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  )GOV/2011/23(الوثيقة 

 

تقني لدعم دراسة مرجعية بحرية بشأن األثر المحتمل لالنبعاثات تعاون مشروع
 الهادئ  والمحيط آسيا في منطقة ماالمشعّة من محطة فوكوشي

 

 

  

، طلبت الدول ٢٠١١في آذار/مارس  النووية داييتشي للقوى  فوكوشيما محطة له تعّرضت الذي  على ضوء الحادث
النــوويين  والتكنولوجيــا العلــم مجــال فــي والتــدريب والتنمية للبحث األفريقي اإلقليمي التعاوني األعضاء في االتفاق

أ/  فــي إطــار التعــاون التقنــي لــدعم دراســة مرجعيــة بحريــة بشــأن األثــر –الحاشــية  قليميًا ضمنإ مشروًعا جديًدا
ويهدف المشــروع المقتــرح إلــى  الهادئ. والمحيط آسيا في منطقة المحتمل لالنبعاثات المشعّة من محطة فوكوشيما

 فوكوشــيما عاعي مــن محطــةتمكين الدول األعضاء في االتفاق المذكور على تقيــيم مــدى انبعاثــات النشــاط اإلشــ 

 النووية واألثر المحتمل المترتب على ذلك في البيئة البحرية وإجراء تقييمات علمية للبيانات. داييتشي للقوى 

 اإلشــعاعي (إرســاء مرجــع لتقيــيم األثــر  RAS/7/016وسيستند المشروع إلــى إنجــازات مشــروع التعــاون التقنــي

. ٢٠١١الهادئ)، الذي سيُســتكمل بحلــول نهايــة  آسيا والمحيط منطقة في البحرية البيئة على النووية القوى  ألنشطة
بيانــات مرجعيــة للفتــرة مــا قبــل حــادث   RAS/7/016وستُتيح البيانات المجّمعة في إطار مشــروع التعــاون التقنــي

روع كمــا ســيدعم المشــ  فوكوشيما، التي يمكن مقارنتها بالبيانــات المجّمعــة فــي إطــار المشــروع الجديــد المقتــرح.
والتــاريخ المقتــرح لبــدء  المقترح نهجاً منّسقا لجمع بيانات ميدانيــة وتقيــيم األثــر اإلشــعاعي علــى البيئــة البحريــة.

، بما أنه من مصلحة الدول األعضاء في االتفاق المذكور جمع بيانات أساسية ٢٠١١تموز/يوليه    ١المشروع هو  
 بسرعة إلجراء مقارنة الحقاً.

ة غير األعضاء في الوكالــة عــن قلقهــا إزاء مــدى حــدث فوكوشــيما واألثــر المحتمــل وأعربت بعض دول المنطق
حــافظين بشــأن المســاعدة موقد تؤخذ في االعتبار مشاركتها في المشروع، وفقاً لمقررات مجلس ال المترتب عليه.

وقد أعرب عدد من البلدان المانحة . GOV/2818و  GOV/2810المقدمة للدول غير األعضاء الواردة في الوثيقتين
 عن اهتمامها بتمويل المشروع.
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 2الصفحة 

 وصف المشروع

 آســيا منطقــة فــي فوكوشــيما محطــة مــن المشــعّة لالنبعاثــات المحتمــل األثــر بشــأن بحرية مرجعية دراسة العنوان:

 .الهادئ  والمحيط

ق المذكور على تقييم مدى انبعاثات النشــاط يهدف المشروع المقترح إلى تمكين الدول األعضاء في االتفا الهدف:
اإلشعاعي من محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النوويــة واألثــر المحتمــل المترتــب علــى ذلــك فــي البيئــة البحريــة 

 وإجراء تقييمات علمية للبيانات.

المــذكور أعــاله  يقــياألفر اإلقليمــي التعــاوني تحسين اآلليات اإلقليمية وكفاءة الدول األعضاء في االتفاق النتيجة:
لرصد وتقييم األثر والعواقب المحتملة النبعاثات النشاط االشعاعي غيــر المــتحكم فيهــا فــي البيئــة البحريــة نتيجــة 

 لحدث نووي.

 .٢٠١١تموز/يوليه  ١سنوات، تاريخ البدء المقترح هو  ٤ مدة المشروع:

  يورو ١٫٠٥٣٫٠٠٠ ميزانية المشروع:

 أ/-تمويل مشاريع الحاشية

 مكونات الموارد البشرية (باليورو)  سنةال
مكونات  

المشتريات 
 (باليورو) 

 المجموع (باليورو)

 االجتماعات الخبراء 
الدورات 
 التدريبية 

المجموع 
 الفرعي

التعاقد من 
 الباطن 

المجموع 
 الفرعي

 

١١٢٠    ١١٨, ٠٠١    ٠٠١ ١١٨       ٠٠١ ١١٨   

٢١٢٠    ٥٣, ٠٠١  ١٦٦, ٧٢٦  ١٩٢  ٧٢٧   ٣٩٢  ٠٠٠ ٢٠ ٢٠,٠٠٠  ٧٢٧   

١٣٢٠  ٦٩ ٢٠,٠٠٠, ٧٥٠  ١٩٤, ٤٩٠  ٨٣٢  ٤٢١       ٨٣٢  ٤٢١   

١٤٢٠  ٨٣ ٢٠,٠٠٠, ٠٥٢  ٠١٣ ,٣٤٢ ٧٦٤  ١٤٠       ٣٤٢  ١٤٠   

١٥٢٠  ٨٥ ٢٠,٠٠٠, ٠٧٥  ٢٧ , ١٠٢  ٧٧١ ١٧٧      ٧٧١ ١٧٧  

٢٣٠ ١  ٢٥٠ ١  ٠٠٠ ٢٠  ٧٣٦  ٧٣٦  
 

 

 اإلجراء المـُوصى به
 

 يوصى المجلس بما يلي:

 ؛٢٠١١ذا المشروع المقترح بصفة مشروع جديد في برنامج الوكالة للتعاون التقني لعام الموافقة على ه 

   ١ ٠٥٣ ٠٠٠أ/ لهــذا المشــروع بمبلــغ إجمــالي قــدره -الموافقة علــى اســتخدام تمويــل مشــاريع الحاشــية 
 يورو، الذي سيُنفّذ مع توافر الموارد؛

 ألعضاء في الوكالة.الموافقة على إمكانية مشاركة دول المنطقة المعنية غير ا   


