية المقدَّمة من    ية الموكلة إلى المنّسِ ؤولية الرئيس المس

اء المجموعة  ئلة والتعليقات المكتوبة المقدَّمة قبل  قُطريةالأعض وكذلك جميع األس

ق هذه ال نِّف المنّسِ ي. ويص تعراض ئلة إلى فئات انعقاد االجتماع االس تعليقات واألس

ياق القيام بذلك،  وعيا. وفي س وفقاً لمواد االتفاقية ويعمل على تحليلها تحليالً موض

ق أيَّ اتجاهات ومواضيع وقضايا رئيسية تنشأ عن تلك األسئلة  د المنّسِ ينبغي أن يحّدِ

هرين م ق تحليله إلى األطراف المتعاقدة قبل ش م المنّسِ ن االجتماع والتعليقات. ويقّدِ

ق رئيس المجموعة  اند المنّسِ ي. كما يس تعراض ل مع  قُطريةالاالس في التواص
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ال الوطنية في حالة التأخر عن المواعيد النهائية  ائها، ويتابع مع جهات االتص أعض

ات المجموعات  رة. وفي جلس ق رئيس المجموعة في قُطريةالالمقرَّ اند المنّسِ ، يس

اي يع والقض ئلة والتعليقات معالجة جميع المواض أ عن تحليل األس ية التي تنش ا الرئيس

  أثناء مناقشة التقارير الوطنية المعنية.

لُّ    تعراض النظراء. ويظ ة اس ة "العمود الفقري" لعملي اب ؤولون بمث ويُعتبر المس

ؤولون المعيَّنون في اجتماع تنظيمي يتولون مهامهم إلى أن يحلَّ محلَّهم آخرون  المس

بهم في االجتماع التن ظيمي التالي، وهو ما يعني أنَّهم في حقيقة األمر يتولون مناص

ؤول واحد على  نوات. وينبغي، حيثما أمكن، أن يكون هناك مس لفترة مدَّتها ثالث س

  لديه خبرة سابقة في العمل كمسؤول في إطار االتفاقية. قُطريةاألقل في كل مجموعة 

  

  المسؤولين تناوب اجتماع

ؤولين" INFICIRC/571في الوثيقة على النحو المبيَّن  م األمانة اجتماعاً "لتناوب المس ، تنّظِ

ي القادمين والمغادرين من تبادل  تعراض ؤولي االجتماع االس مدَّته يوم واحد، لتمكين مس

يل، بما في ذلك الوثائق  ي بالتفص تعراض رح عملية االجتماع االس الخبرات عن طريق ش

مان نقل المعارف عن ات ية، وض ؤولين، الرئيس فاقية األمان النووي وعملياتها ودور المس

  في تعزيز الكفاءة والفعالية في عملية استعراض النظراء. وذلك بهدف المساهمة

  وتُدعى جهات االتصال الوطنية أيضاً للمشاركة في اجتماع تناوب المسؤولين.
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  المسؤولين اجتماع

شهر ونصف تقريباً، يجتمع جميع المسؤولين للنظر في  انعقاد قبل االجتماع االستعراضي ب

ي. وتُعطي  تعراض يرات النهائية لعقد االجتماع االس يتبعونه وفي التحض النهج العام الذي س

تية  ائل اللوجس ي، مثل المس تعراض ير لعقد االجتماع االس األمانة معلومات عامة عن التحض

م والتنظيمية، وكذلك االقتراحات التنظيمية التي سوف يعالجها االجتما ع االستعراضي. ويقّدِ

قو المجموعات  اء كّلِ مجموعة  قُطريةالمنّسِ ئلة الواردة من أعض وعيا لألس تحليالً موض

ئلة والتعليقات المقدَّمة من األطراف المتعاقدة قُطرية دون أيَّ اتجاهات تظهر في األس ، ويحّدِ

  بشأن التقارير الوطنية.

اً ع ؤولون أيض ية وفي هذا االجتماع، يتفق المس تعراض لى قالب نموذجي للتقارير االس

سب قُطريةال سيُتَّبع في عرض التقارير الوطنية، بما يتيح االستخدام المنا ، وعلى النهج الذي 

  للوقت المخصص لكل طرف من األطراف المتعاقدة.

اعدة نائبي  ي بمس تعراض ؤولين رئيُس االجتماع االس ة اجتماع المس وعادة ما يتولى رئاس

أن هذا االجتماع ليُقدَّم إلى االجتماع الرئيس. وفي  ؤولين، يُعدُّ تقرير بش نهاية اجتماع المس

  االستعراضي.

  

  االستعراضي االجتماع

من االتفاقية،  ٢١من المادة  ٣تُعقد االجتماعات االستعراضية كلَّ ثالث سنوات، وفقاً للفقرة 

  ع األطراف المتعاقدة.وهي تتيح الفرصة الستعراض التقارير الوطنية المقدَّمة من جمي

ية على  تعراض بَّ تركيز االجتماعات االس ياغة االتفاقية، انص وخالل أول عقد مرَّ بعد ص

تفادة من الدروس  نوات، ثبت أنَّ االس شواغل تقنية محدَّدة متعلقة باألمان. وعلى مّرِ هذه الس

  ال األمان.التقنية قد تحقَّقت وأنَّ هناك تحسينات نُفِّذت أو يجري تنفيذها في مج
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تمر لألمان النووي في  ين المس ز األطراف المتعاقدة على التحس وفي الوقت الراهن ترّكِ

ي  بيل تحقيق هذا الهدف، ال بدَّ من وجود التزاٍم طويل األجل باألمان وتوّخِ بلدانها. وفي س

للكشف اليقظة فيما يخصُّ األمان على جميع المستويات التنظيمية. ويجب وضع آليات فعَّالة 

ر، وكذلك، وهو األهم، إنشاء شبكات ونظم تعمل بكفاءة  عن المشكالت وتقييمها في وقت مبّكِ

ال المنبثقة  تخدام االتفاقية وقنوات االتص تفادة. ويُعدُّ تعزيز اس م الدروس المس من أجل تقاُس

  عنها أمراً ضروريا لبلوغ هذا الهدف.

ي أن وتتطلَّب القواعد المعمول بها من كّلِ طرف م تعراض ارك في االجتماع االس تعاقد يش

ب  ارون، حس تش يكون ممثَّال بمندوب واحد يجوز أن يرافقه ممثِّلون مناوبون وخبراء ومس

ية هي  تعراض ات العامة المعقودة في االجتماعات االس اء. ولغات العمل في الجلس االقتض

ر األطراف المتعاقدة اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، م ا لم تقّرِ

  خالف ذلك أثناء االجتماع التنظيمي.

ويتألَّف االجتماع االستعراضي من ثالثة أجزاء رئيسية: الجلسة العامة االفتتاحية، وجلسات 

  ، والجلسة العامة الختامية.قُطريةالالمجموعات 

  

  الجلسة العامة االفتتاحية -١

ة  ة العامة االفتتاحية هي جلس ائل اإلجرائية الالزمة الجلس ة المس بيا تُعقد لمناقش يرة نس قص

ي، بما في ذلك فحص وثائق اعتماد المندوبين. ويمكن تقديم  تعراض يير االجتماع االس لتس

  كلمات وطنية لكنها ال تُقبل إال في شكٍل مكتوب، وفقاً للنظام الداخلي. 
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  قُطريةالجلسات المجموعات  -٢

ة العامة ع األطراف المتعاقدة على مجموعات  بعد انتهاء الجلس بغية  قُطريةاالفتتاحية، تتوزَّ

ق للتقارير الوطنية المقدَّمة من األطراف المتعاقدة األخرى األعضاء  ستعراض متعّمِ إجراء ا

إلى كّلِ الوقت المتبقي من  قُطريةالفي نفس المجموعة. وعادةً ما تحتاج جلسات المجموعات 

  األسبوع األول.

ارك األ عة على كّلِ مجموعة وتش اء متمتعين  قُطريةطراف المتعاقدة الموزَّ فة أعض بص

بكامل حقوق العضوية في جميع جلسات تلك المجموعة. وتشارك سائر األطراف المتعاقدة، 

ئلة جوهرية تتعلق بالتقرير الوطني المقدَّم من  رت أس يما األطراف المتعاقدة التي نش وال س

ر اس تعراض تقريره الوطني، على النحو المبيَّن في المبادئ التوجيهية الطرف المتعاقد المقرَّ

  والنظام الداخلي.

تعرض كلُّ مجموعة  قة  قُطريةوتس ائها بطريقة متس التقارير الوطنية المقدَّمة من أعض

ومحايدة. وتبدأ عملية استعراض النظراء بتوزيع جميع التقارير الوطنية قبل انعقاد االجتماع 

سب ن الخاص االستعراضي ب شبكي المؤمَّ شهر، وبنشر التعليقات واألسئلة على الموقع ال عة أ

ات المجموعات  ز على التغييرات  قُطريةالباالتفاقية. ومن ثمَّ يمكن أن يُتوقَّع من جلس أن ترّكِ

  الُمفاد بها التي طرأت منذ االجتماع االستعراضي السابق وعلى الوضع الفعلي القائم.

مه ووفقاً للمبادئ التوج ات بعرض وطني يقّدِ تعراض، تبدأ الجلس أن عملية االس يهية بش

ر استعراض تقريره الوطني، وفقاً لقالب نموذجي ُمعّدٍ لهذا الغرض.   الطرف المتعاقد المقرَّ

ئلة والتعليقات الجوهرية المكتوبة المقدَّمة  بعد ذلك، يردُّ الطرف المتعاقد المعني على األس

ق المجموعة عبر الموقع الشبكي المؤمَّ    .قُطريةالن الخاص باالتفاقية أو إلى منّسِ
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مت. وألغراض  ئلة والتعليقات التي قُّدِ ة التقرير الوطني وجميع األس وتلي ذلك فترة لمناقش

ة، تنظر المجموعة  ية  قُطريةالهذه المناقش تعراض دات التقارير االس وَّ التي  قُطريةالفي مس

  عها في صيغتها النهائية.وتض ١أُِعّدت قبل االجتماع االستعراضي

اء المجموعات  اركين متمتعين بكامل قُطريةالوختاماً، ينبغي أن يناقش أعض فتهم مش ، بص

ي ال تعراض اركة، التقرير االس وأن يتفقوا عليه. ويجب أن يقِدّم التقرير  قُطريحقوق المش

ي ال تعراض ة التقر قُطرياالس ير الوطني موجزاً متوازناً لآلراء التي أُبِديت عند مناقش

دة  ات الجي ارس ِدّد المم اق واالختالف، وأن يح اط االتف ن نق مَّ المعني، وينبغي أن يتض

رد  وء على أي مجاالت تبعث على القلق، وأن يس ليط الض افة إلى تس والتحديات باإلض

رت مناقشتها في الجلسة العامة الختامية.   القضايا/المواضيع الرئيسية التي تقرَّ

ة مع أع اء المجموعة وعقب المناقش ، يتولى رئيس المجموعة ونائب رئيس قُطريةالض

ر، باالستناد إلى التقرير االستعراضي ال ، وضع الصيغة النهائية من قُطريالمجموعة والمقّرِ

ر المجموعة  ر الذي سيعرضه مقّرِ في جلسة عامة من جلسات االجتماع  قُطريةالتقرير المقّرِ

  االستعراضي.

 
 قُطري(مبادئ توجيهية بشأن عملية االستعراض)، ينبغي أن يستند التقرير االستعراضي ال /571INFCIRCوفقاً للوثيقة  ١

إلى جمع المعلومات واآلراء عن التعليقات الموضوعية على الجودة العامة للتقرير الوطني؛ ومدى  إلى قالب نموذجي يهدف

(مبادئ توجيهية بشأن عملية االستعراض) أو للمواضيع  INFCIRC/572امتثال التقرير الوطني للمواضيع المحدَّدة في الوثيقة 

التقرير الوطني؛ وتحديد المقترحات المتعلقة بإدخال تحسينات التي ُطِلبت بعد االجتماع التنظيمي؛ ومستوى الشفافية في 

  والتحديات المقبلة؛ وأي استنتاجات وتوصيات انتهى إليها استعراض النظراء.



  ٢٨الصفحة 

 
 

 

 التقرير االستعراضي القُطري

Country Group Session 

 عرض
التقرير الوطني المقدَّم من البلدان 

 الردود على األسئلة والتعليقات المكتوبة

 األسئلة اإلضافية، المناقشات،
 الملحوظات، الممارسات الجيدة،

 التحديات، االقتراحات

المشاركون: أعضاء المجموعة القُطرية والبلدان 
 التي قدَّمت أسئلة وتعليقات مكتوبة

 جلسة المجموعة القُطرية

رين  تقارير المقّرِ

 التقرير الموجز

 تقرير الرئيس

 الجلسة العامة الختامية

  

ابقة هي فتح باب  ية الس تعراض ة المتَّبعة في االجتماعات االس ملحوظة: كانت الممارس

  لجميع األطراف المتعاقدة الراغبة في ذلك. قُطريةالحضور جلسات المجموعات 



  ٢٩الصفحة 

 
 

  المكتب  –

أثناء االجتماع االستعراضي، يُنشأ مكتب لمساعدة رئيس االجتماع في إدارة أعمال االجتماع 

  بصفة عامة.االستعراضي 

ة المكتب)، ونائبي  ي (الذي يتولى رئاس تعراض ويتألَّف المكتب من رئيس االجتماع االس

اء المجموعات  وين من قُطريةالرئيس االجتماع، ورؤس مَّ المكتب عض . وال يجوز أن يض

ات المكتب،  ور إحدى جلس ي حض تعراض نفس الوفد. وإذا تعذر على رئيس االجتماع االس

  د نائبيه ليتولى رئاسة تلك الجلسة.جاز له أن يعين أح

ويُدعى لحضور اجتماعات المكتب أيضاً، حسب االقتضاء، موظفون من األمانة، وهم عادة 

ر تقارير االتفاقية.   المستشار القانوني وأمين االجتماع واألمين العلمي، وكذلك ُمحّرِ

  

  الفريق العامل المفتوح العضوية  –

ئ األطراف المتعاق ة العامة االفتتاحية عادةً ما تُنش وية في الجلس دة فريقاً عامالً مفتوح العض

وية خالل  ات الفريق العامل المفتوح العض ي. وعادةً ما تُعقد جلس تعراض لالجتماع االس

األسبوع األول من االجتماع االستعراضي في نهاية كّلِ يوم. ووفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن 

تعراض، عادةً ما يترأس ا وية أحُد نائبي رئيس عملية االس لفريَق العامل المفتوح العض

  االجتماع االستعراضي.

ة وتطوير االقتراحات المقدَّمة من  وية هو مناقش والغرض من الفريق العامل المفتوح العض

  األطراف المتعاقدة قبل انعقاد االجتماع االستعراضي أو أثناء انعقاده.

لة ت تهدف هذه االقتراحات مواص تعراض النظراء من حيث وبوجه عام، تس ين عملية اس حس

فافية والفعالية، وتتطلَّب في بعض األحيان تعديل النظام الداخلي والالئحة  االنفتاح والش

  المالية والمبادئ التوجيهية ذات الصلة.

  وتُحال االقتراحات إلى الجلسة العامة فور توصُّل األطراف المتعاقدة إلى اتفاق بشأنها.

  



  ٣٠الصفحة 

 
 

  الختامية الجلسة العامة -٣

رون عرضاً عن النتائج التي  م المقِرّ تعراضي، يقّدِ ة العامة الختامية لالجتماع االس في الجلس

ص فيه تباعاً أهم  قُطريةالانتهت إليها المجموعة  ات النظراء، يلّخِ تعراض في إطار اس

ية  تعراض أن كّلِ طرف متعاقد كما هي موثَّقة في التقارير االس المالحظات الُمبداة بش

ات الجيدة، وكذلك أي مجاالت قُطريةلا ، بما في ذلك نقاط االتفاق واالختالف، والممارس

  تبعث على القلق.

مة على  ة الرّدِ على التعليقات المقدَّ وبعد تقديم هذا العرض، تُتاح لكّلِ طرف متعاقد فرص

دة األخرى أن تعلِّق عل اق ك، يمكن لألطراف المتع ة إلى ذل اف اإلض ى تقريره الوطني. وب

رين.   التقارير الوطنية وعلى تقارير المقّرِ

ائل إجرائية تقترحها األطراف المتعاقدة فيما يتعلق  ة العامة الختامية أي مس كما تناقش الجلس

بتنفيذ االتفاقية. ويمكن أيضاً لألطراف المتعاقدة أن تعتمد بتوافق اآلراء إدخال تعديالت على 

  .النظام الداخلي وعلى المبادئ التوجيهية

ي.  تعراض ة العامة وتعتمد، بتوافق اآلراء، التقرير الموجز عن االجتماع االس وتناقش الجلس

ل إليها. ويُتاح  تنتاجات التي توصَّ ها االجتماع واالس ايا التي ناقش وتتناول هذه الوثيقة القض

  التقرير الموجز لعموم الجمهور.

ص جميع وأخيراً، تحيط الجلسة العامة علماً بتقرير رئيس االجتما ع االستعراضي، الذي يلّخِ

ل إليها الفريق العامل المفتوح  تنتاجات التي توصَّ ير االجتماع، واالس أن س المالحظات بش

رات التي اتَّخذتها األطراف المتعاقدة.   العضوية، وجمع المقرَّ

   



  ٣١الصفحة 

 
 

  المؤتمر الصحفي ودعوة الصحفيين -٤

حفيين لحضINFCIRC/571وفقاً للوثيقة  ة العامة االفتتاحية ، تجوز دعوة الص ور الجلس

وكذلك حضور الجزء من الجلسة العامة الختامية الذي يجري فيه اعتماد الصيغة النهائية من 

  التقرير الموجز لالجتماع االستعراضي.

اء المجموعات  ي ونائباه ورؤس تعراض ر رئيس االجتماع االس افة إلى ذلك، يحض وباإلض

  نهاية كّلِ اجتماع استعراضي. مؤتمراً صحفيا يُنظَّم في قُطريةال

 

  االستثنائي االجتماع

يجوز عقد اجتماع استثنائي لألطراف المتعاقدة باإلضافة إلى اجتماع استعراضي، إذا اتفقت 

ناًء على طلب مكتوب  ماعات أو ب ناء أحد االجت ا أث مَّ قدة إ عا ية األطراف المت على ذلك أغلب

اع االستثنائي هو اجتماع لألطراف المتعاقدة، شأنه مقدَّم من أحد األطراف المتعاقدة. واالجتم

ي، وينطبق النظام الداخلي والالئحة المالية، بمراعاة التعديالت  تعراض أن االجتماع االس ش

يل، انظر المادة  تثنائية (لمزيد من التفاص من النظام  ٤٤الالزمة، على االجتماعات االس

  ).INFCIRC/573الداخلي والالئحة المالية، الوثيقة 

  ويتولى رئيس آخر اجتماع استعراضي ونائباه نفس مناصبهم في االجتماع االستثنائي.

  وحتى اآلن، ُعقد اجتماعان استثنائيان في مقّرِ الوكالة الرئيسي في فيينا بالنمسا.

تثنائي األول لألطراف المتعاقدة في  بتمبر  ٢٨وُعقد االجتماع االس ة  ٢٠٠٩أيلول/س لمناقش

  والموافقة عليها. INFCIRC/572رح إدخالها على الوثيقة التعديالت المقت

رت  ففي أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية في اليابان، قرَّ

تثنائيا بهدف  م اجتماعاً اس ي الخامس أن تنّظِ تعراض األطراف المتعاقدة في اجتماعها االس

م  تعراض وتقاس تفادة واإلجراءات التي اتخذتها تعزيز األمان عن طريق اس الدروس المس

تعراض الفعالية، والتحقُّق، عند  يما، واس األطراف المتعاقدة تجاوباً مع أحداث فوكوش

وص عليها في اتفاقية األمان النووي وُعقد  الحية األحكام المنص تمرار ص اء، من اس االقتض



  ٣٢الصفحة 

 
 

تثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة في الفترة  طس  ٣١إلى  ٢٧من االجتماع االس آب/أغس

٢٠١٢.  

تنتاجات التي انتهى إليها هذان االجتماعان على موقع   الوكالةويمكن االطالع على االس

  ، عبر الرابط: الخاص باالجتماعات السابقة الشبكي

https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/convention-nuclear-safety  

  

  إعالن فيينا بشأن األمان النووي

ي ا في  ٢ُعقد مؤتمر دبلوماس باط/فبراير  ٩في فيينا بالنمس ، للنظر في اقتراح من ٢٠١٥ش

ي را بتعديل اتفاقية األمان النووي. وأثناء هذا المؤتمر الدبلوماس ويس ، اعتمدت األطراف س

مل مبادئ  أن األمان النووي ("إعالن فيينا")، والذي يش المتعاقدة باإلجماع إعالن فيينا بش

ة  اعي ع ب اإلش ة الرامي إلى منع وقوع الحوادث ذات العواق اقي دف االتف ذ ه ة بتنفي متعلق

  والتخفيف من تلك العواقب في حال وقوعها.

ممكن، فقد أُصدر في شكل نشرة إعالمية (الوثيقة وبغية تعميم إعالن فيينا على أوسع نطاق 

INFCIRC/872 — .(انظر المرفق الثالث بهذا الكتيِّب  

ذه من  ا تتَّخ د فيم ا ينبغي أن تتجسَّ ادئ الواردة في إعالن فيين رت األطراف أنَّ المب وقرَّ

يما أثناء إعداد تقاريرها الوطنية، ابتداًء من التقارير الوطنية ا تُقدَّم إجراءات، وال س لتي س

ل أهداف  إلى االجتماع االستعراضي السابع. كما التزمت األطراف المتعاقدة بضمان أن تشّكِ

وص عليها في إعالن فيينا جزءاً ال يتجزأ من االعتبارات خالل االجتماعات  األمان المنص

تعراض  اعدة على تقوية عملية اس تخدم كمرجع للمس وف تُس ية المقبلة وأنها س تعراض االس

  نظراء الخاصة باتفاقية األمان النووي.ال

  

 
ً رسميا بتعديل المادة  ٣٢عمالً بالمادة   ٢ من اتفاقية األمان النووي، الوثيقة  ١٨من االتفاقية، قدَّمت سويسرا اقتراحا

INFCIRC/449 . رت األطراف المتعاقدة، بأغلبية الثلثين، إحالة االقتراح وفي االجتماع االستعراضي السادس لالتفاقية، قرَّ

  إلى مؤتمر دبلوماسي يُعقد في غضون سنة، لمواصلة النظر فيه.



  ٣٣الصفحة 

 
 

ن الشبكي الموقع   باالتفاقية الخاص المؤمَّ

ناً ألغراض ٢٠٠٤منذ عام  بكيا مؤمَّ ، تكفل الوكالة لألطراف المتعاقدة في االتفاقية موقعاً ش

قارير التي  قدة والت عا ها األطراف المت م قّدِ ثائق التي ت قديم والتوزيع اإللكتروني لجميع الو الت

ة لتوزيع  اً كمنص بكي أيض تخدم أمانة الوكالة ذلك الموقع الش تُعدُّ أثناء االجتماعات. وتس

  جميع المعلومات ذات الصلة على األطراف المتعاقدة.

بكي  لدخول إلى الموقع الش يةويمكن ا فاق باالت خاص  ن ال لة ب رتبط، المالمؤمَّ كا الموقع الو

بكي  )safety-nuclear-conventions/convention-safety-https://www.iaea.org/topics/nuclear( الش

  .عن طريق إدخال اسم مستخدم وكلمة سر

  

  

  

ية للتواصل  ى منه بفعالية كبيرة، وهو اآلن أداة رئيس وقد ثبت أن الموقع يؤدي الدور المتوخَّ

  بين األطراف المتعاقدة واألمانة دعماً لعملية االستعراض.

  



  ٣٤الصفحة 

 
 

  ويُستخدم الموقع على وجه التحديد في تقديم ما يلي:

 من  ١ية وعمالً بالفقرة من االتفاق ٥التقارير الوطنية، على النحو المطلوب في المادة

ادس والثامن  ٤٠المادة  مين الس من النظام الداخلي والالئحة المالية، وبمراعاة القس

  من المبادئ التوجيهية بشأن عملية االستعراض؛

 مين وص عليه في القس أن التقارير الوطنية، على النحو المنص ئلة والتعليقات بش األس

  ة بشأن عملية االستعراض؛السادس والثامن من المبادئ التوجيهي

 إجابات األسئلة المقدَّمة بشأن التقارير الوطنية، على النحو المنصوص عليه في القسم

  الثامن من المبادئ التوجيهية بشأن عملية االستعراض؛

 مة من البلدان األخرى (على تعراض األطراف المتعاقدة للتقارير الوطنية المقدَّ اس

وص عليه في  أن عملية النحو المنص ادس من المبادئ التوجيهية بش م الس القس

  االستعراض وفي المرفق الرابع بهذه المبادئ)؛

 ؛قُطريةالالتقارير االستعراضية  

 قي المجموعات   ؛قُطريةالتقارير منّسِ

 رين؛   تقارير المقّرِ

 ؛قُطريةالالعروض الوطنية المقدَّمة لجلسات المجموعات  

تقارير االجتماعات؛  

 .المراسالت الصادرة من األمانة  

بيل المثال:  اً طائفة متنوعة من المعلومات العامة (على س تخدميه أيض ويوفِّر الموقع لمس

  ، وجهات االتصال الوطنية، والمسؤولون).قُطريةالالمواعيد واآلجال، وتكوين المجموعات 

  

  



  ٣٥الصفحة 

 
 

ال  خص واحد ليقوم بدور جهة االتص ة بذلك ولكّلِ طرف متعاقد، يُعيَّن ش الوطنية الخاص

ّرِ الالزمة  الطرف. تخدمين وكلمات الس ماء المس ال الوطنية بأس د األمانة جهات االتص وتزّوِ

رية على النحو الالزم وفقاً للمادة  مان الس من االتفاقية.  ٢٧للدخول إلى الموقع، وذلك لض

، عند طلب ذلك، سوى مدير النظام التابع وللشخص  لألمانة. وال يحق ألحٍد تغيير كلمة السّرِ

قارير  جل رفع الت بة على الموقع من أ تا ية حق الك ال الوطن بدور جهة االتص لذي يقوم  ا

أن التقارير الوطنية  ئلة بش ر األس الوطنية المقدَّمة من الطرف المتعاقد الذي يتبعه، ونش

ات  اب دة األخرى، ورفع اإلج اق ة من األطراف المتع دَّم ة المق ئل اتطرح التيعلى األس  ه

  األطراف المتعاقدة األخرى. 

تمارة طلب تخدمي الموقع، يجب عليه ملء وتوقيع اس خاص من مس بح أحد األش  وحتى يص

رية. أن الس د  واتفاق بش ال الوطنية أن يتعهَّ خص الذي يقوم بدور جهة االتص ويُتوقَّع من الش

ّرِ تكفل لها الدخول إلى الم دت بكلمات س وقع لالطالع فقط، وأن قائمة بالهيئات التي ُزّوِ

  يتولى المسؤولية عن إبالغ تلك الجهات بالتغييرات التي تطرأ على كلمات السّرِ المذكورة.

https://www.iaea.org/topics/nuclear-( وختاماً، فإنَّ موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشبكي

safety-nuclear-conventions/convention-safety(  ً ا مل أيض أن  يش كمية من المعلومات بش

ية واالجتماعات التنظيمية  تعراض  كلماتوال التقارير الموجزةبما في ذلك االجتماعات االس

 ر. ويُتيح زالسابقةاالجتماعات الرابط الخاص بمتاحة عن طريق المتاحة لعموم الجمهور وال

ثائق’ ية المطالع على اال‘ الو قارير الوطن قت على الت قدة التي واف عا مة من األطراف المت قدَّ

  إتاحة تقاريرها علناً.



  ٣٦الصفحة 

 
 

  المرفق األول

  اتفاقية األمان النووي

  الديباجة

  إنَّ األطراف المتعاقدة

تخدام الطاقة النووية على نحو مأمون   ‘١’   مان اس إذ تدرك األهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ض
 ً  ؛وجيد التنظيم وسليم بيئيا

توى األمان النووي على نطاق   ‘٢’  تمرار في العمل على رفع مس رورة االس وإذ تؤكد من جديد ض
  ؛العالم

تقع على عاتق الدولة التي تخضع لواليتها منشأة  وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية األمان النووي  ‘٣’  
  ؛نووية

  ؛ورغبة منها في نشر ثقافة فعالة عن األمان النووي  ‘٤’  

  ؛وإدراكاً منها بأن الحوادث التي تقع في المنشآت النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود  ‘٥’  

ع في اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد  ‘٦’   )، واتفاقية التبليغ المبكر ١٩٧٩النووية ( وإذ تض
لة وقوع حادث نووي أو ١٩٨٦عن وقوع حادث نووي ( اعدة في حا قديم المس ية ت فاق )، وات

  ؛)١٩٨٦طارئ إشعاعي (

ية   ‘٧’   نائ مة الث قائ يات ال لدولي لتعزيز األمان النووي من خالل اآلل عاون ا ية الت وإذ تؤكد على أهم
 ؛ل وضع هذه االتفاقية المشجعةوالمتعددة األطراف، ومن خال

آت النووية ال   ‘٨’   ية ألمان المنش اس لم بأن هذه االتفاقية تنطوي على التزام بتطبيق مبادئ أس وإذ تس
يغت على نطاق دولي ويتم  لة لألمان، وبأن هناك مبادئ توجيهية لألمان ص معايير مفص

أن ال تيفاؤها من حيث آلخر، وبذلك يمكن أن تقدم توجيهات بش توى اس ائل الحديثة لبلوغ مس وس
  ؛عال من األمان

عة   ‘٩’   ريف النفايات المش أن أمان تص ع اتفاقية دولية بش رورة البدء فوراً بوض وإذ تؤكد على ض
بمجرد أن تسفر العملية الجارية لوضع أساسيات ألمان تصريف النفايات عن اتفاق دولي واسع 

  ؛النطاق

لم بجدوى القيام بمزيد من   ‘١٠’   األعمال التقنية المتعلقة بأمان األجزاء األخرى لدورة الوقود وإذ تس
النووي، وبأن هذه األعمال يمكن أن تيسر في الوقت المالئم تطوير الصكوك الدولية الراهنة أو 

  استحداث صكوك دولية الحقة.

  على ما يلي:قد اتفقت 

   



  ٣٧الصفحة 

 
 

  الفصل األول

  األهداف والتعاريف ونطاق التطبيق

  
  األهداف  -١مادة ال

  تتمثل أهداف هذه االتفاقية فيما يلي:

بلوغ مستوى عال من األمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى، من خالل   ‘١’  
مل  اء -تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يش التعاون التقني فيما  - عند االقتض

  ؛يتعلق باألمان

اء دفاعات فعالة في ا  ‘٢’   عاعية المحتملةإنش د األخطار اإلش آت النووية ض والحفاظ على تلك  ،لمنش
عاعات المؤينة الناتجة عن  ارة لإلش الدفاعات، لحماية األفراد والمجتمع والبيئة من اآلثار الض

  ؛مثل هذه المنشآت

  .الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها  ‘٣’  

  
  التعاريف  -٢مادة لا

  ألغراض هذه االتفاقية:

تعني "المنشأة النووية" بالنسبة لكل طرف متعاقد أي محطة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع   ‘١’  
جة المواد  عال ناولة وم قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين وم ما  لك  ما في ذ ته ب لوالي

 ً وال تعتبر مثل هذه المحطة منشأة  .القوى النووية بتشغيل محطة مباشراً  المشعة، ترتبط ارتباطا
فة دائمة من قلب المفاعل، ويتم  ر الوقود النووي بص حب جميع عناص نووية عندما يتم س

 ً غيل  تخزينها بأمان وفقا إلجراءات متفق عليها، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التش
 ً   .نهائيا

بة  ‘٢’   لطة القانونية من  تعني "الهيئة الرقابية" بالنس لكل طرف متعاقد أي هيئة أو هيئات خولت الس
آت النووية دار رخص للمنش ولتنظيم عملية اختيار مواقعها،  ،قبل ذلك الطرف المتعاقد إلص

ً  ،وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها ،وتصميمها   .ووقف تشغيلها نهائيا

دره الهيئة الرقابية  ‘٣’   ة" أي إذن تص ؤولية عن  تعني "الرخص طلع بالمس لمقدم الطلب لكي يض
ييدها ميمها، وتش أة نووية، وتص غيلها،  ،اختيار الموقع الخاص بمنش غيل، وتش وإعدادها للتش

 ً   .ووقف تشغيلها نهائيا

  
  نطاق التطبيق  -٣مادة ال

    تنطبق هذه االتفاقية على أمان المنشآت النووية.



  ٣٨الصفحة 

 
 

  الفصل الثاني

  االلتزامات

  أحكام عامة )أ(

  
  تدابير التنفيذ  -٤مادة ال

ريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من  يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار قانونه الوطني، ما يلزم من تدابير تش
  خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه االتفاقية.

  
  تقديم التقارير  -٥مادة ال

ار إل تقريراً عما اتخذه من تدابير  ،٢٠يها في المادة يقدم كل طرف متعاقد، قبل كل اجتماع من االجتماعات المش
  لتنفيذ كل من االلتزامات الواردة في هذه االتفاقية بغرض استعراضه.

  
  المنشآت النووية القائمة  -٦مادة ال

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل اإلسراع قدر اإلمكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة 
ياق االتفاقية ذلك،  عند بدء ي س بة لذلك الطرف المتعاقد، ويكفل الطرف المتعاقد، عندما يقتض نفاذ االتفاقية بالنس

أة النووية توى أمان المنش ينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مس فإذا تعذر رفع  .التعجيل بإجراء جميع التحس
و توى األمان على هذا النحو، ينبغي تنفيذ الخطط الموض أة النووية في أقرب وقت ممكن من مس عة إلغالق المنش

ئل الممكنة، وكذلك اآلثار  بدا قة برمته وال طا ياق ال يت اإلغالق س ية، ويجوز أن يراعى في توق ناحية العمل ال
  االجتماعية والبيئية واالقتصادية.

  
  التشريع والرقابة )ب(

  
  اإلطار التشريعي والرقابي  -٧مادة ال

ً  إطاراً  يضع كل طرف متعاقد  -١ ً  تشريعيا   ، ويحافظ على هذا اإلطار، لتنظيم أمان المنشآت النووية.ورقابيا

  ينص اإلطار التشريعي والرقابي على ما يلي:  -٢

  ؛وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على األمان  ‘١’

  ؛وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية، وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدون رخصة  ‘٢’

روط   ‘٣’ ارية وش آت النووية للتأكد من االمتثال للوائح الس ي رقابي وتقييمي للمنش ع نظام تفتيش وض
  ؛أي رخص



  ٣٩الصفحة 

 
 

  أو اإللغاء. ،إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص، بما في ذلك التعليق، أو التعديل  ‘٤’

  
  الهيئة الرقابية  -٨مادة ال

ئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تُ   -١ ار إليه في  كلفينش ريعي والرقابي المش بتنفيذ اإلطار التش
  ، وتمنح السلطة واالختصاصات والموارد المالية والبشرية المالئمة لالضطالع بالمسؤوليات المكلفة بها.٧المادة 

سبة التي تكفل الفصل الفعال بين الوظائف التي تضطلع بها الهيئة   -٢ يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المنا
  ، وتلك التي تضطلع بها أي هيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامها.الرقابية

  
  مسؤولية حامل الرخصة  -٩مادة ال

يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية األساسية عن أمان المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ 
  من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته.الخطوات المناسبة التي تكفل اضطالع كل 

  
  ن العامةات األمارااعتب )ج(

  أولوية األمان  -١٠مادة ال

طة ترتبط ارتباطاً  بة التي تكفل قيام جميع المنظمات التي تمارس أنش يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناس
  ي.مباشراً بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطي األولوية الواجبة لألمان النوو

  
  الموارد المالية والبشرية  -١١مادة ال

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توفير موارد مالية وافية لدعم أمان كل منشأة نووية   -١
  طوال عمر تشغيلها.

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين   -٢
طلع بها داخل عل لة باألمان المض طة المتص ط مالئم من التعليم والتدريب وإعادة التدريب لجميع األنش أو  -ى قس

  كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها. -من أجل 

  
  العوامل البشرية  -١٢مادة ال

ري طوال عم بة التي تكفل مراعاة قدرات وحدود األداء البش غيل يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناس ر تش
  المنشأة النووية.

  

  



  ٤٠الصفحة 

 
 

  ضمان الجودة  -١٣مادة ال

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية إيجاد الثقة في الوفاء 
  بالمتطلبات المحددة لجميع األنشطة الهامة من حيث األمان النووي طوال عمر تشغيل المنشأة النووية.

  
  تقييم األمان والتحقق منه  -١٤مادة ال

  يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

إجراء تقييمات شاملة ومنهجية لألمان قبل تشييد المنشأة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمر   ‘١’  
و تيفاؤها فيما بعد على ض غيلها. وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد، ويتم اس ء تش

لطة  ها بموجب الس تعراض غيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة باألمان واس الخبرة التش
  ؛المخولة للهيئة الرقابية

تمرار التطابق بين   ‘٢’   إجراء تحقيق، عن طريق التحليل والمراقبة واالختبار والتفتيش، يكفل اس
أة، وبين غيل هذه المنش أة النووية، وتش ميمها ومتطلبات األمان الوطنية  الحالة المادية للمنش تص

  السارية والحدود والشروط التشغيلية.

  
  شاعاتالحماية من اإل  -١٥مادة ال

ر تعرض العاملين  غيلية، حص بة التي تكفل، في جميع الحاالت التش يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناس
بلوغه بصورة معقولة وعدم تعرض أي  والجمهور لإلشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى يمكن

  فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة.

  
  التأهب للطوارئ  -١٦مادة ال

ع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه  -١ بة التي تكفل وض يتم  ،يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناس
  األنشطة المقرر االضطالع بها في حالة الطوارئ.اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل 

وبالنسبة ألي منشأة نووية جديدة، يتم إعداد هذه الخطط واختبارها، قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضا 
  تقره الهيئة الرقابية.

الواقعة  يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة في الدول  -٢
دي لحاالت الطوارئ بقدر ترجيع  بة عن التخطيط والتص أة النووية بمعلومات مناس في مناطق مجاورة للمنش

  احتمال تأثرهم بأي طارئ إشعاعي.

تتخذ األطراف المتعاقدة التي ال توجد في أراضيها أي منشأة نووية، الخطوات المناسبة التي تكفل وضع   -٣
عاعي، واختبار خطط للطوارئ في أرا طالع بها في حالة وقوع طارئ إش طة التي يتم االض مل األنش يها تش ض

  بقدر ترجيح احتمال تأثرها في حالة وقوع مثل هذا الطارئ في منشأة نووية مجاورة.



  ٤١الصفحة 

 
 

  أمان المنشآت )د(

  
  اختيار المواقع  -١٧مادة ال

  مة تستهدف ما يلي:يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات مالئ

أة   ‘١’   لة المتعلقة بالموقع، والتي يرجح أن تؤثر على أمان المنش تقييم جميع العوامل ذات الص
  ؛النووية خالل عمر تشغيلها المنظور

أة النووية المقترحة من أثر على أمان األفراد والمجتمع  ‘٢’   تقييم ما يرجح أن يترتب على المنش
  ؛والبيئة

ار إليها في الفقرتين الفرعيتين إعادة تقييم  ‘٣’   لة المش عند  ‘٢’و  ‘١’جميع العوامل ذات الص
 ً   ؛الستمرار صالحية موقع المنشأة النووية من حيث األمان الضرورة ضمانا

أة النووية المقترحة، بقدر  ‘٤’   اور مع األطراف المتعاقدة الواقعة في مناطق مجاورة للمنش التش
أة، وتزويدها بالمعلومات الالزمة بناء على طلبها ترجيح احتمال تأثر هذه األطرا ف بتلك المنش

شأة النووية من حيث األمان في أراضي تلك األطراف  لتمكينها من تقييم األثر المرجح لهذه المن
  وتكوين رأيها الخاص عنه.

  
  التصميم والتشييد  -١٨مادة ال

  يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:

تويات وطرق يعول عليها في الحماية (الدفاع   ‘١’   أة النووية عدة مس ييد المنش ميم وتش أن يوفر تص
ا  ة دون وقوع حوادث والتخفيف من عواقبه ة الحيلول ة بغي ع المتعمق) من انطالق مواد مش

  ؛اإلشعاعية في حالة وقوعها

أة النوو  ‘٢’   ييد المنش ميم وتش تخدمة في تص الحيتها عن أن تكون التكنولوجيات المس ية قد ثبتت ص
  ؛طريق التجربة، أو تأكدت صالحيتها عن طريق االختبار أو التحليل

هولة إدارته، على أن تراعي   ‘٣’   تقراره وس غيل واس آت النووية عولية التش ميم المنش أن يحقق تص
  ؛على وجه التحديد العوامل البشرية والعالقة بين اإلنسان واآللة

  
  التشغيل  )١٩مادة (ال

  خذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي:يت



  ٤٢الصفحة 

 
 

أة النووية إلى تحليل مالئم لألمان، وإلى برنامج لبدء   ‘١’   غيل المنش تند اإلذن المبدئي بتش أن يس
ميم  يدت به، مطابقة لمتطلبات التص أة، على النحو الذي ش غيل يبرهن على أن المنش التش

  ؛واألمان

وط التشغيلية المشتقة من تحليل األمان واالختبارات والخبرة التشغيلية، أن تعرف الحدود والشر  ‘٢’  
  ؛وتنقح هذه الحدود والشروط حسب االقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة

  ؛أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقاً لإلجراءات المعتمدة  ‘٣’  

  ؛لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث أن تتخذ إجراءات تكفل التصدي  ‘٤’  

لة باألمان طوال عمر   ‘٥’   روري في جميع المجاالت المتص ي والتقني الض أن يتوفر الدعم الهندس
  ؛تشغيل المنشأة النووية

رعة بالحادثات المؤثرة   ‘٦’   لة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه الس ة ذات الص أن يقوم حامل الرخص
  ؛من حيث األمان

تائج المحرزة   ‘٧’   ها، وأن يتم العمل وفق الن ية وتحليل غيل ع برامج لتجميع الخبرة التش أن توض
م الخبرات الهامة مع الهيئات  تخدم اآلليات القائمة لتقاس ة، وأن تس تخلص تنتاجات المس واالس

  ؛الدولية ومع المؤسسات المشغلة والهيئات الرقابية األخرى

ر توليد النفايات الم  ‘٨’   من أدنى حد يمكن أن يتم حص أة النووية ض غيل المنش عة الناجمة عن تش ش
وأن تراعى مقتضيات  ،تحقيقه عملياً بالنسبة للعملية المعنية، سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم

تهلك  رورة إجراءها للوقود المس ي الض التكييف والتخلص في أي عملية معالجة وتخزين تقتض
  اً بالتشغيل وتتم في نفس موقع المنشأة النووية.والنفايات وترتبط ارتباطاً مباشر

  

  الفصل الثالث

  اجتماعات األطراف المتعاقدة

  
  االجتماعات االستعراضية  -٢٠مادة ال

تعراض   -١ تعراضية"). لغرض اس تدعي فيما يلي "االجتماعات االس تعقد األطراف المتعاقدة اجتماعات (س
ً ٥بالمادة  التقارير المقدمة عمالً    .٢٢جراءات المعتمدة بموجب المادة لإل ، وفقا

٢-   ً م ممثلين عن األطراف المتعاقدة، ويجوز لهذه  ٢٤بأحكام المادة  رهنا اء أفرقة فرعية تض يجوز إنش
 ً روريا ية إذا كان ذلك ض تعراض يع محددة  األفرقة أن تعمل أثناء االجتماعات االس تعراض مواض لغرض اس

  تضمنتها التقارير.

ة ما تقدمه أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب تتاح لكل طرف متعا  -٣ ة معقولة لمناقش قد فرص
  إيضاحات بشأن هذه التقارير.



  ٤٣الصفحة 

 
 

  الجدول الزمني  -٢١مادة ال

هر من تاريخ بدء نفاذ هذه   -١ تة أش يري لألطراف المتعاقدة في موعد ال يتجاوز س يُعقد اجتماع تحض
  االتفاقية.

يتحدد األطراف المتعاقدة في هذا اال  -٢ تعراض يري موعد أول اجتماع اس ويعقد هذا  .جتماع التحض
  من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. االجتماع االستعراضي في أقرب وقت ممكن على أال يتجاوز ثالثين شهراً 

ي التالي. وال تتجاوز   -٣ تعراض ي موعد االجتماع االس تعراض تحدد األطراف المتعاقدة في كل اجتماع اس
  بين االجتماعات االستعراضية ثالث سنوات.الفترة الفاصلة 

  
  الترتيبات اإلجرائية  -٢٢مادة ال

١-   ً بإعداد النظام الداخلي والالئحة  ٢١للمادة  تقوم األطراف المتعاقدة، في االجتماع التحضيري المعقود وفقا
 ً   الداخلي، بما يلي: للنظام المالية واعتمادهما بتوافق اآلراء. وبصفة خاصة تقوم األطراف المتعاقدة، وفقا

  ؛٥بالمادة  وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التي تقدم عمالً   ‘١’  

  ؛تحديد موعد تقديم هذه التقارير  ‘٢’  

  تحديد عملية استعراض هذه التقارير.  ‘٣’  

الترتيبات  يجوز لألطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة، أن تستعرض في االجتماعات االستعراضية  -٢
ى الفقرات الفرعية  وعة بمقتض أعاله وأن تعتمد تنقيحات بتوافق اآلراء ما لم ينص النظام  ‘٣’ – ‘١’الموض

  الداخلي على خالف ذلك. كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي والالئحة المالية بتوافق اآلراء.

  
  االجتماعات االستثنائية  -٢٣مادة ال

  ألطراف المتعاقدة:يعقد اجتماع استثنائي ل

ويعتبر االمتناع  ،إذا وافق على ذلك أغلبية األطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في االجتماع  ‘١’  
  ؛عن التصويت بمثابة تصويت

هر من إبالغ هذا   ‘٢’   تة أش ون س أو بناء على طلب كتابي من أحد األطراف المتعاقدة، وفي غض
ار إليه في المادة الطلب لألطراف المتعاقدة وتلقي األمان والذي يفيد بأن هذا  ٢٨ة لإلخطار المش

  الطلب نال تأييد أغلبية األطراف المتعاقدة.

  
  الحضور  -٢٤مادة ال

ر كل طرف متعاقد اجتماعات األطراف المتعاقدة ويمثله في هذه االجتماعات مندوب واحد، ومن   -١ يحض
  ن.رى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارييُ 



  ٤٤الصفحة 

 
 

ائل التي   -٢ ة بالمس يجوز لألطراف المتعاقدة أن تدعو، بتوافق اآلراء، أي منظمة دولية حكومية مختص
ور أي اجتماع فة مراقب، وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة  أو  تنظمها هذه االتفاقية، لحض ة منه بص ات خاص جلس

 ً   .٢٧أحكام المادة  ومسبقا

  
  التقارير الموجزة  -٢٥مادة ال

ل إليها تعتمد ا تنتاجات التي تم التوص ت واالس ايا التي نوقش ألطراف المتعاقدة، بتوافق اآلراء، وثيقة تتناول القض
  أثناء االجتماع، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.

  
  اللغات  -٢٦مادة ال

تخدمة في اجتماعات األطراف المتعاقدة هي   -١ بانيةاللغات المس ينية  اإلس ية والص واإلنجليزية والروس
  العربية والفرنسية، ما لم ينص النظام الداخلي على خالف ذلك.و

باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقدمها أو بلغة معينة واحدة  ٥تعد التقارير المقدمة عمالً بالمادة   -٢
قدم الطرف ا نة، ي غة المعي ية خالف الل غة وطن قديم التقرير بل لة ت لداخلي. وفي حا ها في النظام ا قد يتفق علي عا لمت

  ترجمة للتقرير باللغة المعينة.

ها  -، تتولى األمانة ٢على الرغم من أحكام الفقرة   -٣ مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي  -في حالة تعويض
  لغة من اللغات المستخدمة في االجتماع إلى اللغة المعينة.

  
  السرية  -٢٧مادة ال

ة بمنع ال تؤثر أحكام هذه االتفاقية على حقوق والتز  -١ ى قوانينها الخاص امات األطراف المتعاقدة بمقتض
مل من ما تش مل "المعلومات"، ض اء المعلومات. وألغراض هذه المادة، تش ية ‘١’ ،إفش خص  ؛البيانات الش

ناعية أو التجارية ‘٢’ رية الص يات الس والمعلومات  ‘٣’ ؛والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتض
  من القومي وبالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية.المتعلقة باأل

، ال ١إذا قدم طرف متعاقد، في سياق هذه االتفاقية، معلومات يعتبرها سرية على النحو المبين في الفقرة   -٢
  تستخدم هذه المعلومات إال في األغراض التي قدمت من أجلها، وتحترم سريتها.

  ناقشات التي تدور في كل اجتماع أثناء استعراض األطراف المتعاقدة للتقارير.سرية مضمون الم ىتراع  -٣

  
  األمانة  -٢٨مادة ال

لذرية   -١ قة ا طا ية لل لدول لة ا لة(توفر الوكا ما يلي "الوكا تدعى في ماعات  ")التي س نة الجت خدمات األما
  األطراف المتعاقدة.

  



  ٤٥الصفحة 

 
 

  تقوم األمانة بما يلي:  -٢

  ؛ألطراف المتعاقدة واإلعداد لها وخدمتهاالدعوة الجتماعات ا  ‘١’  

  إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقاً ألحكام هذه االتفاقية إلى األطراف المتعاقدة.  ‘٢’  

ار إليها في الفقرتين  من ميزانيتها العادية، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المش وتتحمل الوكالة، ض
  .أعاله ‘٢’و ‘١’الفرعيتين 

ماعات   -٣ لدعم اجت قديم خدمات أخرى  لة ت قدة، بتوافق اآلراء، أن تطلب من الوكا عا يجوز لألطراف المت
من برنامجها وميزانيتها  طالع بها ض األطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن االض

  ا ما توفر تمويل طوعي من مصدر آخر.العادية. وإذا تعذر ذلك، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذ

  

  الفصل الرابع

  األحكام الختامية وأحكام أخرى

  
  حل الخالفات  -٢٩مادة ال

اور األطراف  ير أو تطبيق هذه االتفاقية، تتش أن تفس وء خالف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بش في حالة نش
  ف.المتعاقدة في إطار اجتماع لألطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخال

  
  والموافقة واالنضمام التوقيع والتصديق والقبول  -٣٠مادة ال

ي للوكالة في فيينا اعتباراً من   -١ يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام جميع الدول في المقر الرئيس
  وحتى بدء نفاذها. ١٩٩٤أيلول/سبتمبر  ٢٠

  انب الدول الموقعة.تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من ج  -٢

  بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية، يفتح باب االنضمام إليها أمام جميع الدول.  -٣

مام إليها أمام المنظمات اإلقليمية ذات الطبيعة   ‘١’  -٤ يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أو االنض
يادة،  رط أن تتكون مثل هذه المنظمات من دول ذات س وأن تكون التكاملية أو غيرها، بش

ملها هذه االتفاقية، وتوقيع مثل هذه  أن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تش ة بالتفاوض بش مختص
  ؛االتفاقات وتطبيقها

ها  -تقوم مثل هذه المنظمات   ‘٢’   الة عن نفس ها،  -باألص اص من اختص في األمور التي تدخل ض
  ؛ى الدول األطرافبممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي تسندها هذه االتفاقية إل



  ٤٦الصفحة 

 
 

  ’٣‘   ً ل إلي الوديع إعالنا بح مثل هذه المنظمات طرفاً في االتفاقية، ترس يبين أي الدول  عندما تص
مله تلك  ها في المجال الذي تش اص اء فيها، وأي مواد االتفاقية تنطبق عليها، ومدى اختص أعض

  ؛المواد

  دولها األعضاء.ال يكون لمثل هذه المنظمات أي صوت باإلضافة إلى أصوات   ‘٤’  

  تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى الوديع.  -٥

  
  بدء النفاذ  -٣١مادة ال

ديق أو   -١ رين من وثائق التص عين من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعش يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم التس
أة نووية واحدة على األقل بما في ذلك وثا ،القبول أو الموافقة لدى الوديع رة دولة لدى كل منها منش بع عش ئق س

  دخل قلب أحد مفاعالتها في مرحلة الحرجية.

بة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها، تصدق على هذه   -٢ يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بالنس
م إليها بعد تاري روط الواردة في االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنض تيفاء الش خ إيداع آخر وثيقة مطلوبة الس

  ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة المالئمة لدى الوديع.١الفقرة 

  
  إدخال تعديالت على االتفاقية  )٣٢مادة (ال

في التعديالت المقترحة في يجوز ألي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه االتفاقية، وينظر   -١
  اجتماع استعراضي أو في اجتماع استثنائي.

ال االقتراح إلى األطراف   -٢ بابه إلى الوديع الذي يبادر على الفور بإرس يقدم نص أي تعديل مقترح وأس
 ً ينظر خالله في التعديل المقترح بتسعين يوما يع أي على األقل. ويرسل الود المتعاقدة قبل موعد االجتماع الذي س

  تعليقات ترد بشأن هذا االقتراح إلى األطراف المتعاقدة.

يل بتوافق   -٣ د هذا التع ل  د مث نت تعتم كا ما إذا  يل المقترح  د د النظر في التع قدة بع ا تقرر األطراف المتع
ي في حالة غياب مثل هذا التوافق. ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح  ه على مؤتمر دبلوماس اآلراء، أم تعرض

ريطة أن يتواجد على  وتة في االجتماع، ش رة والمص ي بأغلبية ثلثي األطراف المتعاقدة الحاض مؤتمر دبلوماس
  نصف األطراف المتعاقدة على األقل وقت التصويت. ويعتبر االمتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

ح إدخالها على االتفاقية يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديالت المقتر  -٤
 ً ب وفقا نة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناس من هذه المادة. ويبذل  ٢للفقرة  واعتمادها، في موعد ال يتجاوز س

فإذا تعذر ذلك، فإن  .المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديالت بتوافق اآلراء
  بية ثلثي جميع األطراف المتعاقدة.اعتماد التعديالت يكون بأغل

ى الفقرتين   -٥ ع التعديالت التي اعتمد إدخالها على هذه االتفاقية، بمقتض ديق أو  ٤و ٣تخض أعاله، للتص
دقت  .القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب األطراف المتعاقدة بة لألطراف المتعاقدة التي ص ويبدأ نفاذها بالنس

لة من ثالثة عليها أو قبلتها أو واف كوك ذات الص عين من تاريخ تلقي الوديع للص قت عليها أو أكدتها في اليوم التس



  ٤٧الصفحة 

 
 

ديق  .أرباع األطراف المتعاقدة على األقل بة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتص ويبدأ نفاذ التعديالت بالنس
عين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد على تلك التعديالت أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في اليوم ا لتس

  للصك ذي الصلة.

  
  النقض  -٣٣مادة ال

  يجوز ألي طرف متعاقد أن ينقض هذه االتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.  -١

تالم الوديع لإلخطار  -٢ اء عام واحد على تاريخ اس ريان النقض بعد انقض أو في أي تاريخ الحق  ،يبدأ س
  .يحدده اإلخطار

  
  الوديع  -٣٤مادة ال

  يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه االتفاقية.  -١

  يقوم الوديع بإبالغ األطراف المتعاقدة بما يلي:  -٢

  ’١‘   ً   ؛٣٠للمادة  توقيع هذه االتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام وفقا

  ’٢‘   ً   ؛٣١للمادة  تاريخ بدء نفاذ االتفاقية وفقا

  ’٣‘   ً   ؛٣٣للمادة  إخطارات نقض االتفاقية وتواريخها، المقدمة وفقا

ها   ‘٤’   مد عديالت التي يعت ية، والت فاق هذه االت ها على  خال قدة إد عا عديالت التي تقترح أطراف مت الت
لة أو يعتمدها اجتماع األطراف المتعاقدة ي ذو الص وتاريخ بدء نفاذ تلك  ،المؤتمر الدبلوماس

ً التع   .٣٢للمادة  ديالت، وفقا

  
  النصوص الموثقة  -٣٥مادة ال

التي تتساوى في الحجية نصوصها اإلسبانية واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية  -يودع أصل هذه االتفاقية 
  لدى الوديع الذي يرسل نسخاً مصدقة منها إلى األطراف المتعاقدة. –والفرنسية 

  

    



  ٤٨الصفحة 

 
 

  المرفق الثاني

  توجيهية بشأن عملية االستعراضالمبادئ المرفق الثاني بال
  التي يُضطلع بها بموجب اتفاقية األمان النووي

  )INFCIRC/571/REV.7(الوثيقة 

  األدوار والمسؤوليات

  

 الرئيس

 األدوار والمسؤوليات:

 ينتظر من الرئيس ما يلي:

 أن يترأس الجلسات العامة؛ -ألف

 أن يقوم، بوجه عام، بإدارة ومراقبة عملية االستعراض وإدارة االجتماع االستعراضي؛ -باء

 أن "يشرف" على عمل المسؤولين اآلخرين؛ -جيم

 ديم االجتماع االستعراضي إلى وسائل اإلعالم، حسب االقتضاء؛أن يتولى تق -دال

 أن يعد تقريرا موجزا مقترحا لالجتماع االستعراضي وتقريرا للرئيس بشأن االجتماع االستعراضي. -هاء

 المؤهالت:

 من المستصوب أن تتوافر لدى الرئيس المؤهالت التالية:

 كبيرة؛أن تكون له خبرة في رئاسة اجتماعات دولية  -ألف

 االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛ -باء

أن  -جيم أن اتفاقية األمان النووي وعملياتها، وبش ه أم من خالل غيره، بش بها بنفس واء اكتس دراية جيدة، س
 بعض القضايا الرئيسية الراهنة في ميدان األمان النووي؛

 مهارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛ -دال

 مهارة في تيسير التوصل إلى توافق في اآلراء. -هاء

  

  

  



  ٤٩الصفحة 

 
 

 نائب الرئيس

 األدوار والمسؤوليات:

 يمكن أن ينتظر من نائب الرئيس ما يلي:

 أن يحل محل الرئيس إذا ومتى كان ذلك ضروريا؛ -ألف

 أن يساعد الرئيس حسب االقتضاء؛ -باء

 قد يطلبه منه الرئيس.أن يترأس اجتماعات األفرقة واللجان، على النحو الذي  -جيم

 المؤهالت:

 من المستصوب أن تتوافر لدى نائب الرئيس المؤهالت التالية:

 خبرة في رئاسة اجتماعات دولية كبيرة؛ -ألف

 االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛ -باء

أن اتفاقية األم -جيم ه أم من خالل غيره، بش بها بنفس واء اكتس أن دراية جيدة، س ان النووي وعملياتها، وبش
 بعض القضايا الرئيسية الراهنة في ميدان األمان النووي؛

 مهارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛ -دال

 مهارة في تيسير التوصل إلى توافق في اآلراء. -هاء

 قُطريةالرئيس المجموعة 

 األدوار والمسؤوليات:

 ما يلي: قُطريةالينتظر من رئيس المجموعة 

 ؛قُطريةالن يترأس، وأن يدير بوجه عام، اجتماعات المجموعة أ -ألف

 أن يشارك في الجلسات العامة؛ -باء

 المقررات الصادرة عن الجلسات العامة؛ قُطريةالأن ينفذ في المجموعة  -جيم

 ، وعن أية قضايا تنظيمية تنشأ؛قُطريةالأن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في المجموعة  -دال

 ، قبل عرضها؛قُطريةالولى دراسة التقارير الوطنية لمجموعته أن يت -هاء

 أن يكون ملما بالقضايا الرئيسية الناشئة عن األسئلة المتعلقة بكل من تلك التقارير الوطنية؛ -واو

 ؛قُطريةالأن يحث على مناقشة تلك القضايا أثناء جلسات المجموعة  -زاي



  ٥٠الصفحة 

 
 

ر عند قيامه بإعداد  -حاء  وتقارير المقّررين. قُطريةالالتقارير االستعراضية أن يساند المقّرِ

 المؤهالت:

 المؤهالت التالية: قُطريةالمن المستصوب أن تتوافر لدى رئيس المجموعة 

 جدارة مثبتة في تشجيع مناقشة القضايا؛ -ألف

 مهارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛ -باء

 إجادة االتصاالت؛ -جيم

 ات وتوجيهات الرئيس؛القدرة على األخذ بإرشاد -دال

 االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي. -هاء

 قُطريةالنائب رئيس المجموعة 

 األدوار والمسؤوليات:

 ما يلي: قُطريةالينتظر من نائب رئيس المجموعة 

 لحاجة؛بحيث يؤدي أية مهمة من مهام هذا الرئيس، حسب ا قُطريةالأن يحّل محل رئيس المجموعة  -ألف

ر عند قيامه بإعداد تقارير المقّررين. -باء  أن يساند المقّرِ

 المؤهالت:

 المؤهالت التالية: قُطريةالمن المستصوب أن تتوافر لدى نائب رئيس المجموعة 

 جدارة مثبتة في تشجيع مناقشة القضايا؛ -ألف

 مهارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛ -باء

 إجادة االتصاالت؛ -جيم

 ؛قُطريةالعدام أية مصلحة شخصية أو وطنية ينشدها في بلدان مندرجة ضمن مجموعته ان -دال

 القدرة على األخذ بإرشادات وتوجيهات الرئيس؛ -هاء

 االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي. -واو
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 المقّررون

 األدوار والمسؤوليات:

 ينتظر من المقّرر ما يلي:

ً  -ألف ق؛قُطريةالبالتقارير الوطنية المزمع عرضها ضمن المجموعة  أن يكون ملما  ، وبتحليل المنّسِ

 ؛قُطريةالأن يدون تدوينا عاما مناقشة أي من تلك التقارير الوطنية أثناء جلسات المجموعة  -باء

 يدة؛على أنها تمثل ممارسات ج قُطريةالأن يسلط الضوء على المواضيع والقضايا التي تتفق المجموعة  -جيم

وب أن  -دال تص ايا التي تتفق المجموعة على أنها تمثل مجاالت يس يع والقض وء على المواض لط الض أن يس
 تحظى بالمتابعة في اجتماع استعراضي الحق؛

ي  -هاء تعراض ودة تقرير اس ي مس تعراض اء  قُطريأن يعّد قبل االجتماع االس عن كل تقرير وطني من أعض
 ؛قُطريةالالمجموعة 

ع -واو ية  أن يض تعراض يغة النهائية للتقارير االس ات التي تجرى داخل المجموعة  قُطريةالالص بعد المناقش
 ؛قُطريةال

وبالتشاور  قُطريةالأن يعّد، ويقدم إلى الجلسات العامة، تقريرا يوجز، على أساس التقارير االستعراضية  -زاي
ة  ةالمع رئيس المجموع ل المجموعقُطري ات التي دارت داخ اقش ةالة ، المن اع  قُطري اء االجتم أثن

 االستعراضي واالستنتاجات التي انتهت إليها تلك المناقشات؛

يل  -حاء كل وتوقيت وتفاص ار إليها آنفا وفقا لما يحّدده لها الرئيس و/أو المكتب من ش أن يُعد التقارير المش
 أخرى.

 المؤهالت:

 من المستصوب أن تتوافر لدى المقّرر المؤهالت التالية:

 مهارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛ -ألف

 االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛ -باء

 ؛قُطريةالانعدام أية مصلحة شخصية أو وطنية ينشدها في بلدان مندرجة ضمن مجموعته  -جيم

ايا األمان النووي  -دال ات الرقابية وقض (من أجل أن يكون دراية بمعايير األمان المعتمدة دوليا وبالممارس
 قادرا على إدراك الجوانب المهمة من المناقشات التي تجرى)؛

  القدرة على التلخيص الواضح والسريع كتابة؛ -هاء

 االستعداد للعمل ساعات طويلة أثناء انعقاد االجتماع االستعراضي.و كياسة التعامل -واو
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ق  المنّسِ

 األدوار والمسؤوليات:

 ينتظر من المنسق ما يلي:

ئلة والتعليقات المكتوبة المتعلقة بالتقارير الوطنية للمجموعة  -فأل نفا إياها قُطريةالأن يفرز جميع األس ، مص
 إلى فئات وفقا لمواد اتفاقية األمان النووي؛

 أن يطرح المواضيع والقضايا الرئيسية الناشئة عن تلك األسئلة والتعليقات؛ -باء

وعي -جيم كال متفق عليها من أجل كفالة  أن يقوم بما تقدم على نحو موض ووفقا لجداول زمنية محددة وبأش
 االتساق، وأن يتابع مع جهات االتصاالت الوطنية عندما يبدو مرجحا أنها ستتجاوز المواعيد النهائية؛

بالتحليل السابق بحيث يكونون على دراية جيدة بالقضايا قبل بدء  قُطريةالأن يزود مسؤولي المجموعات  -دال
 .قُطريةالات المجموعات مناقش

 المؤهالت:

 من المستصوب أن تتوافر لدى المنسق المؤهالت التالية:

 االستعداد للعمل المكثف لمدة بضعة أشهر قبل انعقاد االجتماع االستعراضي؛ -ألف

 دراية بقضايا األمان النووي؛ -باء

 إلمام بكيفية التعامل مع قواعد البيانات اإللكترونية؛ -جيم

 ارات جيدة في اللغة اإلنكليزية.مه -دال

 جهات االتصال الوطنية

 األدوار والمسؤوليات

 كل طرف متعاقد جهة اتصال وطنية، ويُنتظر منها ما يلي:يعين 

إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات اآلمنة والمقيّدة الخاصة باالتفاقية ورصدها على نحو منتظم ("الموقع   -ألف
 )، إلى جانب الحق في تحميل الوثائق واألسئلة واألجوبة الوطنية؛الشبكي اآلمن لالتفاقية"

 القيام، على الصعيد الوطني، بتعميم المعلومات التي تصدر على الموقع الشبكي اآلمن لالتفاقية؛  -باء

 تيسير التقدم في المسائل المتعلقة باالتفاقية في الدولة العضو التي ينتمي إليها؛   -جيم

 قبل كل اجتماع استعراضي؛ قُطريةالر جهة االتصال لمنسق المجموعات االضطالع بدو  -دال
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ؤولي االتفاقية القادمين  -هاء اركة في االجتماع الذي يدوم يوماً واحداً لمس والمغادرين  تلقي الدعوة للمش
 ("اجتماع تناوب المسؤولين").

 المؤهالت

 تالية:من المستصوب أن تتوافر لدى جهة االتصال الوطنية المؤهالت ال

 لالتصال والعمل بين االجتماعات االستعراضية؛  جاهزية  -ألف

 دراية بقضايا األمان النووي؛  -باء

 إلمام بإدارة قواعد البيانات اإللكترونية؛  -جيم

  مهارات جيدة في اللغة االنكليزية.  -دال
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  المرفق الثالث

INFCIRC/872 

٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٣

توزيع عام

 عربي

ياألصل: انكليز

 نشـرة إعالميــة

  

 

  

 إعالن فيينا بشأن األمان النووي

 

  عن مبادئ لتنفيذ هدف اتفاقية األمان النووي المتمثل
 في منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية

  

أن األمان النووي في اجتماع خالل   -١ اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي إعالن فيينا بش
ي الذي ُعقد في فيينا يوم ال باط/فبراير  ٩مؤتمر الدبلوماس للنظر في اقتراح لتعديل هذه االتفاقية. وفي  ٢٠١٥ش

كل  ر نص اإلعالن في ش هذا اإلعالن، طلبت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي من المدير العام نش
الدول غير األطراف في اتفاقية األمان النووي،  نشرة إعالمية من أجل تعميمها على أوسع نطاق بما في ذلك على

  وعلى الجمهور عامة.

  واستجابة لهذا الطلب، يُعّمم طيّه نص إعالن فيينا بشأن األمان النووي.  -٢
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  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩

  

  المؤتمر الدبلوماسي
  المعني بدراسة اقتراح لتعديل

  اتفاقية األمان النووي

  

  

  فيينا بشأن األمان النووي إعالن

 عن مبادئ لتنفيذ هدف اتفاقية األمان النووي
  المتمثل في منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية

  

  

 اعتمده اجتماع األطراف المتعاقدة
  خالل المؤتمر الدبلوماسي التفاقية األمان النووي

  فيينا، النمسا

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٩
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  ةإن األطراف المتعاقد
  في

  اتفاقية األمان النووي
  

ع في اعتبارها  ‘١’ العدد الكبير من الجهود المبذولة والمبادرات المتخذة بعد الحادث الذي وقع  إذ تض

عيد الوطني واإلقليمي والدولي، بغية  ي للقوى النووية، على الص يما داييتش في محطة فوكوش

  تعزيز األمان النووي؛

ية التغييرات التي اع وإذ تالحظ  ‘٢’ اد ثائق اإلرش مدت في الو  /572INFCIRCو /571INFCIRCتُ

  لتقوية عملية استعراض اتفاقية األمان النووي؛ INFCIRC/573و

ير  ‘٣’ ان النووي خالل  وإذ تش ة األم اقي دة في اتف اق ا األطراف المتع دته ات التي أب إلى المالحظ

تثنائي الثاني المعقود في عام  تعراضي ، والتي تم تأك٢٠١٢االجتماع االس يدها في االجتماع االس

ادس المعقود في عام  ي عقب وقوع حادث نووي ٢٠١٤الس ث األراض د الناس وتلوُّ رُّ ، بأنَّ تش

تدعي قيام جميع الجهات الرقابية الوطنية بتحديد أحكام لمنع وتخفيف احتماالت وقوع حوادث  يس

  عنيفة تمتد عواقبها إلى خارج الموقع.

ية التي تنص عليها اتفاقية األمان النووي وما تنطوي عليه مباد وإذ تؤكد مجدًدا  ‘٤’ اس ئ األمان األس

  من التزام بالتحسين المستمر لتنفيذ هذه المبادئ؛

اء في الوكالة  وإذ تعي  ‘٥’ أن األمان النووي التي أقرتها جميع الدول األعض خطة العمل العالمية بش

  ؛٢٠١١الدولية للطاقة الذرية في أيلول/سبتمبر 

ري الرامي إلى تعديل المادة  وقد نظرت  ‘٦’ ويس من اتفاقية األمان النووي  ١٨في اقتراح االتحاد الس

  والمقدم في االجتماع االستعراضي السادس التفاقية األمان النووي.

اء، في تنفيذ هدف اتفاقية األمان النووي  ب االقتض د بها، بحس ترِش قد اعتمدت المبادئ التالية لكي تس

  منع وقوع الحوادث ذات العواقب اإلشعاعية والتخفيف من هذه العواقب في حال حدوثها:المتمثل في 

ييدها بما يتوافق مع هدف منع  - ١ ميم محطات القوى النووية الجديدة وتحديد مواقعها وتش يتم تص

ادث، التخفيف من  ال وقوع ح ل، وفي ح غي ة والتش دم ال في الخ د اإلدخ وقوع الحوادث عن

ثات الممكنة  عا بب تلوًثا طويل األمد خارج الموقع، وتجنب االنب عة التي تس للنويدات المش

عة التي تكون كبيرة بما يكفي ألن تتطلب اتخاذ  عة المبكرة أو االنبعاثات المش االنبعاثات المش

  تدابير وإجراءات وقائية طويلة األمد. 

آت القائ - ٢ فة دورية ومنتظمة للمنش املة ومنهجية لألمان بص مة، طوال عمرها تُجَرى تقييمات ش

شغيلي، من أجل تحديد تحسينات األمان الموجهة صوب تحقيق الهدف الوارد أعاله. وتنفَّذ في  الت

  الوقت المناسب تحسينات األمان العملية أو القابلة للتحقيق على نحو معقول. 



  ٥٧الصفحة 

 
 

غيلي لم - ٣ حطات تأخذ المتطلبات واللوائح الوطنية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف طوال العمر التش

القوى النووية بعين االعتبار معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة، وبحسب االقتضاء 

ية التفاقية  تعراض لى األخرى المحددة في مواطن من بينها االجتماعات االس ات الفض الممارس

 األمان النووي.

ر األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي كذلك ما يلي:   وتقّرِ

يتضمن جدول أعمال االجتماع االستعراضي السابع التفاقية األمان النووي إجراء استعراض أن  ) ١(

تخدمها األطراف  بة التي تس تويات التقنية المناس نظراء، في إطار عمليَّته، إلدراج المعايير والمس

ية األمان المتعاقدة لتطبيق هذه المبادئ في المتطلبات واللوائح الوطنية، وينبغي أن يقود ذلك اتفاق

ات  اع ا في االجتم اق عليه ة التي يُتوخى االتف ي االت الرئيس ة نظر في المج النووي إلى عملي

  االستعراضية من أجل االجتماعات االستعراضية الالحقة.

ينبغي أن تتجلى هذه المبادئ، بنفاذ فوري، في اإلجراءات التي تتخذها األطراف المتعاقدة، وال  ) ٢(

يما عند إعداد تقاريرها ع ة على المادة س فة خاص ن تنفيذ اتفاقية األمان النووي، مع التركيز بص

ا المواد  ١٨ ا فيه ة، بم ل لك المواد األخرى ذات الص كذ بدًءا من ١٩و ١٧و ١٤و  ٦و لك  ، وذ

التقارير الوطنية التي ستقدمها األطراف المتعاقدة للنظر فيها خالل االجتماع االستعراضي السابع 

  التفاقية األمان النووي.

من، لمحة عامة عن تدابير التنفيذ، والبرامج  ) ٣( من كل تقرير وطني، فيما يتض ينبغي أن يتض

 المخطط لها، والتدابير الخاصة بتحسينات األمان التي تم تحديدها للمنشآت النووية الحالية. 

كل أهداف األمان المبينة أعاله جزًءا ال يتجزأ من  ) ٤( مان أن تش تلتزم األطراف المتعاقدة بض

اعدة على االعت تخدم كمرجع للمس تعراضية المقبلة وأنها سوف تُس بارات خالل االجتماعات االس

  تقوية عملية استعراض النظراء الخاصة باتفاقية األمان النووي.

  وتطلب األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي من المدير العام للوكالة ما يلي:

ل  (أ)   ة مع أن يحي ذا اإلعالن إلى لجن ان ه ة لكي تنظر، مع اللج ال ة للوك ابع ان الت ايير األم

ر التقنية الواردة  األربع المعنية بمعايير األمان والتي تعمل تحت رعايتها، في العناص

  فيه، بهدف إدراجها بحسب االقتضاء في معايير األمان ذات الصلة الصادرة عن الوكالة؛

ر  (ب)   ع نطاق، بما في هذا اإلعالن باعتباره وثيقة إعالمية أن يَنش ، بغية تعميمه على أوس

ًفا متعاقدة في اتفاقية األمان النووي، وعلى  ت أطرا ذلك تعميمه على الدول التي ليس

 عموم الجمهور.



https://www.iaea.org/topics/nuclear-safety-conventions/convention-nuclear-safety

Convention-for-Nuclear-Safety.Contact-Point@iaea.org 
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