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 أنشطة الوكالة 
 للتصدي لحادث فوكوشیما

 تقریر من المدیر العام

 

 معلومات أساسیة  -ألف

وتـم إخطـار  الشرقي لھونشو بالیابـان. الساحل 9.0ضربت ھزة أرضیة بقوة    2011آذار/مارس    11في   -1
للطوارئ تحت الطلب بوقوع ھزة أرضیة وباألضـرار المحتملـة التـي قـد تحـدث فـي  للتصدي خدمة الوكالة مدیر

داییتشـي،   فوكوشـیما  وھـي  –  لیابـانلشـرقي  الشـمال  المحطات القوى النوویـة األربـع التـي توجـد علـى السـاحل  
 الیابـان (شـركة الكھربائیة، وأوناغاوا (شركة طوھوكو للقـوى) ووتوكـاي للطاقة طوكیو دایني شركة وفوكوشیما

 باإلضافة إلى احتمال حدوث تسونامي. –الذریة)   للقوى

وتقع مسؤولیة التصدي لحادثة أو طارئ نووي أو إشـعاعي وحمایـة العمـال والممتلكـات العامـة والبیئـة  -2
ي، والدولـة المتضـررة علـى المسـتوى المحلـي واإلقلیمـي على عاتق المنظمة المشغ لة على مستوى المرفق المعن

 1والوطني.

 تقدیم  نووي (اتفاقیة التبلیغ المبكر) واتفاقیة حادث وقوع عن المبكـ  ر التبلیغ عد، في نفس الوقت، اتفاقیةـ  وت -3
رئیسـیبن اللـذ بن ن القـانونیبن الیـ  إشعاعي (اتفاقیة المسـاعدة) الصكـ طارئ أو نووي حادث وقوع حالة في المساعدة 

یحددان إطارا دولیا لتیسیر تبادل المعلومات وتقدیم المساعدة العاجلة في حالة حدوث طـارئ نـووي أو إشـعاعي، 
ان مستكمالن بعدد من اآللیات والترتیبات العملیة التـي وضـعھا كـل ـ  وھذان الصك  بھدف التخفیف من أیة عواقب.

كالة، واجتماعات السلطات المختصة في إطار اتفاقیة اإلنـذار المبكـر الو في السیاسات تقریر جھازيومن األمانة، 
للطـوارئ فـي حالـة حـوادث أو  والتصـدي ان إطـار الوكالـة للتأھـبـ  ومعا ، یضع ھـذان الصكـ واتفاقیة المساعدة.

 ).1(انظر المرفق    2طوارئ نوویة أو إشعاعیة.

إخطـار الـدول األعضـاء   اإلطـار مـا یلـي:  ویشمل الدور المركزي الذي تضطلع بھ الوكالة بموجب ھـذا -4
للـدول   3والمنظمات الدولیة بسرعة عن وقوع طارئ ؛ تبادل و/أو تقدیم معلومات رسـمیة (مثبتـة ومتحقـق منھـا)

 

كما ھو محد د في معاییر الوكالة بشأن األمان المعمول بھا، فإن األھداف العملیة للتصـدي للطـوارئ فـي سـیاق طـارئ  1
و التخفیف مـن حـدتھا إذا عواقب في المیدان أ ةنووي أو إشعاعي ھي كما یلي: استعادة السیطرة على الموقف؛ ومنع حدوث أی 

حدثت؛ ومنع تعرض العاملین والجمھور آلثار صحیة حتمیة؛ وتقدیم إسعافات أولیة وإدارة عملیة عالج اإلصابات اإلشعاعیة؛ 
والحیلولة، قدر اإلمكان عملیا ، من ظھور اآلثار الصحیة العشوائیة في المجموعة السكانیة؛ والحیلولة، قدر اإلمكان عملیا ، مـن 

ر آثار غیر إشعاعیة على األفراد ولدى المجموعة السكانیة؛ ووقایة الممتلكات والبیئة، قدر اإلمكان عملیا ، والتحضیر قدر ظھو
 اإلمكان عملیا الستئناف األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة االعتیادیة.

 فـي .المسـاعدة واتفاقیـة المبكـر اإلنـذار اتفاقیـة إلـى االسـتناد ال أم تم إذا عما النظر بصرف  اإلطار  ھذا  الوكالة  طبقـ  ت  2
 .المبكر اإلنذار اتفاقیة من 3 للمادة وفقا   معلومات تقدیم تم بینما المساعدة، اتفاقیة إلى الیابان ندت تس لم فوكوشیما، حادث

 التأكـد عملیـة ھـو والتحقق .رسمیة اتصال جھة من  آتیة  المتلقاة  الرسالة  أن  من  التأكد  عملیة  ھو  التثب ت  السیاق،  ھذا  في 3
 .ومفھومة سقةـ  ومت  واضحة المتلقاة الرسالة أن من
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األعضاء والمنظمات الدولیة؛ تنسیق المساعدة الدولیة، عند طلب الدولـة المعنیـة؛ وتقـدیم و/أو تنسـیق المعلومـات 
 الحادثـات عـن للتبلیـغ تضطلع الوكالة بدورھا من خالل شبكتھا سب وعلى نحو دقیق ومالئم.للعام في الوقت المنا

 4المتمثلة في مركز اتصال ومركز تنسیق على مدار السـاعة، ومركـز الحادثـات والطـوارئ. للطوارئ والتصدي
الوكالـة للتصــدي والترتیبـات الداخلیـة لتنفیـذ شـبكة التبلیـغ عـن الحادثـات والتصـدي للطـوارئ محـددة فـي خطـة 

   5.)2009  (خطة التصدي للحادثات والطوارئ  2009طبعة   :للحادثات والطوارئ

 واآللیة الرئیسیة للتنسیق المشتركة بین الوكـاالت بخصـوص الطـوارئ النوویـة واإلشـعاعیة ھـي اللجنـة -5
اللجنة في أعقاب حـادث  أنشئت ھذه وقد   6.والنوویة  اإلشعاعیة  للطوارئ  بالتصدي  المعنیة  الوكاالت  بین  المشتركة

  7منظمة دولیة.  15  تشیرنوبیل وتضم حالیا  

بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة والنوویـة ھـو  وأحد األدوار الرئیسیة للجنة المشتركة -6
 ).EPR-JPLAN 2010الـدولي ( المنظمـات جانـب مـن اإلشـعاعیة الطـوارئ إلدارة  المشـتركة تطویر وتعھد الخطة

للطـوارئ، وتقـدم آلیـة للتنسـیق وتوضـ ح  والتصدي للتأھب الوكاالت بین المشترك تحدد الخطة المذكورة اإلطارو
الستعداد للحادثات والطوارئ النوویـة واإلشـعاعیة والتصـدي ا  أدوار ومسؤولیات المنظمات الدولیة المشاركة في

 لھا. 

ي التصـدي لطـارئ نـووي أو إشـعاعي تقـدیم وكما تمـت اإلشـارة، فـإن مـن أنشـطة الوكالـة الرئیسـیة فـ -7
وتوفر الوكالة نظاما  لتقدیم تلك المعلومات لجھات االتصـال   معلومات رسمیة للدول األعضاء والمنظمات الدولیة.

ن والمحمـي بكلمـة سـر الرسمیة للدول والمنظمات الدولیة عن طریق الفاكس وعن طریق الموقـع الشـبكي المـ ؤم  
المسـاعدة  وتقـدیم  المبكـر التبلیغ والموقع الشبكي الخاص باتفاقیتي المساعدة. وتقدیم  المبكر لیغالتب الخاص باتفاقیتي

متاح لجھات االتصـال الرسـمیة المعی نـة مـن طـرف الـدول األعضـاء (السـلطات المختصـة  بموجـب االتفـاقیتین 
 المذكورتین والبعثات الدائمة في فیینا) والمنظمات الدولیة المعنیة.

 

 التصـدي ونمـط األساسـي التصـدي ونمـط مسـتعد،/عادي نمـط :تشغیلیة أنماط بثالث والطوارئ الحادثات مركز یعمل 4
 كنقطـة تعمـل التي النظم وی شغل الوافدة للرسائل وصل حلقة المذكور المركز یصبح مستعد،/عادي نمط تفعیل حالة في .الكامل
 التـالیون ن العـاملون تحـت الطلـبموظفـوال .بشـأنھا اإلجـراءات واتخـاذ الرسائل تلقي طریقھا عن یتم الساعة مدار  على  إنذار

 المنشآت في أخصائي للطوارئ، التصدي خدمة مدیر :مالئم وبشكل  المناسب  الوقت  في  التصدي  عملیة وتنسیق لتیسیر  متاحون
  .اللوجستي  الدعم  وموظف  الخارجیة  األحداث  في  أخصائي  النووي، األمن  في  أخصائي  اإلشعاعات، انأم  في  أخصائي  النوویة،

 الحـدث  وخطـورة  قوة  بحسب  التصدي  إجراءات  وتختلف  .المحتملة  أو  الفعلیة  اإلشعاعیة  عواقبھ  مدى  حسب  حدث  كل  فـ  ی صن 
 أو  األساسـي  التصـدي  بـنمط  والطـوارئ  الحادثـات  كـزمر  تفعیل  للطوارئ  التصدي  خدمة  مدیر  ویحدد  .المحتملتین  أو  الفعلیتین

 .الكامل التصدي بنمط

5 http://oasis.iaea.org/oasis/oasis/iec/documents/nareap.pdf. 

 اعتبارا النوویة، للحوادث بالتصدي المعنیة الوكاالت بین شتركةالم اللجنة باسم ت عرف  كانت  التي  اللجنة،  ھذه  اسم  تغیر 6
 النوویـة والطـوارئ الحادثـات أنواع جمیع سیاق في تبذلھا التي الجھود أفضل بصورة لتعكس 2009 ینایر/الثاني  كانون  1  من

 األدوار مـع تماشـیا جنـة،الل ھـذه بأنشـطة علمـا   األمانـة الوكالـة تحـیط .حـوادث عـن تنـتج التـي تلـك فقـط لـیسو واإلشعاعیة،
 .بالوكالة الخاصة والمسؤولیات

 ومنظمـة الذریـة، للطاقـة الدولیة والوكالة والزراعة، األغذیة  ومنظمة  األوروبي،  الشرطة  مكتب  األوروبیة،  المفوضیة 7
 التابعة النوویة الطاقة الةووك اإلنتربول،-الجنائیة  للشرطة  الدولیة  والمنظمة  الدولیة،  البحریة  والمنظمة  الدولي،  المدني  الطیران
 األمم ومكتب للبیئة، المتحدة األمم وبرنامج األمریكیة، للبلدان الصحة ومنظمة االقتصادي، المیدان في والتنمیة التعاون لمنظمة
 بآثـار ةالمعنیـ العلمیـة المتحـدة األمـم ولجنة الخارجي، الفضاء لشؤون المتحدة األمم ومكتب اإلنسانیة،  الشؤون  لتنسیق  المتحدة
 .الجویة لألرصاد العالمیة والمنظمة العالمیة، الصحة ومنظمة الذري، اإلشعاع

http://oasis.iaea.org/oasis/oasis/iec/documents/nareap.pdf
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 شطة الوكالةأن  -باء

 زیارة المدیر العام إلى الیابان  -1-باء

 آذار/مـارس إلجـراء مشـاورات رفیعـة المسـتوى:  19إلـى    17زار المدیر العام طوكیو فـي الفتـرة مـن   -8
للتعبیر عن تضامن المجتمع الدولي ودعمھ التام للیابان في التصدي لعواقب الھـزة األرضـیة والتسـونامي، ولنقـل 

لواردة من أكثر من اثنتي عشرة دولة؛ والتحقق مم ا إذا كان في إمكان الوكالة تقـدیم أو تنسـیق عروض المساعدة ا
أي نوع معی ن من المساعدة (من قبیـل بعثـات الخبـراء)؛ والحصـول علـى معلومـات بشـأن الحـادث مباشـرة مـن 

علـى نحـو موقـوت، بتزویـد المصدر؛ والتشدید على أھمیة اعتماد أعلى مستوى من الشفافیة وعلـى قیـام الیابـان، 
 الوكالة بالمعلومات الرسمیة والتحقق، عند الطلب، من فھم الوكالة السلیم لھذه المعلومات.

والتقى المدیر العام برئیس الوزراء الیاباني ناوتو كان، ووزیر الخارجیـة تاكیـاكي ماتسـوموتو، ووزیـر  -9
تماعات مع كبار المسؤولین فـي شـركة الطاقـة الكھربائیـة كما عقد اج االقتصاد والتجارة والصناعة بانري كایئ دا.

لة لمحطتـي فوكوشـیما للقـوى النوویـة، ومـن وكالـة األمـان النـووي والصـناعي، ـ  في طوكیو، وھي الھیئة المشغـ
وأعرب رئیس الوزراء عن التزامھ الراسخ بتـوفیر أعلـى مسـتوى مـن   وتعھ د بأن تقد م لھم الوكالة دعمھا الكامل.

في تقاسم المعلومات ووعد ببذل أقصـى الجھـود لتحسـین عملیـة جمـع المعلومـات الدقیقـة والموضـوعیة   الشفافیة
 وتوفیرھا للمجتمع الدولي، بما یشمل الوكالة.

ویتكـون ھـذا الـدعم مـن  وخالل زیارة المدیر العام، دخل دعم الوكالة المیـداني للیابـان مرحلتـھ العملیـة. -10
 ثالثة عناصر رئیسیة:

أوفد أحد كبار مسؤولي الوكالة إلى الیابان لتنسیق ما تضطلع بھ الوكالـة مـن أنشـطة مسـاعدة   أوال ، –
 وإلبالغ السلطات الیابانیة بعروض تقدیم المساعدة الواردة من الدول األعضاء؛

ثانیا ، أوفد مسؤولو اتصـاالت تـابعون للوكالـة إلـى الیابـان لتیسـیر وتحسـین التواصـل بـین الوكالـة  –
 مان النووي والصناعي؛ووكالة األ

ثالثا ، بدأ فریق الرصد اإلشعاعي التابع للوكالة بإرسال القیاسات إلى فیینا من أماكن متنوعة شـملت  –
 أماكن قریبة من موقع فوكوشیما.

 اجتماع مجلس المحافظین  -2-باء

الجتمــاع . وخــالل ا2011آذار/مـارس  21دعـا المــدیر العـام مجلــس المحـافظین إلــى عقــد اجتمـاع فــي  -11
المذكور، قد م إلى الدول األعضاء تقریرا  حول نتائج زیارتھ إلى الیابان وشـدد علـى أن الوكالـة تبـذل كـل مـا فـي 
وسعھا لتوفیر معلومات دقیقة وواقعیة بشـأن الحـادث، وأن "الوكالـة تبـذل قصـارى الجھـود، بالتعـاون مـع بلـدان 

 لألزمة والتأكد من معالجة آثارھـا بأفضـل شـكل ممكـن."ومنظمات دولیة أخرى، لمساعدة الیابان على وضع حد 
الوكالة ستواصل بـذل كـل مـا فـي وسـعھا لمسـاعدة الیابـان علـى تجـاوز أزمـة فوكوشـیما   تمت اإلشارة إلى أنو

  والتعامل بشكل فعال مع عواقبھا.
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م بشـأن زیارتـھ وأشار رئیس المجلس، في ملخ صھ لمناقشات المجلس التي دارت حول تقریر المدیر العا -12
إلى الیابان، إلى جملة أمور منھا أن العدید من أعضـاء المجلـس لـم یكتفـوا بـاإلعراب عـن تضـامنھم مـع الشـعب 

وشـدد المجلـس أیضـا  علـى أن المجتمـع   الیاباني، بل تعھ دوا بتقدیم دعمھم المستمر إلـى حكومـة الیابـان وشـعبھا.
عامة الجمھور بمعلومات دقیقة وموثوقـة بشـأن ھـذه الطـوارئ   الدولي یتحمل مسؤولیة مشتركة بالتأكد من تزوید

للتخفیف من شواغلھم، كما شد د على ضرورة إبقائھم على علم بكیفیة تصد ي كـل   مـن السـلطات الوطنیـة المعنیـة 
وشدد المجلس على أھمیة تحقیق الطابع العالمي للصـكوك الدولیـة ذات الصـلة فـي میـدان األمـان   لھذه الطوارئ.

وي، وأعاد التأكید على الحاجة إلى التزام الدول األعضـاء المتواصـل بتطبیـق أعلـى معـاییر األمـان النـووي، النو
وعقـب اجتمـاع   الدروس المسـتفادة مـن حـادث فوكوشـیما والتصـر ف بنـاء علیھـا.  خالصوتفادي التراخي، واست

 .8مجلس المحافظین، أصدر الرئیس بیانا  صحفیا  لخ ص فیھ مناقشات المجلس

 تنشیط مركز الحادثات والطوارئ وتشغیلھ  -3-باء

 9.0، ضــربت ھــزة أرضــیة قوتھــا 2011آذار/مــارس  11بتوقیــت غــرینتش، یــوم  5:46عنــد الســاعة  -13
بتوقیـت غـرینتش، تـم تنشـیط   6:42وعنـد السـاعة    درجات عرض البحر قبالة الساحل الشرقي لھونشـو بالیابـان.

ادر عــن المركــز الــدولي لألمــان الزلزالــي بشــأن الھــزة األرضــیة مركــز الحادثــات والطــوارئ عقــب بــالغ صــ
، فضـال  عـن 9واألضرار المحتملة في أربع محطات للقوى النوویة واقعة علـى السـاحل الشـمالي الشـرقي للیابـان

 التسلسل الزمني لألحداث وألنشطة الوكالة.)  (انظر المرفق الثاني: احتمال حصول موجة تسونامي.

، أجـرى مركـز الحادثـات والطـوارئ 2011آذار/مـارس    11بتوقیت غرینتش، یوم    7:21  وعند الساعة -14
اتصاال  أولیا  مع جھة االتصال الرسمیة التي عی نتھا الیابان بموجب اتفاقیة التبلیغ المبكر واتفاقیـة تقـدیم المسـاعدة، 

تصـاد والتجـارة والصـناعة (وكالـة وكالة األمان النـووي والصـناعي التابعـة لـوزارة االق  وھذه الجھة ھي التالیة:
د مركـز الحادثـات والطـوارئ مـن المعلومـات بشـأن حصـول الھـزة األرضـیة ـ  وتأك  األمان النووي والصناعي).

والتسونامي، وشرع في االستفسارات حول أمـان المنشـآت النوویـة وأمـان المصـادر المشـعة مـن الفئـات األولـى 
 بالیابان.  في المناطق المتضررة   10والثانیة والثالثة

 

 

 

 البیان متاح على العنوان اإللكتروني التالي: 8
http://www.iaea.org/newscenter/statements/misc/2011/parvez210311.html. 

اقة الكھربائیة في طوكیـو، ومحطـة أونوغـاوا (شـركة محطتا فوكوشیما داییتشي وفوكوشیما دایني التابعتان لشركة الط 9
 (شركة القوى الذریة الیابانیة). 1–توھوكو للقوى)، ومحطة توكاي

وتشمل   مادة مشعة ختمت بصفة دائمة في كبسولة أو ربطت بإحكام وفي شكل صلب، ولیست معفاة من التحكم الرقابي. 10
لمشع  ممزقا  أو مكسـورا ، ولكنھـا ال تشـمل المـادة النوویـة الموضـوعة فـي أیضا  أي مادة مشعـ ة تنطلق عندما یكون المصدر ا

ویخـص  كبسوالت لغرض التخلـ ص منھا أو المواد النوویة الموجودة داخل دورات الوقود النووي لمفاعالت البحوث والقـوى.
للحصـول علـى  RS-G-1.9ة رقـم انظـر منشـور الوكالـ ھذا التعریف مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا.

 تعاریف فئات المصادر المشعة.
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وتم استدعاء  11.الكاملوتم سریعا  تنشیط مركز الحادثات والطوارئ حیث بدأ تشغیلھ وفقا  لنمط التصدي  -15
الذین تلقـ وا تدریبات على العمل فـي   –موظفي مركز الحادثات والطوارئ النظامیین وغیرھم من موظفي الوكالة  

وظائف المشمولة ضمن الھیكـل التنظیمـي للتصـدي (بموجـب تم استدعاؤھم إلى المركز لالضطالع بال  –المركز  
) كـل  مـنھم وفقـا  لمـا أسـند إلیـھ مـن مسـؤولیات ومـا تلقــ اه مـن 2009خطة التصـد ي للحادثـات والطـوارئ لعـام 

 تدریبات.

وعم ل فریق مركز الحادثات والطوارئ مع خبراء مـن الشـعبة المشـتركة بـین الفـاو والوكالـة السـتخدام  -16
، 12ات النوویة في األغذیة والزراعة، ومن منظمة الصحة العالمیة، ومن المنظمة العالمیـة لألرصـاد الجویـةالتقنی

الفریق التقني (مـع  وأسندت إلى أعضاء فریق مركز الحادثات والطوارئ األدوار التالیة: دعما  لتصد   دولي   منس ق.
ة البیانــات)، ومــدیر التصــدي للطــوارئ، ومســؤول خبــراء مــن أقســام األمــان النــووي والوقایــة اإلشــعاعیة وإدار

العملیات، ومسؤولو االتصال الحكومیون في حاالت الحوادث، ومسؤولو االتصال مع المنظمـات الدولیـة والـدول 
األعضاء، ومسؤول اإلعالم العام، ومحرر مختص بشؤون اتفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة، وتقنـي مركـز 

وعمـل فـي كـل   ومسؤول اتصاالت، ومسؤول الدعم اللوجستي، وموظـف إلدخـال البیانـات.  الحادثات والتصدي،
 موظفا  في األسابیع القلیلة األولى التي تلت الحادث.  20نوبة عدد من الموظفین بلغ 

وتم إرسال عرض بتقدیم المساعدة من جانب الوكالة (یشار إلیھ رسمیا  بعبارة ’مساعي الوكالة الحمیـدة‘)  -17
بتوقیت غـرینتش، یـوم   7:48وكالة األمان النووي والصناعي وإلى البعثة الدائمة للیابان في فیینا عند الساعة    إلى
إلى الدول األعضاء والمنظمـات الدولیـة علـى الموقـع   13. وجرى نشر أول رسالة موج ھة2011آذار/مارس    11

 

مركز الحادثات والطوارئ، استمر المركز في العمل وفقا  لنمط التصدي التام أي علـى أسـاس ثـالث نوبـات   تفعیل  بعد 11
قـال إلـى ، جـرى االنت 2011آذار/مارس  14. وفي 2011آذار/مارس  14إلى    11ساعات من    8عمل یومیة مدة الواحدة منھا  

، 2011أیار/مایو  3ساعة حتى  12واستمر العمل على نسق النوبات المؤلفة من  ساعة.  12مدة الواحدة منھما   في الیومنوبتین  
إدارة األمـان واألمـن،  وقد استعان المركز في ھذه الفترة بخبـرات مـوظفین یعملـون فـي جمیـع اإلدارات التابعـة للوكالـة، أي:

وحتـى  لعلوم والتطبیقات النوویة، وإدارة الضمانات، وإدارة التعـاون التقنـي، وإدارة الشـؤون اإلداریـة.وإدارة الطاقة، وإدارة ا
موظفا  من فئة الخدمات العامة من مختلف   50موظفا  من الفئة الفنیة وأكثر من   150، كان أكثر من 2011أیار/مایو   15تاریخ 

وشمل ذلك عـددا  مـن المـوظفین الیابـانیین  مة مركز الحادثات والطوارئ.إدارات الوكالة قد تطو عوا للعمل على نوبات في خد
الذین عملوا بصفة مسؤولي اتصال حكومیین في حاالت الحوادث، وساعدوا في إجراء االتصاالت وفي ترجمة المعلومات من 

 اللغة الیابانیة وإلیھا.

وعلـى النقـیض  صدي التام إلى نمط التصـد ي األساسـي.، انتقل مركز الحادثات والطوارئ من نمط الت 2011أیار/مایو  3وفي 
من المرحلة األولیة للحدث التي تولى فیھا األولویة لمعالجة قضایا األمان النووي، ترك ز التشدید على جوانب الوقایة اإلشعاعیة 

 ).20وقیاسات النشاط اإلشعاعي، حسبما برز في التقاریر المرحلیة الموجزة (انظر الفقرة 

ویـتم الحفـاظ علـى النمـوذج المتعـدد  التصد ي األساسي، یحافظ مركز الحادثـات والطـوارئ علـى خـدمات مسـتمرة. وفي نمط
 ویتم تبادل المعلومات مع جھات االتصال حسب االقتضاء. التخصصات لالختصاصیین العاملین خالل نوبات العمل النھاریة.

ولكن غرفة  موظفین إضافیین بغیة تیسیر التصد ي على نحو موقوت.وتـ جرى التقییمات خالل ساعات الدوام الرسمي بمشاركة  
وبالنسبة لنوبات العمل اللیلي، تنفــ ذ الخـدمات بواسـطة مـوظفین یعملـون تحـت  العملیات تبقى خالیة من الموظفین خالل اللیل.

ادات قائمة للعودة سـریعا  إلـى نمـط وتبقى االستعد الطلب، ویتحمل أولئك مسؤولیة االستجابة فورا  لكل رسالة ترد إلى المركز.
 التصد ي التام عند الضرورة.

 بناء على اتفاقات ثنائیة بشأن الترتیبات التشغیلیة. 12

ووفقا  لترتیبات دلیل العملیات التقنیـة المتعلقـة بـالتبلیغ  من وكالة األمان النووي والصناعي. 1رقم  EMERCONرسالة  13
ھي كلمة رمزیة في اتفاقیات الطوارئ تستخدم عند تبلیـغ الوكالـة بوقـوع   EMERCONة،  عن حاالت الطوارئ وتقدیم المساعد

 حدث نووي أو إشعاعي.
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، 2011آذار/مـارس  11بتوقیت غرینتش، یوم   8:06الشبكي التفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة عند الساعة  
بتوقیـت غـرینتش،  8:30عنـد السـاعة  (www.iaea.org)فیما نشر أول بیان صحفي على الموقع الشـبكي للوكالـة 

، عادت الوكالة وأرسلت عرضا  بالمسـاعي الحمیـدة إلـى 2011آذار/مارس  12. وفي 2011آذار/مارس    11یوم  
 الیابان.

وكالـة األمـان  مـع جھـات االتصـال الرسـمیة الیابانیـة وھـي:  14على اتصاالت منتظمة  وحافظت الوكالة -18
 األساسـیةالنووي والصناعي؛ ووزارة التربیة والثقافة والریاضة والعلوم والتكنولوجیا؛ ووزارة األراضي والبنیـة 

وباإلضـافة إلـى جھـات  فیینـا. والنقل والسیاحة؛ ووزارة الشؤون الخارجیة؛ والبعثة الدائمة للیابان لدى الوكالة في
االتصــال الرســمیة، أســندت حكومــة الیابــان مســؤولیات، عــن مختلــف جوانــب عملیــة التصــدي للھــزة األرضــیة 
 والتسونامي والحادث النووي، إلى ھیئات حكومیـة أخـرى شـملت وزارة الصـحة والعمـل والشـؤون االجتماعیـة.

لطوارئ النوویـة، الـذي كـان مركـز الحادثـات والطـوارئ ویستضیف مكتب رئیس الوزراء المقر العام للتصد ي ل
 على اتصال معھ أیضا .

، تلقـــ ت الوكالــة مــن إحــدى الــدول 2011آذار/مــارس  11بتوقیــت غــرینتش، یــوم  8:56وعنــد الســاعة  -19
ومنـذ ذلـك الوقـت،  األعضاء أول  طلب للحصول على معلومات بشأن ’حالة أمـان مفـاعالت القـوى فـي الیابـان‘.

ابت الوكالة لھذه الطلبات الواردة من جھات االتصـال الرسـمیة فـي دول أعضـاء ودول أطـراف فـي اتفاقیـة استج
وتمت أیضا  متابعة الطلبـات المسـتلمة مـن منظمـات لیسـت جھـات اتصـال   التبلیغ المبكر واتفاقیة تقدیم المساعدة.

وذلك بواسطة الشعبة التقنیة المختصة داخل مسماة رسمیا  ومن عامة الجمھور (عبر موقع الوكالة الشبكي العام)،  
  الوكالة أو شعبة اإلعالم العام.

، نشـر مركـز الحادثـات والطـوارئ 2011آذار/مـارس   11بتوقیت غرینتش، یـوم    20:02وعند الساعة   -20
 على الموقع الشبكي التفـاقیتي التبلیـغ المبكـر وتقـدیم المسـاعدة أول تقریـر مرحلـي مـوجز صـادر عـن المركـز.

شھدت األسابیع األولى التي تلت الحادث إعداد تقریرین كل یوم من التقاریر المرحلیة الموجزة بشـأن األوضـاع و
ویتم إعداد ھذه التقاریر على أسـاس المعلومـات الـواردة  في محطة فوكوشیما والظروف اإلشعاعیة المرتبطة بھا.

لت أیضـا  بالفـاكس و/أو بالبریـد اإللكترونـي إلـى وقـد أرسـ من جھات االتصال الرسمیة المشار إلیھا فـي الیابـان.
جمیع جھات االتصال الرسمیة بموجب اتفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة فـي الـدول األعضـاء، والمنظمـات 

وھذه التقاریر الصادرة عن مركز الحادثات والطوارئ، والتحلیـل التقنـي الـذي  الدولیة، والبعثات الدائمة في فیینا.
، تشكل األساس الرئیسي للجلسات اإلعالمیة المخصصة للدول األعضاء وتلك المخصصـة لوسـائل اإلعـالم تالھا

 2011.15آذار/مارس    14التي استھلتھا الوكالة بتاریخ  

، انخفـض تـواتر توزیـع التقـاریر المرحلیـة المـوجزة إلـى ثالثـة تقـاریر 2011أیار/مـایو    6وابتداء  مـن   -21
الفاصـلة بـین عملیـات توزیـع ھـذه التقـاریر المـوجزة، تواصـل الوكالـة تـوفیر اسـتیفاءات وفي الفترات    أسبوعیا .

 خاصة فور استالم معلومات ھامة والتحقق منھا.

 

 .2007بناء على األحكام الواردة في دلیل العملیات التقنیة للتبلیغ وتقدیم المساعدة في حاالت الطوارئ لعام  14

جانب مصادر یابانیة رسمیة مختلفة، كما تواصل نشر التقاریر   ما زالت الوكالة تتلقـ ى استیفاءات یومیة للمعلومات من 15
 للوكالة. الشبكيالمرحلیة الموجزة على الموقع 
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وفضال  عن ذلك، عكف مركز الحادثات والطوارئ على تنبیھ جھات االتصـال الرسـمیة التابعـة لـھ فـور  -22
، 3و  1ل الحالة الطارئة (من قبیل االنفجارین في الوحـدتین  استالم معلومات موثقة بشأن أحداث ھامة طرأت خال

مستویات عالیة من النشـاط اإلشـعاعي إلـى البحـر، ومـا ورد مـن معلومـات بشـأن التقیـیم األولـي بوتسرب المیاه  
 للحادث الذي أجرتھ وكالة األمان النووي والصناعي).

 16المسـاعدة إلـى الیابـان مـن جانـب دول أعضـاء  وطوال الحالة الطارئة، تلقـ ت الوكالة عروضـا  بتقـدیم  -23
ونـ شرت نسخ من العروض الرسمیة الواردة من الـدول األعضـاء علـى الموقـع الشـبكي   ومنظمات دولیة وأفراد.

 17التفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة، كما جرى إبالغھا إلى حكومة الیابان.

أولـى بیانـات الرصـد، عبـر القنـوات الرسـمیة، مـن إحـدى   ، تلقـ ت الوكالـة2011آذار/مارس     22وفي   -24
دولـة مـن الـدول   37  مجمـوعن  ومنذ ذلك الوقت، وردت بیانات خاصـة بالرصـد مـ  الدول األعضاء غیر الیابان.

وقامت اللجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة (منظمـة الحظـر الشـامل)   .18األعضاء
  ات صادرة عن شبكتھا العالمیة لمحطات رصد النویدات المشعة.أیضا  بتوفیر بیان

 فریق تنسیق حادث فوكوشیما  -4-باء

في األیام األولى التي تلت حادث فوكوشیما داییتشي، بـرز واضـحا  أن خطـرا  شـدیدا  یحـدق بالمفـاعالت  -25
لوكالة عـددا  مـن األفرقـة المعنیـة وقد أنشأت ا  وبالوقود النووي المستھلك المخزون في أحواض الوقود المستھلك.

 بتقییم المسائل الرئیسیة المرتبطة بالحادث.

ولكفالة تنسیق فع ال بین اإلدارات، أنشأ المدیر العام فریق تنسیق حادث فوكوشـیما (فریـق التنسـیق) فـي  -26
ألمـان واألمـن . وترأس المدیر العـام فریـق التنسـیق یسـاعده نائـب المـدیر العـام لشـؤون ا2011آذار/مارس   15

كمـا یكفـل   ویھدف فریق التنسیق إلى كفالة تنسیق تصد ي الوكالة للحادث على مستوى كبار المسؤولین.  النوویین.
دة بواسـطة ـ  فریق التنسیق تزوید الدول األعضاء ووسائل اإلعالم وعامة الجمھور بمعلومات دقیقة وموقوتـة مؤكـ

ن خــالل الجلســات اإلعالمیــة الشــفویة ومنشــورات اإلحاطــة الیابــان وغیرھــا مــن الســلطات الحكومیــة، وذلــك مــ
 ).3-8-(انظر القسم باء  االستیفائیة الصادرة عن الفریق.

 

االتحاد الروسي، واألرجنتین، وإسبانیا، وأسترالیا، وإسرائیل، وألمانیا، وإندونیسـیا، وباكسـتان، وبلجیكـا، والجمھوریـة  16
ریــ ة كوریــا، والســوید، والصــین، وفرنســا، وفنلنــدا، وكازاخســتان، وكنــدا، التشــیكیة، وجمھوریــة إیــران اإلســالمیة، وجمھو

 والمكسیك، والھند، وھنغاریا، والوالیات المتحدة األمریكیة؛ والمفوضیة األوروبیة أیضا .

، بعثت الوكالة برسالة إلى جمیع الدول األعضاء المسـجلة لـدى شـبكة التصـدي والمسـاعدة 2011آذار/مارس    12في   17
 عالم بشأن الحالة الراھنة لقدراتھا فیما یخص تقدیم المساعدة المتخصصة إلى الیابان، في حال طلبت الیابان ذلك.لالست 

االتحاد الروسي، وإسبانیا، وألمانیا، وأوكرانیا، وأیرلندا، وأیسلندا، وإیطالیـا، والبرتغـال، وبلجیكـا، وبلغاریـا، وبولنـدا،  18
جمھوریة إیران اإلسالمیة، وجمھوری ة كوریـا، وجورجیـا، والـدانمرك، ورومانیـا، وسـري والجزائر، والجمھوریة التشیكیة، و

النكا، وسلوفاكیا، وسنغافورة، والسوید، وسویسرا، والصین، وفرنسا، والفلبین، وفنلندا، وكندا، والتفیا، ولكسمبورغ، ولیتوانیا، 
 ریكیة، والیونان.ومالیزیا، والمكسیك، والنمسا، والھند، والوالیات المتحدة األم
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فریـق األمـان النـووي لفوكوشـیما وفریـق العواقـب اإلشـعاعیة   ولتوفیر الدعم لفریق التنسیق، أنشئ فریقـان ھمـا:
تنسـیق  :ة، أسـندت لھـذین الفـریقین المھـام التالیـوبالتعاون الوثیق مـع مركـز الحادثـات والطـوارئ  .19لفوكوشیما

وتجمیع نتائج العمل التقني المضطلع بھ على صعید الوكالة ككل؛ وتوفیر معلومـات دقیقـة لمسـاعدة المـدیر العـام 
على اتخاذ قرارات مستنیرة؛ وتـوفیر المعلومـات للجلسـات اإلعالمیـة المفصـلة المنظمـة لفائـدة الـدول األعضـاء 

دولیة ووسائل اإلعالم وعامة الجمھور؛ وتوفیر المعلومات بشأن الحوار مع الیابان وسائر السـلطات والمنظمات ال
 كل  من الفریقین ھي التالیة: اواألنشطة التي یضطلع بھ  الحكومیة.

التركیز على  تشمل مھام فریق األمان النووي لفوكوشیما ما یلي: فریق األمان النووي لفوكوشـیما: –
مھــا، وعلــى حالــة الوقــود الموجــود داخــل المفــاعالت وفــي أحــواض الوقــود وضــع المحطــة ونظ

ومن خالل تحلیل التقاریر المرحلیة الموجزة الصادرة عـن مركـز الحادثـات والطـوارئ   المستھلك.
وغیرھا من المعلومات، یعكف فریق األمان النووي لفوكوشیما على تقیـیم حالـة وظـائف وحـواجز 

ات المحطـة، والتقـد م المحـرز علـى صـعید اإلجـراءات الرامیـة إلـى األمان في المحطـة، وبـارامتر
ویعكف أیضا  على دراسة التطورات المستقبلیة المحتملـة،   تحقیق إغالق الوحدات على نحو مستقر.

وما ی رج ح أن ینتج عنھا مـن عواقـب تلحـق بالمحطـة، وبالحـاالت الممكنـة المنطویـة علـى انبعـاث 
ریق معلومات بشأن حاالت انبعاث النویدات المشعة إلى منظمة الحظـر وقد وفـ ر الف  نویدات مشعة.

وإلى المراكز اإلقلیمیة المتخصصة لألرصاد الجویـة التابعـة للمنظمـة العالمیـة لألرصـاد   20الشامل
كمـا قـی م فریـق األمـان النـووي   ) الستخدامھا في نمذجة التشـتت الجـوي.6-الجویة (انظر القسم باء

 )1–7–(انظر القسم باء ثة خبیر مفاعالت الماء المغلي إلى الیابان.لفوكوشیما نتائج بع

 تشمل مھـام فریـق العواقـب اإلشـعاعیة لفوكوشـیما مـا یلـي:  فریق العواقب اإلشعاعیة لفوكوشیما: –
تحلیل بیانات الرصد اإلشعاعي الواردة من الیابان؛ وتحلیـل المسـارات ذات الصـلة بتعـرض عامـة 

ات المستقاة مـن بیانـات الرصـد البیئـي؛ وتقیـیم المسـائل المرتبطـة بالنقـل الجمھور؛ وتحلیل التوج ھ
وعكف الفریق على ضـم   مـا قد متـھ الیابـان  والتجارة؛ واستحداث المزید من تدابیر الحمایة الممكنة.

(انظـر القسـم  من بیانات إلى النتائج التي توصلت إلیھـا أفرقـة الوكالـة المعنیـة برصـد اإلشـعاعات.
 )1–7–باء

ویعمل عدد آخر من كبار الموظفین ذوي الخبـرات ذات الصـلة ومـن خبـراء الـدول األعضـاء بالتعـاون مـع 
فریقي األمان النووي والعواقب اإلشعاعیة لفوكوشـیما، ومـع مركـز الحادثـات والطـوارئ، بشـأن طائفـة مـن 

عالجـة النفایـات المشـعة، المواضیع تشمل ھندسة المفاعالت، وسالمة الوقود، وسائر مسائل تقیـیم األمـان، وم
 ورصد اإلشعاعات.

 

 

 

یتكو ن فریقا األمان النووي والعواقب اإلشعاعیة لفوكوشیما من موظفین تابعین للوكالة یعملون في إدارة األمان واألمن  19
النوویین، وإدارة الطاقة النوویة، وإدارة العلوم والتطبیقات النوویة، یساعدھم خبراء خارجیون من الـدول األعضـاء، بمـا فیھـا 

 وألمانیا وإیطالیا وجمھوریة كوریا وكندا. األرجنتین

 أبلغت منظمة الحظر الشامل دولھا األعضاء بنتائج نمذجة التشتیت الجوي. 20
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 أنشطة الوكالة المنفـ ذة بواسطة مختبرات الوكالة  -5-باء

إن مختبرات الوكالـة القائمـة فـي زایبرسـدورف وفـي مونـاكو متخصصـة بتقیـیم العی نـات البیئیـة البریـة  -27
مختبرات القائمـة فـي مونـاكو علـى البیئـة ز الـ  ویركز مختبر زایبرسدورف على البیئة البریة، فیما ترك  والبحریة.
ومنذ اللحظات األولى لحادثة فوكوشیما، استـ خدمت المختبرات الستعراض البیانـات البیئیـة الـواردة مـن   البحریة.

وجرى رصد البیئـة البحریـة بواسـطة شـركة الطاقـة الكھربائیـة فـي طوكیـو علـى مقربـة مـن   السلطات الیابانیة.
، وبواسطة وزارة التربیة والثقافة والریاضة والعلوم والتكنولوجیا في المحطـات البحریـة مناطق تفریغ المفاعالت
وفضال  عن ذلك، تلقـ ى مختبر البیئة البریـة فـي  كلم إلى الشرق من الخط الساحلي.  30  يالواقعة على مسافة حوال

 یھا.زایبرسدورف أكثر من مائتي عی نة أرسلتھا الیابان إلجراء تحلیالت مستقلة عل

وقد انصبت في البحر كمیة ضخمة من المیاه الملو ثـة المسـتخدمة لتبریـد المفـاعالت األربعـة، ممـ ا أثـار  -28
واسـتعرض مختبـر   الشواغل بالنسبة إلى الحیاة البحریة وكذلك بالنسبة إلى األغذیة البحریـة لالسـتھالك البشـري.

وتـم أیضـا  تزویـد منظمـة الصـحة   علقـة بالبیئـة البحریـة.الوكالة للبیئة البحریة في مونـاكو جمیـع المعلومـات المت
  العالمیة بالمعلومات والمشورة بخصوص احتماالت تلوث األغذیة البحریة واستھالكھا.

وتواص ل  مختبر الوكالة للبیئة البحریة فـي مونـاكو مـع عـدد مـن المراكـز إلعـداد نمـاذج تحـاكي تشـتت  -29
وقد نفـ ذت محاكاة تشـتت التلـو ث فـي المحـیط الھـادئ مجموعـة   ط الھادئ.النشاط اإلشعاعي الذي أطلق في المحی

 تشیروكو الفرنسیة في جامعة تولوز، وذلك بناء على طلب مختبر الوكالة للبیئة البحریة في موناكو.

وقد م مختبر الوكالة للبیئة البریة في زایبرسدورف معلومات  ومشورة منھجیة للمختبـرات األعضـاء فـي  -30
، سـبع مجموعـات مـن 2011أیار/مـایو  6آذار/مـارس إلـى  29وتلقـ ى المختبـر، فـي الفتـرة مـن   .21ألمیرا  شبكة

مئـة عینـة  ي، كان قد تم تحلیل حـوال2011أیار/مایو  16وحتى  العی نات المأخوذة في الیابان خالل بعثات الوكالة.
  .من العی نات بواسطة القیاس العالي االستبانة لطیف األشعة الجیمیة

أم ا مختبرات قسم خدمات الوكالة لرصد اإلشعاعات والوقایة منھا، فتوفـ ر الخدمات والمشورة في میـدان  -31
الوقایة من اإلشعاعات إلى جمیع مـوظفي الوكالـة المسـافرین إلـى الیابـان، وكـذلك إلـى مـوظفي منظمـة الصـحة 

ان العمـل؛ والمالبـس والمعـدات الوقائیـة الرصـد الفـردي ورصـد مكـ  وتشـمل الخـدمات مـا یلـي:  العالمیة والفاو.
 األساسیة؛ والجلسات اإلعالمیة بشأن األوضاع اإلشعاعیة في مواقع المحطات وفي منطقتي فوكوشیما وطوكیو.

 تنسیق الجھود المشتركة بین الوكاالت بغیة التصدي للحادث  -6-باء

یر العـام علـى اتصـال وثیـق مـع األمـین العـام منذ األیام القلیلة األولى التي تلت وقوع الحادث، بقي المـد -32
وقـد تشـاور أیضـا    مون لضمان التنسیق الفعال فیما بین مختلف المنظمات الدولیة.–لمنظمة األمم المتحدة بان كي

مع المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة، واألمین التنفیذي لمنظمة الحظر الشـامل، والمـدیر العـام للفـاو، واألمـین 
  منظمة العالمیة لألرصاد الجویة من أجل تنسیق األنشطة على نحو فع ال.العام لل

 

ــة: 77مختبــرا  مــن  122شــبكة المختبــرات التحلیلیــة لقیــاس النشــاط اإلشــعاعي البیئــي؛ وتضــم حالیــا   ألمیــرا: 21  دول
.http://www.iaea.org/nael/page.php?page=2244 

http://www.iaea.org/nael/page.php?page=2244
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وبناء على مسؤولیات الوكالة بموجب الخطة المشتركة إلدارة الطوارئ اإلشعاعیة من جانـب المنظمـات  -33
، من خـالل مركـز الحادثـات والطـوارئ، إلـى إبـالغ جمیـع 2011آذار/مارس    11الدولیة، سارعت الوكالة، في  

واسـتھلت   منظمات الدولیة وتنشیط الخطة المشتركة إلدارة الطوارئ اإلشـعاعیة مـن جانـب المنظمـات الدولیـة.ال
الوكالة عملیة تنسیق الجھود المشتركة بین الوكاالت بغیة التصد ي لحادث فوكوشیما، ال سـیما مـن أجـل التوصـل 

 إلى فھم موح د لحالة الحادث، ولتنسیق اإلعالم العام.

انعقـاد أول اجتمـاع تنسـیقي للجنـة المشـتركة بـین الوكـاالت المعنیـة   2011آذار/مـارس    15یـوم  وشھد   -34
ومنذ ذلك الوقـت، أقـام مركـز الحادثـات والطـوارئ، علـى نحـو منـتظم،  بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة.

وارئ اإلشـعاعیة والنوویـة مؤتمرات عن بعد بواسطة الفیدیو للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصـدي للطـ
مؤتمرا  عن بعد بواسطة الفیدیو حتى اآلن) إلعالم المنظمـات الدولیـة ذات الصـلة بالحالـة الراھنـة، ولتبـادل   11(

، ولدراسة وتنسیق أنشطة التصد ي بغیة التوصل إلى فھم موح د للحالة، ولنشـر 22المعلومات بین المنظمات الدولیة
  یانات الصحفیة المشتركة وتوزیع منشورات اإلعالم العام.المعلومات من خالل إصدار الب

كمـا أقیمـت أفرقـة محـددة  وخالل ھذه االجتماعات، تم إسناد أنشطة متوافق علیھا إلـى منظمـات محـددة. -35
وتم إعداد بیانـات إعالمیـة عامـة  ومسائل تقییم الجرعات.  23الغرض لمعالجة مسائل معی نة، من قبیل مسائل النقل

 .24مشتركة

وبالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي (األیاتا) ومنظمة الطیران المدني الدولي (اإلیكـاو)، خضـع مبـدأ  -36
وبالتعـاون مـع اإلیكـاو، تـم  إرشادي صناعي بشأن إزالة التلوث عن الطائرات لالستعراض بغیة التحقق من دقتھ.

الـذین ربمـا یكونـون تعرضـوا للتلـوث (الـداخلي أو إعداد مبادئ إرشادیة إعفائیة ومترابطة بشأن نقل األشـخاص  
، اعتمدت المبادئ اإلرشادیة وأدمجت، علـى شـكل إضـافة، 2011نیسان/أبریل    12وفي    الخارجي) بمواد مشعة.

، 2012–2011ضمن وثیقة التوجیھات التقنیة لإلیكاو بشأن النقل المـأمون للبضـائع الخطـرة جـوا ، طبعـة عـامي 
وبالتعاون مع المنظمة البحریـة الدولیـة،   الدولي لھذه المبادئ التوجیھیة بالنسبة للنقل الجوي.مم ا أسفر عن اإلنفاذ  

 استعرضت مسائل األمان البحري وجرى إعداد إرشادات  على نحو مشترك.

 

الجھات المشاركة في المؤتمرات بواسطة الفیدیو ھي التالي: المفوضیة األوروبیة، والفاو، والمنظمة البحریـة الدولیـة،  22
ادي، ومنظمـة الصـحة للبلـدان األمریكیـة، واإلیكاو، ووكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصـ

وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، ومكتـب األمـم المتحـدة لتنسـیق الشـؤون اإلنسـانیة، ولجنـة األمـم المتحـدة العلمیـة المعنیـة بآثـار 
یـة ومنظمـة وقد شاركت منظمـة السـیاحة العالم اإلشعاع الذري، ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.

وفضال  عن ذلك، فقد حضرت البعثة الدائمـة للیابـان االجتماعـات بنـاء علـى دعـوة أمـین اللجنـة  الحظر الشامل بصفة مراقب.
 المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة والنوویة.

والنوویة تشكیل فریق عمل یعنى بمعالجـة   یس رت اللجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة 23
المسـائل المرتبطـة بالنقـل والسـیاحة، ویضـم الفریـق ممثلــین عـن المجلـس الـدولي للمطـارات، والوكالـة، واألیاتـا، واإلیكــاو، 

األمـم والمنظمة البحریة الدولیة، ومنظمة السیاحة العالمیة، ومنظمـة الصـحة العالمیـة، والمنظمـة العالمیـة لألرصـاد الجویـة و
، واسـتمر فـي 2011آذار/مارس  17وعقد فریق العمل مجموعة منتظمة من االجتماعات الھاتفیة المشتركة، بدءا  من   المتحدة.

وترأست اإلیكاو ھذا الفریق، فیما وفـ رت منظمة الصـحة العالمیـة خدمـة تقاسـم   عقد االجتماعات المنتظمة طوال فترة الحدث.
 تیسیر التعاون.الوثائق عبر شبكة الویب بغیة 

، حیث أفادت بعدم وجـود 2011آذار/مارس  18أصدر الفریق بیانات صحفیة مشتركة في عدة مناسبات كان أولھا في  24
، بغیة التصدي لتقاریر صحفیة مضـللة 2011نیسان/أبریل  1وأصدر بیان صحفي آخر، في  أیة قیود تحظر السفر إلى الیابان.
 أن نسب تركیز المواد المشعة ضئیلة جدا . والسعي إلى طمأنة المسافرین إلى
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، عقد وفد من كبـرى شـركات الشـحن لقـاء  مـع الوكالـة ومـع المنظمـة البحریـة 2011أیار/مایو    4وفي   -37
وتم توفیر الدعم لشركات الشحن مـن خـالل شـبكة   شة سبل تناول مسألة رصد الحاویات في المرافئ.الدولیة لمناق

الوكالة المعنیة بحاالت رفض الشـحن، ویعكـف فریـق العمـل حالیـا  علـى إعـداد وثیقـة إرشـادیة مشـتركة واسـعة 
 النطاق.

لــى معلومــات تتعلــق ، أرســ ل اســتبیان إلــى الــدول األعضــاء للحصــول ع2011آذار/مــارس  26وفــي  -38
خذت والتوصـیات التـي أ بـدیت بخصـوص حـادث فوكوشـیما فیمـا یتعلـق بـالمواطنین ـ  بالقرارات الحكومیة التي ات

وقامـت  الموجودین في الیابان أو المتوج ھین إلیھا، واألغذیة أو السلع القادمة من الیابان وفحص الركـاب والسـلع.
تعاون والتنمیة فـي المیـدان االقتصـادي (وفقـا  لمـا اتفـق علیـھ ضـمن إطـار وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة ال

اللجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطـوارئ اإلشـعاعیة والنوویـة) بتجمیـع المعلومـات الـواردة مـن 
یتي التبلیـغ الدول األعضاء، كما قام مركز الحادثات والطوارئ بنشر ھذه المعلومات علـى الموقـع الشـبكي التفـاق

 المبكر وتقدیم المساعدة.

وبموجب الخطة المشتركة إلدارة الطوارئ اإلشعاعیة من جانب المنظمات الدولیة، عقد مركز الحادثـات  -39
وبمقتضـى ھـذه  والطوارئ مـع المنظمـة العالمیـة لألرصـاد الجویـة ترتیبـات عملیـة فـي میـدان التعـاون الثنـائي.

یمیة المتخصصة لألرصاد الجویة التابعة للمنظمـة العالمیـة لألرصـاد الجویـة، بنـاء الترتیبات، توفر المراكز اإلقل
على طلب الوكالة، نواتج (توقعات) بشأن التشتت الجوي البعید المدى للحاالت الفعلیـة والمحتملـة المنطویـة علـى 

لجسیمات، وترسـ ب المـواد وتشمل نواتجھا النمطیة المتعلقة باألرصاد الجویة مسار ا  انبعاث مواد مشعة في الجو.
ساعة من تاریخ االنبعاث البدئي، كمـا تشـمل بیانـا  بـالمراكز   72المشعة ونسب تركیزھا المتكاملة لمدة تصل إلى  

وتساعد ھـذه النـواتج الوكالـة علـى إجـراء التخمینـات لمعرفـة   اإلقلیمیة المتخصصة المشاركة في عملیة النمذجة.
  لة انبعاث محتملة.الدول األعضاء التي قد تتأثر بحا

، قــد مت الوكالــة طلبھــا األول إلــى 2011آذار/مــارس  11بتوقیــت غــرینتش، یــوم  9:39وعنــد الســاعة  -40
المراكز اإلقلیمیة المتخصصة لألرصاد الجویة ملتمسة الحصول على النماذج الخاصة بانبعاث مشـع محتمـل مـن 

مـع المراكـز اإلقلیمیـة المتخصصـة لألرصـاد الجویـة ومنذ ذلك الحین، عملت الوكالة    محطة فوكوشیما داییتشي.
وقـد تـم تجمیـع نتـائج  على نحو منتظم، طالبة منھا تنفیذ النماذج وتوفیر النواتج إلى مركـز الحادثـات والطـوارئ.

عملیات النمذجة التي اضطلعت بھا أھـم المراكـز اإلقلیمیـة المتخصصـة لألرصـاد الجویـة فـي المنطقـة (طوكیـو 
 سك) ونشرھا على الموقع الشبكي التفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة على نحو منتظم.وبیجین وأوبنین

وقد طلبت الوكالة أیضا  من المركز اإلقلیمي المتخصص لألرصاد الجویة فـي مـونتلایر تزویـدھا بنتـائج  -41
وي علـى الصـعیدین المحلـي سلسلة من عملیات  أكثر  تفصیال  (ذات قـدر أعلـى مـن االسـتبانة) لنمذجـة النقـل الجـ

 واإلقلیمي حول موقع فوكوشیما، وذلك على أساس مدة المصادر كما قد رھا مركز الحادثات والطوارئ.

 البعثات التقنیة التابعة للوكالة التي أوفدت إلى الیابان  -7-باء

 بعثات فریق الرصد التابعة للوكالة  -1-7-باء

، أرسلت الوكالة أربعة أفرقة للرصـد اإلشـعاعي 2011سان/أبریل  نی  18آذار/مارس و  18في الفترة بین   -42
وأجـرت  إلى الیابان للمساعدة على التحقـق مـن صـحة نتـائج قیاسـات شـاملة إضـافیة أجرتھـا السـلطات الیابانیـة.

كلـم  20األفرقة األربعة قیاسات في منطقة فوكوشیما في عدد من المواقع داخل وخارج منطقة اإلجالء التي تبلـغ 
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وانطـوى نطـاق الرصـد علـى  كمـا أوفـ د فریـق إلـى مجمـل المنـاطق المجـاورة لطوكیـو.  ول محطة فوكوشیما.ح
معدالت الجرعات وتركـزات النشـاط اإلشـعاعي السـطحي، وكـذلك جمـع مختلـف العینـات وأطیـاف أشـعة غامـا 

ا ، وفي طوكیو والمنـاطق كلم تقریب  80كلم و  20بالنسبة لمواقع مختارة تبعد عن محطة فوكوشیما بما یتراوح بین  
 وتعمل الوكالة على إعـداد تقریـر تقنـي مفصـل سیضـم االسـتنباطات والتوصـیات فـي ھـذا الصـدد.  المحیطة بھا.

واستنادا إلى أنشطة القیاس التي أجرتھا البعثة، فإنھا نب ھـت السـلطات الیابانیـة إلـى أھمیـة رسـم ’خریطـة التلـوث‘ 
لیابان من أجل استخدامھا في أنشـطة إزالـة التلـوث والتخفیـف مـن آثـاره فـي لتوحید جمیع القیاسات التي أجرتھا ا

 المستقبل.

وأنھـى بعثتـھ فـي   2011نیسـان/أبریل    3وأ رس ل فریق خبراء معني بمفاعل الماء المغلي إلى الیابان في   -43
عظـم األوقـات . وشملت البعثة عقد اجتماعات مع عدة مسؤولین حكومیین خ ص  صت في م2011نیسان/أبریل    12

 إلجراء مناقشات مفص لة وتقنیة مع شركة الطاقة الكھربائیة في طوكیـو ومـع وكالـة األمـان النـووي والصـناعي.
وكان أمام الفریق فرصة فریـدة للتواصـل مباشـرة مـع الجھـات العاملـة علـى التخفیـف مـن ظـروف الحـادث فـي 

وألنھ كان أول فریق خبراء دولي یزور موقـع   .داییتشي وفي مواقع محطة داییتشي والكتساب فھم أفضل للحادث
داییتشي، فقد قام الفریق بزیارة المقر الرئیسي لإلدارة المتكاملة للطوارئ في طوكیو، ومركز فوكوشیما داییتشـي 

د  مت معلومـات مفصـ لة ـ  وق  لعملیات التصدي للطوارئ ومرافقھ، ومركز فوكوشیما داییتشي للدعم التقني ومرافقھ.
لة للمحطـة ـ  ث وعن حالة المحطات ولقي الفریق تعاونا  كامال  من طرف السلطات الیابانیة والجھة المشغعن الحاد

وأثبتت البعثة أنھا كانت قی مة ألنھا ساعدت علـى فھـم المعلومـات األخـرى   (شركة الطاقة الكھربائیة في طوكیو).
حصل علیھا الفریق فـي إعـداد بعثـة الخبـراء الدولیـة خدمت البیانات واالستنباطات التي  ـ  واست  التي تلقتھا الوكالة.

  .3-7-لتقصي الحقائق التابعة للوكالة إلیفادھا إلى الیابان، كما ھو مبی ن في القسم باء

ونزوال  عند طلب الیابان، أرسلت الوكالة خبیرا  ی عنى ببرامج الرصد البحري من مختبرات البیئة التابعـة  -44
، للمشاركة خالل یـومین فـي عملیـات 2011نیسان/أبریل  7آذار/مارس إلى  31الفترة من  للوكالة إلى الیابان في  

الرصد التي تجریھا سفینة البحوث میراي، وإبداء مالحظاتھ وتقدیم المشورة حول جمع عینات من میاه البحر فـي 
ض عملیـة الرصـد وتـم اسـتعرا كلم من الساحل في حملة الرصد الجاریة في عرض البحـر.  30مسافة تبعد بنحو  

ــوم والتكنولوجیــا. ــة والثقافــة والریاضــة والعل ــة علــى إجــراء  البحــري التــي تنســ قھا وزارة التربی وانطــوت البعث
استقصاءات بحریة وزیارات مختبریة وكـذلك تنظـیم جلسـات إعالمیـة لتقـدیم االسـتنباطات إلـى جمیـع األطـراف 

ارة التربیـة والثقافـة والریاضـة والعلـوم والتكنولوجیـا، المشاركة في العملیة وإلـى وزارة الشـؤون الخارجیـة، وز
 ووزارة البیئة، وكذلك إلى مكتب أمین مجلس الوزراء.

 بعثة الفریق المشترك بین الوكالة والفاو المعني بتقییم أمان األغذیة    -2-7-باء

 31إلـى    26فتـرة مـن  قام فریق مشـترك بـین الوكالـة والفـاو لتقیـیم أمـان األغذیـة بزیـارة الیابـان فـي ال -45
. وقد م الفریق المشورة والمساعدة إلى السلطات الیابانیـة، ومنھـا السـلطات الحكومیـة المحلیـة، 2011آذار/مارس  

بشأن قضایا تقنیة تتصل بأمان األغذیة والتدابیر المضادة الزراعیـة، بمـا فـي ذلـك أخـذ العینـات واالسـتراتیجیات 
ن توفیر معلومات مستوفاة موثوقة ومتواصلة عن مسـتویات تلـوث األغذیـة التحلیلیة وتفسیر بیانات الرصد لضما

خدمت ھذه البیانات لوضع اسـتراتیجیات ممكنـة للتخفیـف مـن اآلثـار واالستصـالح ـ  واست  في المناطق المتضررة.
 لكي تتقاسمھا السلطات في الیابان على الصعیدین المحلي والوطني.
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 قصي الحقائق التابعة للوكالةبعثة الخبراء الدولیة لت  -3-7-باء

إلى اتفاق بین حكومة الیابـان والوكالـة یحـد د االختصاصـات، قامـت بعثـة خبـراء دولیـة لتقصـي   استنادا   -46
خبیــرا  مــن الوكالــة والــدول األعضــاء، بزیــارة الیابــان فــي الفتــرة مــن  18الحقــائق تابعــة للوكالــة، ومؤل فــة مــن 

. واضطلعت البعثة، بقیادة السید م. وایتمان وھو كبیر مفتشـي المنشـآت 2011حزیران/یونیھ   2أیار/مایو إلى   24
النوویة لدى المملكة المتحدة، بأنشطة تقصي الحقائق إلجراء تقییم أولـي للحـادث (ال سـیما فـي محطـة فوكوشـیما 

وكاي داییني وقامت البعثة كذلك بجمع معلومات عن مواقع محطتي فوكوشیما داییني وط داییتشي للقوى النوویة).
للقوى النوویة الواقعتین في والیة فوكوشیما ووالیة إیباراكي، من أجل إجـراء تقیـیم أولـي لقضـایا األمـان العامـة 
المرتبطة باألحداث الطبیعیة، وتحدید القضایا التي تحتاج إلى مزید من التقصي أو التقییم استنادا إلى معاییر أمـان 

  الوكالة.

ات عن التقدم المحرز حتى تاریخھ في التقییم الیابـاني للحـادث وناقشـت قضـایا تقنیـة وتلقت البعثة معلوم -47
 محددة لوضع تقییم مستنیر لتقاسمھ مع األوساط النوویة الدولیة.

 ز نطاق البعثة على المجاالت المحددة التالیة:ـ  ورك -48

 األحداث الخارجیة الطبیعیة المنشأ؛ –

 مق؛تقییم أمان المحطة والدفاع في الع –

 تصدي المحطة لألحداث بعد الھزة األرضیة والتسونامي؛ –

 التصدي للحوادث العنیفة؛ –

 التصرف في الوقود المستھلك في ظل تدھور المرفق العنیف؛ –

 التأھب للطوارئ والتصدي لھا؛ –

  العواقب اإلشعاعیة. –

لحكومیـة، وممثلـین وضم المشاركون مسؤولین من الحكومة الیابانیة، وأعضاء مـن اللجنـة االستشـاریة ا -49
مكتـب  لحاملي الرخص، وخبراء أكادیمیین عی نتھم الحكومة الیابانیة، بما في ذلـك مشـاركین مـن الجھـات التالیـة:

ــة  ــة والثقاف ــووي والصــناعي؛ ووزارة التربی ــان الن ــة األم ــة؛ ووكال ــؤون الخارجی ــوزراء؛ ووزارة الش ــیس ال رئ
لنووي؛ والمنظمة الیابانیة ألمان الطاقة النوویة؛ والوكالة الیابانیـة والریاضة والعلوم والتكنولوجیا؛ ولجنة األمان ا

  للطاقة الذریة؛ وشركة الطاقة الكھربائیة المحدودة في طوكیو؛ وشركة القوى الذریة المحدودة الیابانیة.

 2011حزیران/یونیـھ  24إلـى  20وسی عرض تقریر البعثة في المؤتمر الوزاري المقبـل فـي الفتـرة مـن  -50
 (انظر القسم جیم).

 

 



GOV/INF/2011/8 
 14الصفحة  

 

 الجلسات اإلعالمیة التي نظمتھا الوكالة للدول األعضاء  -8-باء

 التواصل مع السلطات المختص ة  -1-8-باء

اســتخدمت الــدول األعضــاء والمنظمــات الدولیــة فعلیــا  الموقــع الشــبكي التفــاقیتي التبلیــغ المبكــر وتقــدیم  -51
المعلومـات الرسـمیة   ،علـى ھـذا الموقـع الشـبكي  ،دثات والطوارئ بنشروقام  مركز الحا  المساعدة التابع للوكالة.

والوصالت الشبكیة التي تـم تلقیھـا مـن جھـات االتصـال فـي الیابـان، وغیرھـا مـن الـدول األعضـاء والمنظمـات 
 31رسـالة مـن الیابـان، و  950وثیقـة، إلـى جانـب أكثـر مـن    1100وإلى ھذا التاریخ، تم نشر أكثر مـن    الدولیة.

رسـالة حـررت فـي  101الجویـة و لألرصـاد العالمیـة رسـالة مـن المنظمـة 71ة من دول أعضاء أخـرى، ورسال
وإلى غایة الیوم، شھد الموقع الشبكي التفـاقیتي التبلیـغ المبكـر وتقـدیم   2011آذار/مارس    11وابتداء  من    الوكالة.

فـي حالـة الطـوارئ، مـا یزیـد علـى   المساعدة، الذي لھ عدد محدود من المستخدمین في جھات االتصال الرسـمیة
 زیارة.    9000

 جلسات إعالمیة شفویة للدول األعضاء  -2-8-باء

للبعثـات الدائمـة فـي  جلسة إعالمیة شفویة وعرضا  عن حادث فوكوشـیما 19عقدت الوكالة ما مجموعھ  -52
 25فیینا والممثلین الرسمیین.

 لمحطــة 6إلــى  1حالــة الوحــدات مــن  مــا یلــي:وشــملت الجلســات اإلعالمیــة المقدمــة للــدول األعضــاء  -53
 خـزن المسـتھلك وحـوض لمحطة دایني؛ وحالة أحواض تبریـد الوقـود 4إلى  1داییتشي والوحدات من  فوكوشیما

إلـى جانـب التوجھـات والنـواتج  –داییتشي؛ ونتائج رصد اإلشعاع  المشترك في محطة فوكوشیما المستھلك الوقود
بالنسبة للمـواد الغذائیـة، والمعلومـات عـن القیـود الحالیـة المفروضـة علـى توزیـع   –واالستنتاجات بشأن أھمیتھا  

 واستھالك المواد الغذائیة ومیاه الشرب، وبالنسبة للبیئة البحریة.

وأحــواض  6إلــى  1یبــی ن حالــة الوحـدات مــن  جـدوال   وشـملت العــروض التــي قـد متھا الوكالــة مــا یلــي: -54
 131-وإجمـالي ترسـ بات الیـود زمنیـا   المتراكمـة الجـوي، والتركیـزات التشـتت الوقـود المسـتھلك، ونمذجـة تبرید

، وھي النویدات المشـع ة األكثـر أھمیـة مـن الناحیـة اإلشـعاعیة، وبیانـات رصـد 137-والسیزیوم   134-والسیزیوم 
مـات أساسـیة دمت معلوـ  وعالوة علـى ذلـك، قـ  اإلشعاع على الیابسة والبیئة البحریة؛ والصور الملتقطة بالسواتل.

للمساعدة في وضع البیانات التقنیة (مـن قبیـل الجرعـات، ومعـدالت الجرعـات وحـدود اإلجـراءات) فـي السـیاق 
د  م عـرض ـ  كمـا قـ الیومي بحیث یمكن فھمھا بسھولة أوسع من طرف الجمھور الذي لیست لدیـھ معلومـات تقنیـة.

   26.النوویة لألحداث الدولي  لشرح المقیاس

 األمان التفاقیة الخامس االستعراضي جانبیا  خالل االجتماع الیابان بمشاركة الوكالة حدثا  ونظمت حكومة  -55
وتدابیر األمان األولیة علـى داییتشي فوكوشیما  حول "حادث 2011نیسان/أبریل  14إلى  4النووي في الفترة من 

 الصعید العالمي".
 

 19و  12و  4و  1آذار/مارس، وفـي    30و  28و  25آذار/مارس، وفي    23إلى    14ع قدت الجلسات اإلعالمیة یومیا  من   25
 .2011أیار/مایو  5نیسان/أبریل وفي 

ان لألحـداث التـي تقـع فـي سقة، أھمیـة األمــ  مقیاس بسیط، مصمم بقصد أن یوصل فورا  إلى الجمھور، في عبارات مت  26
 areas/emergency/ines.asp-ns.iaea.org/tech-http://www. المرافق النوویة

http://www-ns.iaea.org/tech-areas/emergency/ines.asp
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 اإلحاطات االستیفائیة لموقع الوكالة الشبكي  -3-8-باء

ن ــــي الوكالــة الشبكییــــا علــى موقعــــم نشرھــــة وتــــة مكتوبــــة استیفائیــــإحاط 25ھ ــــا عــد مــا مجموع -56
)www-govatom.iaea.org  و  www.iaea.org.(  بمـا فـي ذلـك أیـام   –  نشر یومیـا  ـ  وكانت اإلحاطات االسـتیفائیة تـ

نیسـان/أبریل  18ا  خالل أیام العمـل مـن ، ویومی2011نیسان/أبریل  15آذار/مارس إلى  14من   –السبت واألحد  
ــة  ــة الفتــرة مــن  13، وفــي 2011أیار/مــایو  5إلــى غای  ت. وشــمل2011أیار/مــایو  11إلــى  4أیار/مــایو لتغطی

 الوقـود خزن وأحواض تبرید الوقود المستھلك المتصلة بھا وحوض 6إلى  1حالة الوحدات من  محتویاتھا ما یلي:
، ونتـائج 137-والسـیزیوم  134-والسـیزیوم  131-د اإلشـعاع فیمـا یتعلـق بـالیودالمشترك، وبیانات رص المستھلك

رصد اإلشعاع بالنسبة للمواد الغذائیة والمعلومات عـن القیـود الحالیـة المفروضـة علـى توزیـع واسـتھالك المـواد 
 الغذائیة ومیاه الشرب، وبیانات رصد البیئة البحریة.

ونة بطریقـة رمزیـة لإلشـارة إلـى تقـدیر الوكالـة بـأن الحالـة ـ  یة، ملوتم إعداد جداول لإلحاطات االستیفائ -57
 :خطیرة ("أحمر")، وحالة مقلقة ("أصفر") وحالة غیر مقلقة في الوقت الـراھن ("أخضـر") فیمـا یتعلـق بمـا یلـي

سالمة قلب المفاعل والوقود؛ وسـالمة وعـاء ضـغط المفاعـل ونظـام احتـواء المفاعـل؛ وسـالمة نظـام االحتـواء؛ 
حالة التیار الكھربائي المتردد؛ وحالة البنایات، ومستوى المـاء لوعـاء ضـغط المفاعـل؛ ومسـتوى ضـغط وعـاء و

 ضغط المفاعل؛ ومستوى ضغط االحتواء؛ وضخ الماء في وعاء ضغط المفاعل؛ وحالة الوقود المستھلك.

، 2011أیار/مـایو  5طوكیـو فـي  فـي المحـدودة  الكھربائیـة الطاقـة ومنذ إعالن خارطـة الطریـق لشـركة -58
من حیـث الوظـائف األساسـیة   في جداول أكثر تفصیال    4إلى    1عرضت اإلحاطات االستیفائیة حالة الوحدات من  

المتبقیة؛ وسـالمة  التحكم في التفاعلیة؛ والتخلص من الحرارة  لمعاییر األمان ب غیة تحقیق حالة آمنة، وھي كالتالي:
بحیث تعكس أھـداف  والجداول معروضة أیضا   عة؛ والحد من آثار االنبعاثات.المش المواد نظام االحتواء؛ واحتواء

خارطة الطریق المذكورة وتقترح تدابیر لالنتقال من مرحلة التصدي للطوارئ إلى مرحلة اإلجـراءات المخططـة 
 واالستقراریة.

 أنشطة إعالم الجمھور  -9-باء

 فـي العام بشكل مستمر اتصـاالت شعبة اإلعالم  ، أجرت2011نیسان/أبریل  22آذار/مارس إلى  11من  -59
وساعد موظفو إعالم الجمھور الوكالة، بالرد على آالف من المكالمـات  الطوارئ مع الصحافة والجمھور. حاالت

الھاتفیة من طرف وسائل اإلعالم، وتقدیم أجوبة تقنیة مفص لة لمئات من الرسـائل اإللكترونیـة الوافـدة مـن وسـائل 
  تحدیث لموقع الوكالة الشبكي العام.  120غة ما یزید على اإلعالم، وصیا

وحضـر تلـك المـؤتمرات  صـحفیا . مـؤتمرا   16مت شعبة اإلعالم العام ـ  ، نظ2011آذار/مارس   15ومن   -60
وحضـرت  27اإلذاعیـة الدولیـة. صحفیا  من كبرى وكـاالت األنبـاء والمحطـات 150الصحفیة في البدایة أكثر من 

دولة، بما في ذلـك موظفـون مـن تسـع جرائـد وقنـوات تلفزیونیـة  37ة وسائل إعالم وطنیة من  الجلسات اإلعالمی
مقالــة، باللغــات العربیــة واالنكلیزیــة والفرنســیة  4000وقــد وردت اإلشــارة بشــكل بــارز فــي أكثــر مــن  یابانیــة.

التي تم تقدیمھا في أثناء الجلسـات   سبانیة، إلى المعلوماتواإلیطالیة واأللمانیة والیابانیة والبرتغالیة والروسیة واإل
وبعد كل جلسة إعالمیة تم توزیع مجموعات صوتیة وفیدیو على وسائل اإلعالم وتم تنزیلھا أكثـر مـن   اإلعالمیة.

 

 فزیون المركزي للصین، وسي أن أن.ی والتل وارلد نیوز بما في ذلك، قنوات الجزیرة، وبي بي سي 27
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ظم مؤتمر صحفي جدید وع قدت خمس جلسات إعالمیـة خـالل ـ  وقد ن  مرة من طرف الصحفیین المسج لین.  2500
. باإلضافة إلى ذلك، عقد المدیر العام 2011آذار/مارس    19إلى    17من    لطوكیوعام  الزیارة التي قام بھا المدیر ال

 ظمت عشرات من لقاءات أخرى مع كبار موظفي الوكالة مع وسال إعالم دولیة.ـ  ون  28لقاءات كبیرة 

بدأت الوكالة استجابتھا لطلـب الجمھـور للحصـول علـى معلومـات فـي ظـرف دقـائق بعـد وقـوع الھـزة  -61
ــیة. ــوارئ ( األرض ــة الط ــأن حال ــات بش ــدث المعلوم ــص ألح ــبكي مخص ــع ش ــل موق ــم تفعی ــي AlertLogوت ) ف

لع علیھـا ـ  فاء  للمعلومات خالل ستة أسـابیع اطـیاست 260دم أكثر من ـ  . وعالوة على ذلك، ق2011آذار/مارس   11
أكبر جمھور وطني لھـذا وارتفع عدد الزوار من الیابان على الموقع الشبكي، وھم یمثلون ثاني   مالیین زائر.  3.6

وارتفـع  زائـر. 540 000زائر كمعدل علـى مـدى سـتة أسـابیع إلـى أكثـر مـن   7000الموقع في تلك الفترة، من  
، تمت زیارة التحدیثات المدخلـة علـى فمثال    بشكل ملحوظ عدد زوار مواقع الوكالة الخاصة بالوسائط االجتماعیة.

 زیـارة مقارنـة بفتـرة زمنیـة مماثلـة.  270 000، وھـي زیـادة مـن  ملیـون مـرة   7.7موقع فیسبوك التابع للوكالـة  
شرت علـى ـ  متھا الوكالـة، والتـي نــ  والعروض المقدمة في شكل باوربوینت في أثناء الجلسات اإلعالمیة التـي نظـ

 مــرة  وتــم تنزیلھــا 500 000مواقــع الوكالــة الشــبكیة الخاصــة بالوســائط االجتماعیــة، تمــت زیارتھــا أكثــر مــن 
ومن أجل استیعاب تدفق آالف المكالمات الھاتفیة والرسـائل اإللكترونیـة، تـم ارسـاء نوبـات عمـل   مرة.  20 000

 ممتدة واالستعانة بموظفي دعم مؤقتین.

  مؤتمر الوكالة الوزاري بشأن األمان النووي  -جیم

وكالة بشأن األمان ، أعلن المدیر العام اعتزامھ عقد مؤتمر وزاري استثنائي لل2011آذار/مارس    28في   -62
النووي لمناقشة التقییم األولي لحادث فوكوشیما، والوقوف على الدروس التـي یتعـین االسـتفادة منھـا، والمسـاعدة 
في إطالق عملیة لتقویة األمان النووي في كل أرجاء العالم، والبحث عـن سـبل لزیـادة تعزیـز التصـدي للحـوادث 

  في فیینا.  2011حزیران/یونیھ   24إلى   20الوزاري في الفترة من  د المؤتمرـ  وسوف ی عق  والطوارئ النوویة.

والھدف العام للمؤتمر ھو االستفادة من الدروس المستخلصة من الحادث الذي وقع في محطـة فوكوشـیما  -63
فھـي أما األھداف الخاصة لھذا المؤتمر  داییتشي للقوى النوویة من أجل تقویة األمان النووي في كل أرجاء العالم.

 كما یلي:

 إجراء تقییم أولي لحادث محطة فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة؛ –

 تقییم التدابیر الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة للتأھب للطوارئ والتصدي لھا؛ –

استعراض قدرات التصدي للطوارئ على ضوء حادث محطة فوكوشـیما داییتشـي للقـوى النوویـة،  –
 بغیة تعزیز ھذه القدرات؛

تداعیات على األمان وتحدید مجـاالت إطـار األمـان النـووي العـالمي التـي قـد تحتـاج إلـى مناقشة ال –
 استعراضھا بغیة تعزیزھا وإطالق عملیة في ھذا الشأن؛

 

 ع بي بي سي، و سي أن أن، و جریدة لومند، وأن ھا كا (الیابان) وجریدة نیویورك تایمز.م 28
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 تحدید الدروس المستخلصة واإلجراءات الممكن اتخاذھا مستقبال . –

قـیم للبرازیـل لـدى الوكالـة وقد انتخبـت الـدول األعضـاء سـعادة السـفیر أنطونیـو غـویریرو، الممثـل الم -64
ویعمل سعادة السفیر على تنسیق المشاورات فیمـا بـین   والمحافظ ممثل البرازیل، لیكون رئیسا  للمؤتمر الوزاري.

الدول األعضاء فیما یتعلق بإعداد مسودة البرنامج وجدول األعمال المشروح واإلعـالن الـوزاري الـذي سـیعتمده 
 المؤتمر.
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 قائمة المختصرات
 

 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة  اوالف

 منظمة الطیران المدني الدولي اإلیكاو
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 المرفق األول 

 عناصر إطار الوكالة للتأھب والتصدي للطوارئ
 فیما یتعلق بالتأھب والتصدي للحادثات 

 والطوارئ النوویة واإلشعاعیة 

 

 للطوارئ  والتصدي  للتأھب الدولي اإلطار –  1 الشكل

 

 EPR-ENATOM  الوثیقة –  الطوارئ حاالت  في  المساعدة  وتقدیم  للتبلیغ  التقنیة  ملیاتالع  دلیل

 مثـل  المسـاعدة،  وتقـدیم   المبكـر  التبلیـغ  اتفـاقیتي  مـن"  عملـي"  طـابع  ذات  تكـون  التـي  المـواد  تنفیذ  یسھ ل  دلیل  ھو
 فـي مبـی ن ھـو كما ،"لعامةا الطوارئ" سیاق في الوكالة دور وینطوي .المعلومات وتبادل بالتبلیغ الخاصة األحكام 
 وتقـدیم ‘ 2’ اإلخطـار؛ صـاحبة الدولـة مـن الـوارد األولـي اإلخطـار عن اإلبالغ‘ 1’ :یلي ما على المذكور، الدلیل

 ی حتمـل  التي  الدول  من  معلومات  على  الحصول  والتماس‘  3’  اإلخطار؛  صاحبة  الدولة  إلى  الحمیدة   الوكالة  مساعي
 صــاحبة الدولــة تقــد مھا الطــوارئ عــن إضــافیة معلومــات وتوزیــع‘ 4’ الضــرورة؛ حســب متضــررة، تكــون أن

 .اإلخطار

الترتیبات التشغیلیة

المتطلبات واألدلة

الصكوك الدولیة

الوكالة الدولیة 
للطاقة الذریة

الدول المنظمات 
الدولیة

اتفاقیتا التبلیغ 
المبكر وتقدیم 

المساعدة

المنشور
 GS-R-2

دلیل العملیات التقنیة 
المتعلقة بالتبلیغ عن 
حاالت الطوارئ 
وتقدیم المساعدة

الخطة المشتركة 
إلدارة الطوارئ 

اإلشعاعیة من جانب 
المنظمات الدولیة

شبكة التصدي 
والمساعدة

دلیل العملیات التقنیة 
المتعلقة بالتبلیغ عن 

حاالت الطوارئ وتقدیم 
المساعدة

الخطة المشتركة إلدارة 
الطوارئ اإلشعاعیة من 
جانب المنظمات الدولیة

شبكة التصدي 
والمساعدة

دلیل العملیات التقنیة 
المتعلقة بالتبلیغ عن حاالت 
الطوارئ وتقدیم المساعدة

شبكة الوكالة 
للمساعدة على 

التصدِِّي

الخطة المشتركة إلدارة 
الطوارئ اإلشعاعیة من 
جانب المنظمات الدولیة

خطة التصدي للحادثات 
والطوارئ

خطة التصدي للحادثات 
والطوارئ

الترتیبات الثنائیة مع المنظمات 
الدولیة ذات الصلة

البروتوكوالت
المنظمات 

الدولالدولیة

الوكالة الدولیة 
للطاقة الذریة
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 EPR-RANET (2010)  الوثیقة  –  والمساعدة  التصدي شبكة

 بعثـة وإیفـاد الوضـع تقیـیم ‘ 1’ :یلـي مـا علـى الوكالـة، لـدور ووفقا   بذلك طلب تلقي لدى المساعدة، تقدم  شبكة ھي
 توصـیة وتقـدیم ‘ 2’ للطـوارئ؛ التقیـیم  من مزید إجراء أجل من طلبال صاحبة  الدولة  إلى  الحقائق  لتقصي  مساعدة 
 لتقــدیم  عمــل خطــة وضــع وضــمان‘ 3’ االقتضــاء؛ عنــد والمســاعدة، التصــدي لشــبكة الخاصــة القــدرات بتفعیــل

 إجـراءات بشـأن اتفـاق إلى للتوصل الطلب صاحبة بالدولة واالتصال‘ 5’ األطراف؛ جمیع مع  بالتنسیق  المساعدة،
 .االقتضاء  حسب  واللوجیستي،  والتنظیمي  المالي  الدعم   وتقدیم ‘ 5’  المساعدة؛

 EPR-JPLAN 2010  الوثیقة –  الدولیة  المنظمات جانب  من  اإلشعاعیة  الطوارئ  إلدارة  المشتركة الخطة

 علیھـا یـنص التـي الوظـائف ومختلـف للطـوارئ والتصدي للتأھب الوكاالت بین  المشترك  اإلطار  تحد د  خطة  ھي
 مـا علـى الوكالـة دور وینطوي .المشاركة المنظمات إلى للقانون وفقا   المسندة  األخرى والوظائف اسياألس النظام 

 األساسـیة المعلومـات عـن فورا   واإلبالغ) 2( الوكاالت؛ بین المشتركة التصدي إجراءات وتنسیق تفعیل) 1( :یلي
 ،)دولیـة حكومیة منظمة  خالل  من  أو  لةالدو  من  مباشر  بطلب(  المساعدة   أو  المشورة   وتقدیم )  3(  بسرعة؛  ونشرھا

 الحكومیـة المنظمـات إلـى المساعدة  أو المشورة  طلب وإرسال‘ 2’ الحمیدة؛ الوكالة مساعي تقدیم ‘ 1’ :ذلك في بما
ــدیم  ترتیبــات واتخــاذ‘ 3’ الصــلة؛ ذات الدولیــة ــة؛ اإلشــعاعیة المخــاطر بشــأن المســاعدة  أو المشــورة  لتق  المحتمل

ــیم  ‘4’ ــ ظــروف وتقی ــار مــن والتخفیــف قالمرف ــة؛ الجرعــات قیــاس وخــدمات‘ 5’ الحــادث؛ آث ــیم ‘ 6’ المادی  وتقی
 اإلشـعاعات مـن والمعـدات العـاملین ووقایـة اإلشـعاعات، مـن الوقایة ودعم  الدولیة، المعاییر وتطبیق  اإلشعاعات
 األثـر وتقیـیم  یئیـةالب العینـات وأخذ البیئي الرصد وبرامج‘ 7’ المتضررة؛ المناطق  في  الجاریة  العملیات  ألغراض

 .األجل  الطویل

 REPLIE 2009  الوثیقة –  2009  عام طبعة :والطوارئ  للحادثات  للتصدي  الوكالة خطة

 مركـز الخصوص وجھ على تعی ن وھي األمانة، تتخذھا التي المستوى  الرفیعة  الداخلیة  الترتیبات  تصف  خطة  ھي
 النوویــة والطــوارئ للحادثــات التصــدي عــن ولةوالمســؤ للوكالــة التابعــة االتصــال كجھــة والطــوارئ الحادثــات

 أي حـدوث حـال  فـي  والطـوارئ  الحادثـات  لمركـز  بالنسبة  العملیات  ومفھوم   األمانة،  عملیات  وتحد د  واإلشعاعیة،
 .ومسؤولیاتھما المذكور والمركز  الوكالة  تنظیم  وكذلك  طارئ،
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 الثاني  المرفق

 الوكالة  وألنشطة لألحداث  الزمني الجدول

  لوقتا التاریخ 
[حسب التوقیت  
 العالمي الموح د] 

 الحدث/النشاط 

 عملیات مركز الحادثات والطوارئ 
 درجات الساحل الشرقي لھونشو بالیابان. 9.0ضربت ھزة أرضیة بقوة  ٥:٤٦ 11/3
11/3 ٦: ۲٤ بمدیر خدمة التصدي للطوارئ العامــل  اتصل أخصائي األحداث الخارجیة العامل تحت الطلب 

غ مركــز الحادثــات والطــوارئ بــالھزة األرضــیة وباآلثــار المحتملــة علــى تحــت الطلــب إلبــال
 المحطات

11/3 ۷: ۱۲  أجرى مدیر خدمة التصدي للطوارئ أول اتصال بوكالة األمان النووي والصناعي 
إرسال العرض بتقدیم المساعدة من طرف الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة إلــى وكالــة األمــان  ٤۸:۷ 11/3

 ناعي وإلى البعثة الدائمة للیابانالنووي والص
11/3 ۸: ٦۰ ، EMERCONنظــام  –تقــدیم المعلومــات األولــى إلــى الــدول األعضــاء والمنظمــات الدولیــة  

وكالــة األمــان النــووي الصــناعي، -مــن وزارة االقتصــاد والتجــارة والصــناعة  1الرسالة رقم  
 لمساعدة شرت على الموقع الشبكي التفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم اـ  ن

قام مركز الحادثات والطــوارئ بتفعیــل عملیــات وضــع التصــدي التــام واإلعــالن عنھــا (كــان  ۸:۲۰ 11/3
 المركز مزو دا  بموظفین باستمرار)

11/3 ۸: ٥۲  وز ع مركز الحادثات والطوارئ رسالتھ اإللكترونیة األولى داخلیا   
11/3 ۸: ۰۳  الشبكي  شر البیان الصحفي األول على موقع الوكالةـ  ن 
مــن وكالــة األمــان النــووي والصــناعي (الموقــع  EMERCONوردت الرســالة األولــى لنظــام  ٤٥:۸ 11/3

 أشیر فیھا إلى محطة أوناغاوا فقط –تي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة) یالشبكي التفاق
ــوارئ إلــى المراكــز اإلقلیمیــة ال ۹:۳۹ 11/3 ــل الطلــب األول مــن مركــز الحادثــات والط رئیســیة أ رس

الــدور الرئیســي: ( المتخصصة لألرصــاد الجویــة التابعــة للمنظمــة العالمیــة لألرصــاد الجویــة
طوكیو وبیجین وأوبنینسك) للحصول على النواتج النمطیة المتعلقة باألرصاد الجویة الحتمــال 

 انطالق مواد مشعة من محطة فوكوشیما داییتشي
من وكالة األمان النووي والصناعي؛ أشیر فیھا إلى   EMERCONوردت الرسالة الثانیة لنظام   ٤٥:۹ 11/3

  محطتي فوكوشیما داییتشي وأوناغاوا
11/3 ۰۱ شر البیان الصحفي لوكالة األمان النووي والصناعي على الموقــع الشــبكي التفــاقیتي التبلیــغ ـ  ن ۲۰:

 المبكر وتقدیم المساعدة
 ساعات  8وبات مدة كل نوبة قر ر مركز الحادثات والطوارئ العمل على ن ۱۱:۰۰ 11/3
تقدیم الردود األولى إلى الدول األعضاء والمنظمات الدولیة التي أرســلت طلبــات تلــتمس فیھــا  ۰۰:۱٥ 11/3

 الحصول على معلومات
نشــر ’التقریــر المرحلــي المــوجز‘ األول لمركــز الحادثــات والطــوارئ علــى الموقــع الشــبكي  ۲۰:۰۲ 11/3

 تقدیم المساعدة وتوزیعھ على الدول األعضاءالتفاقیتي التبلیغ المبكر و
  نشر وتوزیع معلومات مستوفاة عن حالة محطة فوكوشیما داییتشي ۲۲:۰۰ 11/3
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  لوقتا التاریخ 
[حسب التوقیت  
 العالمي الموح د] 

 الحدث/النشاط 

 إلى جمیع جھات االتصال 1إرسال معلومات مستوفاة عن االنفجار الذي وقع في الوحدة  ٤۳:۹ 12/3
12/3 ۲۱ ن وحدة الضمانات للتصویر بالسواتل التابعــة تلقي الصور األولى الحدیثة الملتقطة بالسواتل م ۰۰:

 للوكالة 
12/3 ۲۱  إرسال العرض الثاني بتقدیم المساعدة إلى وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة الیابانیة ۳۹:
 إجراء االتصال بأعضاء شبكة التصدي والمساعدة بشأن توفیر الخدمات المسج لة ۱۷:۱٤ 12/3
12/3 ۱۷: ٥۰ ى للتشــتت الجــوي علــى الموقــع الشــبكي التفــاقیتي التبلیــغ المبكــر وتقــدیم نشــر النــواتج األولــ  

 المساعدة (نشرھا مرة كل یوم على األقل فیما بعد)
12/3 ۱۹: ۰٤ إرسال التقریر المرحلي المستوفى إلى جمیع جھات االتصال (إرســالھ مــرتین فــي الیــوم فیمــا  

 بعد)
13/3 ۰۱ مات متاحة على الموقع الشبكي التفاقیتي التبلیغ المبكر تذكیر جمیع جھات االتصال بأن المعلو ۳۳:

 وتقدیم المساعدة
 إرسال معلومات مستوفاة عن محطة أوناغاوا إلى جمیع جھات االتصال ۲۰:۰۰ 13/3
 إلى جمیع جھات االتصال 3إرسال تأكید االنفجار في الوحدة  ٤٥:۲ 14/3
ســاعة لتغطیــة علــى   12وبتین مــدة كــل  منھمــا  انتقال مركز الحادثات والطوارئ للعمل على ن  14/3

 مدار الساعة
إرسال معلومــات عــن ارتفــاع مســتویات اإلشــعاع خــارج محطــة داییتشــي إلــى جمیــع جھــات   15/3

 االتصال
انعقاد المــؤتمر األول عــن طریــق الفیــدیو ألعضــاء اللجنــة المشــتركة بــین الوكــاالت المعنیــة   15/3

 وویةبالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة والن
انضمام خبیر مــن الخدمــة الوطنیــة النمســاویة لألحــوال الجویــة (حضــر مــن خــالل المنظمــة   15/3

 العالمیة لألرصاد الجویة) إلى مركز الحادثات والطورائ
 انضمام ممثل الفاو إلى مركز الحادثات والطوارئ  15/3
 شفویة من البعثة الدائمة للیابان)تلقي طلب من الیابان تلتمس فیھ المساعدة من الوكالة (مذكرة   15/3
  من التقریر المرحلي الموجز ألول مرة أصبح الوضع اإلشعاعي داخل الموقع وخارجھ جزءا    16/3
إرسال أول طلب خاص للحصول على نواتج التشتت الجوي الصــافي االســتبانة إلــى المركــز   17/3

 اإلقلیمي المتخصص لألرصاد الجویة في مونتلایر
 تقریر المرحلي الموجز لیشمل الوضع في أحواض الوقود المستھلكتوسیع ال

 التابع للوكالة 1الشروع في التواصل مع الفریق المیداني   18/3
 توسیع التقریر المرحلي الموجز لیشمل تركزات اإلشعاعات في األغذیة والمیاه  20/3
 بالترس بات توسیع التقریر المرحلي الموجز لیشمل البیانات المتعلقة  21/3
ــة التــي نــ   22/3 ــع القــرارات الحكومی ــة بتجمی ــة النووی ــة الطاق شرت ألول مــرة (وجــرى ـ  قیــام وكال

  استیفاؤھا بعد ذلك بانتظام)
 توسیع التقریر المرحلي الموجز لیشمل تركزات النظائر في الھواء واألغذیة ومیاه البحر  23/3
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  لوقتا التاریخ 
[حسب التوقیت  
 العالمي الموح د] 

 الحدث/النشاط 

االستبانة حول موقع فوكوشیما على الموقــع الشــبكي  نشر نتائج نمذجة التشتت الجوي الصافي  24/3
 التفاقیتي التبلیغ المبكر وتقدیم المساعدة وأدراج الموجز في التقریر المرحلي الموجز

إرسال استبیان إلى الدول األعضاء للحصول على معلومات تتعلق بالقرارات الحكومیــة التــي   26/3
فوكوشیما فیما یتعلق بالمواطنین الموجودین   خذت والتوصیات التي أ بدیت بخصوص حادثـ  ات

في الیابان أو المتوج ھین إلیھا، واألغذیة أو السلع القادمة من الیابان وفحص الركــاب والســلع؛ 
وقامت وكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي بتجمیــع 

  المعلومات التي قدمتھا الدول األعضاء 
 انضمام ممثل منظمة الصحة العالمیة إلى مركز الحادثات والطوارئ لمدة أسبوعین  30/3
 تقلیص مركز الحادثات والطوارئ من عدد موظفي النوبات اللیلیة  5/4
اتفاق المركز المذكور مع المراكــز اإلقلیمیــة المتخصصــة لألرصــاد الجویــة التابعــة للمنظمــة    14/4

 ة على طلب نواتج األرصاد الجویة ثالث مرات في األسبوعالعالمیة لألرصاد الجوی
تقلیص مركز الحادثات والطوارئ من عدد التقاریر المرحلیة الموجزة لتصــبح تقریــرا  واحــدا    22/4

 فقط في الیوم
تحو ل مركز الحادثات والطــوارئ للعمــل فــي إطــار وضــع التصــدي األساســي (ز و د المركــز   3/5

ســاعة طیلــة األســبوع، وكــان المســؤولون العــاملون تحــت   12یعملون    بموظفین خالل النھار
 ساعة طیلة األسبوع). 12الطلب على استعداد للرد خالل اللیل 

تقلیص مركز الحادثات والطوارئ من عدد التقاریر المرحلیة المــوجزة لتصــبح ثالثــة تقــاریر   9/5
 في األسبوع (االثنین واألربعاء والجمعة)

 مساعدة الیابان 
إرسال العرض بتقدیم المساعدة من طرف الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة إلــى وكالــة األمــان   11/3

  النووي والصناعي وإلى البعثة الدائمة للیابان
إرسال العرض مرة أخرى بتقدیم المساعدة من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة إلى وكالــة   12/3

 بعثة الدائمة للیاباناألمان النووي والصناعي وإلى ال
أرسل مركز الحادثات والطوارئ رسالة إلى جمیع الدول األعضاء المسج لة كعضو في شــبكة   12/3

التصدي والمساعدة؛ وطلبت الرســالة إلــى الــدول األعضــاء إفــادة المركــز المــذكور بالوضــع 
 الحالي لقدراتھا فیما یتعلق بتوفیر مساعدة متخصصة إلى الیابان

حكومة الیابان المساعدة من الوكالة "من خالل إرسال خبراء إلــى الیابــان فــي مجــاالت   طلبت  15/3
 الرصد البیئي وآثار األشعة على الصحة البشریة" 

حــو ل مركــز الحادثــات والطــوارئ طلــب المســاعدة الــوارد مــن حكومــة الیابــان إلــى جھــات   16/3
م ـ  تــوفیر المركبــات الجویــة المتحكــ   االتصال في الوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا، من أجل
م فیھــا عــن بعــد لنقــل المعــدات فــي ـ  فیھا عن بعد، والروبوتات، والمركبــات األرضــیة المتحكــ 
 المناطق التي تشھد معدالت عالیة من جرعات اإلشعاعات

 البعثات التي أوفدت إلى الیابان 
 زیارة المدیر العام إلى الیابان  17/3
 الرصد التابع للوكالةأول بعثة لفریق   18/3
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 بعثة فریق الخبراء المعني بمفاعل الماء المغلي  3/4
 آخر بعثة من أصل أربع بعثات لفریق الرصد التابع للوكالة  18/4
 بعثة الفریق المشترك بین الوكالة والفاو المعني بتقییم أمان األغذیة   26/3
 بعثة فریق الرصد البحري  31/3
 الدولیة لتقصي الحقائق التابعة للوكالة بعثة الخبراء  24/5

 أنشطة أخرى للوكالة
  إنشاء فریق تنسیق حادث فوكوشیما  15/3
 إنشاء فریق األمان النووي لفوكوشیما  15/3
 إنشاء فریق العواقب اإلشعاعیة لفوكوشیما  15/3

 التنسیق مع المنظمات الدولیة
المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطــوارئ اإلشــعاعیة   االجتماع التنسیقي األول للجنة ۱۱:۰۰ 15/3

المفوضیة األوروبیة، ومنظمة األغذیــة والزراعــة (الفــاو)، ووكالــة الطاقــة النوویــة  والنوویة:
التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصــادي، وبرنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة/مكتب 

جنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشــعاع الــذري، ومنظمــة تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ول
 الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.

17/3 ۲۱ االجتماع التنسیقي الثاني للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطــوارئ اإلشــعاعیة  ۰۰:
ة البحریة الدولیــة، ومنظمــة الطیــران المــدني المفوضیة األوروبیة، والفاو، والمنظم والنوویة:

ــدان  ــي المی ــة ف ــاون والتنمی ــة التع ــة لمنظم ــة التابع ــة النووی ــة الطاق ــاو)، ووكال ــدولي (اإلیك ال
االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمریكیــة، وبرنــامج األمــم المتحــدة للبیئــة/مكتب تنســیق 

عنیة بآثار اإلشعاع الذري، ومنظمة السیاحة الشؤون اإلنسانیة، ولجنة األمم المتحدة العلمیة الم
 العالمیة، ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.

21/3 ۲۱ االجتماع التنسیقي الثالث للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشــعاعیة  ۰۰:
بحریــة الدولیــة، واإلیكــاو، ووكالــة الطاقــة المفوضیة األوروبیة، والفاو، والمنظمة ال والنوویة:

النوویة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة للبلــدان 
األمریكیة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة/مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ولجنة األمــم المتحــدة 

لصحة العالمیــة، والمنظمــة العالمیــة لألرصــاد العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري، ومنظمة ا
 الجویة.

23/3 ۲۱ االجتماع التنسیقي الرابع للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشــعاعیة  ۰۰:
المفوضیة األوروبیة، والفاو، والمنظمة البحریــة الدولیــة، واإلیكــاو، ووكالــة الطاقــة  والنوویة:

مــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة للبلــدان النوویة التابعــة لمنظ
األمریكیة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة/مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ولجنة األمــم المتحــدة 
العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري، ومنظمة الصحة العالمیــة، والمنظمــة العالمیــة لألرصــاد 

 الجویة.
25/3 ۲۱ : ۰۰ ــة بالتصــدي للطــوارئ   ــاالت المعنی ــین الوك ــتركة ب ــة المش ــیقي الخــامس للجن ــاع التنس االجتم

الفاو، والمنظمة البحریة الدولیة، واإلیكاو، ووكالة الطاقة النوویة التابعــة  اإلشعاعیة والنوویة:
ج لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، ومنظمة الصحة للبلدان األمریكیــة، وبرنــام
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األمم المتحدة للبیئة/مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة، ولجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیــة بآثــار 
 اإلشعاع الذري، ومنظمة الصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.

29/3 ۲۱ ــة بالتصــدي للطــوارئ  ۰۰: ــاالت المعنی ــین الوك ــتركة ب ــة المش ــادس للجن ــیقي الس ــاع التنس االجتم
المفوضــیة األوروبیــة، والفــاو، والمنظمــة البحریــة الدولیــة، واإلیكــاو،  إلشــعاعیة والنوویــة:ا

ووكالــة الطاقــة النوویــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي، ومنظمــة 
الصحة للبلدان األمریكیة، ولجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الــذري، ومنظمــة 

 لصحة العالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة.ا
1/4 ۲۱ االجتماع التنسیقي السابع للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشــعاعیة  ۰۰:

الفاو، والمنظمة البحریة الدولیة، واإلیكاو، ووكالــة الطاقــة النوویــة التابعــة لمنظمــة  والنوویة:
المیــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة للبلــدان األمریكیــة، ولجنــة األمــم  التعاون والتنمیة فــي

المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشــعاع الــذري، ومنظمــة الصــحة العالمیــة، والمنظمــة العالمیــة 
 الیاباني ورئیس الوزراءلألرصاد الجویة، 

7/4 ۲۱ عنیة بالتصدي للطوارئ اإلشــعاعیة االجتماع التنسیقي الثامن للجنة المشتركة بین الوكاالت الم ۰۰:
المفوضیة األوروبیة، والفاو، والمنظمة البحریــة الدولیــة، واإلیكــاو، ووكالــة الطاقــة  والنوویة:

النوویة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنمیــة فــي المیــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة للبلــدان 
إلشــعاع الــذري، ومنظمــة الصــحة األمریكیــة، ولجنــة األمــم المتحــدة العلمیــة المعنیــة بآثــار ا

 الیاباني ورئیس الوزراءالعالمیة، والمنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، 
11/4 ۲۱ االجتماع التنسیقي التاسع للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشــعاعیة  ۰۰:

واإلیكــاو، ووكالــة الطاقــة  المفوضیة األوروبیة، والفاو، والمنظمة البحریــة الدولیــة، والنوویة:
النوویة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي، ولجنــة األمــم المتحــدة العلمیــة 
المعنیة بآثــار اإلشــعاع الــذري، ومنظمــة الصــحة العالمیــة، ومنظمــة معاھــدة الحظــر الشــامل 

 للتجارب النوویة، ورئیس الوزراء الیاباني
21/4 ۲۱ لتنسیقي العاشر للجنة المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالتصدي للطوارئ اإلشعاعیة االجتماع ا ۰۰:

الفاو، والمنظمة البحریة الدولیة، واإلیكاو، ووكالــة الطاقــة النوویــة التابعــة لمنظمــة  والنوویة:
التعاون والتنمیة فــي المیــدان االقتصــادي، ومنظمــة الصــحة للبلــدان األمریكیــة، ولجنــة األمــم 

ة العلمیة المعنیة بآثار اإلشــعاع الــذري، ومنظمــة الصــحة العالمیــة، والمنظمــة العالمیــة المتحد
 لألرصاد الجویة، ومنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، ورئیس الوزراء الیاباني

5/5 ۲۱ االجتماع التنسیقي الحادي عشر للجنــة المشــتركة بــین الوكــاالت المعنیــة بالتصــدي للطــوارئ  ۰۰:
الفــاو، والمنظمــة البحریــة الدولیــة، واإلیكــاو، ومنظمــة الصــحة للبلــدان  إلشــعاعیة والنوویــة:ا

األمریكیــة، ولجنــة األمــم المتحــدة العلمیــة المعنیــة بآثــار اإلشــعاع الــذري، ومنظمــة الصــحة 
العالمیــة، والمنظمــة العالمیــة لألرصــاد الجویــة، ومنظمــة معاھــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 

 س الوزراء الیابانيالنوویة، ورئی
26/5 ۲۱ الفاو، والمنظمة البحریة الدولیــة، واإلیكــاو، ومنظمــة الصــحة  االجتماع التنسیقي الثاني عشر: ۰۰:

للبلدان األمریكیة، ولجنة األمم المتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذري، ومنظمــة الصــحة 
معاھــدة الحظــر الشــامل للتجــارب  العالمیــة، والمنظمــة العالمیــة لألرصــاد الجویــة، ومنظمــة

 النوویة، ورئیس الوزراء الیاباني
 


