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 بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك
 المشعـّةوأمان التصرف في النفايات 

 كلھاة بشأن شكل التقارير الوطنية وھيمبادئ توجيھي
  
 
 
ادئ التوجيھي  -١ ديل "المب م تع ة وھيت ارير الوطني كل التق أن ش ا" ة بش ي  –كلھ دت ف د اعتم ت ق ي كان الت

رة  ي الفت ود ف تركة المعق ة المش ي االتفاقي دة ف راف المتعاق يري لألط اع التحض ى  ١٠االجتم انون  ١٢إل ك
مبر  دة ال – ٢٠٠١األول/ديس راف المتعاق اني لألط اع االستعراضي الث ي االجتم ك ف رةوذل ي الفت ود ف ن معق  م

ى  ١٥ ايو  ٢٤إل ي  ٢٠٠٦أيار/م اع االستعراضي وف عاالجتم رة الراب ي الفت ود ف دة المعق راف المتعاق ن لألط  م
ى  ١٤ ايو  ٢٣إل اني  ٢٠١٢أيار/م تثنائي الث اع االس رةواالجتم ي الفت ود ف دة المعق ى  ١٢ من لألطراف المتعاق إل
 .٢٠١٤أيار/مايو  ١٣

 في ملحق ھذه الوثيقة "المبادئ التوجيھية بشأن شكل التقارير الوطنية وھياكلھا" بصيغتھا المّعَدلة. وترد  -٢
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 االتفاقية المشتركة
  المستھلك أمان التصرف في الوقودبشأن 

  وأمان التصرف في النفايات المشعة
  

 مبادئ توجيھية بشأن شكل التقارير الوطنية وھيكلھا
 

 مقدمة  -أوالً 

قرأ من االتفاقية، ستُ  ٢٩بالمادة  من المفترض أن ھذه المبادئ التوجيھية، التي وضعتھا األطراف المتعاقدة عمالً   -١
ين رشادات لألطراف الإا الى جنب مع نص االتفاقية. والغرض منھا ھو توفير جنبً  ا إمتعاقدة بشأن المواد التي يتع دراجھ

ادة  ة بموجب الم ة المطلوب ارير الوطني ا  ٣٢في التق ذ التزاماتھ دة باستعراض تنفي ام األطراف المتعاق الي تيسير قي وبالت
  .بموجب االتفاقية بأكبر قدر من الكفاءة

 

 لمحة عامة  -اثانيً 

ى  -٢ ا عل ادئ واألدوات المعترف بھ ق المب دة بتطبي زام األطراف المتعاق ة في الت وم األساسي لالتفاقي يتمثل المفھ
ات  نطاق واسع بوصفھا الزمة لتوفير أمان رفيع الجودة فيما يتعلق بالتصرف في الوقود المستھلك والتصرف في النفاي

عدادھا عن تنفيذ ھذه المبادئ واألدوات لعمليات استعراض النظراء تكون إنية التي يتم التقارير الوط خضاعوبإالمشعة، 
يما وينبغي أن يوضح التقرير الوطني الكيفية التي تحققت بھا أھداف االتفاقية،  ١ا للمادة المشاركة فيھا دولية. وطبقً  ال س

 .النفايات المشعةفي والتصرف في الوقود المستھلك في بلوغ مستوى عال من األمان 

  :عداد التقاريرإوينبغي أن تأخذ األمور التالية في الحسبان في   -٣

راه  (أ)   ذي ي ل ال م والھيك كل والحج ي بالش ر وطن ديم تقري دة تق راف المتعاق ن األط رف م ل ط وز لك يج
  ا لشرح التدابير المتخذة من أجل تنفيذ التزاماته بموجب االتفاقية؛ضروريً 

ة إلمن المستصوب و (ب)   در اإلجراء االستعراض بفعالي ل بق اءة وجود تماث ارير، وكف ان في شكل التق مك
  حتى يتسنى عقد مقارنة بينھا؛

ي توازًنو (ج)   ر المعن ارير، شريطة أن يحقق التقري ا يمكن اعتماد نھج يتسم بالمرونة فيما يتعلق بكتابة التق
زام تقييًم بين كونه شامالً  ذ كل الت يم مدى تنفي ه ا، وا حقيقًيبالقدر الكافي لتقي افي موجزً كون در الك ا بالق

  ؛على حد سواء لجعل كتابة التقرير واستعراضه أمرين ممكنين من الناحية العملية

د  ربما يلزم أن يتضمن التقرير األول معلومات أكثر شموالً و (د)   عن سياسات وممارسات الطرف المتعاق
ة. وبعض الم ارير الالحق ا تتضمنه التق ات المشعة مم ود المستھلك وفي النفاي تعلقة بالتصرف في الوق
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ه أو  ر األول يمكن تحديث ه حسب االقتضاءالمعلومات الواردة في التقري ألغراض االجتماعات  تكملت
  من تكراره؛ االستعراضية الالحقة بدالً 

ذي يقو  (ھـ)   وطني ال ر ال ي أن يتضمن التقري د ينبغ ه الطرف المتعاق ة إدم ات التالي ى االجتماع ات ل معلوم
توفاة  ور مس ن األم ع اإلع ر األول، م ملھا التقري ي ش ارة الت ى إش ة عل رات ھام ن تغي رأ م ا يط ى م ل

ر  ذا التقري اول ھ ة. وينبغي أن يتن ة المطبق وائح والممارسات الوطني وانين والل ان ا أيًضالق قضايا األم
اول  اتمامللطرف المتعاقد أو التي نشأت منذ المحددة في التقرير السابق  التقرير السابق. وينبغي أن يتن

ة بوجه خاص التقدم المحرز في برامج تحليل األمان وتحسينه. وأخيرً  ر ألي ا، ينبغي أن يستجيب التقري
  توصيات اعتمدت في الجلسات العامة لالجتماع االستعراضي السابق لألطراف المتعاقدة،

لى ذلك مما يتعلق بالتصرف إجراءات وما ات التي تصف الخطط واألساليب واإلر المعلومتوفي ويمكن (و)  
ذا ما ووجھت قضية أمان ذات شأن في إ؛ بيد أنه بأسلوب عامفي الوقود المستھلك وفي المواد المشعة 

 فانه ينبغي وصفھا بطريقة محددة.أو فيما يتعلق بمرفق معين، حالة معينة 

  لكل تقرير أن يتسم بما يلي: ينبغي  -٤

  معالجة جميع جوانب االلتزامات النابعة من االتفاقية؛ (أ)  

ة  القائمالجمع بين النھج  (ب)   على استعراض المواد مادة مادة حسب ترتيب المواضيع في االتفاقية من ناحي
 مان ككل؛يالء االعتبار الواجب لمفھوم األإواستعراض البنود العامة من ناحية أخرى، مع 

كلي) و  (ج)   ال الش ة (االمتث وائح الوطني ي الل ا ف ات المنصوص عليھ ين المتطلب ى نحو واضح ب ز عل التميي
  وحالة تنفيذ تلك المتطلبات (االمتثال الفعلي)؛

ي أعدت الجتماعات استعراضية  تفاديو (د)   ارير الت ين التق ه وب ه أو بين ر ذات االزدواجية سواء في التقري
  سابقة بموجب ھذه االتفاقية؛

ات المشعة، من خالل عرض و (ھـ)   مناقشة أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفاي
ة  ات مجمع لبيان ة ذات األ وتحالي ات العام ين االتجاھ ة تب ع توضيحھا عام ان، م بة لألم ة بالنس  –ھمي
رادى المرافق مناقشة عن طريق  – حسب االقتضاء مناقشة قضايا معينة متعلقة باألمان ووجھت في ف

  محددة؛

ات و (و)   ارير البعث مية وتق ة الرس ارير الوطني ات، التق كل مرفق ي ش اء، وف ب االقتض من، حس أن يتض
  متعاقد.االستعراضية الدولية التي طلبھا الطرف ال

ا لمادة بعينھا من ينبغي أن تركز التقارير الوطنية على وصف التدابير المحددة التي يتبعھا الطرف المتعاقد تنفيذً   -٥
ة ارتباًط ا من ا صريحً مواد االتفاقية؛ ومن ثم ينبغي أن ترتبط جميع المعلومات الواردة في التقارير الوطني ادة بعينھ ا بم

  مواد االتفاقية.
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ا تحظى بالتشجيع، تكملة أن الممارسة المتمثلة في مع   -٦ ة بھ ائق المرفق دد من الوث ة بع ينبغي أن التقارير الوطني
يم  الرئيسي للتقرير الوطني نفسهيتضمن المتن  ة لتقي ا جميع عناصر المعلومات الرئيسية الالزم ي يحاول بھ ائل الت الوس

  الطرف المتعاقد بلوغ أھداف االتفاقية.

وطني  حجمتتجاوز نسبة  ينبغي أال  -٧ ر ال ات إالتقري ة البيان ى كمي واردة ل ات حدً ال ال من ا يمكن في المرفق أن ين
ى  ١لى مرفقاته في حدود إشفافية المعلومات المقدمة؛ ويبدو أن من المستصوب في ھذا الصدد أن تكون نسبة التقرير  ال

  ا.تقريبً  ٣

  .ا معقوالً مً تجاوز عدد صفحات التقرير الوطني رقيينبغي أال   -٨

ـع األطراف على استخدام وحدات النظام الدولي   -٩   في التقارير المقدمة. (SI)تشجَّ

جَّ من أجل تيسير المناولة المادية للتقارير الوطنية، تُ   -١٠ د ش ة يضمھا مجل ديمھا كوثيق ى تق دة عل ع األطراف المتعاق
ك المرفقات؛ فضالً جميع واحد يتألف من التقرير الرئيسي و ة عن ذل ارير الوطني ة للتق ة المادي ذا أمكن إ، ستتيسر المناول

  مم الذي يشيع استخدامه. ٢٩٧X٢١٠تقديمھا كلھا بمقاس واحد موحد، من قبيل المقاس 

اء االستعراض من جانب المجموعة القُ   -١١ رر أثن ةيتضمن كل تقرير وطني مصفوفة جامعة يستخدمھا المق . طري
  .ھذه المصفوفة وتعاريفھاوتتفق األطراف المتعاقدة على شكل 

 

 ً   الشكل والھيكل المقترحان للتقرير الوطني  -ثالثا

ة،  وبالنسبة يقترح أن تتخذ التقارير الوطنية الھيكل المبين أدناه.  -١٢ رات التالي لكل قسم من األقسام المحددة في الفق
ا. ي يمكن التصدي لھ بعض القضايا الت ق ب ينبغي حسب و أدرجت المواد ذات الصلة من االتفاقية، وترد اقتراحات تتعل

  :طار كل قسم من تلك األقسامإاالقتضاء تقديم المعلومات التالية في 

  لحالة التي يتم التصدي لھا في القسم والنتائج المحرزة؛ل بيان عن تنفيذ كل مادة بما في ذلك وصف  (أ) 

اذ و  (ب)  ة التخ دابير الالزم راءات إالخطط والت ع اإل ةتصويبيج ارة م ى إش ي ضروري، ل اون دول أي تع
  ؛حسب االقتضاء

ل لشروحات و  (ج)  مخططات تصنيف ب ات المرتبطةمصطلحاللمصطلحات المستخدمة في التقرير من قبي
  النفايات؛

  .حاالت مرجعية للمرفقات وغيرھا من المواد، حسب االقتضاءوإ  (د) 

ادة يشار إينبغي، من أجل تحديد االلتزامات على نحو دقيق، الرجوع   -١٣ ق بكل م ا يتعل ة فيم ا إلى نص االتفاقي ليھ
  في كل قسم.
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ان،   ١٤ ات األم يما أساسيات ومتطلب ة، وال س ان الصادرة عن الوكال ا يشكِّل مستوى توفر معايير األم األساس لم
اء  ة الوف أن كيفي اً بش اداً قّيم دم إرش ذي يق ر ال اً، األم دة تكنولوجي فافة ومحاي وعية وش ي موض ان، وھ ن األم اً م رفيع

ارير  بااللتزامات الواردة في االتفاقية. ديم تق د تق ة عن ويمكن اإلشارة إلى أساسيات ومتطلبات األمان الصادرة عن الوكال
  .المنصوص عليھا في االتفاقيةامات عن االلتز

  المقدمة  -القسم ألف

ان الرئيسية والمواضيع   -١٥ ر، ومسح لقضايا األم ة للتقري ينبغي أن يتألف ھذا القسم من مالحظات استھاللية عام
ر، و ا التقري ي يتناولھ ية الت ارتالرئيس ى إ أش ة ل ان آخر أي ي أي مك مولة ف ر مش ور غي ن أم ر م الطرف يرغب التقري

   ثارتھا.إالمتعاقد في 

  السياسات والممارسات  -القسم باء

  .عداد التقارير)إ( ٣٢من المادة  ١الفقرة يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في   -١٦

ود المستھلك ووصف   -١٧ ة بالتصرف في الوق ة المتعلق ينبغي أن يشتمل ھذا القسم على بيان يحدد السياسة الوطني
لى جانب بيان يحدد السياسة الوطنية المتعلقة بالتصرف إفيما يخص التصرف في الوقود المستھلك،  الوطنية للممارسات

ايير  فيما يخص التصرف في النفايات المشعة. الوطنية في النفايات المشعة ووصف للممارسات كما ينبغي أن يحدد المع
  المستخدمة في تعريف النفايات المشعة وتصنيفھا.

  نطاق التطبيق  -جيمالقسم 

  .(نطاق التطبيق) ٣المادة المنصوص عليھا في  االلتزاماتيغطي ھذا القسم   -١٨

  يضاح وضع الطرف المتعاقد فيما يتعلق باألمور التالية:إفي ھذا القسم، ينبغي   -١٩

ن إما   (أ)  د أعل ونذا كان الطرف المتعاقد ق ادة المعالجة إ عن ك ة ع ود التصرف في جزءاً من عملي الوق
  ؛٣) من المادة ١بالفقرة ( المستھلك، عمالً 

ات ال ٣) من المادة ٢بالفقرة ( عالن ألغراض ھذه االتفاقية، وعمالً ذا كان قد تم اإلإما و  (ب)  ة نفاي ، عن أي
وي  عة، إتحت ات مش ا نفاي ووي بأنھ ود الن ن دورة الوق ئة ع ت ناش ة وليس عة طبيعي واد مش ى م ال عل

  ؛األرصدةلى المكان الذي ترد فيه تلك النفايات ضمن إذا كان األمر كذلك، إشارة، واإل

م اإلإما و  (ج)  د ت ان ق الً ذا ك ة، وعم ذه االتفاقي الفقرة ( عالن ألغراض ھ ادة ٣ب ود ٣) من الم ، عن أي وق
ً  وقوداً  كونھاطار برامج عسكرية أو دفاعية إمستھلك أو نفايات مشعة في    أو نفايات مشعة. مستھلكا

  األرصدة والقوائم  -القسم دال

  .عداد التقارير)إ( ٣٢من المادة  ٢الفقرة ليھا في المنصوص ع بالتبليغيغطي ھذا القسم االلتزامات   -٢٠
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ـع األطراف المتعاقدة   -٢١   ا.ا واضحً محددة تحديدً  فئات من النفايات على استخدامالتبليغ عن األرصدة  عندتشجَّ

  والرقابي النظام التشريعي  -القسم ھاء

  يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في المواد التالية:  -٢٢

  تدابير التنفيذ  -١٨المادة 

  طار التشريعي والرقابياإل  -١٩المادة 

  الھيئة الرقابية  -٢٠المادة 

ة، ونظام   -٢٣ ان الوطني ات األم ك متطلب رخيص، ينبغي أن يوجز ھذا القسم النظام التشريعي والرقابي بما في ذل الت
يم واإل ة التقي يش، وعملي ان والتفت تھلك وأم ود المس ي الوق ان التصرف ف يم أم ة بتنظ ؤوليات المتعلق ع المس اذ، وتوزي نف
ات المشعة ة  ائلالوس ؛التصرف في النفاي ك المتعلق ة عن تل ة للوظائف الرقابي تقاللية فّعال ة اس ا كفال تم من خاللھ ي ي الت

ة  فافية في األنشطة الرقابي ى تحسين الش ة إل ات المشعة؛ واإلجراءات الرامي ود والتصرف في النفاي بالتصرف في الوق
ا ا أن يصف االعتبارات التي أخذت في الحسبان في وينبغي أيضً  والتواصل مع الجمھور. ر م ان يجب فرض إتقري ذا ك

بأكبر قدر ممكن،  شامالً ھذا القسم لتقرير األول، ينبغي أن يكون ا وفي الرقابة على المواد المشعة بوصفھا نفايات مشعة.
  .االقتضاءدخال تعديالت عليه في التقارير التالية، حسب إعلى أن يجري 

  أحكام األمان العامة األخرى  -القسم واو

  يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في المواد التالية:  -٢٤

  مسؤولية حامل الرخصة  -٢١المادة 

  الموارد البشرية والمالية  -٢٢المادة 

  ضمان الجودة (توكيد الجودة)  -٢٣المادة 

  شعاعات أثناء التشغيلالوقاية من اإل  -٢٤المادة 

  التأھب للطوارئ  -٢٥المادة 

  من الخدمةخراج اإل  -٢٦المادة 

ينبغي أن يتناول ھذا القسم وصف الخطوات المتخذة لتنفيذ االلتزامات المتعلقة بأحكام األمان العامة المنصوص   -٢٥
وطني،  عليھا في ھذه المجموعة من المواد. وينبغي أن يصف أيضاً الكيفية التي يتم بھا تناول االلتزامات على الصعيد ال

  .وحسب االقتضاء، على صعيد المرفق
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  أمان التصرف في الوقود المستھلك  -القسم زاي

  يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في المواد التالية:  -٢٦

  متطلبات األمان العامة  -٤المادة 

  المرافق القائمة  -٥المادة 

  اختيار مواقع المرافق المقترحة  -٦المادة 

  تصميم المرافق وتشييدھا  -٧المادة 

  أمان المرافقتقييم   -٨المادة 

  تشغيل المرافق  -٩المادة 

  التخلص من الوقود المستھلك  -١٠المادة 

فً   -٢٧ م وص ذا القس دم ھ ي أن يق امالً ينبغ راد ا ش ة األف ذة لحماي وات المتخ ار  للخط ن األخط ة م ع والبيئ والمجتم
ة، وينبغي وصف تلك الخطوات فيما يتعلق ب شعاعية المرتبطة بالتصرف في الوقود المستھلك.اإل كل من المرافق القائم

اول االلتزامات  والمرافق المقترحة، والمرافق التي يجري وضعھا قيد التشغيل. وينبغي أن يركز ھذا القسم على كيفية تن
أن االلتزامات تطبق على التصرف في الوقود المستھلك الناشئ عن  لىإشارة وتجدر اإل المنصوص عليھا في كل مادة.

وث. اعالت البح ة ومف وى النووي ات الق ة  محط ان أو الحاج توى األم يم مس ايير لتقي تخدمت مع ا اس ى إوحيثم ال إل دخ
   تحسينات على األمان، تشجع األطراف المتعاقدة على التبليغ عن تلك المعايير.

  في النفايات المشعةأمان التصرف   -القسم حاء

  يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في المواد التالية:  -٢٨

  متطلبات األمان العامة  -١١المادة 

  المرافق القائمة والممارسات السابقة  -١٢المادة 

  اختيار مواقع المرافق المقترحة  -١٣المادة 

  تصميم المرافق وتشييدھا  -١٤المادة 

  أمان المرافقتقييم   -١٥المادة 

  تشغيل المرافق  -١٦المادة 

  غالقالتدابير المؤسسية بعد اإل  -١٧المادة 
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فً   -٢٩ م وص ذا القس دم ھ ي أن يق امالً ينبغ راد ا ش ة األف ذة لحماي وات المتخ ار  للخط ن األخط ة م ع والبيئ والمجتم
ة  وينبغي شعاعية المرتبطة بالتصرف في النفايات المشعة.اإل ق بكل من المرافق القائم ا يتعل ك الخطوات فيم وصف تل

والممارسات السابقة، والمرافق المقترحة، والمرافق التي يجري وضعھا قيد التشغيل، ومرافق التخلص من النفايات التي 
م  ا.إت ادة غالقھ ا في كل م اول االلتزامات المنصوص عليھ ة تن ى كيفي ذا القسم عل وا وينبغي أن يركز ھ د ذات من الم

ان أو الحاجة  .الصلة يم مستوى األم ى إوحيثما استخدمت معايير لتقي ان أو إل داخالت في األم ينات إجراء م دخال تحس
  عليه، تشجع األطراف المتعاقدة على التبليغ عن تلك المعايير.

  النقل عبر الحدود  -القسم طاء

  .لنقل عبر الحدود)(ا ٢٧المادة يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في   -٣٠

 المتعلقة بعمليات النقل عبر الحدود. خبراتھاتشجع األطراف المتعاقدة على التبليغ في ھذا القسم عن   -٣١

  المصادر المختومة المھَملة  -القسم ياء

 .(المصادر المختومة المھملة) ٢٨المادة يغطي ھذا القسم االلتزامات المنصوص عليھا في   -٣٢

ة  وينبغي  -٣٣ دير التصرف في المصادر المختوم أن يقّدم ھذا القسم وصفاً شامالً للنظام التشريعي والرقابي الذي ي
  المھملة، بما في ذلك القضايا التالية:

 حالة المصادر المختومة المھملة في إطار تشريعاته الوطنية؛ 

  ك ي ذل ا ف ة، بم ة المھمل ادر المختوم ي المص ة للتصرف ف تراتيجية الوطني ة االس ؤوليات القانوني المس
 الخاصة بمصّنعي وموّردي ومالكي ومستخدمي المصادر المختومة للتصرف فيھا في نھاية عمرھا؛

 :د فيھا موقع موّردي المصادر المختومة  فيما يتعلق باألطراف المتعاقدة التي يُحّدد فيھا أو ُحدِّ

 المتعلق بإعادة دخول المصادر المختومة المھملة إلى أراضيه، لغرض إعادتھا إلى صانٍع  اإلطار
ٍل لتلقي وحيازة المصادر المختومة المھملة،   مؤھَّ

 .واعتبار أنَّ لنھج استرجاع المصادر المختومة، إن ُوِجد، مصدراً وطنياً من دولة أجنبية  

  لتحسين األمان الجھود العامة  -القسم كاف

ع إلليوفر ھذا القسم فرصة لتقديم ملخص لقضايا األمان ذات األھمية التي تم تحديدھا من قبل، و  -٣٤ جراءات المزم
ً  اتخاذھا مستقبالً    .لمعالجة تلك القضايا، بما في ذلك تدابير التعاون الدولي، حيثما كان ذلك مناسبا

٣٥-   ً   ما يلي أن يلخص ھذا القسم وينبغي أيضا

 المتخذة لمعالجة االقتراحات والتحديات التي تم تحديدھا في االجتماعات االستعراضية السابقة؛التدابير   (أ)  
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السّمات القوية في ممارساتھا الحالية، والمجاالت المحتملة التي يمكن تحسينھا، والتحديات الكبرى التي   (ب)  
 .حّددھا الطرف المتعاقد لذاته وكيف ينوي ھذا الطرف معالجة ھذه المسائل

  :ينبغي أن يقدم ھذا القسم  -٣٦

  لتلك البلدان المضيفة، أو التي استضافت، أو تخطط الستضافة بعثات استعراض النظراء الدولية وبعثات
  المتابعة، وصًفا للسياسات والخطط والجداول الزمنية لتلك البعثات؛ 

 ات استعراض  وأن يتطرق إلى التدابير المتخذة من الطرف المتعاقد لنشر ة ببعث ارير المتعلق طواعية التق
  النظراء الدولية الموفدة إليه.

ذ   -٣٧ ي تنفي فافية ف اح والش ز االنفت ل تعزي ن أج ذة م راءات المتخ ات عن اإلج م معلوم ذا القس مل ھ ي أن يش وينبغ
  االلتزامات بموجب االتفاقية. 

  المرفقات  -القسم الم

  التالية بالتقارير الوطنية: لحاق المرفقاتإيجوز   -٣٨

  قائمة بمرافق التصرف في الوقود المستھلك؛  (أ) 

  قائمة بمرافق التصرف في النفايات المشعة؛و  (ب) 

  ا)؛خراجھا من الخدمة (وقف تشغيلھا نھائيً إقائمة بالمرافق النووية التي تجري عملية و  (ج) 

  رصيد الوقود المستھلك؛و  (د) 

  المشعة؛رصيد النفايات و  (ھـ) 

  لى ذلك؛إلى القوانين واللوائح والمتطلبات واألدلة الوطنية، وما إمرجعية شارات إو  (و) 

  لى التقارير الوطنية والدولية الرسمية المتعلقة باألمان؛إمرجعية شارات إو  (ز) 

ى طلب لبناًء على تقارير البعثات االستعراضية الدولية التي جرى االضطالع بھا إمرجعية شارات إو  (ح) 
   ؛طرف متعاقد

  ومواد أخرى ذات صلة.  (ط) 
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 مرفق المبادئ التوجيھية بشأن

  شكل وھيكل التقارير الوطنية:

  المتاحة للعام الممارسات الطوعية المتعلقة بالمعلومات

  

دة ُمشجعة  إن األطراف المتعاق ة ف ة االستعراضية لصالح األطراف المھتم ى العملي توخياً إلضفاء مزيد من الشفافية عل
  على أن تنفذ، على أساس طوعي، الممارسات التالية:

ارير. وبوج ٣٢تعميم تقاريرھا الوطنية بموجب المادة   (ا) ك التق ة أو من موجزات تل ه خاص يوصي من االتفاقي
  بأن تعرض التقارير الوطنية أو موجزاتھا على شبكة االنترنت إلتاحتھا بشكل أوسع لألطراف المھتمة.

ادة   )٢( ة االستعراضية بمقتضى الم اء العملي دة أخرى أثن ا من أطراف متعاق وتعميم األسئلة والتعليقات التي تتلقاھ
ات، دون تسمية ) من االتفاقية، بما في ذلك اإلجابات المقدمة ٣(٣٠ ك اإلجاب على تلك األسئلة والتعليقات أو موجزات تل

  األطراف المتعاقدة التي قدمت األسئلة أو التعليقات.

وز أيًض  )٣( ا ويج رى، إذا م ات ألغراض أخ دة كمصدر للمعلوم ة لألطراف المتعاق ارير الوطني تخدم التق ا أن ُتس
ات المشعة ُعممت. إذ أنھا تقدم معلومات شاملة عن أمان التصر ان التصرف في النفاي ود المستھلك وعن أم ف في الوق

 ً   واضحاً. وتستخدمھا العديد من البلدان في تدريب موظفيھا. في الدولة المعنية على  نحو مرتب ترتيبا

  




