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 مؤتمر فوكوشیما الوزاري بشأن األمان النووي 
 2012كانون األول/دیسمبر   17إلى   15من  

 تقریر من المدیر العام 

 

 مقد  مة  -ألف

فــي أعقــاب الحــادث الــذي وقــع فــي محطــات فوكوشــیما للقــوى النوویــة التابعــة لشــركة طوكیــو للطاقــة  -1
، تـم عقـد مـؤتمر وزاري للوكالـة بشـأن األمـان 2011آذار/مارس  11الكھربائیة (حادث فوكوشیما داییتشي) في 

بھـدف القیـام، فـي إطـار الـدور الرائـد للوكالـة، بتوجیـھ عملیـة   2011ونیھ  النووي في فیینا بالنمسا في حزیران/ی
التعل م والعمل وفق الدروس المستفادة مـن الحـادث مـن أجـل تعزیـز األمـان النـووي والتأھـ ب لحـاالت الطـوارئ 

ن المـدیر واعتمد المـؤتمر الـوزاري إعالنـا  ط لـب فیـھ مـ وحمایة الناس والبیئة من اإلشعاع على الصعید العالمي.
واعتمـد مجلـس  العام للوكالة، في جملة أمور، أن یعد  مسـو دة خطـ ة عمـل بشـأن األمـان النـووي (خطـ ة العمـل).

المحافظین باإلجماع خطة العمل، التي حد دت برنامج عمل لتعزیز اإلطار العالمي لألمان النووي، وأقر تھا جمیـع 
  .2011مسین للمؤتمر العام في أیلول/سبتمبر  الدول األعضاء خالل الدورة العادیة الخامسة والخ

ومنذ اعتماد خطة العمل، تم استخالص الكثیر من الدروس وأ حـر ز تقـدم جـوھري فـي مجـاالت رئیسـیة  -2
لألمان النووي، مثل تقییم أمان محطات القوى النوویة، وخدمات الوكالة المتعلقة باستعراضات النظراء، والتأھـ ب 

، ومعاییر األمان الخاصة بالوكالة، وما إلى ذلك، مما أسھم في تعزیز األمـان النـووي والتصد ي لحاالت الطوارئ
ویجـري تنفیـذ أنشـطة مھمـة فـي جمیـع المجـاالت المندرجـة ضـمن إطـار خطـة العمـل،   على الصـعید العـالمي.

تزاما  كامال  من أمانـة ویتطل ب التنفیذ الكامل والفعال لھذه األنشطة جھودا  مشتركة وال  وسیتواصل تنفیذھا مستقبال .
 الوكالة والدول األعضاء والجھات المعنیة األخرى.

وكانت الیابان قد أعربت، في أعقاب حادث فوكوشیما، عن نی تھا أن تتقاسم مع المجتمع الدولي الخبـرات  -3
فـي  وأشـیر والدروس المستفادة من الحادث من أجل المساھمة في تعزیز األمـان النـووي علـى الصـعید العـالمي.

سـیتیح فرصـة   2012خطة العمـل إلـى أن "المـؤتمر الرفیـع المسـتوى الـذي سـتنظ مھ الیابـان والوكالـة فـي عـام  
 الستخالص المزید من الدروس ولتعزیز الشفافیة".  

13-04576
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وعلى ضوء ھذه الخلفیة قامت الیابان، برعایة مشتركة مع الوكالـة، بتنظـیم مـؤتمر فوكوشـیما الـوزاري  -4
كـانون األول/دیسـمبر  17إلى  15النووي (المؤتمر) في مقاطعة فوكوشیما بالیابان، خالل الفترة من بشأن األمان 

2012. 

 المؤتمر الوزاري  -باء

كان الھدف الرئیسي للمؤتمر ھو اإلسھام في تعزیز األمان النووي على الصعید العالمي من خالل توفیر  -5
مسـتفادة مـن حـادث فوكوشـیما مـع المجتمـع الـدولي، علـى فرصة أخرى لتقاسم المزید من المعارف والدروس ال

وأتـاح المـؤتمر  المستوى الوزاري ومستوى الخبراء، ولزیادة تحسین الشـفافیة، بمـا فـي ذلـك تنفیـذ خطـة العمـل.
فرصة إضافیة أخرى للمجتمع الدولي من أجل التأكید مجد دا  على أھمیة األمان النووي والحفاظ على الزخم القـائم 

 ھ بات جاه تعزیز األمان النووي على الصعید العالمي.وتحسین

وقد أ بل غ المندوبون وممث لو وسائط اإلعالم بالوضع الحالي في محطة فوكوشیما دایتشـي للقـوى النوویـة،  -6
مثل مسـتویات اإلشـعاع والتحـدیات الالحقـة للحـادث فیمـا یتعلـق بـإجراءات اإلخـراج مـن الخدمـة واالستصـالح 

الیابان، كما أحیطوا علما  بالحالـة الراھنـة لألضـرار ومـدى التعـافي مـن الكارثـة فـي المنـاطق   المت خذة من جانب
  المحیطة بمحطة فوكوشیما دایتشي للقوى النوویة.

وس ل  ط الضـوء علـى أھمیـة اتخـاذ إجـراءات فـي حالـة حـدوث طـوارئ نوویـة أو إشـعاعیة اسـتنادا  إلـى  -7
 ادة تعزیز التعاون الدولي الفعال في التعامل مع حاالت الطوارئ.معلومات علمیة وموضوعیة، وعلى أھمیة زی

وكان الرئیسان المشاركان للمؤتمر ھما السید كویتشیرو غیمبا، وزیر خارجیة الیابان، والسـید فضـل هللا  -8
وى یوسف، نائب وزیر العلوم والتكنولوجیا واالبتكار في مالیزیا، الذي ترأ س الجلسة العامة علـى المسـت بن حاج.

  وألقى السید یوكیا أمانو، المدیر العام للوكالة، كلمة في الجلسة العامة. الوزاري.

ومـن بـین ھـؤالء المنـدوبین،  منظمـة دولیـة. 13بلـدا  و 117مندوب من  700وحضر المؤتمر أكثر من  -9
 حضر أربعة وستون برتبة وزیر أو ما یعادلھا من الر ت ب الرفیعة المستوى، أو كرؤساء منظمات.

وتأل ف المؤتمر من جلسة عامة، أ لق یت خاللھا كلمات رؤساء الوفود، وثالث جلسـات عمـل، شـارك فیھـا  -10
وكما ھو موض ح بإسھاب في القسم ھاء مـن  خبراء معترف بھم دولی ا بصفة متحدثین رئیسیین وأعضاء في أفر قة.

 ھذا التقریر، تناولت جلسات العمل المواضیع الرئیسیة التالیة:

"الدروس المستفادة من الحادث الذي وقع في محطات فوكوشیما للقـوى النوویـة  :1عمل جلسة ال •
التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیـة". أتاحـت ھـذه الجلسـة فرصـة لتقـدیم لمحـة عامـة عـن 
الدروس المستفادة من حادث فوكوشیما، والتدابیر المت خذة للتخفیف من عواقـب الحـوادث ومنـع 

عن أمان تشغیل المنشآت النوویة وحمایة محطات القوى النوویـة مـن الكـوارث وقوعھا، فضال   
 الطبیعیة الخطیرة.

"تعزیز األمان النووي، بما في ذلك التأھ ب والتصد ي لحـاالت الطـوارئ، علـى  :2جلسة العمل  •
ضوء الحادث الذي وقع في محطـات فوكوشـیما للقـوى النوویـة التابعـة لشـركة طوكیـو للطاقـة 
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ئیة". نوقشت في ھذه الجلسة سـبل زیـادة تعزیـز األمـان النـووي، بمـا فـي ذلـك التأھـ ب الكھربا
 والتصد ي لحاالت الطوارئ، على ضوء حادث فوكوشیما، ومعاییر األمان الخاصة بالوكالة.

"حمایـة النـاس والبیئـة مـن اإلشـعاعات المؤی  نـة". أتاحـت ھـذه الجلسـة فرصـة  :3جلسة العمل  •
اإلشعاعات، والتواصل مـع الجمھـور بشـأن النشـاط اإلشـعاعي، واألنشـطة   لمناقشة الحمایة من

ذات الصلة باالستصـالح، والمھـام المتعلقـة بالبحـث والتطـویر فیمـا یخـص  األنشـطة التـي تـتم  
 خارج الموقع.

 الجلسة العامة  -جیم

لـى المـدیر العـام للوكالـة كما ذ ك ر أعاله، قد م الرئیسان المشاركان للمؤتمر المالحظات االفتتاحیة، كما أد -11
  بكلمة، وألقى السید كویتشیرو غیمبا، وزیر خارجیة الیابان، كلمة نیابة  عن البلد المضیف.

وقام السید ك. ج. توكاییف، المدیر العام لمكتب األمم المتحدة في جنیف، بتالوة رسالة من األمـین العـام   -12
  لألمم المتحدة.

منظمـات دولیـة عظیمـة الفائـدة   5من رؤساء الوفود الوطنیة و  71نب  وكانت الكلمات التي أ لقی ت من جا -13
وقد غط ت ھذه الكلمـات،  .1ویمكن االط  الع على جمیع ھذه الكلمات في الموقع اإللكتروني للمؤتمر للجلسة العامة.

س المسـتفادة من منظور الجھات الوطنیة والدولیة الممث لة من خاللھا، مجاالت واسعة لألمان النووي، مثـل الـدرو
من حادث فوكوشیما، بما في ذلك التقدم المحـرز بشـأن تنفیـذ تحسـینات تتعلـق باألمـان النـووي فـي قضـایا تقنیـة 
محد دة رئیسیة، مثل عملیات تقییم األمان، واستعراضات النظراء، والتأھ ب والتصد ي للطـوارئ ومعـاییر األمـان، 

یـة الشـدیدة، واالسـتقالل والفعالیـة والكفـاءة والصـالحیات فـي وحمایة محطات القوى النوویة من المخاطر الطبیع
المیدان الرقابي، وتعزیز الشفافیة ونشر المعلومات للجمھور، والحاجة إلى تعزیز منظومات األمان النـووي علـى 

  الصعیدین الوطني والدولي، والتنفیذ الفعال لمعاییر األمان الخاصة بالوكالة.

ھذه الكلمات إلى مساھمة خطة عمـل الوكالـة بشـأن األمـان النـووي (خطـة وباإلضافة إلى ذلك، أشارت   -14
العمل) في الجھود الدولیة الرامیة إلـى تعزیـز األمـان النـووي علـى الصـعید العـالمي؛ ودور الوكالـة فـي تنسـیق 

تعقـدھا   الجھود الدولیة فیما یتعلق بتعزیز األمـان النـووي العـالمي، ومسـاھمة اجتماعـات الخبـراء الـدولیین التـي
الوكالة في تحلیل جمیع الجوانب التقنیة واستخالص الدروس من حادث فوكوشیما؛ واالجتمـاع االسـتثنائي الثـاني 
لألطراف المتعاقدة في اتفاقیة األمان النووي؛ ومساعدة الوكالة للـدول األعضـاء التـي تشـرع فـي برنـامج للقـوى 

  اییر األمان الخاصة بالوكالة.النوویة وفي أنشطة لبناء القدرات تقوم على أساس مع

وقد أ ع د ت الوثیقة الختامیة للمؤتمر من خالل عملیة مشاورات مفتوحة مـع ممثلـي الـدول األعضـاء فـي  -15
وصدر البیان من جانب الرئیس ین المشـارك ین، اللـذین  فیینا، ترأ سھا الممثالن الدائمان للیابان ومالیزیا لدى الوكالة.

ــة ســعیا بــذلك إلــى التعبیــر  عــن جــوھر وفحــوى اآلراء التــي أعربــت عنھــا الــدول األعضــاء مــن خــالل العملی
  التحضیریة.

 
1   Safety.aspx-Nuclear-on-Conference-Ministerial-Fukushima-ub.iaea.org/iaeameetings/Presentationsp-http://www 

http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/Presentations-Fukushima-Ministerial-Conference-on-Nuclear-Safety.aspx
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 كلمة الرئیس ین المشارك ین لمؤتمر فوكوشیما الوزاري بشأن األمان النووي  -دال

 السید كویتشیرو غیمبا، وزیر خارجیة الیابان 
 االبتكار بمالیزیا یوسف، نائب وزیر العلوم والتكنولوجیا و السید فضل هللا بن حاج

 2012كانون األول/دیسمبر   15

 مقاطعة فوكوشیما، الیابان 
 

تعقد حكومة الیابان، برعایة مشتركة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، مـؤتمر فوكوشـیما الـوزاري بشـأن األمـان 
ن، فـي أعقـاب فـي مقاطعـة فوكوشـیما بالیابـا 2012كـانون األول/دیسـمبر  17إلـى    15النووي خالل الفترة مـن  

، الـذي أفضـى إلـى اعتمـاد خطـة عمـل 2011المؤتمر الوزاري للوكالة بشأن األمان النووي فـي حزیران/یونیـھ  
  .2011الوكالة بشأن األمان النووي (خطة العمل) باإلجماع من ق ب ل المؤتمر العام للوكالة في أیلول/سبتمبر  

ومـن شـأن المـؤتمر أن  ان النووي علـى الصـعید العـالمي.والھدف الرئیسي للمؤتمر ھو المساھمة في تعزیز األم
یتیح فرصة إضافیة أخرى لتقاسم المزید مـن المعـارف والـدروس المسـتفادة مـن الحـادث الـذي وقـع فـي محطـة 
فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة (حادث فوكوشیما داییتشي) مع المجتمـع 

المستوى الوزاري ومستوى الخبراء؛ فضال  عن زیادة تعزیز الشـفافیة؛ ومناقشـة التقـدم المحـرز فـي الدولي على  
الجھود الدولیة الرامیة إلى تعزیز األمان النووي، بما في ذلك من خالل تنفیذ خطة العمل وتطبیق التدابیر الرامیـة 

  لحمایة الناس والبیئة من اإلشعاعات المؤی  نة.

ول أعضــاء فــي الوكالــة، یجــري تمثیــل العدیــد منھــا علــى المســتوى الــوزاري، إلــى جانــب ویحضــر المــؤتمر د
وقد افتتح المؤتمر السید كویتشیرو غیمبا، وزیر خارجیة الیابـان، الـذي ألقـى كلمـة  المنظمات الدولیة ذات الصلة.

 ة.نیابة  عن البلد المضیف، أعقبتھا كلمة من السید یوكیا أمانو، المدیر العام للوكال

وأعید التأكید في المؤتمر على التضامن الدولي مع الیابـان وشـعبھا إزاء األضـرار التـي لحقـت بـھ جـر اء حـادث 
فوكوشیما داییتشي، إلى جانب الزلزال العنیف الذي ضرب شرق الیابان وأمواج التسـونامي التالیـة لـھ، وأعربـت 

لى دور وأنشطة الوكالة منـذ وقـوع الحـادث، كمـا أشـید وأ ثني ع حكومة الیابان عن امتنانھا العمیق لھذا التضامن.
وأ عر ب عن التقدیر من جانب المشـاركین للفرصـة  باستمرار التعاون مع الیابان، وال سیما مع مقاطعة فوكوشیما.

 الثمینة التي أتیحت لھم لزیارة مقاطعة فوكوشیما والتعر ف على الوضع الراھن وعلى حیاة الناس في فوكوشیما.

تام الیوم األول من المؤتمر، بعد أن درس الرئیسان المشاركان مساھمات الوفـود فـي الجلسـة العامـة وفـي وفي خ
 إطار التعبیر عن جوھرھا وفحواھا، قر را إصدار البیان التالي:

 [حادث فوكوشیما داییتشي والتصد ي لھ من ق ب ل الیابان]

الشـعبي ومـن جانـب مقاطعـة فوكوشـیما بغـرض  أ ثني بشد ة على الجھود الھائلـة المبذولـة علـى الصـعید -1
التعافي وإعادة اإلعمار جر اء كارثة الزلزال العنیف الذي ضرب شرق الیابان وأمواج التسونامي التالیـة 

  لھ وحادث فوكوشیما داییتشي.
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وتم  الترحیب بالتقـدم الملمـوس فـي التصـدي لحـادث فوكوشـیما داییتشـي، بمـا فـي ذلـك تحقیـق الوضـع  -2
الحالي لمحطة القوى النوویة والحد  بدرجة كبیرة مـن االنبعاثـات اإلشـعاعیة فـي موقـع الحـادث المستقر  

 منذ وقت وقوعھ، كما جاء في تقاریر حكومة الیابان.

وجرى التنویھ بالتقدم المحرز بشأن عملیات االستصالح خارج الموقع والتصر ف فـي النفایـات، بمـا فـي  -3
لسیاسات وتعزیز الترتیبات المؤسسیة في الحكومات الوطنیة والمحلیـة ذلك وضع أ ط ر قانونیة ومتعلقة با

  لھذا الغرض.

وتم  التأكید على أھمیة االستمرار في تقاسم ونشر المعلومات الموضوعیة عن حادث فوكوشـیما داییتشـي  -4
 :وفي ھذا الصدد والدروس المستفادة منھ، األمر الذي یسھم أیضا  في زیادة الشفافیة بدرجة أكبر.

أشیر مع التقدیر إلى التقاریر التـي تـم نشـرھا دولیـا  مـن ق بـ ل الیابـان والبعثـات الدولیـة لتقصـ ي  •
الحقائق وبعثات استعراضات النظراء التابعة للوكالـة بشـأن حالـة الحـادث وجھـود التـرمیم بعـد 

حـرز فـي التقدم الم وش ج  عت الیابان على مواصلة تقاسم المعلومات حول ما یلي: وقوع الحادث.
إخراج محطة فوكوشیما داییتشي للقوى النوویـة التابعـة لشـركة طوكیـو للطاقـة الكھربائیـة مـن 
الخدمة؛ واالستصالح داخل وخارج الموقع؛ والتصر ف فـي النفایـات، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل 
استضافة البعثات الدولیة لتقص ي الحقائق وبعثات استعراضات النظراء وعبر قیـادة جھـد دولـي 

ومــن المتوقــع أن تســھم الــدروس  صــول علــى بیانــات مــن مفــاعالت فوكوشــیما داییتشــي.للح
المستفادة من ھذه األنشطة، مـن خـالل تعمـیم تلـك الـدروس والتعـاون ذي الصـلة مـع المجتمـع 
الدولي، في تعزیز أمان وفعالیة األنشـطة المسـتقبلیة لإلخـراج مـن الخدمـة واالستصـالح علـى 

 الصعید العالمي.
ونیـ ة الیابـان استضـافة إحـدى   2012لى إنشاء ھیئـة الرقابـة النوویـة فـي أیلول/سـبتمبر  أ ثني ع •

  بعثات خدمة االستعراض الرقابي المتكامل.
أشید بتقاریر المدیر العام للوكالة حول مواضیع اجتماعات الخبراء الدولیین الثالثة التي ع قـ دت   •

قریرا  شامال  عن حـادث فوكوشـیما داییتشـي حتى اآلن، وأ عر ب عن توقعات بأن تنشر الوكالة ت
، حسبما أعلن المدیر العام خالل الدورة العادیة السادسة والخمسین للمؤتمر العام 2014في عام  
  للوكالة.

 ]تعزیز األمان النووي على الصعید العالمي[

السـلمیة، وأن جرى التشدید على أن األمان النووي شرط أساسي الستخدام الطاقة النوویة في األغـراض  -5
  تعزیز األمان النووي عملیة مستمرة، وعلى ضرورة عدم التھاون في مسائل األمان.

وتم  التأكید على أھمیة تعزیز الدور المركزي للوكالة في تشجیع التعاون الدولي، وتنسیق الجھود الدولیـة  -6
لتطبیقھـا علـى أوسـع نطـاق   المعز زة، وتقدیم الخبرة والمشورة، وتطویر معاییر األمان الخاصة بالوكالة

ممكن وبأقصى ما یمكن من الفعالیة، والترویج لثقافـة األمـان النـووي علـى الصـعید العـالمي، مـن أجـل 
  تعزیز األمان النووي العالمي.

كما جرى التأكید على أھمیة اإلعالن الذي اعت م د باإلجماع من ق ب ل مؤتمر الوكالة الوزاري بشأن األمـان  -7
، وخطـة العمـل الالحقـة التـي تمـت الموافقـة علیھـا 2011ق د في فیینا في حزیران/یونیـھ  النووي الذي ع  
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باإلجماع من ق ب ل مجلـس المحـافظین وأ قـ ر ت خـالل الـدورة العادیـة الخامسـة والخمسـین للمـؤتمر العـام 
  .2011للوكالة في أیلول/سبتمبر  

دید علـى أھمیـة تعزیـز الجھـود المبذولـة مـن وجرى التشـ وقد أشید بالتقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل. -8
أجل التنفیذ الكامل لخطة العمل من خالل التعاون الفعال والنشط ومشاركة الدول األعضاء، بما فـي ذلـك 
من خـالل مـا تضـعھ مـن خطـط وتـدابیر ومبـادرات علـى الصـعید الـوطني، وإشـراك الجھـات المعنیـة 

 األخرى ذات الصلة.

القصوى إلنشاء وتدعیم سلطات رقابیة وطنیـة مختصـة تتمتـ ع باسـتقاللیة فعالـة   وتم  التأكید على األھمیة -9
وفـي ھـذا الصـدد، أ ثنـي علـى التـدابیر المت خـذة مـن جانـب  وتملك ما یكفي من الموارد البشریة والمالیة.

  الدول األعضاء لتعزیز السلطات الرقابیة الوطنیة الخاصة بھا.

ة لتصــمیم محطــات القــوى النوویــة مــن حیــث قــدرتھا علــى مواجھــة كمــا أشــید بعملیــات التقیــیم الوطنیــ  -10
المخاطر الطبیعیة الشدیدة في مواقع معی نة، والتدابیر التي ات خ ذت أو تلك التي ال تزال قید العمل من أجل 
تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لتعزیز الحمایة مـن ھـذه المخـاطر، بمـا فـي ذلـك إدخـال تحسـینات 

  یم واإلجراءات والعملیات الخاصة بالمحطات.على التصم

كما تم  التشـدید علـى  وجرى التأكید على أھمیة اتخاذ تدابیر لمنع الحوادث الخطیرة والتخفیف من حد تھا. -11
ضرورة أن یتم تصـمیم محطـات القـوى النوویـة وتشـییدھا وتشـغیلھا فـي ظـل أھـداف محـد دة ھـي منـع 

ذه الحوادث حال وقوعھا، وخصوصا  تجن ب حدوث تلوث خارج الحوادث، والتخفیف من تداعیات مثل ھ
 الموقع.

وأ ثنــي علــى زیــادة اســتفادة الــدول األعضــاء مــن استعراضــات النظــراء الدولیــة، بمــا فــي ذلــك خاصــة   -12
استعراضات النظراء التي تجریھا الوكالة مثل خدمة االستعراضات الرقابیة المتكاملة، وفرقة استعراض 

 تعراض إجراءات التأھ ب للطـوارئ، فضـال  عـن استعراضـات المتابعـة ذات الصـلة.أمان التشغیل، واس
وفي إشارة الى خطة العمل التي ت شج ع فیھا الدول األعضاء بشد ة على أن تستضیف طوعا  استعراضـات 
النظراء الخاصة بالوكالة على أساس منتظم، بما في ذلك استعراضات المتابعة، أ عر ب عـن آراء مفادھـا 

نھ ی توق ع من الدول األعضاء في ھذا الصدد أن تستخدم أسلوبا  منھجیا  یغطـ ي جمیـع المجـاالت الرئیسـیة أ
لألمان، وأن تنف ذ التوصیات المنبثقة عن مثل ھذه االستعراضـات، وأن توافـق كـذلك علـى أن تتـیح علنـا  

 نتائج ھذه االستعراضات في الوقت المناسب.

ز معاییر األمان الخاصة بالوكالة لتطبیقھـا علـى نطـاق واسـع وبشـكل فعـ ال وتم  التشدید على أھمیة تعزی -13
وأشید باإلجراءات التي ات خ ذت وتلك التي سـت ت خ ذ مسـتقبال  بشـأن  قدر اإلمكان من جانب الدول األعضاء.

د مـن استعراض معاییر األمان الخاصة بالوكالة، وش ج  عت لجنة معاییر األمان واألمانة على إحراز مزیـ
 التقد م في استعراض معاییر الوكالة ذات الصلة باألمان وتنقیحھا حسب الضرورة.

وجرى التأكید على أھمیة تعزیز الترتیبات والقدرات المتعلقة بالتأھ ب والتصـد ي لحـاالت الطـوارئ عنـد  -14
ون فـي ھـذا مستوى المشغ ل/المرخ ص لھ على الصعید المحلي والوطني واإلقلیمي والدولي، وأھمیة التعا

وفي ھذا السیاق، أ ثني على الجھود التي تبذلھا األمانة لتعزیز شـبكة التصـد ي والمسـاعدة، وھـي   الصدد.
أداة عملیة لتنفیذ اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالـة وقـوع حـادث نـووي أو طـارئ إشـعاعي، بمـا فـي ذلـك 
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ب عـن آراء تـدعو إلـى تشـجیع الـدول وأ عـر   التوسیع المزمع للمجاالت الوظیفیة وتحسین قائمة الموارد.
األعضاء التي لم تنضـم  للشـبكة المـذكورة وتسـج ل قـدراتھا بعـد علـى أن تفعـل ذلـك، وإلـى تعزیـز دور 

  الوكالة وقدراتھا في دعم اإلطار الدولي للتأھ ب والتصد ي لحاالت الطوارئ.

ة تطـویر وتعزیـز التواصـل مـع وتم  التأكیـد علـى أھمیـة تعزیـز الشـفافیة والفعالیـة، فضـال  عـن مواصـل -15
الجمھور في حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة حتى یتسن ى القیـام بعملیـات التصـد ي بصـورة وافیـة 

كمــا تتســم باألھمیــة مواصــلة نشــر  وفــي الوقــت المناســب، اســتنادا  إلــى معلومــات علمیــة وموضــوعیة.
افة وسھلة الفھـم، بحیـث تـتمك ن الجھـات المعلومات الصحیحة من حیث الوقائع والموضوعیة بطریقة شف

الفاعلة على المستوى الفـردي والمحلـي والـوطني والـدولي مـن ات خـاذ إجـراءات تقـوم علـى أسـاس مـن 
 االط الع والعلم.

وجرى التشدید على أھمیة االنضمام على أوسع نطـاق إلـى الصـكوك الدولیـة ذات الصـلة بشـأن األمـان  -16
النـووي، وأھمیـة تعزیـز تلـك الصـكوك مـن خـالل تحسـین تنفیـذھا أو النووي، خصوصا  اتفاقیة األمـان  

وفي ھذا السیاق، أ خ ذت في االعتبار نتائج االجتماع االستثنائي الثاني لألطـراف  تعدیلھا حسب االقتضاء.
المتعاقدة في اتفاقیة األمان النووي، بما فـي ذلـك األھـداف ذات المنحـى العملـي لتعزیـز األمـان النـووي 

ــاع وإنشــاء  ــى االجتم ــر إل ــدیم تقری ــة تق ــفافیة" والمكلــ ف بمھم ـــ"الفعالیة والش ــي ب ــل المعن ــق العام الفری
االستعراضي القادم لإلفادة بشأن قائمـة مـن اإلجـراءات الرامیـة إلـى تعزیـز عملیـة اسـتعراض النظـراء 

أن التنفیـذ المطـ رد علـى وتم  التأكیـد  وبشأن االقتراحات المقد مة لتعدیل االتفاقیة المذكورة عند الضرورة.
 الصكوك أمر ضروري لتعزیز األمان النووي على الصعید العالمي.  لھذه 

وأ عر ب عن التقدیر لعمل فریق الخبراء الدولي المعني بالمسـؤولیة النوویـة فـي إطـار خطـة العمـل مـن  -17
 أجل إنشاء منظومة عالمیة للمسؤولیة النوویة.

ضاء التي تشرع في برنـامج للقـوى النوویـة فـي مسـاعیھا وجرى التشدید على أھمیة مساعدة الدول األع -18
لتطویر البنیة التحتیة والموارد البشریة، بما في ذلك جھودھا الرامیة إلى تحقیق أعلى مستوى من األمان 

ــة. ــة بالوكال ــان الخاص ــاییر األم ــى مع ــتنادا  إل ــذكورة  اس ــاء الم ــدول األعض ــافة ال ــى استض ــي عل وأ ثن
ة بالوكالـة، مثـل االسـتعراض المتكامـل للبنیـة األساسـیة النوویـة وخدمـة الستعراضات النظـراء الخاصـ

 استعراض تصمیم المواقع واألحداث الخارجیة، وش ج  ع على استخدامھا على نطاق أوسع.

وتـم  التشــدید علـى أھمیــة البحــث والتطـویر، فضــال  عــن التعلـیم والتــدریب مــن جانـب الــدول األعضــاء  -19
مجـال األمـان النـووي والمجـاالت ذات الصـلة، بمـا فـي ذلـك ألغـراض والجھات المعنیة األخـرى فـي  

 اإلخراج من الخدمة واالستصالح وحمایة الناس والبیئة من اإلشعاعات المؤی نة.

وجرى التأكید على أھمیة التعاون الدولي لتقییم تأثیر االنبعاثات اإلشعاعیة الناتجة عن حادث نووي على  -20
، أشیر مع التقدیر إلى عمل منظمة الصـحة العالمیـة علـى إصـدار تقـاریر وفي ھذا الصدد  البیئة والبشر.

بشأن تقـدیر الجرعـات األو لیـة وبشـأن تقیـیم األخطـار الصـحیة األو لیـة الناجمـة عـن حـادث فوكوشـیما 
وأ عر ب أیضا  عن التقـدیر للعمـل الجـاري مـن ق بـ ل لجنـة األمـم المتحـدة العلمیـة المعنیـة بآثـار   داییتشي.

ع الذري بشأن إجراء تقییم لمستویات التعـر ض واألخطـار اإلشـعاعیة التـي یمكـن أن ت عـزى إلـى اإلشعا
 الحادث.
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وأشیر مع التقدیر إلى عمل األمانة بشأن إجراء استعراض للمعاییر العامـة المتعلقـة بـالمواد المشـعة فـي  -21
لمیـة ومنظمـة األغذیـة الغذاء والعلف الحیواني ومیـاه الشـرب، وذلـك بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة العا

والزراعة التابعة لألمم المتحدة بما في ذلك ھیئة الدستور الغذائي، فضال  عن المنظمات الدولیـة األخـرى 
وأ عـر ب عــن التأییـد لھـذا العمــل، الـذي ســیحد د سـبل توضـیح وتنســیق الوثـائق اإلرشــادیة  ذات الصـلة.

االت الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة، وتحدیثھا الموجودة بشأن مستویات التلوث في ھذه المفردات بعد ح
 إذا كان ذلك مناسبا .

وتم  التشـجیع علـى توثیـق التعـاون بـین الشـبكات ذات الصـلة، متمث  لـة  فـي الھیئـات الرقابیـة والمشـغ لین  -22
 النوویین ومنظمات الدعم التقني، والوكالة في مجال األمان النووي، بما في ذلـك األمـور المتعلقـة بتنفیـذ

وأشید بالتقدم المحرز في ھذا الصدد، وبوجھ خاص التوقیع على مـذكرة  معاییر األمان الخاصة بالوكالة.
وش ج  عت المنظمـات المشـغ  لة علـى تنفیـذ تـدابیر   التفاھم بین الوكالة والرابطة العالمیة للمشغ لین النوویین.

الجھود الدولیة الرامیة إلى تعزیز األمـان   األمان النووي وعلى تقدیم الدعم الكامل والمساھمة بفاعلیة في
 النووي.
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 جلسات العمل  -ءاھ

ھو السید م. ویتمان، كبیر مفتشي المنشآت النوویة بمكتب الرقابة النوویـة فـي   1كان رئیس جلسة العمل   -16
ین الرقابیین فكان السید ر. جم ال، نائب الرئیس التنفیذي، كبیر المسؤول  2المملكة المتحدة؛ أما رئیس جلسة العمل  

ھـي السـیدة أ. دیـال روزا، مـدیرة   3بالھیئة الكندیة لألمان النووي في كندا، في حـین كانـت رئیسـة جلسـة العمـل  
وقد م المتحدثون الرئیسیون وأعضاء األفرقة عروضا  مركـ زة فـي كـل  المعھد الفلبیني للبحوث النوویة في الفلبین.

 )، أعقبتھا مناقشات بین المندوبین.1المرفق   -ؤتمر جلسة عمل (یرجى االط  الع على برنامج الم

وخــالل الجلســة العامــة الختامیــة للمــؤتمر، قــد م الرؤســاء الثالثــة لجلســات العمــل ملخ صــاتھم لمــداوالت  -17
 الجلسات الخاصة بكل   منھم.

 ملخ ص الرئیس :1جلسة العمل   -1-ھاء

النوویـة التابعـة لشـركة طوكیـو للطاقـة   منذ وقوع الحادث الذي شھدتھ محطة فوكوشیما داییتشـي للقـوى -1
الكھربائیة (یشار إلیھ فیما یلي باسم 'حادث فوكوشـیما داییتشـي')، تعمـل الـدول األعضـاء والوكالـة دون 
توقــ ف علــى اســتخالص الــدروس واتخــاذ إجــراءات لمراجعــة أمــان المنشــآت النوویــة وضــمان إدخــال 

  یثما كانت ھناك حاجة لذلك.تحسینات في الوقت المناسب على األمان النووي ح

وی عزى الفضل إلى المجتمع النووي قاطبة  ألن تصد یھ لحادث فوكوشیما دایتشي قد أد ى إلى بحـث واسـع  -2
واإلجـراءات المت خـذة  النطاق لكثیر من المسائل المتعلقة باألمان بھدف تحسین األمان النووي بوجھ عام.

ل بشـأن األمـان النـووي (یشـار إلیھـا فیمـا یلـي باسـم 'خطـة من ق ب ل الوكالة في إطار متابعة خطـة العمـ
العمل')، وھذا المؤتمر ذاتھ في الواقع، شاھد على جد یة المجتمع النووي العالمي في السـعي إلـى تحقیـق 

ویـوفر ذلـك أساسـا  لكسـب الثقـة وطمأنـة أصـحاب  أقصى قدر من التعل م من حادث فوكوشـیما داییتشـي.
  المصلحة.

فة خاصة، ومما یبعث على االطمئنان، أن العملیة التي بدأتھا الدول األعضـاء بعـد وقـوع ومن المھم بص -3
حادث فوكوشیما داییتشي مباشرة  لمراجعة مخـاطر الموقـع وإتمـام عملیـات تقیـیم األمـان التكمیلیـة (مـن 

إبـالغ نتـائج وقـد تـم  خالل االستعراضات الوطنیة أو ’اختبارات اإلجھاد‘) قد أ نج زت إلى حد كبیـر اآلن.
ھذه التقییمات، التي أ جر یت لضمان متانة المحطات في مواجھة الظواھر المناخیة الشدیدة، إلى السـلطات 
الوطنیــة والمنظمــات الدولیــة، وجــرى ترتیــب األولویــات ورصــد المــوارد الالزمــة حیثمــا تبــی ن للــدول 

ذا النحـو انعكاسـا  لضـرورة وكـان ترتیـب األولویـات علـى ھـ  األعضاء وجود حاجة إلدخـال تحسـینات.
الحفاظ على استمرار االھتمام بالخصائص الحاسمة المتمثلة في وضع أسـاس األمـان مسـبقا  قبـل تشـغیل 

وعلى الرغم من استخدام مصطلحات مختلفة والتركیز على جوانـب متباینـة، فإنـھ ممـا یبعـث  المحطات.
وباإلضافة إلى ذلك، فـإن أوجـھ  ذات النتائج. على االطمئنان أن نالحظ تقار ب الجھود إلى حد كبیر بشأن

وقـد تبـی ن أن االسـتخدام المسـبق  التشابھ في اإلجراءات تول  د الثقة في أنھ لم یـتم إغفـال القضـایا المھمـة.
  الستعراضات األمان الدوری ة مفید بشكل خاص.

ي، بمـا فـي ذلـك إیجـاد ویذك  رنا حادث فوكوشیما داییتشي بحتمیة وضع إطار رقابي فعـال لألمـان النـوو -4
ھیئة رقابیة متمر  سة وفعالة ومسـتقلة (مـن حیـث القـانون والممارسـة والثقافـة)، فضـال  عـن كونھـا ذات 

ولتحقیـق ھـذا الھـدف، مـن األھمیـة بمكـان أن نـدرك   مصداقیة وموثوقیة وكفاءة وتمت عھا بموارد كافیـة.
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وقـد تـم تسـلیط  ت رقابیة فعالـة علـى النحـو األمثـل.أھمیة المعرفة والدرایة العلمیة والتقنیة التخاذ قرارا
الضوء علـى أھمیـة مشـاركة الـدول األعضـاء فـي المـؤتمر الـدولي المعنـي بوضـع نظـم فعالـة للرقابـة 

  .2013النوویة، المقر ر عقده في أوتاوا بكندا في عام 

وویة الیابانیـة الجدیـدة كھیئـة وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى الجھود الرامیة إلنشاء الھیئة الرقابیة الن -5
مستقلة، منفصلة عن وظائف الترویج النووي، حیث تجمع معا  فـي كیـان واحـد التنظـیم الرقـابي لألمـان 

وقـد جـرى إبـراز االلتـزام بضـمان إدراج الـدروس الرقابیـة المسـتفادة مـن حـادث  واألمن والضـمانات.
ادة الكاملـة مـن أفضـل الممارسـات الدولیـة، فوكوشیما في صلب المنظمة الجدیـدة، بمـا فـي ذلـك االسـتف

  وخاصة  تكریس االنفتاح والشفافیة كقیمة أساسیة.

 ، تم استخالص العدیـد مـن الـدروس المسـتفادة مـن حـادث فوكوشـیما داییتشـي.2011ومنذ آذار/مارس   -6
 ة كـذلك.وھذه الدروس ال تغطي الجوانب التقنیة والرقابیـة فحسـب، بـل تشـمل القضـایا الفلسـفیة والثقافیـ

وكما ھو منصوص علیھ في خطة العمل، یس رت الوكالة تقاسـم ھـذه المعلومـات فـي عـدد مـن األحـداث 
بشـأن أمـان   2012المختلفة، بما في ذلك اجتماعات الخبـراء الـدولیین الناجحـة التـي ع قـ دت خـالل عـام  

الحمایـة مـن المفـاعالت والوقـود المسـتھلك، واالتصـال فـي حالـة حـدوث طـارئ نـووي أو إشـعاعي، و
الزالزل وأمواج التسونامي الشدیدة، فضال  عن االجتماع االستثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة في اتفاقیـة 

  األمان النووي.

ومما یبعث على االطمئنان ما تم إحرازه من تقدم جوھري فـي جمیـع اإلجـراءات االثنـي عشـر المحـد دة  -7
ضخم مـن العمـل مـن جانـب الوكالـة والـدول األعضـاء فیھـا  بید أنھ سیتعی ن القیام بقدر في خطة العمل.

ویتماشى ذلك مع جانب  وجھات أخرى في السنوات المقبلة لتحسین األمان النووي على الصعید العالمي.
أال وھـو السـعي باسـتمرار إلـى إدخـال تحسـینات علـى األمـان   –مھم من جوانب استدامة ثقافـة األمـان  

  النووي.

وكوشــیما بأھمیــة الحــرص علــى االنتبــاه لظــواھر خارجیــة معی نــة مثــل الفیضــانات وقــد ذك ر نــا حــادث ف -8
وكان بمثابة حافز علـى إعـادة النظـر فـي أسـاس التصـمیم بمـا یضـمن أن  والزالزل وأمواج التسونامي.

تؤخذ مثل ھذه الظواھر الخارجیة في الحسبان بصورة وافیة، واستحداث طبقة إضافیة من الحمایـة لمنـع 
بیـد أنـھ  ث غیر محتاط لھ في التصمیم أو التخفیف من حد تھ، بغض  النظر عن الحـدث البـادئ.وقوع حاد

أشیر إلى ضرورة القیام بمزید من العمل لبحث ماھی ة العناصر التي تشك ل أساس اتساق التصـمیم ومـدى 
مالیـة یمكـن أن والتقییمـات االحت ھامش األمان المعقول لتحقیق متانة كافیة تتجاوز نطاق أساس التصمیم.

  تضیف قیمة في ھذا الصدد.

ولقد حان الوقت اآلن للنظر في مزید من المعلومات، كما ورد خالل ھذا المؤتمر، فیمـا یتعلـق بكـل   مـن  -9
الدروس المستفادة بشأن الوقایة من الحوادث الشدیدة، ومـدى التقـدم الـذي أحرزتـھ الـدول األعضـاء فـي 

الخطیرة، بما في ذلك، في جملة أمور، وضـع معـدات إضـافیة فـي   تطویر استراتیجیات إلدارة الحوادث
  وقت مسبق، داخل و/أو خارج الموقع على حد سواء، وتحدید إجراءات الستخدام ھذه المعدات.

وینبغي إیالء اعتبار لألداء المحتمل لمحطـة مـا عنـد التصـد ي لحـوادث غیـر محتـاط لھـا فـي التصـمیم؛  -10
التـدابیر وخصـائص األمـان المنصـوص علیھـا فیمـا یخـص  ھـذا النـوع مـن بمعنى أنھ یلزم تقییم فعالیـة  

الحوادث لمعرفة ما إذا كان یمكن تعزیز ھذه التـدابیر وخصـائص األمـان المـذكورة لتـوفیر الحمایـة فـي 
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وقد یتم إدخال ھـذه التعزیـزات إمـا مـن خـالل  مواجھة أحداث لم یسبق أخذھا في االعتبار عند التصمیم.
  ضافیة أو عن طریق توفیر الحمایة من تداعیات األحداث الشدیدة.توفیر معدات إ

وثمة حاجة إلى تعزیز مواز  لقدرات التخفیف؛ أو فـي المقابـل، قـد یلـزم إعـادة تصـنیف أنظمـة ال ی عتمـ د  -11
علیھا عادة  بغرض التخفیف (على سـبیل المثـال، یمكـن أن یكـون لـنظم إطفـاء الحریـق المثب تـة دور فـي 

الخاصــة بتبریـد المفاعــل/حوض الوقـود المسـتھلك)، مــن أجـل اســتكمال خصـائص منــع  وظیفـة األمـان
وینبغــي أن یشــمل ذلــك تحــدیث وتعزیــز المبــادئ التوجیھیــة إلدارة الحــوادث  الحــوادث بصــورة وافیــة.

الخطیرة وما یرتبط بھا من تـدریب وتمـارین وبـرامج ممارسـة لتحسـین القـدرة علـى التصـدي بصـورة 
  شاملة.

لتأكید على ضرورة عدم تنفیذ أي تدابیر إضافیة مقترحة للتخفیف مـن تـأثیر الحـوادث الخطیـرة وینبغي ا -12
كمـا  على حساب إیالء االھتمام لمنع وقـوع الحـوادث؛ فھـذان الجانبـان كالھمـا بحاجـة إلـى دعـم مالئـم.

ا  فـي جمیـع ینبغي أن یظل االمتثال الثابت والتام ألساس إصدار التراخیص لمحطات القوى النوویة قـادر
األوقات على ضمان أن تكفل ھوامش األمان إتاحة الوقت الالزم للتصد ي ألي حدث بادئ والتخفیف مـن 

  حد تھ بدرجة كافیة، وإدارة تطو ر الحادث بصورة مناسبة عند الضرورة.

ییتشـي وعلى الرغم من أن تدابیر األمان المختلفة التي تم تحدیدھا في إطار التصد ي لحادث فوكوشـیما دا -13
من شأنھا أن تؤدي إلى تحسین األمان، فإن السبیل الرئیسي لذلك سیكون دائما  تـوخ ي الیقظـة باسـتمرار، 

كمـا أن إرسـاء ثقافـة أمـان  حیث ال مجال للتھاون أو ألي شيء أقل من االلتزام الكامل بتحسـین األمـان.
ى الـدوام إلـى أي عالمـة مبكـرة ویلـزم أن ینتبـھ المـرخ ص لھـم والرقـابیون علـ قویة ودائمة أمر حاسـم.

 وقـد أشـیر  الحتمال حدوث تدھور في األمان یمكن أن یؤث ر بشكل مباشر أو غیر مباشر على الجمھـور.
إلى جوانب أخرى لتعزیز حیویة ثقافـة األمـان، خاصـة  االعتـراف بـالجھود الضـخمة الالزمـة لتضـمین 

 أكثــر رســوخا . عل م، فــي صــلب ثقافــة ســائدة ســمات القــوة فــي ثقافــة األمــان، مثــل اإلبــالغ المفتــوح والــت
وباإلضافة إلى ذلك، أشیر إلى أن الشفافیة في نتائج بعثات استعراضـات النظـراء أمـر ضـروري، ألنھـا 

  تضمن عمل الھیئات الرقابیة بطریقة مفتوحة وشفافة، بما یعزز بالتالي الشعور بالثقة والطمأنینة.

ضمن استراتیجیة الدفاع في العمق سلیمة، فـإن تطبیـق الـدفاع وفي حین تبقى المفاھیم المنصوص علیھا   -14
تركیز تدابیر األمان علـى كـل   مـن  وتشمل مجاالت التعزیز ما یلي: في العمق یتطلب مزیدا  من التعزیز.

منع الحوادث والتخفیف من عواقب تلـك الحـوادث؛ وتعزیـز تـدابیر التخفیـف لضـمان سـالمة االحتـواء؛ 
فـي المخـاطر الخارجیـة التـي تھـد د مواقـع محـد دة لضـمان كفایـة ھـوامش األمـان   وإعادة النظـر دوریـا  

والتدابیر الوقائیة؛ وضمان توف ر الموارد وقابلیتھا للتعامل مع أحداث معی نة مثل تعتـیم المحطـات لفتـرات 
ترت بـة علـى وباإلضـافة إلـى ذلـك، البـد  مـن تقیـیم التـداعیات الم طویلة أو فقدان بالوعة الحرارة النھائیة.

مزیج من المخاطر الطبیعیة الشدیدة؛ واستكشـاف أوجـھ عـدم الیقـین المرتبطـة بتلـك المخـاطر باسـتخدام 
أحدث األسالیب التقنیـة؛ والتحسـ ب المتـداد الحـوادث بـین الوحـدات فـي مواقـع محطـات القـوى النوویـة 

 نـامج إدارة الحـوادث الخطیـرة.المتعددة الوحدات، فضال  عن التـأثیر النـاتج علـى التأھـ ب للطـوارئ وبر
وینبغي أن تخص ص الوكالة والدول األعضاء فیھا جھدا  إضافیا  للعمل فـي ھـذه المجـاالت ونشـر النتـائج 

  وتخط ط الوكالة لعقد مؤتمر یتناول ھذه الحاجة. بحیث یمكن تحسین تنفیذ الدفاع في العمق.
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داییتشـي ضـرورة إقامـة حـواجز فعالـة   ومن بین الدروس الرئیسـیة المستخلصـة مـن حـادث فوكوشـیما -15
وھذا ھـو  ومستقلة في نظام األمان الوطني على مستوى المشغ لین والجھات الرقابیة وأصحاب المصلحة.

السبب في التركیز بدرجة كبیرة على تعزیز اآللیات الدولیة الستعراضات النظراء فیما یخص  المشـغ لین 
، فضال  عن العمل على تحقیق االنفتاح والشفافیة لضمان تمكین والرقابیین النوویین على الصعید العالمي

أصحاب المصلحة، والجمھور على وجـھ الخصـوص، مـن محاسـبة قطـاع الصـناعة والھیئـات الرقابیـة 
وسیتطل ب ذلك التزاما  باالسـتعداد لقبـول التحـد ي والـتعل م  بشكل صحیح، وبالتالي تعزیز الثقة والطمأنینة.

ة جمیع األطراف لبعضھا البعض، األمر الذي یقتضي العمل علـى الصـعید الـدولي من اآلخرین ومحاسب
وباإلضافة إلى ذلك، ستكون ھنـاك حاجـة  من خالل تبن ي نھج یستند إلى التعاون والتآزر والثقة المتبادلة.

  إلى إیالء اعتبار أكبر للعوامل التنظیمیة داخل كل حاجز من حواجز األنظمة الوطنیة والدولیة.

ویعز ز حادث فوكوشیما داییتشي أھمیة منع الحوادث، حتى في حالة انعدام وجود أي تأثیر صـحي یـ ذكر  -16
یتصل مباشرة  باإلشعاع الناتج عن سلسلة معی نـة مـن األحـداث وإن كـان ال ی سـتبع د أن یكـون قـد أحـدث 

لتقییمـات الرقابیـة مزیـدا  وھو ما یدفع إلى االعتراف بضرورة أن یشمل نطاق ا اضطرابا  اجتماعیا  بالغا .
  من التركیز على التداعیات البیئیة والمجتمعیة ذات المدى األوسع.

وسیلزم االستفادة بدرجة أكبر من الدروس اإلضافیة المستخلصة في مجاالت رئیسیة معی نة مثـل الفعالیـة  -17
ة، واالستعراضات الدوریـة لألمـان، والحـوادث الخطیـرة، وتحدیـد الرقابیة، والعوامل البشریة والتنظیمی

  أجل المصدر ألغراض الحمایة من اإلشعاع.

وقد ھی أ اعتماد مجلس المحافظین لخطة عمل الوكالة بشأن األمان النـووي وإقرارھـا باإلجمـاع مـن ق بـ ل  -18
لـة لتحدیـد الـدروس المسـتفادة قـوة دافعـة ھائ  2011الدول األعضاء خالل المؤتمر العام للوكالة في عام  

  وتنفیذ التحسینات المتصلة باألمان.

ومـن المھـم  وفي حین تم إحراز تقدم جوھري، ال یزال یتعی ن القیام بعمل ضخم فـي إطـار خطـة العمـل. -19
سـواء الجھـات الرقابیـة النوویـة أو الجھـات القائمـة علـى تشـغیل المحطـات أو   -لجمیع الجھات المعنیة  

أن تحافظ على الزخم الـذي تحقـ ق فـي غضـون الخمسـة عشـر شـھرا    –منظمات الدولیة  الحكومات أو ال
التي انقضت منذ اعتماد خطة العمل باتجاه التحر ك الجماعي نحو تحسین األمان النووي في جمیع أنحـاء 

  العالم.

عـاییر فمھمـا كانـت الم -ویستند كل ذلك إلى نھج أساسـي لألمـان النـووي، وھـو نھـج التحسـین المسـتمر -20
 مرتفعة، یجب أال یتوق ف السعي إلى التحسین أبدا .

 ملخ ص الرئیس :2جلسة العمل   -2-ھاء

اعت مـدت خطــة عمــل الوكالــة بشــأن األمــان النــووي مـن ق بــ ل مجلــس المحــافظین وأقر تھــا جمیــع الــدول  -1
والھـدف   .2011األعضاء خالل الـدورة العادیـة الخامسـة والخمسـین للمـؤتمر العـام فـي أیلول/سـبتمبر  

النھائي لخطة العمل ھو تعزیز األمـان النـووي والتأھـ ب لحـاالت الطـوارئ وحمایـة النـاس والبیئـة مـن 
  اإلشعاع على الصعید العالمي.
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وقد تم  إحراز تقدم جوھري بشأن جمیع اإلجراءات االثني عشر المحـد دة فـي خطـة العمـل، التـي مضـى  -2
مھمـة وال یـزال یجـري تنفیـذ مثـل ھـذه األنشـطة فـي عـدة ون فـ  ذت أنشـطة    أكثر من عام على اعتمادھا.

مجاالت رئیسیة، مثل تقییم م واطن الضعف في أمان محطـات القـوى النوویـة؛ وتعزیـز خـدمات الوكالـة 
المتعلقة باستعراضات النظراء؛ واستعراض وتعزیز معاییر األمـان الخاصـة بالوكالـة؛ وتحسـین قـدرات 

؛ وتعزیــز بنــاء القــدرات والحفــاظ علیھــا؛ وتــدعیم وتوســیع نطــاق التأھــ ب والتصــد ي لحــاالت الطــوارئ
وسـاھمت ھـذه األنشـطة  االتصال وتقاسم المعلومات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیـة والجمھـور.

  في تعزیز اإلطار العالمي لألمان النووي.

ألمـان النـووي وتعكف عدة دول أعضاء بنشـاط فـي الوقـت الحـالي علـى إعـداد خطـة العمـل الوطنیـة ل -3
وقد ش ج  عت جمیع الدول األعضاء على وضع خطـة عمـل  الخاصة بھا من أجل تنفیذ خطة عمل الوكالة.

وتقد م الوكالة الدعم إلى الدول األعضاء لوضـع مثـل ھـذه  وطنیة، مع أخذ ترتیباتھا الوطنیة في االعتبار.
  الخطط على أساس خطة عمل الوكالة.

وقد تم تعزیز ھذه الخـدمات  الوكالة المتعلقة باستعراضات النظراء مرتفعا .وال یزال الطلب على خدمات  -4
منذ حادث فوكوشیما داییتشي، وتعمل الوكالة بشكل مستمر مع الدول األعضاء علـى إدخـال المزیـد مـن 

وأ جري العدید من البعثـات فـي جمیـع مجـاالت األمـان النـووي، بمـا فـي ذلـك بعثـات فرقـة   التحسینات.
مـان التشـغیل، واسـتعراض إجـراءات التأھـ ب للطـوارئ،، وخدمـة االستعراضـات الرقابیـة استعراض أ

والشـفافیة فـي نتـائج خـدمات استعراضـات النظـراء أمـر  المتكاملة، وخدمـة اسـتعراض أمـان التصـمیم.
  ضروري لتعزیز األمان.

توجد لدیھا محطـات   وقد أ حر ز تقدم جوھري بشأن تعزیز األمان النووي من جانب الدول األعضاء التي -5
 للقوى النوویة من خـالل ’اختبـارات اإلجھـاد‘ وتنفیـذ تـدابیر مناسـبة بنـاء  علـى نتـائج ھـذه االختبـارات.

  وأجرت جمیع الدول األعضاء تقریبا  التي لدیھا محطات للقوى النوویة اختبارات اإلجھاد المذكورة.

ة، وال ســیما متطلبـات األمــان السـاریة علــى وأ جر یـ ت مراجعــة شـاملة لمعــاییر األمـان الخاصــة بالوكالـ -6
وفي حین لم یتم تحدید أي أوجـھ قصـور فـي متطلبـات  محطات القوى النوویة وتخزین الوقود المستھلك.

األمان، یجري النظر في تعزیز متطلبات األمان في مجاالت معی نة مثل التعامـل مـع فقـدان القـوى لفتـرة 
تملة بشكل صحیح، وضـمان األمـان فـي ظـل ظـروف الحـوادث طویلة، وتحدید المخاطر الخارجیة المح

  الخطیرة.

ویتمث ل أحد اإلجراءات األكثر فعالیة لتعزیز األمان النووي على الصعید العالمي فـي االسـتخدام المت سـق  -7
من جانب الدول األعضاء لمعاییر األمان الخاصة بالوكالة على أوسع نطاق ممكن وبأقصى ما یمكن من 

تقد م الوكالة الدعم والمساعدة في تنفیذ معاییرھا الخاصـة باألمـان مـن خـالل خـدماتھا المتعلقـة و الفعالیة.
  باستعراضات النظراء في جمیع مجاالت األمان.

وتدعو مذكرة التفاھم الموق عة بین الرابطة العالمیة للمشغ لین النوویین والوكالة إلى التعاون في العدید مـن  -8
ي ذلك تنسیق وضع الجداول الزمنیة لبعثـات استعراضـات النظـراء التـي ت جـرى المجاالت المھمة، بما ف

من ق ب ل فرقة الوكالة الستعراض أمان التشغیل والرابطة المذكورة، وتعزیـز تبـادل المعلومـات، والتـآزر 
وقـد أعیـد التأكیـد  عند وقوع حدث خطیر في إحدى محطات القوى النوویة أو أحد مرافـق دورة الوقـود.

  أن المسؤولیة عن األمان النووي تقع على عاتق كل   من الدول األعضاء والمنظمات المشغ  لة.على 
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والتأھ ب السلیم والتصد ي الفعال ألي طارئ نووي أو إشعاعي أمر ضروري من أجـل تجنـ ب أو التقلیـل  -9
ما داییتشـي أھمیـة وقد عز ز حادث فوكوشـی إلى أدنى حد من تداعیات مثل ھذا الحدث إذا ق د  ر لھ أن یقع.

  المحلیة والوطنیة والدولیة.  –التأھ ب والتصد ي للطوارئ على جمیع المستویات  

وجرى توسیع دور الوكالة في التصد ي لحـاالت الطـوارئ النوویـة أو اإلشـعاعیة مـن أجـل تمكینھـا مـن  -10
قاسـم ھــذا إجـراء تحلیـل للظـروف الطارئـة والعواقـب المحتملـة وتشـخیص السـیناریوھات المحتملـة، وت

وھناك حاجة إلى بذل المزید من الجھود لتنفیـذ ھـذا الـدور بـدعم مـن الـدول  التحلیل مع الدول األعضاء.
ولتأدیـة ھـذه الوظیفـة علـى نحـو فعـال،  األعضاء ومع االستفادة من شبكة الوكالـة للتصـد ي والمسـاعدة.

خـالل إجـراءات مت فـق علیھـا ینبغي توفیر نطاق أوسع من المعلومات للوكالة في حـاالت الطـوارئ مـن 
  مسبقا  لتبادل المعلومات.

ومن أجل زیادة تعزیز الترتیبات المتصلة بالمسـاعدة الدولیـة، تـم تـدعیم شـبكة التصـد ي والمسـاعدة مـن  -11
خالل إعداد إرشادات جدیدة بشـأن أدوار ومسـؤولیات أعضـاء الشـبكة فـي التحضـیر للمسـاعدة وطلبھـا 

واقتـ ر ح مجـال وظیفـي جدیـد لتـوفیر التقییمـات الالزمـة،  لوب منھم القیام بھا.وت ل ق یھا، واإلجراءات المط
فضال  عن تقدیم المشورة للسلطات المختصة بشأن أنشطة التخفیف في الموقع عند حـدوث طـارئ داخـل 

وش ج  عت الدول األعضاء على تسجیل القدرات الوطنیة المتاحة داخل نطـاق الشـبكة لزیـادة  مرفق نووي.
  ھا.تعزیز

وقد تم تعزیز خدمة استعراض النظراء الخاصة باستعراض إجراءات التأھ ب للطوارئ من خـالل إدراج  -12
الدروس المستفادة حتى اآلن؛ ونتیجة  لذلك، یجـري تقـدیم الـدعم والمسـاعدة للـدول األعضـاء علـى نحـو 

ر عدد في سـنة واحـدة ، أجرت الوكالة ثماني بعثات من ھذا النوع، وھو أكب2012وفي عام  أكثر فعالیة.
وت شج ع الدول األعضاء، وال سیما تلك التي تملك محطات للقوى النوویـة، علـى  منذ أن بدأ ھذا البرنامج.

االستفادة من ھذه الخدمة التي تقد مھا الوكالة، والتي تتیح إجراء تقییم كامل للترتیبـات والقـدرات الوطنیـة 
  المتعلقة بالتأھ ب والتصد ي للطوارئ.

ماشیا  مع االستراتیجیة الموصى بھا في التقریر النھائي الخـاص بخطـة العمـل الدولیـة لتعزیـز النظـام وت -13
الــدولي للتأھــ ب والتصــد ي للطــوارئ النوویــة واإلشــعاعیة، تــم تأســیس فریــق الخبــراء المعنــي بالتأھــ ب 

تراتیجیات لتعزیـز والتصد ي لحاالت الطوارئ من أجل تقدیم المشورة إلى أمانة الوكالة بشـأن وضـع اسـ
 وتدعیم التأھ ب الدولي السلیم لحاالت الطوارئ النوویة واإلشعاعیة.

وقد مت الوكالة دعما  مستمرا  للدول األعضاء في شكل دورات تدریبیة وتمارین عملیة، لمسـاعدتھا علـى  -14
ھذه الجھـود وھناك حاجة إلى مواصلة مثل  تعزیز قدراتھا الوطنیة الخاصة بالتأھ ب والتصد ي للطوارئ.
وقـد شـ ج  عت الـدول األعضـاء علـى إجـراء  لبناء القدرات على المستویات الوطنیـة واإلقلیمیـة والدولیـة.

  عملیات محاكاة وتدریبات میدانیة باستخدام سیناریوھات واقعیة.

 وأحرزت أمانة الوكالة والدول األعضاء تقدما  بشأن تحسین إعالم الجمھور وتعزیز الشـفافیة والتواصـل -15
وھنـاك حاجـة لضـمان تواصـ ل أكثـر فعالیـة مـع الجمھـور ومـع جمیـع الجھـات   أثناء حاالت الطوارئ.

  المعنیة األخرى من أجل استعادة ثقة الرأي العام.
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وفي حین تم إحراز تقدم جوھري، ال یزال یتعی ن القیام بجھـود ضـخمة فـي إطـار خطـة العمـل لتحسـین  -16
لتنفیذ الكامل والفعال لخطة العمـل جھـودا  مشـتركة والتزامـا  تامـا  ویتطل ب ا األمان على الصعید العالمي.

وینبغـي دائمـا  النظـر إلـى تعزیـز األمـان  من أمانة الوكالة والدول األعضاء والجھـات المعنیـة األخـرى.
  النووي باعتباره عمال  جاریا .

لنووي، بما في ذلك إعداد وسوف تواصل الوكالة القیام بدور محوري في تعزیز اإلطار العالمي لألمان ا -17
تقریر شامل عن حادث فوكوشیما داییتشـي، علـى أن یـتم االنتھـاء مـن وضـع صـیغتھ النھائیـة فـي عـام 

2014. 

 ملخ ص الرئیس :3جلسة العمل   -3-ھاء

لقد تم  إحراز تقدم جوھري فیما یتعلق بتنفیذ خطة العمل في مجال حمایة النـاس والبیئـة مـن اإلشـعاعات  -1
  ویتیح ھذا المؤتمر فرصة مھمة لتقییم الدروس المستفادة والتحسینات التي أ دخ لت حتى اآلن. المؤی  نة.

والعواقب اإلشعاعیة ألي طـارئ نـووي أو إشـعاعي ال تحتـرم الحـدود الوطنیـة؛ وبالتـالي فـإن التعـاون  -2
لـى نحـو غیـر الدولي الفعال أمر حیوي لضمان حمایة الناس من حاالت التعر ض لإلشـعاعات المؤی  نـة ع

  مخط ط لھ.

وعند تطبیق مفاھیم ومبادئ الحمایة من اإلشعاع أثناء القیام بأنشطة االستصـالح واإلخـراج مـن الخدمـة  -3
بعد حدوث طـارئ نـووي أو إشـعاعي، ینبغـي أن یـ در ج ضـمن عملیـة اتخـاذ القـرار النظـر فـي إجـراء 

توصیف مسـتویات النشـاط اإلشـعاعي فـي تقییمات واقعیة للجرعات، وتبن ي ن ھ ج عملیة منس قة، ورصد و
  البیئة، وإصدار توجیھات للمواطنین المتضر رین على الصعیدین الوطني والمحلي.

ــة، ومحــد  دات  -4 ــداعیات الصــحیة المحتمل ــد  مــن تفســیر صــحیح لمعــام الت الخطــورة اإلشــعاعیة للت والب
إلـى جرعـات منخفضـة مــن  الدراسـات الوبائیـة التـي تعـزو التــأثیرات اإلشـعاعیة فـي أعقـاب التعــرض

فشرح ھذه المحد  دات ضروري لتوضیح األسباب الداعیة إلى ضرورة عدم اسـتخدام الجرعـات  اإلشعاع.
الفعالة الجماعیة الناتجة كحاصل جمع جرعات فردیة افتراضـیة ضـئیلة فـي إرجـاع التـداعیات الصـحیة 

  إلى حاالت التعرض لإلشعاع سواء بأثر رجعي أو مستقبلي.

ــدف -5 ــر ض  والھ ــن تع ــد  م ــو الح ــعاعیة ھ ــة أو اإلش ــاالت الطــوارئ النووی ــد ح ــائي لالستصــالح بع النھ
المجموعات السكانیة لإلشعاع جر اء حاالت تعر ض قائمة وتحسین البیئة الملو ثة بـالمواد المشـعة، وذلـك 

دول وتحقیقـا  لھـذه الغایـة، ینبغـي أن تكـون الـ لتحقیق عودة السـكان إلـى منـازلھم وسـبل كسـب عیشـھم.
األعضاء قد وضـعت سیاسـات واسـتراتیجیات الستصـالح المنـاطق الملو ثـة فـي مرحلـة مبكـ رة مـا مـن 
برنامجھا النووي، بما في ذلك ما یخص  منھا استصالح المناطق الحضـریة والریفیـة فـي ظـل مجموعـة 

ئل القانونیـة ولكي یكون برنـامج االستصـالح فعـ األ ، ینبغـي أن یعـالج المسـا  واسعة من الظروف البیئیة.
واالجتماعیة واالقتصادیة والتكنولوجیة بما یتماشى مع معاییر األمان الخاصـة بالوكالـة ومـع المتطلبـات 

  والمبادئ التوجیھیة الوطنیة.
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وحتي یتم االنتقال فعلیا  من حالة تعر ض طارئ إلى حالـة تعـر ض قـائم، وكـي یتسـن ى إصـالح المنـاطق  -6
رشـادات واضـحة علـى المسـتوى الـوطني بمشـاركة جمیـع أصـحاب المتضر رة، ینبغـي أن یـتم وضـع إ

  المصلحة.

والعدید من إجراءات االستصالح سیؤدي إلى تولید نفایات، وھو ما من شأنھ أن یؤثر على االسـتراتیجیة  -7
  المختارة للتنفیذ؛ وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي أن یتم التصرف في ھذه النفایات بشكل صحیح.

ســواء تجمیــع الخبــرات والــدروس المســتفادة علــى الصــعید العــالمي فــي مجــال ومــن المھــم علــى حــد  -8
االستصالح وإخراج المرافق النوویة مـن الخدمـة فـي أعقـاب حـاالت الطـوارئ النوویـة أو اإلشـعاعیة، 

ومـن المتوقـع أن تسـاھم   ونشر ھذه المعلومات من خـالل الوكالـة وعبـر التعـاون مـع المجتمـع الـدولي.
من ھذه األنشطة في تعزیز أمان وفعالیـة األنشـطة المسـتقبلیة لالستصـالح واإلخـراج   الدروس المستفادة 

  من الخدمة على الصعید العالمي.

ومن األھمیة بمكان أن یجري البحث عـن تكنولوجیـات أكثـر كفـاءة وفعالیـة لتحسـین االستصـالح علـى  -9
ث والتطــویر والمشــاریع النحــو األمثــل مــن منظــور األمــان والتكلفــة والوقــت، وذلــك مــن خــالل البحــ

  اإلیضاحیة.

ومن المھم أیضا  زیادة كفاءة الدول األعضاء في اختیار واسـتخدام التكنولوجیـات لتوصـیف واستصـالح  -10
وقد ش ج  عت الدول األعضـاء علـى تقاسـم  المناطق المتضر رة من حاالت الطوارئ النوویة أو اإلشعاعیة.

ة، فضـال  عـن الممارسـات والخبـرات السـابقة فـي إدارة المعلومات بشأن شبكات وبـرامج الرصـد القائمـ
  األراضي الملو ثة جر اء حاالت طوارئ نوویة أو إشعاعیة سابقة.

مثـل السـلطات المختصـة والمھنیـین   –ویلزم أن یكـون ھنـاك تنسـیق قـوي بـین جمیـع الجھـات المعنیـة   -11
مـن اإلشـعاع والبیئـة والنقـل  العاملین فـي مجـاالت الصـحة وسـالمة األغذیـة والـدفاع المـدني والحمایـة

من أجل التنفیذ الفعال الستراتیجیات االستصالح بعد حـاالت الطـوارئ النوویـة أو  -والتجارة والجمارك 
  اإلشعاعیة.

وقد جرى التنویھ بالجھود المبذولة من جانب الیابـان وبالتقـدم المحـرز فـي عملیـات االستصـالح خـارج  -12
عت الیابان على مواصلة تقاسم المعلومات بشأن نتائج وحالة إخـراج وش ج    الموقع والتصرف في النفایات.

ــة،  ــن الخدم ــة م ــة الكھربائی ــو للطاق ــة لشــركة طوكی ــة التابع ــوى النووی ــیما داییتشــي للق محطــة فوكوش
وأشیر إلى أن أمانة الوكالة قامت، بنـاء  علـى طلـب  واالستصالح خارج الموقع، والتصر ف في النفایات.

، بتنظیم بعثة لدعم استصالح المناطق الملو ثة إشعاعیا  خارج موقـع محطـة فوكوشـیما من حكومة الیابان
  داییتشي للقوى النوویة التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة.

وش ج  عت أمانة الوكالة على تقدیم المزید من المساعدة والدعم إلى الیابان في استصالح المناطق الشاسـعة  -13
وارت ئي أیضا  أن ثمة أھمیة لدعم الدول األعضـاء  نتیجة  لحادث فوكوشیما داییتشي. من األراضي الملو ثة

فیما یتعلق بتطویر كفاءتھا في توصیف واستصالح المنـاطق المتضـر رة جـر اء حـدوث حـاالت طـوارئ 
  نوویة أو إشعاعیة.
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ى البشـر نتیجـة وقـوع وجرى التأكید على أھمیة التعـاون الـدولي لتقیـیم تـأثیر االنبعاثـات اإلشـعاعیة علـ -14
وفي ھذا الصدد، أشیر مع التقدیر إلى عمل منظمة الصـحة العالمیـة علـى إصـدار تقـاریر   حادث نووي.

بشـأن تقــدیر الجرعــات األو لیــة وبشـأن تقیــیم المخــاطر الصــحیة األو لیـة الناتجــة عــن حــادث فوكوشــیما 
األمـم المتحـدة العلمیـة المعنیـة بآثـار  وأ عر ب أیضا  عن التقـدیر للعمـل الجـاري مـن ق بـ ل لجنـة  داییتشي.

اإلشعاع الذري بشأن إجراء تقیـیم لمسـتویات التعـر ض الفـردي والمخـاطر اإلشـعاعیة التـي تعـزى إلـى 
  وفي ھذا الصدد، حظى بالتقدیر العرض الذي قد متھ اللجنة. وقوع الحادث.

تجات الزراعیـة والسـمكیة، فـي كـل ومن المھم تعزیز األسالیب العالمیة لرصد األغذیة، بما في ذلك المن -15
مرحلــة مــن مراحــل اإلنتــاج والتوزیــع، لتحقیــق التوافــق مــع القــیم المرجعیــة المتصــلة بــالمواد المشــعة 

  الموجودة في الغذاء داخل المناطق المتضر رة.

وأشیر مع التقدیر إلى العمـل الـذي تضـطلع بـھ أمانـة الوكالـة بشـأن إجـراء اسـتعراض للمعـاییر العامـة  -16
تعلقة بالمواد المشعة الموجودة في الغذاء والعلف الحیواني ومیاه الشرب، وذلـك بالتعـاون مـع منظمـة الم

الصحة العالمیة ومنظمة األغذیة والزراعة التابعـة لألمـم المتحـدة بمـا فـي ذلـك ھیئـة الدسـتور الغـذائي، 
فیلـة بتوضـیح وتنسـیق وسیحدد االستعراض السـبل الك  فضال  عن المنظمات الدولیة األخرى ذات الصلة.

الوثائق التوجیھیة القائمة بشـأن مسـتویات التلـو ث فـي األغذیـة واألعـالف الحیوانیـة ومیـاه الشـرب بعـد 
ومن المتوقـ ع أن تصـبح نتـائج  الحادثات النوویة أو اإلشعاعیة، وتحدیث ھذه الوثائق إذا كان ذلك مناسبا .

  .2013ھذا االستعراض متاحة بحلول نھایة عام  

عر ب عن التأیید لھذا العمل، الذي سـیحد د سـبل توضـیح وتنسـیق الوثـائق اإلرشـادیة الموجـودة بشـأن وأ   -17
المستویات المرجعیة للتلو ث في ھذه المفردات بعد وقـوع طـارئ نـووي أو إشـعاعي، وتحـدیثھا إذا كـان 

ة ومنظمـة األغذیـة وفي ھذا الصدد، حظت العروض المقد مة من ق ب ل منظمة الصحة العالمیـ  ذلك مناسبا .
  والزراعة بالتقدیر.

وش ج  عت الوكالة على مواصلة اسـتعراض وتحـدیث االسـتراتیجیات الحالیـة لرصـد النـاس، مـع التركیـز  -18
بوجھ خاص على األطفال، فضال  عن البیئة والغذاء، بالتعاون مـع منظمـة الصـحة العالمیـة والمنظمـات 

ــیم الجر ــیر تقی ــل تیس ــن أج ــلة، م ــرى ذات الص ــادة األخ ــدابیر المض ــأن الت ــرارات بش ــاذ ق ــات واتخ ع
  واالستصالح، وكذلك إصدار تقریر تقني یتاح للدول األعضاء.

والتواصل مع الجمھور أداة مھمة لتعزیز فعالیة اإلجراءات الرامیة إلـى حمایـة صـحة اإلنسـان والبیئـة،  -19
وفـي إطـار   ات الضـخمة.وبشكل أعم ، لتحسین الظروف المعیشیة فـي المنـاطق المتضـر رة مـن االنبعاثـ

التواصل مع الجمھور، ینبغي مراعاة االعتبارات الصـحیة والبیئیـة واالقتصـادیة واالجتماعیـة والنفسـیة 
ومـن شــأن   والثقافیة واألخالقیـة والسیاسـیة، حیـث إن كثیـرا  منھـا قـد یـؤث ر علـى اإلجـراءات المت خـذة.

االجتماعیــة واالقتصــادیة، بمــا فــي ذلــك  االتصــال الفعــال أن یســاعد فــي التعامــل مــع تبعــات الضــغوط
  اضطرابات اإلجھاد واالكتئاب والخوف الالحقة للصدمة.

وعند إیصال قضایا الحمایة من اإلشعاع للجمھور، البـد  مـن االعتـراف بـأن اللغـة المسـتخدمة مـن قبـ ل  -20
ت جـرى اتصـاالت ومـن المھـم للغایـة أن    الخبراء في ھذا المجال غریبـة تمامـا  بالنسـبة لعامـة الجمھـور.

فـاآلراء المتطرفـة  روتینیة في وقت مبكر، وأن یكون ھناك ’صوت واحد‘ یقوم علـى أسـاس ’علـم جیـد‘.
  المبنی ة على أساس ’علم ردئ‘ یمكن أن تثیر انزعاجا  ال مبر ر لھ وقد تؤد ي إلى ضرر حقیقي.
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وقـت المناسـب، لـیس فقـط وھناك حاجة إلى وضع مبـادئ توجیھیـة تتـیح إدارة المعلومـات بدقـ ة وفـي ال -21
لصالح أولئك الذین یعیشون بـالقرب مـن محطـة للقـوى النوویـة، وإنمـا لفائـدة كـل األشـخاص الـذین قـد 

وینبغي أن یتسم االتصال باالنفتاح والنزاھة التامـة وأن  یتضر رون حال وقوع طارئ نووي أو إشعاعي.
وموجزة وعملیة؛ ویتعی ن بـث  الطمأنینـة  یكون بلغة بسیطة؛ كما یجب أن تكون المشورة المقد مة واضحة
  عند االقتضاء؛ مع وجوب تقاسم المعارف الضروریة مع الناس.

وش ج  ع بشد ة على تنفیذ معاییر األمـان الخاصـة بالوكالـة، وعلـى توثیـق التعـاون فـي مجـال االستصـالح  -22
لمشغ لین النوویین ومنظمـات واإلخراج من الخدمة بین الشبكات ذات الصلة التي تضم  الھیئات الرقابیة وا

  الدعم التقني والوكالة.

كما ش ج  عت بشد ة الدول األعضاء التي لدیھا برامج نوویة تشمل استخدام مواد مشـعة علـى أن تستضـیف  -23
طوعا ، على أساس منتظم، استعراضات النظراء ذات الصلة التي تجریھا الوكالة في مجـال االستصـالح 

یھـا استعراضـات المتابعـة، وأن تعمـ م األجـزاء ذات الصـلة مـن نتـائج تلـك واإلخراج من الخدمة، بمـا ف
  االستعراضات في الوقت المناسب.

بشأن االستصـالح  2013وی عد  اجتماع الخبراء الدولیین، المعقود في إطار الوكالة في كانون الثاني/ینایر  -24
م المھم ة التي تعكس تحس نا  في فھـم واإلخراج من الخدمة بعد حالة طوارئ نوویة أو إشعاعیة، أحد المعال

القضــایا التقنیــة واالجتماعیــة والبیئیــة واالقتصــادیة المطلــوب أخــذھا فــي االعتبــار فیمــا یخــص  أنشــطة 
  االستصالح واإلخراج من الخدمة بعد حدوث طارئ نووي أو إشعاعي.

تابعـة للوكالـة بشـأن إخـراج وقد أ بدي اھتمام بإعالن الیابان عن اعتزامھا استضافة بعثة خبـراء دولیـین   -25
وأ عـر ب أیضـا  عـن االھتمـام بطلـب  محطة فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة من الخدمة في العام القادم.

  الیابان من الوكالة أن تنظر في إنشاء فریق استشاري دولي معني باإلخراج من الخدمة.

ومـن المھـم  في إطـار خطـة العمـل. وفي حین تم إحراز تقدم جوھري، ال یزال یتعی ن بذل جھود ضخمة -26
سـواء الجھـات الرقابیـة النوویـة أو الجھـات القائمـة علـى تشـغیل المحطـات أو   -لجمیع الجھات المعنیة  

أن تحافظ على الزخم الذي تحقـ ق فـي غضـون الــخمسة عشـر شـھرا    –الحكومات أو المنظمات الدولیة  
الجمـاعي نحـو تحسـین األمـان النـووي فـي مجـال التي انقضت منذ اعتماد خطة العمـل بات جـاه التحـر ك  

  حمایة الناس والبیئة في جمیع أنحاء العالم.
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 مالحظات ختامیة  -واو

عقب ملخص ات الرؤساء، اختتم المؤتمر أعمالھ بمالحظات ختامیة أدلى بھا نائـب المـدیر العـام للوكالـة،  -18
رك ین للمــؤتمر باإلنابــة، الممثلــ ین الــدائم ین للیابــان مــدیر إدارة األمــان واألمــن النــوویین، ونائبــا الرئیســ ین المشــا

 ومالیزیا لدى الوكالة.

وقد أتاح مؤتمر فوكوشیما الـوزاري بشـأن األمـان النـووي فرصـة ممتـازة لتقاسـم المعـارف والـدروس  -19
المستفادة مـن الحـادث الـذي وقـع فـي محطـة فوكوشـیما داییتشـي للقـوى النوویـة التابعـة لشـركة طوكیـو للطاقـة 

لكھربائیة مع المجتمع الدولي، على المستوى الوزاري ومستوى الخبراء، من أجل زیادة تعزیز الشفافیة ومناقشة ا
التقدم المحرز في الجھود الدولیة الرامیة إلى تعزیـز األمـان النـووي، بمـا فـي ذلـك مـن خـالل تنفیـذ خطـة عمـل 

  الوكالة بشأن األمان النووي.

عادة تأكید االلتزامات حیال األمان النووي، وأتاح للعدیـد مـن المشـاركین كما ھی أ المؤتمر فرصة جیدة إل -20
فرصة زیارة موقع الحادث والمنـاطق التـي تجـري فیھـا أنشـطة االستصـالح، والفھـم المباشـر للظـروف المعقـ دة 

إدراك  والصعبة التي كان على العاملین في محطة القوى النوویة أن یتفـاعلوا مـع الحـادث فـي ظل ھـا، فضـال  عـن
  مدى تعقید العمل الجاري حالیا  والذي سیؤد ى في المستقبل للتخفیف من العواقب الناجمة عن الحادث.

وأ عــر ب عــن التقــدیر لمقاطعــة فوكوشــیما ومحافظھــا، الســید ســاتو، ولمدینــة كوریامــا وشــعبھا، وكــذلك  -21
ف المندوبین بالصفات الممیـ زة لھـذه لحكومة وشعب الیابان على تھیئة تسھیالت ممتازة الستضافة المؤتمر وتعری

  المنطقة الجمیلة المشھود ألھلھا بحسن الضیافة.

وكــان للتعــاون الفعــال بــین حكومــة الیابــان والوكالــة فــي جمیــع المراحــل المتصــلة بالتحضــیر للمــؤتمر  -22
سـی ین وأعضـاء من جانب رؤساء جلسـات العمـل الـثالث والمتحـد ثین الرئی  القی  مةوانعقاده، إلى جانب المساھمات  

األفر قــة واألمنــاء العلمیــ ین، فضــال  عــن جمیــع المنــدوبین، أثــره فــي تحقیــق النجــاح المنشــود لمــؤتمر فوكوشــیما 
   الوزاري.
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 مؤتمر فوكوشیما الوزاري بشأن األمان النووي 
 2012كانون األول/دیسمبر   17إلى   15من  

 مقاطعة فوكوشیما، الیابان
 

 البرنامج 
 
 
 
 

     

 

 

 
 ر فوكوشیما الوزاري بشأن األمان النووي مؤتم

 2012 دیسمبر/األول كانون 17 إلى 15 من
 الیابان فوكوشیما، مقاطعة

 
 
 
 
 
 

 البرنامج 
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 (الطابق األرضي)  Hall Cالقاعة الجلسات العامة: مكان انعقاد المؤتمر:

 مركز فوكوشیما للمعارض التجاریة   
   Fukushima Trade Fair Center “Big Palette Fukushima” 
 Minami 2-52مینامي    
 Koriyama Cityمدینة كوریاما    
 Fukushima Prefectureمقاطعة فوكوشیما    
 0115-963الیابان     

 (الطابق األرضي) Convention Hall  قاعة المؤتمرات :3و 2و  1جلسات العمل    
 مركز فوكوشیما للمعارض التجاریة   
   Fukushima Trade Fair Center “Big Palette Fukushima” 

 

 

أي:  للوكالة  الرسمیة  اللغات  ھي  المؤتمر  في  العمل  والروسیة   لغات  والفرنسیة  واالنكلیزیة  والصینیة  العربیة 
المؤتمر ست ترج م ترجمة  الیابانیة، والكلمات التي ت لقى بأي   من ھذه اللغات خالل جلسات  واإلسبانیة، إلى جانب 

 وریة إلى اللغات األخرى.شفویة ف

بوقت كاف  بنص   المؤتمر مسبقا   أمانة التفض ل بتزوید المندوبین  من ومن أجل مساعدة المترجمین الفوریین، ی رجى
 .مكتوب لكلماتھم، مع إلقاء الكلمات بسرعة معقولة

 حج ی ة لتلك الوقائع.  والترجمة الفوریة لوقائع المؤتمر ھي بمثابة أداة لتیسیر التواصل وال تشك  ل سجال  ذا
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 2012كانون األول/دیسمبر  14الجمعة، 

 الوفود تسجیل 00/20 –  00/14

 2012كانون األول/دیسمبر  15السبت، 

 تسجیل الوفود  00/8

 الجلسة العامة  30/12 –  30/9

 الیابان  خارجیة وزیر  غیمبا،  كویتشیرو  السید معالي :المشاركان  الرئیسان
 واالبتكار  والتكنولوجیا  العلوم   وزیر  نائب  یوسف، حاج بن  هللا فضل  السید معالي 
 بمالیزیا    

 الذریة للطاقة  الدولیة الوكالة  النوویین، واألمن األمان  إدارة  كاروزو،.  غ  السید :العلمیون األمناء
 النوویة، الطاقة مجال في  الدولي التعاون  شعبة  مدیر ھاتوري،.  ت  السید 
 الیابانیة  الخارجیة  وزارة     

 للمؤتمر  المشاركین  للرئیسین  افتتاحیة مالحظات 
 المضیف  البلد عن نیابة   كلمة 
 الذریة  للطاقة  الدولیة  للوكالة  العام   المدیر  أمانو، یوكیا  للسید  افتتاحیة كلمة 
 المتـ حدة   لألمم   العام   األمین من رسالة 
  جنیف، في  المتحدة   األمم   لمكتب  العام   المدیر  توكاییف،.  ج-ك  السید 
 السالح  بنزع المعني  للمؤتمر  العام   األمین    

 ذلك  یلي 

 الوزراء/رؤساء الوفود كلمات 

 استراحة لتناول الغداء 00/14 –  30/12

 غداء عمل لرؤساء الوفود یستضیفھ وزیر خارجیة الیابان، الرئیس المشارك للمؤتمر، 
  Convention Hallقاعة المؤتمرات    

  متد ة):جلسة عامة (م *00/17 –  00/14

 الوزراء/رؤساء الوفود كلمات 

 Hall Aحفل استقبال تستضیفھ مقاطعة فوكوشیما، القاعة   00/20 –  30/18

 .2012كانون األول/دیسمبر  15الجلسة العامة،  نھایةإصدار وثیقة ختامیة في   - *
  مؤتمر صحفي مشترك یعقده الرئیسان المشاركان بعد الجلسة العامة.  - 
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 2012انون األول/دیسمبر ك 16األحد، 

 جلسة عامة (ممتد ة حسب االقتضاء) 00/13 –  00/10
 كلمات رؤساء الوفود 

 :1جلسة العمل   00/13 –  00/10
الدروس المسـتفادة مـن الحـادث الـذي وقـع فـي محطـات فوكوشـیما للقـوى النوویـة  

 التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة

 تشي المنشآت النوویة،  السید م. ویتمان، كبیر مف الرئیس:
 مكتب الرقابة النوویة، المملكة المتحدة     

 السید ب. ھیوز، إدارة األمان واألمن النوویین، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة األمناء العلمیون:
 السید ت. باناي، منس ق الرقابة على األمان للشؤون الدولیة

 أمانة ھیئة الرقابة النوویة   
 ئة الیابانیةوزارة البی   

 مالحظات افتتاحیة للرئیس 00/10

 :رئیسیة  كلمات 50/10 –  10/10

 عواقب  لتخفیف  المت خ ذة   والتدابیر  الحادث من  المستفادة   الدروس عن عامة لمحة 
 وقوعھا ومنع  الحوادث    
 الیابان  النوویة،  الرقابیة  ھیئة  رئیس تاناكا،.  س  السید 

 یة محطات القوى النوویة من الحوادث الخطیرة سالمة تشغیل المنشآت النوویة وحما 
 والمخاطر الطبیعیة الشدیدة     
 السید ر. میسیرفي، رئیس الفریق الدولي لألمان النووي 

 :األفر قة  أعضاء  عروض 50/11 –  50/10
 فریق  اإلجھاد،  الختبارات  النظراء  استعراضات  مجلس  رئیس  جامیت،.  ب  السید

   النووي نلألما  األوروبیین  الرقابیین   
 للعملیات،  التنفیذي  المدیر  بورتشاردت،.  ب  السید

 األمریكیة  المتحدة   الوالیات  النوویة،  الرقابیة  الھیئة   
 ومنظمة  الذریة  للطاقة  الدولیة  الوكالة  لدى  للبرازیل  المقیم  الممثل  فینھاس،. ل  السید

 النوویة  للتجارب  الشامل  الحظر معاھدة    
 كوریــا جمھوریة  النووي، لألمان  الكوري معھدال  رئیس  بارك،. و.  ي  السید
 الھند  الذریة، الطاقة  على الرقابة  مجلس  رئیس  نائب  دورایسامي،.  س  السید
 البیئیة  للرقابة  االتحادیة  الروسیة  الدائرة   رئیس  نائب  بیزوبتسیف،. س.  ف  السید

 الروسي  االتحاد  والنوویة،  والصناعیة   

 ص الرئیسمناقشات یلیھا ملخ   00/13 –  50/11

 استراحة لتناول الغداء 00/15 –  00/13
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 جلسة عامة (ممتد ة حسب االقتضاء)* 00/18 –  00/15
 كلمات رؤساء الوفود 

 :2جلسة العمل   00/18 –  00/15
تعزیز األمان النووي، بما في ذلك التأھـ ب والتصـد ي للطـوارئ، علـى ضـوء الحـادث  

لنوویــة التابعـة لشـركة طوكیــو الـذي وقـع فـي محطــات فوكوشـیما داییتشـي للقـوى ا
 للطاقة الكھربائیة

  السید ر. جم ال، نائب الرئیس التنفیذي، كبیر المسؤولین الرقابیین، الرئیس:
 لجنة األمان النووي الكندیة، كندا    

 السیدة إ. بوغلوفا، إدارة األمان واألمن النوویین، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة األمناء العلمیون:
 ید ه. كوبایاشي، كبیر المنس قین، شعبة التعاون الدولي في مجال الطاقة النوویة،الس 
 وزارة الخارجیة الیابانیة    

 مالحظات افتتاحیة للرئیس 00/15

 :رئیسیة  كلمات 50/15 –  10/15

 للطاقة  الدولیة الوكالة عمل  خطة  تنفیذ خالل من  ذلك في بما  النووي األمان  تعزیز 
 الذریة    
 الوكالة  النووی ین، واألمن األمان  إدارة  مدیر  العام،  المدیر  نائب  فلوري،  دینیس  دالسی 
 الذریة  للطاقة  الدولیة    

 نظرة عامة على معاییر األمان المعز زة الخاصة بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
 ك. الكوست، عضو لجنة معاییر األمان،-السید أ. 
 لسادس التفاقیة األمان النوويرئیس االجتماع االستعراضي ا    

 :األفر قة  أعضاء  عروض 00/17 –  50/15

 النوویین  للمشغ لین  العالمیة  الرابطة  رئیس  ستریكر،. ل  السید 
 الصین،  للھندسة،  الصینیة  األكادیمیة  أكادیمي، بان،.  ز  السید 
 الصینیة  الوطنیة  النوویة  الشركة    

 واألمان اإلشعاعات من  للوقایة  الفرنسي  المعھد  العام،  المدیر  ریبوسار،.  ج  السید
 فرنسا  النووي،   

 السید و. ترافیر، المدیر العام، الھیئة االتحادیة للرقابة النوویة،
 دولة اإلمارات العربیة المتحدة    

 السید ك. أوشیما، مفو ض،  ھیئة الرقابة النوویة، الیابان
 آت والمواد النوویة، وكالة الرقابةالسید د. إ. سومارغو، مدیر إدارة التفتیش على المنش

 ، إندونیسیا(Bapeten)على الطاقة النوویة     
 السید وانر، المدیر العام، ھیئة التفتیش االتحادیة السویسریة على األمان النووي،

 سویسرا   

 مناقشات یلیھا ملخ ص الرئیس 00/18 –  00/17

 تحدثین.* قد تنعقد الجلسة العامة إذا لم ت ستنف د قائمة الم
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 2012كانون األول/دیسمبر  17االثنین، 

 :3جلسة العمل    00/12 –  00/9
 حمایة الناس والبیئة من اإلشعاعات المؤی  نة 

 الفلبین  السیدة أ. دیال روزا، مدیرة المعھد الفلبیني للبحوث النوویة،  الرئیسة:

 ة الدولیة للطاقة الذریةالسید ب. فینشي، إدارة الطاقة النوویة، الوكال األمناء العلمیون:
 المعھد الیاباني الوطني  السید ك. ساكاي، مدیر مركز بحوث الوقایة من اإلشعاع، 
 للعلوم اإلشعاعیة    

 مالحظات افتتاحیة للرئیس 00/9

 كلمات رئیسیة: 50/9 –  10/9

 الحمایة من اإلشعاع والتواصل مع الجمھور بشأن النشاط اإلشعاعي 
 ألمین العلمي، اللجنة الدولیة للوقایة من اإلشعاعاتالسید ك. كلیمینت، ا 
 السید ج. لوشار، عضو اللجنة الرئیسیة المنبثقة عن اللجنة الدولیة للوقایة من 
 اإلشعاعات    

 األنشطة ذات الصلة باالستصالح والمھام المتعلقة بالبحث والتطویر بشأن األنشطة 
 التي تتم خارج الموقع    
 تیجو، مدیر شعبة دورة الوقود النووي وتكنولوجیا النفایات، إدارة السید ج. ك. لین 
 الطاقة النوویة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة    

 :األفر قة  أعضاء  عروض 00/11 –  50/9

 السیدة م. نی رة، مدیر إدارة الصحة العامة والبیئة، .... منظمة الصحة العالمیة 
 لمتحدة العلمیة المعنیة بآثار اإلشعاع الذريالسید و. فایس، رئیس لجنة األمم ا 
 السید ج. م. بویرسون، كبیر المسؤولین عن سالمة األغذیة، نظام الوقایة من 
 وحدة سالمة الغذاء، قسم التغذیة وحمایة المستھلك، إدارة الزراعة  الطوارئ،    
 منظمة األغذیة والزراعة  وحمایة المستھلك،    
 المدیرین، الھیئة الرقابیة النوویة الوطنیة، جنوب أفریقیاالسید أ. فیلیبس، كبیر   
 السید م. أوتشیبوري، نائب المحافظ، مقاطعة فوكوشیما، الیابان 
 السید ت. كونوي، رئیس االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر 
 األوروبیة  المفوضیة  السید ف. سوتشا، نائب المدیر العام، مركز البحوث المشتركة، 

 مناقشات یلیھا ملخ ص الرئیس 00/12 –  00/11

 استراحة 00/13 –  00/12
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 جلسة عامة 00/14 –  00/13

 عرض رؤساء الجلسات للملخ صات الصادرة عن جلسات العمل

 الذریة للطاقة  الدولیة الوكالة من  ختامیة مالحظات

 المشاركین  الرئیسین من ختامیة كلمات
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 فعالیات جانبیة
 

 كانون األول/دیسمبر 17إلى   15من 

 عروض مرئیة ومبیعات لمنتجات وأصناف محلیة من مقاطعة فوكوشیما -

 عروض مرئیة للوكالة الدولیة للطاقة الذریة -

 عروض مرئیة لحكومة الیابان (ھیئة الرقابة النوویة) -
 

 كانون األول/دیسمبر 15

التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة من حكومـة  إحاطة بشأن حادث محطات فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة
 الیابان (وكالة الموارد الطبیعیة والطاقة)

 جولة مصو رة في محطة فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة

 00/14-45/13،  45/13-30/12  التوقیت: -

 )Big Palette Fukushima(الطابق الثالث،  Small meeting room 2&3غرفتا االجتماعات المصغ رة   المكان: -

 االنكلیزیة اللغة: -
 

مـن محطـة  4-1حالة التقدم المحرز في خارطة الطریـق لألجـل المتوسـط إلـى الطویـل بات جـاه إخـراج الوحـدات 
 فوكوشیما داییتشي للقوى النوویة التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة من الخدمة

 30/18-00/17  قیت:التو -

 )Big Palette Fukushima(الطابق الثالث، Small meeting room 2&3غرفتا االجتماعات المصغ رة   المكان: -

 االنكلیزیة اللغة: -
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إحاطة بشأن الحادث الذي وقع في محطة فوكوشیما داییتشي التابعة لشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة مـن حكومـة 
الیابان (ھیئة الرقابة النوویة، ووزارة البیئة، والمنظمة الیابانیة ألمـان الطاقـة النوویـة، ووكالـة المـوارد الطبیعیـة 

 والطاقة، وشركة طوكیو للطاقة الكھربائیة)

 00/20-30/18،  00/15-30/13  التوقیت: -

 )Big Palette Fukushimaثالث،(الطابق ال Small meeting room 2&3غرفتا االجتماعات المصغ رة   المكان: -

 االنكلیزیة اللغة: -



GOV/INF/2013/2 
 28الصفحة 

 
 إحاطة من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والوفد الكندي

تحویل الخبرة المكتسـبة إلـى  مؤتمر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة الدولي المعني بوضع نظم فعالة للرقابة النوویة:
 تحسینات رقابیة

 00/19-30/18  التوقیت: -

 )Big Palette Fukushima(الطابق الثالث،  Small meeting room 1غرفة االجتماعات المصغ رة   :المكان -

 االنكلیزیة اللغة: -
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 إحاطة من جامعة فوكوشیما الطبیة

 إحاطة عن برنامج الدراسات االستقصائیة إلدارة  الرعایة الصحیة في فوكوشیما

 00/13-00/12  التوقیت: -

 )Big Palette Fukushima(الطابق الثالث، Small meeting room 2&3غرفتا االجتماعات المصغ رة   المكان: -

 االنكلیزیة اللغة: -
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