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  نسخة مخصصة لالستخدام الرسمي

 من جدول األعمال المؤقت للمؤتمر ١٣البند 
  )Add.2و Add.1وإضافتاھا  GC(58)/1 الوثيقة(

  التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الوكالة
  بشأن األمان النووي

  

  تقرير من المدير العام

  
  الموجز

 
بتمبر  افظين في أيلول/س دھا مجلس المح ي اعتم تطلب خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي (خطة العمل)، الت

ع  ٢٠١١ ا جمي اءوأقّرتھ دول األعض بتمبر  ال ي أيلول/س الل دورة  ٢٠١١ف ام خ ؤتمر الع ة الم ة الخامس العادي
ين،  نوالخمس افظين  م س المح ى مجل ة إل ذه الخط ذ ھ ي تنفي رز ف دم المح ن التق راً ع ّدم تقري ام أن يق دير الع الم

بتمبر  ام في أيلول/س م٢٠١٢والمؤتمر الع د ت ك كل سنة حسب االقتضاء. وق د ذل ه بع ري  ، وأن يقّدم ديم تقري تق
المدير العام السنويين األول والثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام 

بتمبر  ي أيلول/س ه  ٢٠١٣٢و ٢٠١٢١ف تم تقديم ذي ي ث ال نوي الثال ي الس ر المرحل و التقري ذا ھ والي. وھ ى الت عل
  استجابًة لذلك الطلب.

ى  ابق إل ر السنوي الس ديم التقري ذ تق ذ خطة العمل من ي تنفي دم الرئيسية ف ى مجاالت التق ر عل ذا التقري ز ھ ويركِّ
بتمبر  ي أيلول/س ام ف ؤتمر الع افظين والم س المح ع ٢٠١٣مجل ي جمي لة ف ة متواص طة الھام زال األنش . وال ت

ُتھلَّت مشاريع إضافية  ،على وجه خاص المجاالت في إطار خطة العمل؛ وخالل الفترة المشمولة بھذا التقرير اس
جديدة ذات صلة بخطة العمل. ويقتضي تنفيذھا على وجه كامل وفّعال بذل جھود مشتركة مستمرة والتزاماً كامالً 

  من األمانة والدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

التقدم المحرز والتقييم والخطوات المقبلة  مزيداً من التفاصيل بشأن قدم ت ٣بمعلومات تكميليةمشفوع وھذا التقرير 
  فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل. 

  

  
  .GOV/INF/2012/11-GC(56)INF/5الوثيقة  ١
  .GOV/INF/2013/8-GC(57)INF/5الوثيقة  ٢
  التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي: معلومات تكميلية. ٣
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  التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الوكالة
 بشأن األمان النووي

 تقرير من المدير العام

  مقّدمة  -ألف

ة   -١ و للطاق ة لشركة طوكي ة التابع وى النووي في أعقاب الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للق
ووي  ان الن ة بشأن األم الكھربائية (حادث فوكوشيما داييتشي)، اعتمد مجلس المحافظين مسوّدة خطة عمل الوكال

ي دورة المؤتمر العام العادية الخامسة وأّيدتھا الدول األعضاء باإلجماع ف ٢٠١١(خطة العمل) في أيلول/سبتمبر 
ز اإلطار ٢٠١١والخمسين في أيلول/سبتمبر  امج عمل من أجل تعزي د برن . والغرض من خطة العمل ھو تحدي

املين من  ١٢العالمي لألمان النووي. وتغطي خطة العمل  اً ك اً والتزام ذھا تعاون مجاالً شامالً. ويتطلّب نجاح تنفي
ّدم  منوأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة. وتطلب خطة العمل  الدول األعضاء واألمانة ام أن يق دير الع الم

ك كل ٢٠١٢٤تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذھا إلى مجلس المحافظين والمؤتمر العام في  د ذل ه بع ، وأن يقّدم
  سنة حسب االقتضاء. 

اً   -٢ ر تقييم ذلك الطلب. ويتضمن التقري ام استجابًة ل دير الع وھذا ھو التقرير السنوي الثالث الذي يقدمه الم
بتمبر  ام في أيلول/س ؤتمر الع افظين والم ى مجلس المح دم إل ذي قُ ر السابق ال ذ التقري ي تحققت من لإلنجازات الت

  حقيق أھداف خطة العمل. ، ويحدد المجاالت التي يلزم مواصلة العمل فيھا من أجل ت٢٠١٣٥

مشاريع جديدة من المشاريع الخارجة عن  ١٠وخالل الفترة المشمولة بھذا التقرير، استھلت األمانة نحو   -٣
بمجاالت رئيسية من خطة العمل. ويورد المرفق الثاني بالمعلومات التكميلية لھذا  علقالميزانية. وھذه المشاريع تت

ن ات ع ن المعلوم ًدا م ر مزي ة  التقري ن الميزاني ذلك م ة وك ن الميزاني ة ع اھمات الخارج ن المس المصروفات م
  العادية.

  وفيما يلي المجاالت الرئيسية لخطة العمل التي يبرزھا ھذا التقرير:  -٤

 تقييم أمان محطات القوى النووية؛  

 استعراضات النظراء التي تضطلع بھا الوكالة؛  

 التأھب والتصدي للطوارئ؛  

  
  ).٢٠١٢آب/أغسطس  ٩( GOV/INF/2012/11–GC(56)/INF/5الوثيقة  ٤
  ).٢٠١٣آب/أغسطس  ٥( GOV/INF/2013/8–GC(57)/INF/5الوثيقة  ٥
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  الصادرة عن  الوكالة؛معايير األمان  

 الدول األعضاء التي تخطط للشروع في برنامج للقوى النووية وبناء القدرات؛  

 .حماية الناس والبيئة من اإلشعاعات المؤيِّنة  

ًدا من التفاصيل عن  ور، مزي ويمكن االطالع على المعلومات التكميلية لھذا التقرير التي تشمل، من بين جملة أم
ع التقدم المحرز وانجا زات األمانة في الفترة المشمولة بالتقرير، والخطوات المقبلة في تنفيذ خطة العمل في جمي

  . GovAtomالمجاالت اإلثني عشر التي تشملھا، على الموقع اإللكتروني 

للمؤتمر العام، قّدم المدير العام تقريًرا واحًدا عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل  ٢٠١٣ومنذ دورة   -٥
ا صلة بالموضوع،  ٦مجلس المحافظينإلى  ا: ھووتقريرين اثنين آخرين لھم ع مسار م يم وتوق ة لتقي ة الوكال عملي

رين  ٧األحداث عند التصدي لطارئ في محطة للقوى النووية دولي للتصدِّي ConvEx-3 (2013)والتم رين ال ، التم
  .٨للطوارئ

ل   -٦ الل تحلي ن خ ي م يما داييتش ادث فوكوش ن ح تفادة م دروس المس يم ال م وتعم ة تقاس لت األمان وواص
ام  دا في ع دوليين ُعقِ راء ال اعين من اجتماعات الخب رين الجتم ة تقري الجوانب التقنية ذات الصلة. وأعّدت األمان

  . ٢٠١٤ونّظمت اجتماعين آخرين من ھذه االجتماعات في عام  ٢٠١٣

غيل ويوشك ا  -٧ ة بتصميم وتش ة المتعلق ان الصادرة عن الوكال ايير األم تعراض مع ة اس ن عملي اء م النتھ
ا.  ات التأھب للطوارئ والتصدي لھ ة، وعملي محطات القوى النووية، وحماية ھذه المحطات من الحوادث العنيف

ورات ذات  ن المنش ا م ورات وغيرھ ذه المنش ة لھ ة المقترح ّيغ المنّقح رض الص رر ع ن المق ذا وم لة بھ الص
ام  يتم عرضھا ٢٠١٤الموضوع على لجنة معايير األمان في وقت الحق من ع ة س ا اللجن ا وافقت عليھ ، وإذا م

  على مجلس المحافظين إلقرارھا بمثابة معايير األمان بصفة نھائية. 

ا  -٨ رة المشمولة ب ذه الفت يما. وفي ھ ة عن فوكوش ر الوكال ر في إعداد تقري دم كبي لتقرير، وقد تم احراز تق
نّظمت األمانة أربعة اجتماعات أخرى لكافة األفرقة العاملة مما أفضى إلى االنتھاء من المرحلة األولى من عملية 
ة  الصياغة. وقد بدأت المرحلة الثانية من عملية استعراض وتنقيح مسوّدة التقرير وستتواصل بھدف اصدار الطبع

  . ٢٠١٥نشر التقرير في عام . وسوف يُ ٢٠١٤النھائية في كانون األول/ديسمبر 

ذ   -٩ ذ خطة العمل من ِرز في تنفي ذي أُح ر ال دم الكبي وجًزا عن التق ر م ذا التقري وتورد األقسام التالية من ھ
ان،  ة في مجال األم وى النووي التقرير السنوي السابق، بما في ذلك ما يلي: تقييم مواطن الضعف في محطات الق

ز وتعزيز خدمات الوكالة الستعراض ا ا، وتعزي لنظراء، والتحسينات بشأن قدرات التأھب للطوارئ والتصدي لھ
ساھم التقدم المحرز في ھذه المجاالت قد ومواصلة بناء القدرات، وحماية الناس والبيئة من اإلشعاعات المؤيِّنة. و

  وغيرھا في تحسين اإلطار العالمي لألمان النووي.

   

  
  ).٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٤( GOV/INF/2014/2/Corr.1) و٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ٢٩( GOV/INF/2014/2الوثيقتان  ٦

  ).٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٤( GOV/INF/2013/13الوثيقة  ٧

  ).٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٨( GOV/INF/2014/7الوثيقة  ٨
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ة   -باء ى ضوء حادث محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووي ان عل يم األم ات تقي عملي
  التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكھربائية

دان   -١٠ ي المي ة ف اون والتنمي ة التع ة لمنظم ة التابع ة النووي ة الطاق ع وكال تراك م ة، باالش ت األمان قام
ي م اعة ف ايا الس ى بقض ي ُيعن ؤتمر دول يم م ق االقتصادي، بتنظ ي العم دفاع ف ة: ال آت النووي ان المنش ال أم  -ج

ي  ا ف ي فيين ي العمق) ف دفاع ف أن ال دولي بش ؤتمر ال ة (الم ان المنشآت النووي ديات الخاصة بأم التطورات والتح
ع دواجتماع الخبراء الدوليين بشأن ادارة الحوا ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ث العنيفة على ضوء الحادث الذي وق
دوليين، في محطة فوكوشي راء ال لة اجتماعات الخب ابع ضمن سلس اع الس ة، وھو االجتم وى النووي ما داييتشي للق

ارس  ي آذار/م د ف ذي ُعق ت. و٢٠١٤ال داث  استفاض ذه األح لھ ي تحلي تنتاجات  ف تفادة واالس دروس المس ال
دوليين األول، و راء ال ود مالمستخلصة من اجتماع الخب اعالت والوق ان المف دوليين بشأن أم راء ال اع الخب ن اجتم

ؤتمر  داوالت م ة بم ة، مدعوم وى النووي المستھلك على ضوء الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما داييتشي للق
  .٢٠١٢فوكوشيما الوزاري بشأن األمان النووي الذي ُعقد في كانون األول/ديسمبر 

د الخبراء في المؤتمر الد  -١١ ق وشدَّ ا في تطبي ادة النظر دورًي ولي بشأن الدفاع في العمق على أنه ينبغي إع
ى ضرورة  راء الضوء عل لَّط الخب ذا الصدد، س ي ھ ة. وف وى النووي اة محطات الق وم طوال دورة حي ذا المفھ ھ

ذه المخاطر يمكن أن تسفر عن  معالجة المخاطر الخارجية العنيفة خالل استعراضات األمان الدورية ألنَّ مثل ھ
راء الضوء  لَّط الخب ا س ض في آٍن واحد العديد من مستويات الدفاع في العمق. كم أعطال مشتركة األسباب قد تقوِّ
ع  د المواق ة بتحدي ك المتعلق يما تل راء، ال س تعراض النظ ة الس دمات الوكال ن خ ة م تفادة التام ة االس ى أھمي عل

  والتصميم والتأھب والتصدي للطوارئ. 

ادة  الخبراء أبرزو  -١٢ ة في سبيل زي ة المعني دول األعضاء والمنظمات الدولي ذلھا ال ي تب ة الت الجھود المھم
يما  ادث فوكوش ن ح اريخ م ذا الت ى ھ تفادة حت دروس المس اة ال ع مراع ة، م وى النووي ات الق ة محط ان ومتان أم

ان  األساسيةشداييتشي. وت بشأن المخاطر  مل تلك الجھود، على سبيل المثال، وضع أحكام لضمان وظائف األم
واء. ولكن  الخارجية غير المحتاط لھا في التصميم من قبيل صيانة تبريد الوقود والحفاظ على سالمة عملية االحت
ة  دات الثابت ددوا كذلك الحاجة إلى مزيد من العمل بشأن مسائل مثل المعايير المتعلقة باالختيار بين المع الخبراء حَّ

دا ة وتصميم المع وع والمعدات المتنقل ى في ظل ظروف وق ان حت ا لضمان االضطالع بوظائف األم ت وتثبيتھ
  حوادث عنيفة.

ار بشأن   -١٣ راء اآلراء واألفك ادل الخب ة، تب وخالل اجتماع الخبراء الدوليين بشأن التصدي للحوادث العنيف
تفادة واإلجراءات األ ين تعزيز قدرات التخفيف للتعامل مع الحوادث العنيفة وناقشوا الدروس المس ي يتع خرى الت

راء ُنھج  اقش الخب اتخاذھا قصد تعزيز ترتيبات التصدي للحوادث العنيفة فضالً عن تحديد أفضل الممارسات. ون
ا  ة وغيرھ ات الرقابي لة، والھيئ غِّ التصدي للحوادث العنيفة في محطات القوى النووية التي تنتھجھا المنظمات المش

ي ع ي ُيحتمل أن تشارك ف ك من المنظمات الت ة التصدي لحادث عنيف. وشملت المواضيع الرئيسية في تل ملي
ع  ين منظمات التصدي داخل الموق المناقشات اللوائح والتدريب والمعّدات وتحسين اإلرشادات وتعزيز الروابط ب

  وخارجه.

ى   -١٤ ة إل ة والحاج وادث العنيف دي للح رامج التص ى ب ابي عل راف الرق ة اإلش ى أھمي راء عل ّدد الخب وش
ة من المتط ة للتصدي للحوادث العنيف ادئ التوجيھي لبات الرقابية في ھذا المجال. وينبغي تعزيز أساس وضع المب

درة  ة بق وى النووي ود ومحطات الق ا لتشمل تشغيل أحواض الوق لة، وينبغي توسيع نطاقھ طرف المنظمات المشغِّ
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اد ال للمب ذ الفّع أن التنفي راء ب ّر الخب ي ظروف اإلغالق. وأق ة منخفضة وف ة للتصدي للحوادث العنيف ئ التوجيھي
وظفين  ن الم ة م تويات مالئم دات، مس دة وح ن ع ّون م ع يتك ن موق دة م ل وح د االقتضاء لك وافر، عن تلزم ت يس

الروابط بين خطط التصدي داخل الموقع وخارج  نوقشت أيضاالمدّربين بشكل مناسب وأجھزة ومعّدات محّددة. و
ى  ف، إل ووي عني ة في استراتيجيات التصدي وصمود الموقع خالل حادث ن ي بالمرون ى التحل جانب الحاجة إل

ة  ع حاالت محتمل أقلم م تمكن من الت ة التصدي لل ارة أفرق رة من خس ا من  كبي وارد البشرية و/أو غيرھ ي الم ف
  الموارد.

  استعراضات النظراء التي تضطلع بھا الوكالة  -جيم

يكية.  قامت األمانة بتنظيم وإيفاد البعثة األولى  -١٥ ة التش ى الجمھوري ان التشغيل إل يم أم لفرقة استعراض تقي
ي تضطلع  ة الت وتستعرض بعثات فرقة استعراض تقييم أمان التشغيل على مستوى المؤسسات الوظائف المركزي
ة  ة فرق ف بعث ن تكيي ة. ويمك وى النووي ات الق غيل محط ان تش ب أم ع جوان ي جمي ؤثر ف ي ت ات الت ا المؤسس بھ

يم  تعراض تقي تعراض إدارة اس ة، والس ة للمؤسس راض الخاص ات لألغ توى المؤسس ى مس غيل عل ان التش أم
في فترة  ČEZالمؤسسة، واإلشراف المستقل، والموارد البشرية واالتصال. وقامت البعثة بزيارة المرفق التشيكي 

بتمبر وبر  -أيلول/س رين األول/أكت غ ٢٠١٣تش مان التش رورية لض ية الض ب المؤسس ة الجوان ن لمعالج يل اآلم
  لمحطتي دوكوفاني وتاملين للقوى النووية. 

ة   -١٦ وواصلت األمانة القيام بأنشطة لزيادة تعزيز خدماتھا الستعراضات النظراء الشاملة، خاصة خدمة فرق
ة استعراض إجراءات التأھب  ة، وخدم ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ان التشغيل، وخدم يم أم استعراض تقي

  االستعراض الخاصة بتقييم التصاميم واألمان.للطوارئ، وخدمة 

ز   -١٧ م تعزي ات ومن أجل مواصلة دع غيل اآلمن عملي ي التش ة ف ة، أصدرت األمان وى النووي محطات الق
: المبادئ التوجيھية الستعراض النظراء في إطار جوانب األمان المتعلقة بالتشغيل الطويل األجلمنشوًرا بعنوان: 

  .عراض النظراء لجوانب األمان المتعلقة بالتشغيل الطويل األجل لمحطات القوى النوويةالمبادئ التوجيھية الست

ك   -١٨ ي ذل ا ف راءات التأھب للطوارئ، بم تعراض إج ة اس ات خدم ن مكّون دد م ديث ع ة بتح وقامت األمان
ى تعراض. وعل ذا االس ر ھ وذج تقري ذاتي ونم يم ال تبيان التقي ة، واس ادئ التوجيھي ات، والمب ه  االختصاص وج

ه  ى أنَّ الخصوص، تشمل اآلن االختصاصات المنّقحة لبعثات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ بياناً ينص عل
د  ات استعراض إجراءات التأھب للطوارئ بع ارير بعث ع السرية عن تق اً رف م تطلب  ٩٠سيتم تلقائي ا ل ا، م يوًم

إنَّ الدول األعضاء التي تطلب بعثات االستعراض الدولة العضو المعنية خطًيا خالف ذلك. وباإلضافة إلى ذلك، ف
ع بشدة على عقد مؤتمر صحفي بعد البعثة وعلى إتاحة نتائج البعثة عالنيًة.   المذكورة ُتشجَّ

ة.  كما نّقحت األمانة وحدة التأھب للطوارئ والتصدي  -١٩ ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ا ضمن خدم لھ
ة  ة، نّظمت األمان ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ات خدم وقصد توسيع مجموعة الخبراء المتاحين إلجراء بعث
بنجاح الدورة التدريبية األولى لخدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة األساسية في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 

وبر ٢٠١٣ ة في تشرين األول/أكت ة الثاني دورة التدريبي ى أساس  ٢٠١٤. وتخطط األمانة لتنظيم ال ك عل د ذل وبع
  منتظم. 
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يم   -٢٠ ة باستعراض وتقي دًدا من الوحدات المتعلق ة ع زت األمان ة أوعزَّ وى النووي ان تصاميم محطات الق م
ان، ووضعت وحدات  يم التصاميم واألم ة االستعراض الخاصة بتقي دتين، لخدم دتين جدي م وضع وح دة. وت جدي

ايير  ال لمع ان من أجل االمتث يم األم دول األعضاء  في مجال تقي ة لل إحداھما لدعم استعراض المتطلبات الرقابي
اءات في  ا من الكف يم احتياجاتھ ى تقي األمان الصادرة عن الوكالة، والوحدة األخرى لمساعدة البلدان المستجّدة عل

  مجال تقييم األمان. 

رة   -٢١ ذه الفت الل ھ راء خ تعراض النظ ة الس دمات الوكال ى خ اء عل دول األعض ات ال د طلب وتواصل تزاي
ان  تعراض أم ة اس دمات لفرق ة وست خ ة المتكامل دمات لالستعراضات الرقابي ا ست خ التقرير منھ مولة ب المش

تعراض الم ات لالس الث بعث وارئ وث ب للط راءات التأھ تعراض إج دمات الس الث خ غيل وث ة التش ل للبني تكام
ام  ير لع يط والتحض د التخط ا قي ا حالي ة، كلّھ ية النووي ي ٢٠١٤األساس اني ف نوي الث ر الس ديم التقري ذ تق . ومن

  ، نظمت األمانة وأجرت ما يلي:٢٠١٣أيلول/سبتمبر 

 بعثتي استعراض إجراءات التأھب للطوارئ في جنوب أفريقيا وطاجيكستان؛  

 يكية واألردن  ٤ ة التش ا والجمھوري ي بلجيك ة ف ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ات لخدم بعث
  وباكستان؛

 ة المتحدة  ٣ اد الروسي والمملك بعثات متابعة لخدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة في االتح
  والواليات المتحدة األمريكية؛

 ى غيل عل ان التش يم أم تعراض تقي ة اس دة لفرق ة واح ة  بعث ى الجمھوري ات إل توى المؤسس مس
  ؛)ČEZالتشيكية (المرفق 

 را  ٦ ل (أنغ ي البرازي غيل ف ان التش يم أم تعراض تقي ة اس ة لفرق ات متابع ا ١بعث ) وبلغاري
انھي  ين (ھونجيي ودي) والص را ٢(كوزل تان) وسويس د (راجاس رافلين) والھن ا (غ ) وفرنس

  (مولبارغ).

 ألساسية النووية في تركيا؛بعثة واحدة لالستعراض المتكامل للبنية ا  

 المية  ٣ ران اإلس ة إي ي جمھوري ة ف داث الخارجي ع واألح ميم المواق تعراض تص ات الس بعث
  واألردن ورومانيا.

  التأھب والتصدي للطوارئ  -دال

واصلت األمانة االضطالع بأنشطة لدعم ترتيبات الدول األعضاء في مجال التأھب والتصدي للطوارئ   -٢٢
د ةوالوطني ةواإلقليمي ةألقاليميعلى المستويات ا ة بتنظيم وعق التقرير، قامت األمان  ٣٩. وخالل الفترة المشمولة ب

حدًثا تدريبًيا بشأن مواضيع متنوعة للتأھب والتصدي للطوارئ مثل التواصل مع الجمھور واالستجابة الطبية في 
ة أيضا تقي ك، ُتجري األمان ى ذل دول األعضاء المحتمل حالة وقوع طارئ إشعاعي. وباإلضافة إل ام ال ا الھتم يًم
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ّدد  ى مجال مح بإنشاء مراكز إقليمية لبناء القدرات في مجال التأھب والتصدي للطوارئ، ُيركِّز كل واحد منھا عل
  (أو مجاالت محددة) من التخصص في التأھب والتصدي للطوارئ.

ة بتنسي  -٢٣ ـوقامت األمان يم التمريـــ داد وإجراء وتقي ـق وإع ي تشرين  ConvEx-3 (2013) نــ ذي ُنظم ف ال
م ٢٠١٣الثاني/نوفمبر  يم  واستضافه المغرب. وُصمِّ ة من تقي دول األعضاء والمنظمات الدولي ين ال ريُن لتمك التم

ب  د أوجه التأھُّ ووي وتحدي األمن الن ق ب َدٍث متعل ة عن َح رة ناجم ى التصدي لطوارئ إشعاعية خطي درتھا عل ق
ة عضواً، من  رين تسع وخمسون دول والتصدِّي للطوارئ التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. وشاركت في التم

  مغرب، وعشر منظمات دولية، من بينھا الوكالة.بينھا ال

وعقد فريق الخبراء المعني بالتأھب والتصدي للطوارئ الذي أنشئ إلسداء المشورة بشأن استراتيجيات   -٢٤
تعزيز التأھب الدولي للطوارئ النووية واإلشعاعية، اجتماعيه الثاني والثالث خالل ھذه الفترة المشمولة بالتقرير. 

ز االجت ن ورّك ووي واألم ان الن ل األم ة للتأھب والتصدي للطوارئ، وتكام ائل الجامع ة المس ى مناقش ان عل ماع
ع مسار  يم وتوق ة تقي ة بعملي ة باضطالع األمان ائل والتحديات المتعلق ة للتصدي لطارئ، والمس النووي في عملي

  األحداث.

بكة   -٢٥ ي ش اعدة ف ديم المس ال تق ي مج دراتھا ف جيل ق ى تس اء عل دول األعض جيع ال ة تش وواصلت األمان
اعدة  ع المس ل م ع للتعام ذي ُوض د ال وظيفي الجدي ال ال ك المج ي ذل ا ف ة، بم ة للوكال اعدة التابع التصدي والمس

ة را٩والمشورة داخل الموقع في أعقاب حدوث طوارئ في المنشآت النووي م أيضا إث ة . وت ء وتوسيع نطاق عملي
استعراض قدرات المساعدة الوطنية المسّجلة ضمن شبكة التصدي والمساعدة من أجل ضم األداء والمشاركة في 
ة  ات االستعراضية التابع التمارين، وتقديم المساعدة وإجراء بعثات االستعراض. واستھلت األمانة التحضير للبعث

ع  ن جمي ت م اعدة، وطلب بكة التصدي والمس دى لش د م ذكورة تحدي بكة الم ي الش وطنيين ف اعدة ال قي المس منس
ى  دول األعضاء عل ة تشجيع ال دانھم. وتواصل األمان ات االستعراضية للشبكة في بل استعدادھم الستضافة البعث

  استضافة ھذه البعثات.

وى  دور أمانة الوكالة في التصدي لحاالت الطوارئ التي تقع في محطاتنطاق ووسعت خطة العمل   -٢٦ الق
م في الوقت  دَّ ة الجمھور بمعلومات تق ة وعام دول األعضاء والمنظمات الدولي د ال النووية ليشمل ضرورة تزوي

م  ائع وموضوعية وسھلة الفھ ة لالمناسب وتكون واضحة وصحيحة من حيث الوق ائج المحتمل حاالت بشأن النت
ى ، بما في ذلك تحليل المعلومات المھادوثحأثناء الطوارئ النووية  تناداً إل ة اس يناريوھات المحتمل ع الس تاحة وتوق

ع مسار األحداث ٢٠١٣األدلة والمعرفة العلمية وإمكانات الدول األعضاء. وفي عام  ، ُوِضعت عملية لتقييم وتوق
ا افظين عليھ ُس المح َع مجل ة وأُطلِ وى النووي ة للق ي محط ارئ ف دِّي لط د التص مولة ١٠عن رة المش الل الفت . وخ

يم بالتقرير، نظّ  ة تقي ة بعملي ات المتعلق لة من االجتماعات االستشارية للنظر في المتطلب مت األمانة وأجرت سلس
  وتوقع مسار األحداث وكيف يمكن للدول األعضاء دعم ھذه العملية من خالل شبكة التصدي والمساعدة.

   

  
  ).EPR–RANET 2013التأھب والتصدي للطوارئ ( – شبكة التصدِّي والمساعدة التابعة للوكالة ٩
  )٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٤( GOV/INF/2013/13الوثيقة  ١٠
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  معايير األمان الصادرة عن  الوكالة  -ھاء

تعرا  -٢٧ ة االس ي عملي دم ف راز تق م اح اة ت دف مراع ة بھ ان الصادرة عن الوكال ايير األم ض المنھجي لمع
ى  الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي. ويجرى تنفيذ ھذه التنقيحات اآلن بواسطة إدخال إضافات عل

  بأمان محطات القوى النووية وتخزين الوقود النووي المستھلك، وھي كما يلي:  علقمتطلبات األمان فيما يت

  ان ابي لألم انوني والرق دد  اإلطار الحكومي والق ان  GSR Part 1(الع ايير األم لة مع من سلس
  )؛٢٠١٠الصادرة عن الوكالة، فيينا، 

 دد تقييم مواقع المنشآت النووية ة،  NS-R-3، الع ان الصادرة عن الوكال ايير األم لة مع من سلس
  .٢٠٠٣فيينا، 

 العدد  أمان محطات القوى النووية: التصميم)SSR-2/1  ان الصادرة عن ايير األم من سلسلة مع
  )؛ ٢٠١٢الوكالة، فيينا 

 دد  أمان محطات القوى النووية: اإلدخال في الخدمة والتشغيل ايير  SSR-2/2(الع لة مع من سلس
   )؛٢٠١١األمان الصادرة عن الوكالة، فيينا، 

 طة ق واألنش ان المراف يم أم دد  تقي ايير األ GSR Part 4(الع لة مع ن سلس ن م ان الصادرة ع م
  ).٢٠٠٩الوكالة، فيينا، 

ان   -٢٨ ى اللج ة عل ة الصادرة عن الوكال ان التالي ايير األم أن مع ة بش ات المقترح م أيضا عرض التنقيح وت
  :لموافقة عليھاالمعنية بمعايير األمان ل

 ه عاعي والتصدي ل ووي أو إش ارئ ن دد التأھب لط ان،  GS-R-2، (الع ايير األم لة مع ن سلس م
  ) ؛ ٢٠٠٢

 العدد نظام إدارة المرافق واألنشطة) ،GS-R-3  ،؛ ٢٠٠٦من سلسلة معايير األمان(  

ان "٢٠١٤وفي آذار/مارس   -٢٩ ات األم ى مسوّدة متطلب افظين عل ق مجلس المح إخراج المرافق من ، واف
ة وسيُ  GSR Part 6" التي ستصدر باعتبارھا العدد الخدمة ان الصادرة عن الوكال ايير األم ستعاض من سلسلة مع

ة، من ذات السلسلة، المعنون "WS-R-5به عن العدد  ّعة من الخدم واد مش ا م ي ُتستخَدم فيھ " إخراج المرافق الت
  .٢٠٠٦الصادر في 

ط للشروع في برنامج للقوى النووية وبناء القدرات  -واو   الدول األعضاء التي ُتخطِّ

األمانة دعم الدول األعضاء التي تشرع في برنامج للقوى النووية وتلك التي تخطط للشروع في  واصلت  -٣٠
ة.  ا من المنظمات المعني ة وغيرھ ات الرقابي لة والھيئ غِّ درات المنظمات المش ة ق مثل ذلك البرنامج من أجل تنمي

ي بشأن ٢٠١٤وقامت األمانة، في شباط/فبراير  اع التقن د االجتم ة في مجال إرساء ، بتنظيم وعق القضايا الراھن
دروس  دول األعضاء والنظر في ال البنى األساسية الخاصة بالقوى النووية، قصد تعميم أفضل الممارسات بين ال
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دة من المالحظات  ة. وتمّثلت واح وى النووي اجح للق امج آمن ون ة لبرن ية الالزم ى األساس اء البن تفادة إلرس المس
ى الرئيسية التي تم إبرازھا خال ل االجتماع في تشابه التحديات التي تواجھھا الدول األعضاء التي تقوم بتشييد أول

وى  ة للق ا القائم محطاتھا للقوى النووية والتحديات التي تواجھھا الدول األعضاء التي تقوم بتوسيع نطاق برامجھ
  النووية. 

تدامة وقامت األمانة بتنظيم وعقد المؤتمر الدولي لتنمية الموارد البشر  -٣١ اء واس ية لبرامج القوى النووية: بن
ايو  ي أيار/م ك ف درات، وذل اء  ٢٠١٤الق ال بن ي مج ة ف ة القائم ديات العالمي ى التح ؤتمر عل ز الم ا. ورّك ي فيين ف

ارف  ل المع ووي لنق ارف في المجال الن ه إدارة المع ذي تؤدي دور ال القدرات على الصعيدين الوطني والدولي وال
ارف وتنمية الموارد البشر يم المع دعم تعم ة رئيسية ل ل آلي ى أن الشبكات تمث ية. وأّكد المشاركون في المؤتمر عل

ه  ذي تقدّم دعم ال ّر المشاركون بال وبناء القدرات بين الدول األعضاء ويمكنھا أن تعّزز االنسجام والتعاون. كما أق
ا ق أفضل الممارس ى توثي ة إل ود الرامي ديم األمانة لبناء القدرات من خالل الجھ ت ووضع أدوات وإرشادات وتق

  الخدمات والمساعدة وتيسير التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي.

وواصلت األمانة تعزيز شبكات أمان المعارف في إطار الشبكة العالمية المعنية باألمان واألمن النوويين   -٣٢
تنتا يم االس ة لتعم ا أدوات فّعال ة باعتبارھ بكات اإلقليمي ن الش ا م دمات وغيرھ ن خ تفادة م دروس المس جات وال

ات  اء البواب ي إرس اعدة ف ديم المس ة تق لة. وواصلت األمان طة ذات الص ن األنش ا م راء وغيرھ تعراض النظ اس
ان  ا بشأن شبكات أم ا وأوروب ة في أفريقي اإللكترونية الوطنية للرقابة النووية من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمي

  المعارف.

ارف. وواصلت األمانة ج  -٣٣ ھودھا لتعزيز كفاءات الھيئات الرقابية الوطنية وأنشطتھا في مجال إدارة المع
ا في نيسان/أبريل  ه" في فيين ان وتقييم . ٢٠١٤وقامت األمانة بتنظيم وعقد حلقة عمل تقنية عن "استعراض األم

وى النو ى وتمّثل الغرض من تلك الحلقة في مساعدة الدول األعضاء التي تستھل برنامجا للق ى إرساء البن ة عل وي
ة  ة عمل إقليمي د أول حلق  -األساسية والقدرات الضرورية لھيئاتھا الرقابية الوطنية. كما قامت األمانة بتنظيم وعق

انون  ى ك اني/نوفمبر إل رين الث ن تش رة م ي الفت ان، ف ة باألم وائح الخاص ياغة الل أن ص ة بش دورة التدريبي ال
  لدان أوروبا من أجل دعم صياغة لوائح األمان الوطنية.في فيينا لفائدة ب ٢٠١٣األول/ديسمبر 

ى األساسية ٢٠١٣وفي أيلول/سبتمبر   -٣٤ دعم إرساء البن ، أطلقت األمانة فھرًسا شاماًل لخدماتھا المصّممة ل
النووية في الدول األعضاء. ويساعد ھذا الفھرس الدول األعضاء على تحديد احتياجاتھا للمساعدة خالل مختلف 

م لكي  ٢٠١٤ضع أو توسيع برنامج للقوى النووية. وقد تم استيفاء الفھرس في نيسان/أبريل مراحل و نظَّ وھو ُم
إزاء إرساء البنى  ١١ُيلبي احتياجات الدول األعضاء وفًقا للمراحل الثالث من نھج المعالم المرحلية البارزة للوكالة

   ١٢األساسية. وُيتاح الفھرس على موقع الوكالة اإللكتروني.

ايو   -٣٥ ي أيار/م ا ف ي فيين دت، ف ة وعق مت األمان ية ٢٠١٤ونظَّ ة األساس الِم تطوير البني أن َمع ا بش ، اجتماًع
ارزة  الم الب الوطنية للقوى النووية. وكان الھدف من ھذا االجتماع ھو مناقشة مسودة الوثيقة الجديدة الخاصة بالمع

ة وأخذ آراء الدول األعضاء في الحسبان قبل وضع الصيغة ال نھائية للوثيقة. وقد سلَّط االجتماع الضوء على أھمي
ة  ايير الموافق د مع ع وتحدي اإلنشاء المبّكر لنظام الترخيص ولھيئة رقابية مستقلة بغية تحديد متطلبات تحديد المواق
ة  ة الرقابي و الھيئ ى ضرورة أن يتلقى موظف ز عل م التركي ك، ت ى ذل ة. وباإلضافة إل على تشييد محطة قوى نووي

  
١١ Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-3.1  
١٢ ww.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/catalogue.htmlhttp://w   
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ه ت م دريب يمكن أن تقدِّ ذا الت ِرح أنَّ ھ ة، واقُت وى النووي ًدا لكي يتسنى لھم إجراء تقييم لتصميم محطة الق دريًبا جيِّ
دة    محطات القوى النووية.في مجال الھيئات الرقابية التابعة للبلدان المورِّ

او  -٣٦ ا في متن ي وجعلتھ تعلم اإللكترون دة من وحدات ال ة مجموعة جدي دول األعضاء ووضعت األمان ل ال
بھدف تحسين فھم البلدان المستجدة لمتطلبات البنية األساسية الالزمة لبرامج القوى النووية. وتعتمد ھذه الوحدات 
كذلك على نھج المعالم المرحلية البارزة للوكالة وعلى منشورات أخرى ذات صلة وھي متاحة على موقع الوكالة 

  :١٣اإللكتروني

  والبيئة من اإلشعاعات المؤيِّنةحماية الناس   -زاي

مت األمانة وأ  -٣٧ اني/نوفمبر الفترة ، في وفدتنظَّ انون األول/ديسمبر  – ٢٠١٣تشرين الث ة ٢٠١٣ك ، البعث
ة األجل  من  ٤-١خراج الوحدات إلالدولية الثانية الستعراض النظراء بشأن خارطة الطريق المتوسطة والطويل

للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكھربائية. وخلص االستعراض الخدمة في محطة فوكوشيما داييتشي 
ة في نيسان/أبريل  ان ٢٠١٣إلى أنه منذ إجراء استعراض النظراء األول الخاص بالوكال ة الياب ، اعتمدت حكوم

د من التحديات ال اإلخراج وشركة طوكيو للطاقة الكھربائية موقًفا ونھًجا أكثر استباًقا إزاء التصدي للعدي ة ب متعلق
ى تحديات ال  ي تنطوي عل من الخدمة. ولكن لوحظ أنَّ الحالة ال تزال معقدة، وال يزال ھناك عدد من المسائل الت
دم في تحسين  ر من التق ِرز الكثي د أُح ل. وق ى األجل الطوي تقرار المحطة عل ق اس د من حسمھا من أجل تحقي ب

ان استراتيجية اإلخراج من الخدمة والخطط ذات الص ة لكي يتسنى بأم وارد الالزم ذلك في تخصيص الم لة، وك
م إعداد  ة. وت ة من الخدم ة الكھربائي و للطاق إخراج محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكي

ان  ١٩إقراًرا و ١٩تقرير الستعراض النظراء المذكور وتضمَّن مجموعة من  ى الياب نقطة استشارية لعرضھا عل
ان في شباط/فبراير للنظر ف ة الياب ى حكوم ر عل ا. وُعِرض التقري ي  ٢٠١٤يھ ع اإللكترون ى الموق اح عل وھو مت
  ١٤للوكالة.

وبر   -٣٨ ي تشرين األول/أكت ة ف اطق  ٢٠١٣وقامت األمان ة استصالح من ة لمتابع ة دولي يم وإجراء بعث بتنظ
ثة خارج موقع محطة فوكوشيما داييتشي ذ  شاسعة ملوَّ ام المحرز من دم الھ ة التق للقوى النووية. وأبرزت ھذه البعث

ا ٢٠١١البعثة األولى في تشرين األول/أكتوبر  ي يمكن فيھ اط الت م فريق البعثة المشورة حول العديد من النق . وقدَّ
ي ب بة ف رة المكتس ة والخب ان الوكال ايير أم اة مع ع مراع ان، م ي الياب ة ف ات الراھن ين الممارس ادة تحس رامج زي

ة  ة المخصص وارد الھائل الجھود الضخمة والم ة ب ق البعث ر فري رى. وأق اء األخ دول األعض ي ال االستصالح ف
ادث  ن الح خاص المتضررين م ة األش روف معيش ين ظ ى تحس ة إل طة االستصالح الرامي تراتيجيات وأنش الس

طة االستصال يق أنش ي تنس طة االستصالح وف ي أنش د ف دم جيِّ ِرز تق ا أُح ووي. كم اء الن ادة البن ود إع ع جھ ح م
  واإلنعاش.

ر للجمھور بأنَّ تخفيض مستويات   -٣٩ عت بعثة االستصالح حكومة اليابان على تعزيز جھودھا لكي تفسِّ وشجَّ
اد  ١إضافية من الجرعة اإلشعاعية الفردية إلى  زة باالعتم رة وجي ق في فت نوًيا ال يمكن أن يتحقَّ مللي سيفرت س

  
١٣ /http://www.iaea.org/NuclearPower/Infrastructure/elearning   

من  ٤-١خراج الوحدات إلبعثة استعراض النظراء الدولية التابعة للوكالة بشأن خارطة الطريق المتوسطة والطويلة األجل  ١٤
و ومحافظة  ة)، طوكي ة الثاني ة (البعث ة الكھربائي الخدمة في محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية التابعة لشركة طوكيو للطاق

 .  ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٤ -ثاني/نوفمبر تشرين ال ٢٥فوكوشيما، اليابان، 
http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/final_report120214.pdf 
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ة للظروف فقط على أعمال اإلخراج م اة الواجب ع المراع ن الخدمة، وأشارت إلى أنه في حاالت االستصالح، وم
ك  ٢٠و ١السائدة، "من المقبول أن يتراوح مستوى الجرعة اإلشعاعية الفردية بين  مللي سيفرت سنوًيا، ويتفق ذل

ائي  ر النھ رز التقري ة ذات الصلة." وأب ة وتوصيات المنظمات الدولي ايير الدولي مجاال من مجاالت  ١٣مع المع
ى  ٨التقدم و ر عل ان، وُعِرض التقري ا الياب امج االستصالح لكي تنظر فيھ نقاط استشارية بشأن زيادة تعزيز برن

  .١٥وأُتيح على الموقع اإللكتروني للوكالة ٢٠١٤حكومة اليابان في كانون الثاني/يناير 

مت الوكالة وعقدت اجتماع الخبرا٢٠١٤وفي شباط/فبراير   -٤٠ ء الدوليين بشأن الوقاية من اإلشعاعات ، نظَّ
ان ذات  ة واسعة من قضايا األم في أعقاب حادث فوكوشيما داييتشي: الترويج للثقة والتفھُّم. وناقش الخبراء طائف

انطالق مواد مشعة في البيئة نتيجة حادث فوكوشيما قضايا الصلة، والكثير منھا ھي قضايا مترابطة، بما في ذلك 
  ة أثر انطالق ھذه المواد، والمعايير الدولية للوقاية من اإلشعاعات والقضايا المرتبطة بالتواصل. داييتشي، وإدار

دولي   -٤١ ه رغم أن النظام ال م بأن وأبدى الخبراء في اجتماع الخبراء الدوليين مالحظاتھم وأعربوا عن رأيھ
يما للوقاية من اإلشعاعات ھو نظام يفي بالغرض، فقد أصبح تنفيذه معقَّدا  ه، ال س للغاية وأضحى من الصعب فھم

ى  ة. وباإلضافة إل ر فعالي ذه أسھل ھو نظام أكث بالنسبة للجمھور. ولعل أي نظام ُيفھم بأسلوب أفضل ويكون تنفي
عاعات  اطر اإلش عاعات ومخ ة باإلش ى دراي اس عل ة الن رارات وعام ناع الق ون ص ن الضروري أن يك ك، م ذل

ذلك ضرورة أن تصوغ والفلسفة واألخالقيات األساسية ل راء ك اقش الخب لنظام الدولي للوقاية من اإلشعاعات. ون
ووي أو  ة نتيجة لحادث ن ث اه الشرب الملوَّ ة ومي واد الغذائي ة الم ًقا لمراقب ا منسَّ المنظمات الدولية ذات الصلة نھًج

  ق.إشعاعي. وتعمل األمانة مع المنظمات األخرى ذات الصلة على صوغ مثل ھذا النھج المنسَّ 

ارين   -٤٢ يق تم ى تنس دعم عل ذا ال ينطوي ھ ان. وس ي الياب ري ف امج الرصد البح دعم لبرن ة ال م األمان دِّ وتق
ين.  المقارنة المختبرية عن طريق تحليل العينات البحرية في المختبرات في اليابان مع احتمال إدراج شركاء دولي

ي خرجت ائج الت أنھا أن تساعد  وقد تساعد ھذه األنشطة في تحسين مصداقية النت ة ومن ش ا المؤسسات المعني بھ
  أيًضا في تعزيز شفافية أنشطة الرصد.

  مجاالت أخرى  -حاء

ة،   -٤٣ وى النووي ي للق يما داييتش ة فوكوش ادث محط ن ح ة ع ر الوكال داد تقري ي إع دًما ف ة تق رز الوكال ُتح
ام  ي ع ة ف يغته النھائي ع ص ام  ٢٠١٤وستوض ي ع ر ف ر ٢٠١٥وُينَش دف التقري ائعي . ويھ يم وق ديم تقي ى تق إل

ى أن  ر إل ذا التقري ومتوازن وذي حجية يعالج أسباب الحادث وتداعياته، وكذلك الدروس المستفادة منه. ويھدف ھ
د دأبت  ة من نحو  ٥يكون بمثابة وثيقة مرجعية تقنية أساسية بشأن الحادث لسنوات قادمة. وق ن ة مكوَّ ة عامل أفرق

ى إعداد الفصول  ٤٢ا من من الخبراء المعترف بھم دوليً  ١٨٠ ى العمل عل ة عل ات دولي ة عضًوا وعدة ھيئ دول
ووي  ان الن لة باألم ايا ذات الص ق للقض يتطرَّ ياقه وس ادث وس ًفا للح ر وص م التقري يقدِّ ر. وس ن التقري ة م الخمس

  والتأھب والتصدي للطوارئ النووية وآثار الحادث والتعافي بعد الحادث.

  
يما دايبعثة الوكالة الدولية لمتابعة استصالح مناطق شاسعة ملوَّ  ١٥ ع محطة فوكوش و يثة خارج موق ة، طوكي وى النووي تشي للق

 .٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر  ٢١إلى  ١٤ومحافظة فوكوشيما، اليابان، من 
http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/final_report230114.pdf 
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ة المنشورين "وخالل ھذه الفترة المشمو  -٤٤ التقرير، نشرت األمان ةلة ب ات الرقابي اءة الھيئ دد إدارة كف " (الع
د"من سلسلة تقارير األمان) و" ٧٩ ة الجدي وى النووي ابي لمشروع محطات الق دد  إعداد برنامج التفتيش الرق (الع
  من سلسلة تقارير األمان).  ٨١

ة وتواصل األمانة تعميم المعلومات والدروس المستفادة   -٤٥ من حادث فوكوشيما داييتشي. وقد أتاحت األمان
  ، وھما:٢٠١٣تقريري اجتماعي الخبراء الدوليين المذكورين اللذين عقدا في عام 

 تقرير الوكالة عن اإلخراج من الخدمة واالستصالح بعد وقوع حادث نووي  

  ذي ادث ال ى ضوء الح ووي عل ان الن ي األم ة ف ل البشرية والتنظيمي ة عن العوام ر الوكال تقري
  تعرضت له محطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية. 

  . ١٦على الموقع اإللكتروني للوكالةمتاحان التقريران المذكوران ھذان و

مت األمانة الدعم لالجتماع االستعراضي السادس لألطراف ا  -٤٦ لمتعاقدة في اتفاقية األمان النووي، الذي وقدَّ
ن  رة م ي الفت د ف ى  ٢٤ُعق ارس إل ان/أبريل  ٤آذار/م اني لألطراف ٢٠١٤نيس تثنائي الث اع االس ذلك لالجتم ، وك

ات المشعة،  ان التصرف في النفاي ود المستھلك وأم المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوق
  بناء على طلب من الواليات المتحدة. ٢٠١٤أيار/مايو  ١٣إلى  ١٢من  الذي ُعقد في الفترة

ت   -٤٧ ووي، اتفق ان الن ة األم ي اتفاقي دة ف راف المتعاق ادس لألط اع االستعراضي الس ق باالجتم ا يتعلَّ وفيم
ادية الخاصة باالتف ائق اإلرش ى الوث ا عل رح إدخالھ ديالت المقت ى التع ق اآلراء عل دة بتواف راف المتعاق ة األط اقي

ة  ووي (الوثيق ان الن ة األم ار اتفاقي ي إط تعراض ف ة االس أن عملي ة بش ادئ التوجيھي ذكورة، أي المب الم
INFCIRC/571/Rev.6( ة ووي (الوثيق ان الن ة األم ار اتفاقي ي إط ة ف ارير الوطني أن التق ة بش ادئ التوجيھي ، والمب

INFCIRC/ 572/Rev.4(الوثي) ة ة، والنظام الداخلي والالئحة المالي ر )INFCIRC/573/Rev.5 ق ى تقري تناًدا إل ، اس
د في آب/أغسطس  ذي ُعق اني ال تثنائي الث اع االس دَّ في االجتم للفريق العامل المعني بالفعالية والشفافية كان قد أُع

مة لھيئات أخرى من طرف مجموعة من األطراف ٢٠١٢ ، وكذلك استناًدا إلى التوصيات باتخاذ إجراءات المقدَّ
ديالت المتعاقدة ل اع االستعراضي. والتع ا خالل االجتم ة بالنظر فيھ اذ لمتعلق ادية والتوصيات باتخ ائق اإلرش الوث

م دِّ راءات ُتق داف  إج اء بأھ دة للوف راف المتعاق ذھا األط ي أن تتخ ي ينبغ راءات الت أن اإلج ادات أوضح بش إرش
اون إعداد التقارير الوطنية. كما أنَّھا ُتدِخل تحسينات على عملية االحسن عملية االتفاقية وتُ  ز التع زِّ ستعراض وُتع

  الدولي وُتضفي مزيًدا من الشفافية تجاه الجمھور.

ي األطراف، أن   -٤٨ ة ثلث ذلك، بأغلبي دة ك ّررت األطراف المتعاق وخالل االجتماع االستعراضي السادس، ق
م اقتراًحا من سويسرا بتعديل المادة  د في غضون سنة ١٨تقدِّ ؤتمر دبلوماسي ُيعق ى م د  من االتفاقية إل واحدة بع

ت  ا طلب دة. كم ة والجدي ة القائم وى النووي ات الق ييد محط ميم وتش رح تص ديل المقت اول التع رار. ويتن اذ الق اتخ
ؤتمر  يم الم د واإلجراءات لتنظ داد مجموعة من القواع ع، إع ام، بصفته الودي دير الع دة من الم األطراف المتعاق

ؤتمر ا اع تشاوري الدبلوماسي والقيام، قبل اليوم األول من الم ل، بتنظيم اجتم ى األق ا عل لدبلوماسي بتسعين يوًم
  مفتوح لجميع األطراف المتعاقدة لتبادل اآلراء والتحضير العتماد النظام الداخلي.

  
١٦ http://www.iaea.org/newscenter/focus/actionplan/  
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ادث   -٤٩ وء ح ى ض ذت عل ي اُتِخ اإلجراءات الت ادة ب ي لإلف اع االستعراض ة لالجتم ة خاص دت جلس وُعق
ت األطراف المتع يما داييتشي. واتفق ا فوكوش ي تقاريرھ ادة ف ى مواصلة اإلف ووي عل ان الن ة األم ي اتفاقي دة ف اق

اع  ُتناقش خالل االجتم ي س ادث، والت ن الح تفادة م دروس المس ق بال ا يتعل ذت فيم ي اُتِخ اإلجراءات الت ة ب الوطني
  .٢٠١٧االستعراضي المقبل في عام 

ة  -٥٠ ة، نّظمت األمان وم  وفي مجال المسؤولية المدنية عن األضرار النووي ا ي ايو  ١٩في فيين  ٢٠١٤أيار/م
راء من  دت حلقة العمل الدبلوماسيين والخب حلقة العمل الثالثة بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية. وزوَّ

  دولة عضًوا.  ٣٩مشارًكا من  ٥٤الدول األعضاء بمعلومات تمھيدية عن الموضوع، وحضرھا 

 ٢٠خبراء الدولي المعني بالمسؤولية النووية في فيينا في الفترة من وُعقد االجتماع الرابع عشر لفريق ال  -٥١
ات الصغيرة من ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٢إلى  تبعاد الكمي . وبحث الفريق، في جملة أمور، مراجعة قرار المجلس اس

أمو ٢٠١٢المواد النووية من نطاق اتفاقيات المسؤولية النووية بعد اعتماد طبعة عام  ل الم واد من الئحة النق ن للم
ا  المشعة؛ وقضايا المسؤولية في سياق اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي؛ وم

ة  ذاإ ات الوكال ق اتفاقي كانت ھناك حاجة إلى إنشاء نظام خاص للمسؤولية يتناول المصادر المشعة؛ ونطاق تطبي
ة أو  اعالت المغلق ق بالمف ا يتعل ؤولية فيم أن المس يح بش ة تنق ة؛ وإمكاني ن الخدم ا م اري إخراجھ اعالت الج المف

ون  ووي:األحكام النموذجية بشأن المسؤولية النووية الواردة في المنشور المعن انون الن التشريعات  كتيب عن الق
  ؛ وأنشطة التوعية.التنفيذية

ا   -٥٢ ي تواجھھ ديات الت ي بالتح دولي المعن ؤتمر ال تعدادات للم ة االس ي وتواصل األمان دعم التقن ات ال منظم
ؤتمر في تشرين  يعقد الم والعلمي في مجال تعزيز األمان واألمن النوويين: توطيد التعاون وتحسين القدرات، وس

راء  ٢٠١٤األول/أكتوبر  اع الخب د اجتم تعدادات لعق ة االس دأت األمان ك، ب ى ذل في بيجين بالصين. وباإلضافة إل
وى الدوليين بشأن تعزيز فعالية البحث والت يما داييتشي للق ع في محطة فوكوش طوير على ضوء الحادث الذي وق

  .٢٠١٥النووية، وذلك في شباط/فبراير 

  االستنتاجات  -طاء

ّدما  -٥٣ دول األعضاء تق ة وال بتمبر  أحرزت األمان ذ أيلول/س ل من ة العم ذ خط ي تنفي را ف ذا ٢٠١٣كبي . وھ
ه ة ب ة المرفق ات التكميلي ر وبالمعلوم ذا التقري ي ھ وارد ف التقييم ال ز ب زَّ تنتاج ُمع اتو ١٧االس ن  التعقيب واردة م ال

في اجتماعات الخبراء الدوليين وغيرھا من االجتماعات، مثل االجتماع االستعراضي السادس لألطراف المتعاقدة 
د من العمل  ام بالمزي زم القي ا زال يل ه م اك توافق في اآلراء بأنَّ اتفاقية األمان النووي. ونتيجة لھذه األنشطة، ھن

  لتعزيز األمان النووي في كل أرجاء العالم.

ووي   -٥٤ ان الن ة األم دة في اتفاقي ة اوأعادت جميع األطراف المتعاق وى النووي ة للق ديھا محطات عامل ي ل لت
ارات التحمل(’ييمات شاملة لألمان إجراء تق وى ‘) اختب ة محطات الق ان لمتان يم جوانب التصميم واألم بھدف تقي

ة الجرف،  ار حاف ان، وآث وامش األم ق، وھ ي العم دفاع ف ك ال ي ذل ا ف ة، بم داث العنيف ة األح ة مقاوم ة بغي النووي
الحاالت التي أعيد تقييمھا الستعراض  واألعطال المتعددة، والفقدان المطّول لنظم الدعم. وخضعت العديد من ھذه

  
   التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الوكالة بشأن األمان النووي: معلومات تكميلية ١٧
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وم نتيجة  ى وجه العم ن عل د تحسَّ النظراء وھي متاحة اليوم علًنا. وأفادت األطراف المتعاقدة أن األمان النووي ق
ع.  إلعادة ھذه التقييمات. وھناك تدابير أمان إضافية ُتدَرج لمنع وقوع حادث وللتخفيف من عواقب أي حادث يق

ل اجتماع ا اذ إجراءات وتوصَّ لخبراء الدوليين بشأن التصدي للحوادث العنيفة إلى أنَّه ما زال من الضروري اتخ
ي ُيحتمل  إضافية لتعزيز التصدي للحوادث العنيفة من طرف الجھات التشغيلية والرقابية والمنظمات األخرى الت

  أن تشارك في ذلك.

ا الوكا  -٥٥ ي تجريھ ز استعراضات النظراء الت د ويتواصل تعزي د تزاي دول األعضاء ق ام ال ا أنَّ اھتم ة، كم ل
وارد في خطة  ُد للتشجيع ال م تستجب بع بخدمات استعراض النظراء. بيد أن عدًدا من الدول األعضاء ما زالت ل
ه  ى وج اك عل ا زال ھن ة. وم ا الوكال ي تجريھ راء الت افة استعراضات النظ ى استض ا إل ادرة طوًع ل بالمب العم

ان التشغيل في الخصوص عدد من الدول ا ة استعراض أم ألعضاء التي لم تستضف بعد طوًعا إحدى بعثات فرق
ذه  ل ھ ز مث ُد تركي ب بع م تطل رى ل اء أخ ت دول أعض ا زال ل وم ة العم اد خط ذ اعتم ثالث من نوات ال الس

  االستعراضات على محطات القوى النووية القديمة الموجودة لديھا. 

ة ذ  -٥٦ ان الوكال ايير أم ة ويجري تعزيز مع ة مع استعراض وموافق وى النووي ان محطات الق ات الصلة بأم
افظين في آذار/مارس ٢٠١٤لجنة معايير األمان في تشرين الثاني/نوفمبر  ى مجلس المح  ٢٠١٥، قبل تقديمھا إل

م  دول األعضاء، وت درات في ال اء الق إلقرارھا بمثابة معايير األمان بصفة نھائية. وتم وضع أو تحسين برامج بن
  استعراض وتعزيز برامج التأھب والتصدي للطوارئ.  أيضا

الدروس المستفادة من حادث فوكوشيما داييتشي  عميموخالل الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت األمانة ت  -٥٧
ارير ذات  ة ونشر تق ات دولي اد بعث ين وإيف راء دولي مع المجتمع النووي عن طريق تنظيم وإجراء اجتماعات خب

  ريق تنظيم مؤتمرات واجتماعات ذات صلة. صلة، وكذلك عن ط

فافية واالتصاالت خالل   -٥٨ ز الش ام وتعزي ي تحسين اإلعالم الع دماً ف دول األعضاء تق ة وال وحققت األمان
األوضاع الطارئة. واتخذت األمانة خطوات لتعزيز قدرتھا على تقييم وتوقع مسار األحداث خالل حدوث طارئ 

د نووي. ولكن وكما أبرزه الخبر اك مزي ا زال ھن اء في اجتماع الخبراء الدوليين بشأن الوقاية من اإلشعاعات، م
ووي  ان الن ة بقضايا األم ع الجھات المعني ع الجمھور وجمي ز التواصل م ه لتعزي من العمل ينبغي االضطالع ب

  واإلشعاعي. 

ا متواصاًل. ويعدُّ العمل في سبيل الحفاظ على األمان النووي وتحسينه عملية متواصلة وتس  -٥٩ تدعي اھتماًم
نتين قلعستمر األنشطة المتتوس رة الس وم ٢٠١٥-٢٠١٤ة بتنفيذ مشاريع خطة العمل خالل فت ع أن تق . ومن المزم

ام  د ع ، ال ٢٠١٥اإلدارات/الُشعب المعنية بتنفيذ المشاريع المخصصة في إطار خطة العمل والتي ستستمر لما بع
ر الوك ن تقري تفادة م دروس المس يما ال ائج س ذلك النت دوليين، وك راء ال ات الخب ن اجتماع يما وم ن فوكوش ة ع ال

دعم  ة الوصل ل وويين حلق ان واألمن الن المستخلصة من المشاريع المستكملة في خطة العمل. وستكون إدارة األم
  ھذه األنشطة المشتركة بين اإلدارات والرامية إلى تعزيز األمان النووي.

  


