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توزيع عام
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األصل :انكليزي

مبادئ توجيھية بشأن التقارير الوطنية المقدمة
بموجب اتفاقية األمان النووي

أوالً -مقدمة
المقصود بھذه المبادئ التوجيھية ،التي وضعتھا األطراف المتعاقدة عم الً بالم ادة  ٢٢م ن اتفاقي ة األم ان
-١
النووي )تسمّى فيم ا يل ي ’االتفاقي ة‘( ،ھ و أن ت ـُقرأ جنب ا ً إل ى جن ب م ع ن ص االتفاقي ة .والغ رض منھ ا ھ و ت وفير
إرشادات لألطراف المتعاقدة بشأن المواد التي قد يكون من المفيد إدراجھا في التقارير الوطنية المنصوص عليھ ا
بمقتضى الم ادة  ٥م ن االتفاقي ة وبالت الي تيس ير إج راء أنج ع اس تعراض ممك ن لطريق ة تنفي ذ األط راف المتعاق دة
لاللتزامات الواقعة على عاتقھا بموجب االتفاقية.
-٢
ومع مراعاة الم ادة  ١٠م ن االتفاقي ة ،ينبغ ي أن تش رك الھيئ ة الرقابي ة المنظم ات األخ رى الت ي تم ارس
أنشطة ترتبط ارتباطا ً مباشراً بالمنشآت النووية ،لكي تتمكن ھذه المنظمات من المش اركة ف ي عملي ة االس تعراض
وفق ا ً لمس ؤولية ك ٍّل منھ ا .وينبغ ي دع وة ھ ذه المنظم ات ،وعل ى وج ه الخص وص المنظم ات الم رخص لھ ا أو
المش ِّغلة ،إلى المساھمة في إعداد التقارير الوطنية وحضور االجتماعات االستعراضية.
-٣
اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية األمان النووي ،في اجتماع خ الل الم ؤتمر الدبلوماس ي ال ذي عق د
الن فيين ا بش أن األم ان
في فيينا ي وم  ٩ش باط/فبراير  ٢٠١٥للنظ ر ف ي اقت راح لتع ديل اتفاقي ة األم ان الن ووي ،إع َ
النووي حول مبادئ تنفيذ ھدف اتفاقية األمان النووي الرامي إلى منع الحوادث والتخفيف من العواقب اإلشعاعية.
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ثانيا ً -لمحة عامة
ألف -االعتبارات األساسية
إن مفھوم االتفاقية األساسي يكم ن ف ي تطبي ق األط راف المتعاق دة للمب ادئ واألدوات المعت رف بھ ا عل ى
-٤
عال من األمان النووي والحفاظ عليه في شتى أنحاء العالم ،وإخضاع التقارير
نطاق واسع من أجل بلوغ مستوى ٍ
الوطني ة بش أن تنفي ذ تل ك المب ادئ واألدوات الستعراض ات النظ راء ف ي إط ار مش اركة دولي ة .وعل ى التق ارير
الوطنية ،بموجب المادة  ١من االتفاقية ،أن توضح الكيفية الت ي ت م بھ ا بل وغ أھ داف االتفاقي ة ،وال س يما التوص ل
عال من األمان النووي .وينبغي دعوة جمي ع األط راف الت ي تتحم ل مس ؤوليات قانوني ة ،فيم ا يخ ص
إلى مستوى ٍ
أمان المنشآت النووية أو تنظيمھا ،ضمن الطرف المتعاقد إلى المساھمة في تجمي ع أج زاء التقري ر ال وطني ،وفق ا ً
لما تم توقعه في نص االتفاقية.
وتتمثل النية م ن تنفي ذ عملي ة اس تعراض االتفاقي ة عل ى مراح ل منتظم ة ف ي تش جيع التحس ين المتواص ل
-٥
لألمان ككل .وينطوي التحضير لتقديم التقارير الوطني ة وفق ا ً للم ادة  ٥م ن االتفاقي ة عل ى عملي ة تقي يم ذات ي لتنفي ذ
االلتزام ات المترتب ة عل ى االتفاقي ة ،ترك ز عل ى التح ديات الت ي ينبغ ي تناولھ ا وإج راءات المتابع ة المتخ ذة من ذ
االجتماع االستعراضي األخير .ويتطلب ذلك تقديم التقارير بشأن التغييرات الطارئة من ذ ص دور التقري ر ال وطني
السابق مع االستمرار في تقديم التقارير بشأن كامل االلتزامات المنصوص عليھا في االتفاقية.
-٦

ومع مراعاة ما يلي:


لكل طرف متعاق د الح ق ف ي أن يق دم تقري راً وطني ا ً يك ون بالش كل والط ول والھيك ل ال ذي ي راه
الطرف المتعاقد ضروريا ً من أجل وصف الكيفية التي ن َّفذ بھا التزاماته بموجب االتفاقية؛



وإن ض رورة إج راء اس تعراض ك فء وفع ال تقتض ي أن تك ون التق ارير الوطني ة متماثل ة ف ي
الشكل قدر المستطاع ،لتيسير المقارنة؛



ومن الممكن اتـّباع نھج مرن حيال كتابة التقارير الوطنية.

ينبغي للتقرير الوطني:

١



أن يتناول ،بالقدر الالزم من التفص يل ،جمي ع جوان ب االلتزام ات المنص وص عليھ ا )الم واد ٦
إلى  (١٩في االتفاقية ،وذلك بغي ة إتاح ة اس تعراض كام ل وش امل بواس طة األط راف المتعاق دة
األخرى١؛



وأن يتسم بما يكفي من الشمولية ليتيح تقييما ً حقيقيا ً لمدى الوفاء بك ٍّل من االلتزام ات وبم ا يكف ي
من اإليجاز لتيسير الناحية العملية لكتابة التقرير الوطني واستعراضه؛



وأن يوفـّر معلومات شاملة استناداً إلى الوضع الفعلي؛

ال تنص المادتان  ٤و ٥من االتفاقية على تقديم تقرير منفصل.
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وأن يسلك نھجا ً قائما ً على تناول المواد الواحدة تلو األخرى ،في ظ ل المراع اة الواجب ة لمفھ وم
’األمان ككل ال يتجزأ‘؛



وأن يميّز تمييزاً واضحا ً بين اللوائح المنصوص عليھا في اللوائح الوطنية وبين حالة تنفي ذ ھ ذه
المتطلبات؛



وأن يمي ز تميي زاً واض حا ً ب ين اإلج راءات الت ي تتخ ذھا الھيئ ة الرقابي ة وتل ك الت ي يتخ ذھا
المرخص لھم؛



وأن يدعم عملية االستعراض عبر تمك ين األط راف المتعاق دة األخ رى م ن االس تدالل عل ى أي ة
تغيرات وإنجازات مع إبقاء السياق العام نـصب أعينھا؛



وأن يعكس االقتراحات والتح ديات )انظ ر المرف ق الراب ع م ن "المب ادئ التوجيھي ة بش أن عملي ة
االس تعراض بموج ب اتفاقي ة األم ان الن ووي"( المح ددة خ الل االجتم اع االستعراض ي الس ابق
للط رف المتعاق د ،باإلض افة إل ى المواض يع والقض ايا الھام ة الم ذكورة ف ي التقري ر الم وجز
الصادر عن االجتماع االستعراضي المذكور؛



وأن ي ولي المراع اة الواجب ة للقض ايا والتوجّ ھ ات ذات الص لة باألم ان الن ووي ،مث ل تل ك الت ي
تك ون األط راف المتعاق دة ق د ح ددتھا خ الل االجتم اع االستعراض ي الس ابق خ الل االجتم اع
التنظيم ي ،أو ف ي تقري ر الوكال ة ع ن مالحظ ات األم ان العام ة المب ين ف ي القس م الثال ث م ن
"المبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض بموجب اتفاقية األمان النووي"؛



وأن يناقش أمان المنشآت النووية عبر تقديم بيانات مجمّعة ،وتحليالت عام ة ،وتوجّ ھ ات ش املة
في ميدان األمان ،وأن ين اقش أيض اً ،عن د االقتض اء ،قض ايا خاص ة تتعل ق باألم ان فيم ا يخ ص
منشآت نووية معيّنة؛



وأن يدرج معلومات مفصلة وبيانات داعمة ضمن مرفقات ،حسب االقتضاء؛



وأن يحدد التحديات التي يواجھھا الطرف المتعاقد لتحسين األمان في منشآته النووية؛



وأن يعبِّر عن الجھود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي والمساعدة المق َّدمة لتحسين األمان
النووي على نطاق العالم.

باء -اقتراحات عامة بشأن ھيكل التقرير الوطني وشكله
ينبغي لجميع المعلومات الواردة في التقارير الوطنية أن تكون على صلة صريحة بمادة معيّن ة م ن م واد
-٧
االتفاقية ،وينبغي ترتيبھا تبعا ً ’للمواد الفرعية‘ كما ھي واردة في االتفاقي ة .وم ن ش أن ذل ك أن يس اعد أيض ا ً عل ى
إسناد األسئلة والتعليقات المعروضة على الموقع الشبكي الم أمون ض من عملي ة االس تعراض ،بن اء عل ى االلت زام
الذي يقابلھا في االتفاقية .ولمساعدة المستعرض ين ،ينبغ ي إدراج ال نص الكام ل لك ل م ادة م ن م واد االتفاقي ة عن د
بداية ك ٍّل من فصول التقرير الوطني.
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وينبغ ي تف ادي االزدواجي ة ض من التقري ر ال وطني ع ن طري ق اعتم اد إح االت مرجعي ة متقاطع ة ،عل ى
-٨
سبيل المثال.
وينبغي للتقرير الوطني أن يشير ،حسب االقتضاء ،إلى تقارير وطنية رسمية أخرى متاحة ،وإلى تقارير
-٩
البعثات االستعراضية الوطنية والدولية .وكلم ا أمك ن ذل ك ،ينبغ ي إدراج إش ارات مرجعي ة إل ى منش ورات متاح ة
عبر اإلنترنت.
 -١٠وبينما يحبذ استكمال التقارير الوطنية ببيانات إضافية ،ف إن م تن التقري ر ال وطني ف ي ح د ذات ه ينبغ ي أن
يحتوي عل ى جمي ع عناص ر المعلوم ات الرئيس ية الالزم ة لي تمكن المستعرض ون م ن تقي يم طريق ة بل وغ الط رف
المتعاقد ألھداف االتفاقية أو طريقة سعيه إلى بلوغھا.
 -١١وينبغي لمقدار البيانات و/أو المعلومات الواردة في المرفقات أال ّ تتع ّدى حداً معقوالً قد يؤدي تجاوزه إلى
اتـّشاح استنباطات التقرير الوطني بالغموض.
 -١٢وينبغي أال يتجاوز العدد اإلجمالي لص فحات التقري ر ال وطني رقم ا ً معق والً .وفيم ا يخ ص طرف ا ً متعاق داً
لديه منشآت نووية قيد التشغيل ،توحي التجربة بأن ھذا ال رقم يج وز أن ين اھز  ١٥٠ص فحة تقريب اً ،فيم ا ع دا أي ة
مرفقات ضرورية .أمّا بالنسبة لألطراف المتعاقدة التي ال تملك منشآت نووية ،فقد أظھرت التجرب ة أن ھ ذا الع دد
أقل بكثير من ذلك.
 -١٣وينبغي للتقرير الوطني أن يتضمن فھرس محتويات .ولمس اعدة الق ارئ ،ينبغ ي للتقري ر أن يعتم د أرق ام
مواد االتفاقية كأساس لمخطط ترقيم كافة األقسام .وقد يكون أيضا ً م ن المفي د اس تخدام نظ ام إدراج ترويس ات ف ي
أعلى الصفحات .وعند الضرورة ،ينبغي إدراج قائمة باألسماء المختصرة أو التعاريف أو المختصرات.
وم ن أج ل تيس ير مناول ة التق ارير الوطني ة ،ينبغ ي إع دادھا عل ى ص فحات بقي اس A4

-١٤
) ٢٩٧ملم ×  ٢١٠ملم( الشائعة االستخدام.
-١٥

وينبغي تقديم التقارير الوطنية


إلكترونياً ،عبر موقع ويب مأمون ،على شكل ملف واحد من نسق  .PDFوينبغي لحج م المل ف،
ش امالً ك ل م ا ھ و م درج ف ي التقري ر م ن رس وم وج داول بياني ة وش رائح ع رض وغيرھ ا ،أال ّ
يتع ّدى  ٥ميغابايت؛



وعلى شكل نسخة ورقية واحدة ،مق ّدمة إلى األمانة ،ض من وثيق ة مجل ـّدة واح دة تتض من ال نص
الرئيسي باإلضافة إلى جميع المرفقات.

جيم -اقتراحات عامة بشأن محتوى التقرير الوطني
 -١٦ينبغي للتقارير الوطنية أن تركز على وصف التدابير المعيّنة التي ينف ـّذھا ط رف متعاق د م ن أج ل تن اول
المواد الواردة في االتفاقية.
 -١٧ولتيسير عملية االستعراض ،ينبغي دائما ً اعتماد تقرير قائم بذاته بدالً من تقري ر مق ّي د ق د يخض ع للتغيي ر
واالستيفاء ،وذلك من أجل تفادي الحاجة إلى إيراد اإلشارات المرجعية بشأن التقارير السابقة واستعراضھا.
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 -١٨وقد يلزم أن يتضمن أول تقرير وطني يقدمه طرف متعاقد معلومات أكثر استفاضة من تل ك ال واردة ف ي
التقارير الالحقة ،وكذلك بشأن البرنامج النووي للطرف المتعاقد.
 -١٩وفيما يظل التقرير الوطني الذي يقدمه الطرف المتعاقد في االجتماعات الالحقة قائما ً بذاته ،ينبغ ي ل ه أن
يسلط الضوء على المعلومات المستوفاة المتعلقة بأمور تم التطرق لھا في التق ارير الس ابقة ،مش يراً إل ى التغي رات
الھامة التي طرأت على قوانين ولوائح وممارسات األمان النووي الوطنية .وينبغي له أيضا ً أن يتطرق إلى قضايا
األمان التي ورد ذكرھا في التقرير السابق للطرف المتعاقد أو التي نشأت منذ التقري ر الس ابق .وينبغ ي ل ه ،بوج ه
خاص ،أن يتطرق إلى التقدم المحرز في تحسينات األمان المنفذة ف ي منش آت نووي ة قائم ة .وينبغ ي ل ه أن يتن اول
أي ة توص يات ت م اعتمادھ ا ف ي الجلس ات العام ة المعق ودة ض من إط ار االجتم اع االستعراض ي الس ابق لألط راف
المتعاقدة وأن يتناول أية مواضيع معيّنة تم تحديدھا خالل االجتماع التنظيمي ،فضالً عن أي اقتراحات أو تحديات
ورد ملخص لھا في تقرير االستعراض القطري عن ذلك الطرف المتعاقد في اجتماع استعراضي سابق .وأخي راً،
ُتشجَّ ع بشدة األطراف المتعاقدة على أن تتطرق في تقاريرھا الوطنية لنتائج النظراء االستعراض ية الدولي ة حيثم ا
كان ذلك قابالً للتطبيق ومالئماً ،بما في ذلك التوصيات وإجراءات المتابعة.
 -٢٠وتوفر مع ايير األم ان الص ادرة ع ن الوكال ة ،وال س يما أساس يات ومتطلب ات األم ان ،األس اس لم ا يش ِّكل
مستوى رفيعا ً من األمان ،وھي موضوعية وشفافة ومحايدة تكنولوجيا ً ،الذي يقدم إرشاداً قيّما ً بشأن كيفي ة الوف اء
بااللتزامات الواردة ف ي االتفاقي ة .ويمك ن عن د تق ديم التق ارير ع ن االلتزام ات ال واردة ف ي االتفاقي ة أن يش ار إل ى
أساسيات ومتطلبات األمان التي وضعتھا الوكالة.
-٢١

وينبغي لك ٍّل من التقارير الوطنية أن يتضمن "مقدمة" و"موجزاً" وفقا ً لما ورد وصفه في الفصل الثالث.

 -٢٢وينبغ ي أن تنط وي التق ارير الوطني ة عل ى أي ة إش ارات مرجعي ة ض رورية إل ى الق وانين الوطني ة وإل ى
الترتيبات التشريعية والتنظيمية واإلدارية.

دال -استعراض المواد الواحدة تلو األخرى
 -٢٣بالنسبة لكل مادة ،وتبعا ً لھيكل المواد الفرعية المعنية من االتفاقية ،يتضمن الفصل الثالث اقتراحات لھ ذه
المبادئ التوجيھية بشأن القضايا التي قد يلزم تناولھا.
 -٢٤وينبغي لألطراف المتعاقدة أن توفـّر المعلومات ذات الصلة لكل من الم واد ،حس ب االقتض اء ،باس تخدام
الھيك ل الت الي بغي ة التميي ز بش كل واض ح ب ين اإلج راءات الت ي تتخ ذھا الھيئ ة الرقابي ة وتل ك الت ي تتخ ذھا الجھ ة
)الجھات( المرخص لھا:
)أ(

بيان موجز بشأن تنفيذ االلتزام )االلتزامات( بموجب تلك المادة؛

)ب(

ووصف ألھم القوانين واللوائح والترتيبات اإلدارية الوطنية التي تخضع لھ ا ھ ذه الم ادة أو ھ ذه
المادة الفرعية؛

)ج(

ووص ف لكيفي ة تنفي ذ العناص ر المش ار إليھ ا ف ي البن د )ب( الس الف ال ذكر ،والنت ائج المحقق ة
بواسطة:
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الھيئة الرقابية،
’‘١
و/أو حاملي الرخص،
’‘٢
و/أو المنظمات األخرى ذات المس ؤولية ع ن األم ان الن ووي ض من الط رف المتعاق د،
’‘٣
حسب االقتضاء.
وينبغي للتدابير المتخذة أن تتناول كالًّ من أنواع أو أجيال المنشآت النووي ة وك ذلك ،عن د الض رورة ،المنش آت
المعيّنة؛
)د(

وأنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين؛

)ھـ(

وموجز مقتضب عمّا يكون قد طرأ ،منذ التقرير السابق ،من تغيّرات فيما يخص تلك المادة.

ويجوز ،عند االقتضاء ،للمعلومات اإلضافية التي تبرز تنفيذ االلتزام الناشئ )االلتزامات الناشئة( بموجب تلك
المادة أن تتضمن:
)و(

وصفا ً للخطط والتدابير الخاصة باتخاذ إجراءات تصحيحية على الص عيد ال وطني ،م ع اإلش ارة
إلى أي تعاون دولي ضروري؛

)ز(

ووصفا ً للخطط والتدابير المتعلقة بالمنشآت النووية المخطط لھا؛

)ح(

واإلشارات المرجعية إلى أجزاء أخرى من التقرير الوطني ،حسب االقتضاء.

ھاء -األطراف المتعاقدة التي ليست لديھا منشآت نووية
 -٢٥ينبغي للتقرير الوطني الذي يقدمه طرف متعاقد ليست لديه منشآت نووية أن يتبع الش كل الس الف ال ذكر،
متناوالً مواد االتفاقية حسبما يُعتبر مالئما ً من أجل بيان إنجازاته.
 -٢٦ويُش جَّ ع بوج ه خ اص عل ى تق ديم تق ارير ع ن الم واد  ٧و ٨و ١٦م ن االتفاقي ة فيم ا يخ ص األط راف
المتعاقدة التي ليست لديھا منشآت نووية مخطط لھا أو قيد التشغيل.
ال م ن األم ان
 -٢٧ويُرحَّ ب ب إبراز الط رف المتعاق د اللتزام ه بھ دف االتفاقي ة المتمث ل ف ي تحقي ق مس توى ع ٍ
الن ووي م ن خ الل تق ديم التق ارير بش أن أنش طة أخ رى ذات ص لة .وبالمث ل فإن ه م ن المح ّب ذ تق ديم معلوم ات ع ن
األنشطة التي تغطيھا المواد  ٩و  ١٠و  ١٥من االتفاقية.
 -٢٨وفيما يتعلق بالتقرير الوطني الذي يقدمه طرف متعاقد ليست لديه منشآت نووية ولكن يعتزم الشروع في
برن امج للق وى النووي ة ،يش جَّ ع عل ى اإلب الغ ع ن الم واد  ١٠إل ى  ١٩م ن االتفاقي ة فيم ا يخ ص مراقب ة الط رف
المتعاقد لبرنامجه المقبل المعتزم للق وى النووي ة .وينبغ ي أن يق دم الط رف المتعاق د ال ذي يعت زم تش ييد أول منش أة
نووية له تقارير عن جمي ع الخط وات الض رورية الت ي ت م اتخاذھ ا أو يُز َم ع اتخاذھ ا قب ل ب دء تش ييد المنش أة فيم ا
يتعلق بالتخطيط الطويل األجل للبنية األساسية الالزمة وإقامتھ ا .ويش جَّ ع ھ ذا الط رف المتعاق د عل ى أن يبل غ ع ن
بعثات استعراض النظراء الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ االستنباطات وخطط المتابعة.
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الصفحة ٧

ثالثا ً -اقتراحات مفصلة بشأن محتوى التقرير الوطني
ألف -المقدِّ مة
-٢٩

ينبغي لمقدمة التقرير الوطني أن تتضمن ما يلي:


مالحظات تمھيدية عامة تشرح السياسات الوطنية حيال األنشطة النووية؛



ولمحة عامة عن البرنامج النووي الوطني؛



وبي ان ع ن الت زام الط رف المتعاق د باالتفاقي ة ،بم ا يش مل مس حا ً لقض ايا األم ان الرئيس ية الت ي
يتناولھا التقرير الوطني؛



وتفسيرات بشأن إعداد التقرير الوطني وھيكله وسماته الرئيسية) ،خاصة إذا جاءت متباين ة م ع
ما يرد في ھذه المبادئ التوجيھية(.

باء -الموجز
 -٣٠ينبغي لموجز التقرير الوطني أن يسلـّط الضوء على جھود الطرف المتعاق د المتواص لة م ن أج ل تحقي ق
أھداف االتفاقية .وينبغي أن يكون بمثابة مصدر رئيس ي للمعلوم ات عب ر إيج از المعلوم ات المس توفاة بخص وص
المسائل التي تطوّ رت منذ صدور التقرير ال وطني الس ابق ،وعب ر تركي ز المناقش ات عل ى التغ ّي رات ذات األھمي ة
الت ي ط رأت عل ى الق وانين والل وائح والترتيب ات اإلداري ة الوطني ة وعل ى الممارس ات المرتبط ة باألم ان الن ووي،
وكذلك عبر إبراز متابعة المستجدات في الفترات التي تفصل بين االجتماعات االستعراضية.
-٣١

وينبغي للموجز:


أن يتطرق إلى قضايا األمان ذات األھمية التي يكون قد ورد ذكرھا في التقرير الوطني الس ابق
للطرف المتعاقد أو تلك التي تكون قد نشأت منذ التقرير الوطني السابق؛



وأن يتطرق إلى ما يتعلق باألمان من أنشطة وبرامج مخط ط لھ ا أو مقترح ة للفت رة الت ي تس بق
إعداد التقرير الوطني التالي؛



وأن يولي اھتماما ً خاصا ً بالقضايا والمواضيع التي تح ّددھا أو تتفق عليھا األطراف المتعاقدة في
االجتماع التنظيمي .وقد تختلف ھذه المواضيع من اجتماع استعراضي إلى آخ ر ،كم ا يمك ن أن
تكون ذات صلة بعدة مواد؛



وأن يتطرق إلى تجاوب الطرف المتعاقد مع نتائج استعراض النظ راء الس ابق للط رف المتعاق د
المعني ،وال سيما االقتراحات أو التحديات الملخصة ف ي تقري ر االس تعراض القط ري ع ن ذل ك
الط رف المتعاق د؛ وبالمث ل ،أي إع الن أو إج راء مقب ول طوعي ا ً ت م تقديم ه خ الل االجتم اع
االستعراضي السابق؛
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الصفحة ٨



وأن يبين التغيرات ذات الشأن في البرامج والتدابير الوطنية الخاصة بالطاقة النووي ة والخاص ة
بالرقابة لدى الطرف المتعاقد المتخذة لالمتثال لاللتزامات الواردة في االتفاقية؛



وأن ي رد عل ى تقري ر الوكال ة ع ن مالحظ ات األم ان العام ة )انظ ر القس م الثال ث م ن المب ادئ
التوجيھية بشأن عملية االستعراض بموج ب اتفاقي ة األم ان الن ووي( إذا ت م ت وفيره وإذا م ا ك ان
يتعلق بالحالة الوطنية الخاصة؛



وفيما يخص البلدان المضيفة أو التي استضافت أو تخطط الستض افة بعث ات اس تعراض نظ راء
دولية وبعثات متابعة ،أن يتضمن وص ًفا للسياسات والخطط والجداول الزمنية لتلك البعثات؛



وأن يتطرق لنتائج بعثات استعراض النظراء الدولية ،بما في ذل ك بعث ات الوكال ة الت ي تنف ذ ف ي
الط رف المتعاق د أثن اء فت رة االس تعراض ،والتق دم ال ذي أح رزه الط رف المتعاق د ف ي تنفي ذ أي
استنباطات ،وخطط المتابعة؛



وأن يتضمن التدابير المتخذة من الطرف المتعاقد لينشر بصفة طوعية التقارير المتعلق ة ببعث ات
استعراض النظراء الدولية الموفدة إليه؛



وأن يتط رق للخب رة التش غيلية وال دروس المس تفادة واإلج راءات التص حيحية المتخ ذة للتص دي
للحوادث واألحداث ذات األھمية ألمان المنشآت النووية؛



وأن يتطرق للدروس المستفادة من تدريبات وتمارين الطوارئ؛



وأن يتطرق لإلجراءات المتخذة لتحسين الشفافية واالتصاالت مع الجمھور؛



وأن يس تجيب ألي ة توص يات معتم دة خ الل الجلس ات العام ة لالجتم اع االستعراض ي الس ابق
لألطراف المتعاقدة.

جيم -التبليغ بشأن كل ٍّ مادة على حدة
 -٣٢توفـّر القوائم التالية أمثلة مفيدة لقضايا قد تتطرّ ق لھا األطراف المتعاق دة ،حس ب االقتض اء ،بموج ب ك ِّل
مادة من المواد .وقد تم ترتيب القوائم وفقا ً لمواد االتفاقية وموادھا الفرعية ذات الص لة .وال يفت رض بھ ذه األمثل ة
أن تستبعد قضايا أخرى ق د تك ون ،ھ ي أيض اً ،ذات أھمي ة ف ي إب راز االمتث ال لاللتزام ات المنص وص عليھ ا ف ي
االتفاقية.
 -٣٣وإذا جاز تفسير إحدى ھذه القضايا باعتبارھا توسّع نطاق االلتزامات الواردة ف ي االتفاقي ة ،تك ون الغلب ة
عندئذ لنص االتفاقية.
المادة  ٦المنشآت النووية القائمة
تشكل المادة  ٦من االتفاقية التزاما ً أوليا ً لألطراف المتعاقدة الجديدة .ومن اإللزامي تضمين التقرير الوطني األول
معلوم ات وافي ة ع ن ك ل م ا ل ه ص لة م ن ت دابير منف ـّذة وق رارات مت ـّخذة عل ى ض وء ھ ذه الم ادة ووفق ا ً لألحك ام
الواردة في المادة  ٦من االتفاقية ،بما يشمل:
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الصفحة ٩



قائمة بالمنشآت النووية القائمة حسب تعريفھا الوارد في المادة  ٢من االتفاقية )إذا كانت القائم ة
طويلة فيلزم أن ترد ضمن أحد مرفقات التقرير(؛



ولمحة عامة عن تقييمات األمان المنفـّذة على ضوء المادة  ٦من االتفاقية وأھم نتائجھا ،وتعيين ا ً
للمنشآت النووية القائم ة الت ي وُ ج د أن ه م ن الض روري تعزي ز أمانھ ا تعزي زاً ملموس ا ً بمقتض ى
نص المواد  ١٠إلى  ١٩من االتفاقية ،أو تلك التي يتعذر فيھا إجراء مثل ھذا التعزيز؛



ولمحة عامة عن البرامج والتدابير الرامية إلى تعزيز أمان المنشآت النووية الخاضعة للتعزي ز؛
وتعيينا ً للمنشآت التي تم بشأنھا اتخاذ قرارات باإلغالق؛



وبيانا ً عن موقف الط رف المتعاق د بش أن حال ة ك ٍّل م ن المنش آت النووي ة المدرج ة عل ى القائم ة
)ك القرارات المتخ ذة أو المخط ط اتخاذھ ا بخص وص إغ الق المنش أة ،أو تبري ر االس تمرار ف ي
تشغيلھا أو إعادة تشغيلھا( ،م ع ش رح كيفي ة مراع اة جوان ب األم ان وغيرھ ا م ن الجوان ب عن د
اتخاذ ھذا الموقف.

ولتق ديم التق ارير الالحق ة ،وض عت األط راف المتعاق دة ممارس ة تعتب ر بموجبھ ا الم ادة  ٦م ن االتفاقي ة عل ى أنھ ا
التزام دائم بتقييم أمان المنشآت القائمة تقييما ً منتظما ً وتعزيز ھذا األمان عند الضرورة ،وكذلك ،ف ي موع د تق ديم
التقرير ،تبرير القرارات ذات الصلة المتخذة بمقتضى أحكام المادة  ٦من االتفاقي ة واإلب الغ ع ن تل ك الق رارات.
وفي العادة ،تتضمن التقارير الوطنية الالحقة:


قائم ة مس توفاة بالمنش آت النووي ة القائم ة حس ب تعريفھ ا ال وارد ف ي الم ادة  ٢م ن االتفاقي ة )إذا
كانت القائمة طويلة فيلزم أن ترد ضمن أحد مرفقات التقرير(؛



ولمحة عامة عن القضايا الھامة ذات الصلة باألمان ،بما فيھا األحداث التي طرأت في المنشآت
النووية على مدى األعوام الثالثة األخيرة ،والتدابير المتـّخذة استجابة لتلك القضايا؛



ولمح ة عام ة ع ن الب رامج والت دابير المخط ط لھ ا م ن أج ل تعزي ز األم ان فيم ا يخ ص ،حس ب
االقتضاء ،كالًّ من أنواع أو أجي ال المنش آت النووي ة )يمك ن التبلي غ ع ن التع ديالت المنف ذة فع الً
بموجب المادة  ١٨من االتفاقية(؛



وتعيينا ً للمنشآت التي اتخذت بشأنھا قرارات إغالق؛



وبيانا ً عن موقف الطرف المتعاقد بشأن استمرار تشغيل المنشآت النووية ،بما فيھ ا تل ك الت ي ال
تمتثل لاللتزامات الواردة في المواد  ١٠إلى  ١٩من االتفاقي ة ،م ع ش رح كيفي ة مراع اة جوان ب
األمان وغيرھا من الجوانب عند اتخاذ ھذا الموقف.
اإلطار التشريعي والرقابي

المادة ٧
المادة (١)٧


إنشاء إطار تشريعي ورقابي والحفاظ عليه
لمح ة عام ة ع ن اإلط ار التش ريعي األول ي لألم ان الن ووي ،بم ا يش مل تفاعل ه م ع التش ريعات
الوطنية؛
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التصديق على المعاھدات الدولية والصكوك القانونية ذات الصلة باألمان النووي.

المادة (‘١’)(٢)٧


متطلبات ولوائح األمان الوطنية

لمحة عامة عن التشريعات الثانوية المتعلقة باألمان النووي )اإلجراءات والمراسيم وغيرھا(؛



لمحة عامة عن اللوائح واألدلة الصادرة عن الھيئة الرقابية؛



لمحة عامة عن عملية وضع المتطلبات الرقابية وتنقيحھا ،بما يشمل إشراك األطراف المھتمة.
المادة (‘٢’)(٢)٧

نظام الترخيص



لمحة عامة عن نظام الترخيص وعملياته بما يشمل أنواع األنشطة المرخص بھا وكذلك ،حسب
االقتضاء ،اإلجراء الخاص بإعادة الترخيص؛



إشراك عامة الجمھور واألطراف المھتمة ضمن الطرف المتعاقد؛



النصوص القانونية التي تحظر تشغيل منشأة نووية من دون رخصة صالحة.

المادة (‘٣’)(٢)٧

نظام التفتيش الرقابي والتقييم



االستراتيجيات الرقابية؛



لمحة عامة عن عملية التفتيش الرقابي والتقييم فيما يخص أمان المنشآت النووية؛



السمات األساسية لبرامج التفتيش.

المادة (‘٤’)(٢)٧

إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص



صالحية اتخاذ اإلجراءات القانونية؛



لمحة عامة عن تدابير اإلنفاذ المتاحة للھيئة الرقابية؛



الخبرات في ميدان اإلجراءات القانونية وتدابير اإلنفاذ.
الھيئة الرقابية

المادة ٨
المادة (١)٨

إنشاء الھيئة الرقابية



األسس القانونية للھيئة الرقابية ونظامھا األساسي؛



واليتھا ووظيفتھا ومھامھا؛



صالحياتھا ومسؤولياتھا؛

INFCIRC/572/Rev.6

الصفحة ١١



الھيكل التنظيمي للھيئة الرقابية؛



تنمية الموارد البشرية والحفاظ عليھا طوال األعوام الثالثة األخيرة؛



التدابير الرامية إلى تطوير الكفاءات والحفاظ عليھا؛



التطوّ رات التي شھدتھا الموارد المالية على مدى األعوام الثالثة األخيرة؛



بيان بشأن كفاية الموارد؛



نظام إدارة )جودة( الھيئة الرقابية؛



انفت اح األنش طة الرقابي ة وش فافيتھا ،بم ا ف ي ذل ك اإلج راءات المتخ ذة لتحس ين الش فافية
واالتصاالت مع الجمھور؛



الدعم التقني الخارجي ،عند االقتضاء؛



اللجان االستشارية ،عند االقتضاء.

المادة (٢)٨

حالة الھيئة الرقابية



مكان الھيئة الرقابية داخل البنية الحكومية؛



التزامات تقديم تقارير )إلى البرلمان ،إلى الحكومة ،إلى وزارات محددة(؛



طرق كفالة فصل الوظائف التي تؤديھا الھيئة الرقابية فصال فعاال عن تلك التي تؤديھا أي ھيئة
أو منظم ة أخ رى معني ة ب الترويج للطاق ة النووي ة أو اس تخدامھا ،والوس ائل الت ي ت تم بھ ا كفال ة
استقالل الھيئة الرقابية فيما تتخذه من قرارات متعلقة باألمان.
مسؤولية حامل الرخصة

المادة ٩


الص ياغة ال واردة ف ي التش ريع )ال نص الحرف ي( الت ي تس ند المس ؤولية األول ى ع ن األم ان إل ى
حامل الرخصة؛



وصف أھم الوسائل التي يمكن بواس طتھا لحام ل الرخص ة أن يض طلع بالمس ؤولية األول ى ع ن
األمان؛



وصف اآللية الت ي تكف ل بھ ا الھيئ ة الرقابي ة اض طالع حام ل الرخص ة بالمس ؤولية األول ى ع ن
األمان؛



وصف اآلليات التي يحافظ بھا حامل الرخصة على اتصاالت مفتوحة وشفافة مع الجمھور؛
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الصفحة ١٢

وص ف اآللي ة الت ي يكف ل بھ ا الط رف المتعاق د أن حام ل رخص ة المنش أة النووي ة لدي ه الم وارد
)التقني ة والبش رية والمالي ة( والص الحيات المناس بة للتص دي الفع ال داخ ل المواق ع ألي ح ادث
والتخفيف من عواقبه.



أولوية األمان

المادة ١٠

لمحة عامة عن ترتيبات الط رف المتعاق د ومتطلبات ه الرقابي ة بش أن السياس ات والب رامج المع ّدة
الس تخدام حام ل الرخص ة م ن أج ل إعط اء األولوي ة لألم ان ف ي األنش طة ذات الص لة بتص ميم
المنشآت النووية وتشييدھا وتشغيلھا ،بما في ذلك:





سياسات األمان،



سياسات ثقافة األمان وتنميتھا،



الترتيبات الخاصة بإدارة شؤون األمان،



الترتيبات الخاصة برصد األمان وتقييمه ذاتياً،



تقييمات األمان المستقلة،



مناقشة حول تدابير تحسين ثقافة األمان،



نظا ٌم إلدارة )الجودة( يستھدف العمليات.



الت دابير الت ي يتخ ذھا ح املو ال رخص لتنفي ذ الترتيب ات الخاص ة بأولوي ة األم ان ،كتل ك الس الفة
الذكر وسائر األنشطة الطوعية ،وأمثلة للممارسات الجيدة ومنجزات ثقافة األمان؛



العملي ات الرقابي ة لرص د ومراقب ة الترتيب ات الت ي يس تخدمھا ح املو ال رخص م ن أج ل إعط اء
األولوية لألمان؛



الوسائل التي تستخدمھا الھيئة الرقابية من أجل إعطاء األولوية لألمان في أنشطتھا الخاصة.
الموارد المالية والبشرية

المادة ١١
المادة (١)١١


الموارد المالية
اآللية التي تكفل تزوي د حام ل الرخص ة أو طالبھ ا ب الموارد المالي ة م ن أج ل دع م أم ان المنش أة
النووية طوال عمرھا التشغيلي؛ بما في ذلك



المب ادئ الخاص ة بتموي ل تحس ينات األم ان المدخل ة عل ى المنش آت النووي ة عل ى م دى
عمرھا التشغيلي،
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الصفحة ١٣



المبادئ الخاص ة بالترتيب ات المالي ة أثن اء فت رة التش غيل التج اري تمھي داً لإلخ راج م ن
الخدمة والتصرف فيما تفرزه المنشآت النووية من وقود مستھلك ونفايات مشعة؛



بيان بشأن مدى كفاية الترتيبات المالية؛



عمليات الطرف المتعاقد الرامية إلى تقييم الترتيبات المالية؛



وصف لترتيبات الطرف المتعاقد لضمان توافر الموارد المالية الالزم ة ف ي حال ة وق وع ط ارئ
إشعاعي.

المادة (٢)١١

الموارد البشرية



لمحة عامة عن ترتيبات الط رف المتعاق د ومتطلبات ه الرقابي ة المتعلق ة بتزوي د المنش آت النووي ة
بالموظفين وبشأن مؤھالت ھؤالء الموظفين وتدريبھم وإعادة تدريبھم؛



الطرائق المستخدمة ف ي تحلي ل متطلب ات الكف اءة واحتياج ات الت دريب لجمي ع األنش طة المتعلق ة
باألمان في المنشآت النووية؛



الترتيب ات الخاص ة بالت دريب األول ي لم وظفي العملي ات وإع ادة ت دريبھم ،بم ا يش مل اس تخدام
أجھزة المحاكاة في التدريب؛



ق درات أجھ زة محاك اة المحط ات المس تخدمة للت دريب فيم ا يخ ص المحاك اة األمين ة لخص ائص
المحطة ونطاق ھذه المحاكاة؛



الترتيبات المتعلقة بتدريب موظفي الصيانة والدعم التقني؛



التحس ينات المدخل ة عل ى ب رامج الت دريب نتيج ة لألفك ار الجدي دة المس تمدة م ن تحالي ل األم ان
وخبرات التشغيل وتطوير الطرائق والممارسات التدريبية وغيرھا؛



الطرائق المستخدمة في تقييم مدى كفاية الموظفين في المنشآت النووية؛



السياس ات أو المب ادئ الت ي يخض ع لھ ا اس تخدام الم وظفين المتعاق دين ل دعم أو تكمل ة ط اقم
الموظفين الخاص بالمرخـّص له؛



الطرائق المستخدمة لتقييم مؤھالت موظفي المقاول وتدريبھم؛



وصف العرض والطلب الوطنيين فيما يخص الخبراء في ميدان العلوم والتكنولوجيا النووية؛



الطرائ ق المس تخدمة لتحلي ل كف اءة وت وافر وكفاي ة الم وظفين اإلض افيين الالزم ين للتص دي
للحوادث العنيفة ،بما في ذلك الموظفين التعاق ديين أو الم وظفين المس تجلبين م ن منش آت نووي ة
أخرى؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
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الصفحة ١٤

المادة ١٢

العوامل البشرية



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابي ة المتعلق ة بمراع اة العوام ل البش رية
والقضايا التنظيمية فيما يخص أمان المنشآت النووية؛



مراعاة العوامل البشرية عند تصميم المنشآت النووي ة وإدخ ال التع ديالت الالحق ة عليھ ا )انظ ر
أيضا ً المادة  ‘٣’١٨من االتفاقية(؛



طرائ ق حام ل الرخص ة وبرامج ه م ن أج ل تحلي ل األخط اء البش رية المتعلق ة بتش غيل وص يانة
المنشآت النووية والحؤول دون وقوع تلك األخطاء والكشف عنھا وتصحيحھا؛



التقييم الذاتي الذي يجريه المشغل بشأن القضايا اإلدارية والتنظيمية؛



الترتيبات الخاصة بتعقيبات الخبرة فيما يتعلق بالعوامل البشرية والقضايا التنظيمية؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة ١٣

ضمان الجودة



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلبات ه الرقابي ة المتعلق ة بم ا ل دى ح املي ال رخص
من برامج لضمان الجودة ،أو نظم إلدارة الجودة ،أو نظم إدارية؛



حالة تنفيذ نظم اإلدارة المتكاملة في المنشآت النووية؛



أھم العناصر الالزم توافرھا ف ي أي برن امج نم وذجي لض مان الج ودة أو إدارة الج ودة أو نظ ام
إداري يغطي جميع جوانب األمان على امتداد العمر التشغيلي للمنشأة النووية ،بما في ذلك قي ام
مقاولين بتأدية أعمال تتعلق باألمان؛



برامج مراجعة الحسابات لدى حاملي الرخص؛



قيام حاملي الرخص بمراجعة حسابات الباعة والموردين؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
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الصفحة ١٥

تقييم األمان والتحقق منه

المادة ١٤

تقييم األمان

المادة (١)١٤


لمح ة عام ة ع ن ترتيب ات الط رف المتعاق د ومتطلبات ه الرقابي ة المتعلق ة ب أداء تقييم ات ش املة
ومنھجية لألمان؛



تقييمات األمان المندرجة ضمن عملية الترخيص وتقارير تحليل األمان بالنسبة لمختلف مراحل
العمر التشغيلي للمنشآت النووية )مثل اختيار المواقع ،والتصميم ،والتشييد ،والتشغيل(؛


عمليات إعادة تقييم افتراضات المخ اطر )وذل ك م ثالً بم ا يتف ق م ع أفض ل الممارس ات
الدولية ،باستخدام أساليب التحليل القطعية واالحتمالية(؛



لمحة عامة عن تقييمات األمان الدورية للمنشآت النووية في أثناء تشغيلھا ،بما في ذلك
إشارات إلى المعايير والممارسات المالئمة وتوضيحات لطريقة مراعاة ما يس تجد م ن
أدل ة )وذل ك م ثالً عل ى ض وء الخب رة التش غيلية والمعلوم ات الھام ة الجدي دة المتعلق ة
باألمان(؛



لمحة عامة عن تقييم ات األم ان الت ي أجري ت ،والنت ائج الرئيس ية الت ي تمخض ت عنھ ا
تلك التقييمات فيما يخص المنشآت النووية القائمة ،بما ف ي ذل ك ملخ ص النت ائج الھام ة
المتعلقة بكل من المنشآت النووية عل ى ح دة ،ول يس حس ب ن وع تل ك المنش آت وجيلھ ا
فقط؛



المادة (٢)١٤

أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
التحقـّق من األمان



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية المتعلقة بالتحقق من األمان؛



أھم العناصر الالزم توافرھ ا ف ي الب رامج المتعلق ة ب التحقق المس تمر م ن األم ان )التفت يش أثن اء
الخدمة ،والمراقبة ،واالختبار الوظيفي للنظم وغيرھا(؛



العناصر الالزم توافرھا في برنامج )برامج( إدارة التقادم؛



الترتيب ات الالزم ة ليق وم حام ل الرخص ة ب إجراء اس تعراض داخل ي لح االت األم ان الواج ب
تقديمھا إلى الھيئة الرقابية؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
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الصفحة ١٦

الوقاية من اإلشعاعات

المادة ١٥


لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية المتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات في
المنشآت النووية ،بما في ذلك القوانين المعمول بھا غير المذكورة في المادة ٧؛



التوقع ات الرقابي ة لعملي ات حام ل الرخص ة الرامي ة إل ى تحقي ق المس توى األمث ل للجرع ات
اإلشعاعية وتنفيذ مبدأ إبقاء التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد معقول؛



قيام حاملي الرخص بتنفيذ برامج للحماية من اإلشعاعات ،بما يشمل


مالحظة حدود الجرعات وأھم نتائج الجرعات التي يتعرض لھا العاملون،



شروط إطالق مواد مشعة في البيئة ،وتدابير التحكم في التشغيل وأھم نتائجه،



العمليات المنفذة والخطوات المتخذة التي تكفل إبقاء التعرض لإلشعاعات عند أدنى حد
معقول فيما يخص جميع أنشطة التشغيل والصيانة،



الرصد البيئي وأھم النتائج؛

أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.



التأھـّب للطوارئ

المادة ١٦

خطط وبرامج الطوارئ

المادة (١)١٦


لمحة عام ة ع ن ترتيب ات الط رف المتعاق د ومتطلبات ه الرقابي ة المتعلق ة بالتأھ ب للط وارئ داخ ل
المواق ع )بم ا يش مل المنش آت النووي ة المتع ددة الوح دات و/أو المواق ع المتع ددة المراف ق(
وخارجھا ،بما في ذلك القوانين المعمول بھا غير المذكورة في المادة ٧؛



لمحة عامة عن العناصر الرئيسية لوضع خطة وطنية )وخط ة إقليمي ة ،عن د االقتض اء( للتأھ ب
للطوارئ ،بم ا ف ي ذل ك التسلس ل القي ادي وأدوار ومس ؤوليات حام ل الرخص ة والھيئ ة الرقابي ة
وغيرھا من الجھات ال ّفعالة الرئيسية ،بما فيھا المنظمات الحكومية ،وعن تنفيذ تلك العناصر؛



قيام حاملي الرخص بتنفيذ تدابير التأھب للطوارئ:


تصنيف الطوارئ؛



أھم العناصر الالزم توافرھا في خطط التأھب للطوارئ داخل مواقع المنشآت النووية،
وخارجھا عند االقتضاء ،بما في ذلك توافر ما يكفي من الم وارد والص الحيات لفعالي ة
التصدي لعواقب أي حادث وتخفيفھا؛



المراف ق المقدم ة م ن ح املي ال رخص للتأھ ب للط وارئ )يش ار ،عن د االقتض اء ،إل ى
األوصاف الواردة في إطار المادة  ١٨والمادة  ،٤-١٩على التوالي ،من االتفاقية(؛
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الصفحة ١٧



التدريبات والتمارين ،وأنشطة التقييم وأھم نت ائج التم ارين الت ي أجري ت ،بم ا ف ي ذل ك ال دروس
المستفادة؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين؛



الترتيبات الدولية ،بما في ذلك الترتيبات المبرمة مع الدول المجاورة ،حسب االقتضاء.
إعالم الجمھور والدول المجاورة

المادة (٢)١٦


لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاق د إلع الم الجمھ ور القري ب م ن المنش آت النووي ة بش أن
التخطيط للطوارئ وحاالت الطوارئ؛



ترتيبات إعالم السلطات المختصة في الدول المجاورة ،حسب االقتضاء.
التأھب للطوارئ فيما يخص األطراف المتعاقدة التي ليست لديھا منشآت نووية

المادة (٣)١٦

ينبغي لألطراف المتعاقدة التي ليست لديھا منشآت نووي ة عل ى أراض يھا ،لك ن م ن الم رجح أن تت أثر ب أي ط ارئ
يقع في منشأة نووية في بلد آخر ،أن تصف ما يلي:


تدابير إعداد واختبار خطط للطوارئ تغط ي األنش طة الواج ب تنفي ذھا عل ى أراض يھا ف ي حال ة
وقوع مثل ھذا الطارئ،



الترتيبات الدولية ،بما فيھا الترتيبات الموضوعة مع الدول المجاورة ،حسب االقتضاء.
اختيار المواقع

المادة ١٧
المادة (١)١٧




تقييم العوامل المتعلقة بالمواقع
لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية المتعلقة باختيار المواقع وتقييم مواقع
المنشآت النووية ،بم ا ف ي ذل ك الق وانين الوطني ة المعم ول بھ ا غي ر الم ذكورة ف ي الم ادة  ٧م ن
االتفاقية:



لمح ة عام ة ع ن عملي ات التق دير والمع ايير المطبق ة لتقي يم جمي ع العوام ل المتعلق ة
بالمواقع التي ت ؤثر عل ى أم ان المنش آت النووي ة ،بم ا ف ي ذل ك تعط ل وح دات متع ددة،
وفقدان البنية األساسية ،ومعاينة الموقع بعد وقوع حدث؛



لمحة عامة عن الترتيبات التصميمية المستخدمة للتص دي لألح داث الخارجي ة البش رية
الص نع واألح داث الخارجي ة الطبيعي ة مث ل الحرائ ق والتفجي رات وح وادث ارتط ام
الط ائرات والفيض انات الخارجي ة والظ روف المناخي ة القاس ية وال زالزل األرض ية،
وتأثير األحداث الخارجية الطبيعي ة التعاقبي ة ذات الص لة )مث ل التس ونامي ال ذي يس ببه
زلزال ،واالنزالق الطيني الذي تسببه أمطار غزيرة(؛

أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
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المادة (٢)١٧

تأثير المنشأة على األفراد والمجتمع والبيئة



معايير تقييم األثر المرجح للمنشأة النووية من ناحية األمان على ما يحيط بھا من سكان وبيئة؛



تنفيذ تلك المعايير في عملية الترخيص.

المادة (٣)١٧

إعادة تقييم العوامل المتعلقة بالمواقع



أنشطة إعادة تقييم العوامل المتعلقة بالمواقع ،المشار إليھ ا ف ي الم ادة  ١-١٧م ن االتفاقي ة ،عل ى
النح و ال ذي يكف ل أن يظ ل أم ان المنش أة النووي ة مقب والً باس تمرار ،الت ي تج رى وفق ا ً للمع ايير
والممارسات المناسبة؛



نتائج أنشطة إعادة التقييم المضطلع بھا مؤخراً؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة (٤)١٧

التشاور مع األطراف المتعاقدة األخرى المرجح بأن تتأثر من المنشأة



وضع ترتيبات دولية؛



وضع ترتيبات ثنائية األطراف مع الدول المجاورة ،عند االقتضاء والضرورة.

المادة ١٨
المادة (١)١٨

التصميم والتشييد
تنفيذ "الدفاع المتعمق"



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابي ة المتعلق ة بتص ميم المنش آت النووي ة
وتشييدھا؛



حالة تطبيق مفھوم "الدفاع المتعمق" في جميع المنشآت النووية ،على نحو يكفل تعدد مس تويات
حماية الوقود وجدران الض غط االبتدائي ة واالحت واء ،م ع مراع اة األح داث الداخلي ة والخارجي ة
وتأثير األحداث الخارجي ة الطبيعي ة التعاقبي ة ذات الص لة )مث ل التس ونامي ال ذي يس ببه زل زال،
واالنزالق الطيني الذي تسببه أمطار غزيرة(؛



مدى استخدام مبادئ تصميمية معينة ،مث ل وظيف ة األم ان الخامل ة أو األم ان ف ي حال ة التعط ل،
واألتمتة ،والفصل المادي والوظيفي ،واالستحاطة والتن وع ،فيم ا يخ ص مختل ف أن واع وأجي ال
المنشآت النووية؛



تنفي ذ ت دابير أو تغيي رات تص ميمية )إدخ ال تع ديالت عل ى المحط ات ،واس تكمال التجھي زات(
بھدف منع وقوع حوادث غير محتاط لھا في التصميم والتخفيف من عواقبھا اإلشعاعية فيم ا ل و
وقعت )وينطبق ذلك على كامل المنشأة النووية بما في ذلك أحواض الوقود المستھلك(؛
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الصفحة ١٩



تنفيذ تدابير معيّنة للحفاظ على سالمة االحتواء الم ادي ،عن د االقتض اء ،الجتن اب ح دوث تل وث
طويل األمد خارج الموقع ،وال س يما اإلج راءات المتخ ذة أو المزم ع اتخاذھ ا لمواجھ ة مخ اطر
طبيعية أشد من تلك المأخوذة بعين االعتبار في أساس التصميم؛



التحسينات المطبق ة عل ى تص اميم محط ات الق وى النووي ة نتيج ة تقييم ات األم ان م ن الن احيتين
القطعية واالحتمالية المنفذة من ذ ص دور التقري ر ال وطني الس ابق؛ ولمح ة عام ة ع ن التحس ينات
الرئيسية المطبقة منذ إدخال المنشآت النووية في الخدمة؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
إدراج تكنولوجيات ثبتت صالحيتھا

المادة (٢)١٨


ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية المتعلقة باستخدام التكنولوجيات الت ي أثبت ت الخب رة
أنھا صالحة أو التي أثبتت االختبارات أو التحاليل أنھا مؤھلة؛



التدابير التي اتخذھا حاملو الرخص من أجل تنفيذ التكنولوجيات التي ثبتت صالحيتھا؛



الطرائق التحليلية واالختباري ة والتجريبي ة الت ي تكف ل تأھي ل تكنولوجي ات جدي دة ،مث ل األجھ زة
الرقمية ومعدات التحكم؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
التصميم الذي يكفل عولية التشغيل واستقراره وسھولة إدارته

المادة (٣)١٨


لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية التي تكفل عولية التش غيل واس تقراه
وسھولة إدارته ،مع إيالء مراعاة خاصة للعوامل البشرية والتواصل بين اإلنسان واآلل ة )انظ ر
أيضا ً المادة  ١٢من االتفاقية(؛



التدابير التنفيذية التي اتخذھا حامل الرخصة؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة ١٩
المادة (١)١٩

التشغيل
اإلذن األولي



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية المتعلقة بإدخال المنشأة النووية ف ي
الخدمة بما يبرھن عل ى أن المنش أة ،عل ى النح و ال ذي ش يّدت ب ه ،تتس ق م ع متطلب ات التص ميم
واألمان؛



إجراء ما يلزم من تحاليل األمان؛



برامج اإلدخال في الخدمة؛
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الصفحة ٢٠



ب رامج التحق ق م ن أن المنش آت ،عل ى النح و ال ذي ش يُّدت ب ه ،متس قة م ع متطلب ات التص ميم
وممتثلة لمتطلبات األمان؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة (٢)١٩

الحدود والشروط التشغيلية



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية المتعلقة بتعريف حدود أمان التشغيل
ووضع الحدود والشروط التشغيلية؛



تنفيذ الحدود والشروط التشغيلية وإعداد الوثائق المتصلة ب ذلك ،وتق ديم ت دريب بش أنھا وإتاحتھ ا
لموظفي المحطات المعنيين باألعمال المتعلقة باألمان؛



استعراض وتنقيح الحدود والشروط التشغيلية عند االقتضاء؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة (٣)١٩

إجراءات التشغيل والصيانة والتفتيش واالختبار



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية بشأن إجراءات تشغيل منشأة نووي ة
وصيانتھا وتفتيشھا واختبارھا؛



إرساء إجراءات تشغيلية وتنفيذھا ،واستعراضھا بشكل دوري ،وتعديلھا ،واعتمادھا ،وتوثيقھا؛



إتاحة اإلجراءات لموظفي المنشأة النووية المعنيين؛



إشراك موظفي المنشأة النووية المعنيين في عملية وضع اإلجراءات؛



إدراج اإلجراءات التشغيلية ضمن النظام اإلداري للمنشأة النووية؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة (٤)١٩

اإلجراءات التي تكفل التصدي لوقائع التشغيل وللحوادث



لمح ة عام ة ع ن ترتيب ات الط رف المتعاق د ومتطلبات ه الرقابي ة بش أن اإلج راءات الت ي تكف ل
التصدي لوقائع التشغيل وللحوادث المتوقعة؛



وضع إجراءات تشغيلية طارئة تستند إلى األحداث و/أو إلى األعراض؛



وضع إجراءات وتوجيھات تكفل منع وقوع حوادث خطيرة أو التخفيف من عواقبھا؛



وض ع إج راءات وتوجيھ ات إلدارة ظ روف الح وادث ف ي المنش آت النووي ة المتع ددة الوح دات
و/أو المواقع المتعددة المرافق؛
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الصفحة ٢١

أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.



المادة (٥)١٩

الدعم الھندسي والتقني



إتاحة ما يلزم ،بوجه عام ،من دع م ھندس ي وتقن ي ف ي جمي ع المي ادين المتعلق ة باألم ان بالنس بة
لجميع المنشآت النووية الجاري تشييدھا أو تشغيلھا أو التي تم ر بظ روف الح وادث أو الج اري
إخراجھا من الخدمة؛



إتاحة ما يلزم ،بوج ه ع ام ،م ن دع م ھندس ي وتقن ي ف ي الموق ع وأيض ا لحام ل الرخص ة أو ف ي
المقر الرئيسي للمرفق ،ومن إجراءات لجعل الموارد المركزية متاحة للمنشآت النووية؛



الوضع العام فيما يخص االعتماد على المستشارين والمقاولين ف ي تق ديم ال دعم التقن ي للمنش آت
النووية؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.

المادة (٦)١٩

التبليغ عن الحادثات ذات األھمية من زاوية األمان



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية لتبليغ الھيئة الرقابية بالحادثات ذات
األھمية من زاوية األمان؛



لمحة عامة عن مع ايير التبلي غ وإجراءات ه الموض وعة بش أن الحادث ات ذات األھمي ة م ن زاوي ة
األمان وغير ذلك من األحداث من قبيل تلك التي كادت أن تقع وغيرھا من الحوادث؛



إحص اءات الحادث ات ذات األھمي ة م ن زاوي ة األم ان المبل غ عنھ ا عل ى م دى األع وام الثالث ة
الماضية؛



قيام حاملي الرخص والھيئة الرقابية بتوثيق ونشر األحداث والحادثات المبلغ عنھا؛



سياسة بشأن استخدام المقياس الدولي لألحداث النووية؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
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الصفحة ٢٢

المادة (٧)١٩

التعقيبات الخاصة بالخبرات التشغيلية



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاقد ومتطلباته الرقابية بشأن حاملي الرخص قص د تجمي ع
الخبرات التشغيلية وتحليلھا وتقاسمھا؛



لمحة عامة عن برامج ح املي ال رخص الس تقاء تعقيب ات ع ن الخب رات التش غيلية المكتس بة م ن
منشآتھم النووية ،وغيرھا من المنشآت المحلية والمنشآت الخارجية؛



إجراءات تكفل تحليل األحداث المحلية والدولية؛



إجراءات تكفل استخالص االستنتاجات وتنفيذ أي تعديالت ضرورية يلزم إدخالھا عل ى المنش أة
وعلى برامج تدريب الموظفين وعلى أجھزة المحاكاة؛



آليات تكفل تقاسم الخبرات الھامة مع المنظمات المشغلة األخرى؛



استخدام قواعد بيانات المعلومات الدولية المتعلقة بالخبرات التشغيلية؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين للبرامج واإلجراءات الخاصة بحاملي الرخص؛



ما لدى الھيئة الرقابية من برامج تعقيبات متعلقة بالخبرات التش غيلية ،واس تخدام اآللي ات القائم ة
من أجل تقاسم الخبرات الھامة مع المنظمات الدولية والھيئات الرقابية األخرى.

المادة (٨)١٩

التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة في الموقع



لمحة عامة عن ترتيبات الطرف المتعاق د ومتطلبات ه الرقابي ة المتعلق ة بالمناول ة الموقعي ة للوق ود
المستھلك والنفايات المشعة؛



خزن الوقود المستھلك في الموقع؛



القيام ،في الموقع ،بمعالجة النفايات المشعة وتكييفھا وخزنھا؛



أنشطة تكفل إبقاء كمية النفايات المتولدة عن د أدن ى ح د يمك ن تحقيق ه عملي ا ً فيم ا يخ ص العملي ة
المعنية ،من حيث النشاط والحجم على حد سواء؛



اإلجراءات الموضوعة إلزالة النفايات المشعة؛



أنشطة االستعراض والتحكم الرقابيين.
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الصفحة ٢٣

المرفقات
يج وز لألط راف المتعاق دة أن ترف ق ،حس ب االقتض اء ،العناص ر التالي ة باعتبارھ ا مرفق ات ملحق ة بتقاريرھ ا
الوطنية:


قائمة بالمنشآت النووية؛



بيانات عن المنشآت النووية؛



إحاالت إلى القوانين واللوائح واألدلة الوطنية الخ؛



إحاالت إلى تقارير وطنية رسمية تتعلق باألمان.
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الصفحة ٢٤

مرفق بالمبادئ التوجيھية المتعلقة بالتقارير الوطنية:
الممارسات الطوعية

مراعاة ألھداف األمان الواردة في اتفاقية األمان النووي ،يمكن لألطراف المتعاقدة التي ترغ ب ف ي اإلب الغ عل ى
أساس طوعي عن أمان أنواع أخرى من المفاعالت النووية المدنية أن تتبع شكل ھذه المبادئ التوجيھي ة ،متناول ة
المواد ذات الصلة من االتفاقية على النحو الذي تراه مالئما.
وتوخيا ً إلضفاء مزيد من الشفافية عل ى العملي ة االستعراض ية لص الح األط راف المھتم ة ف إن األط راف المتعاق دة
مُشجعة على أن تنفذ ،على أساس طوعي ،الممارسات التالية:
م ع مراع اة الفق رة  ٤٣م ن "المب ادئ التوجيھي ة بش أن عملي ة االس تعراض الت ي ي ـُضطلع بھ ا
)(١
بموجب اتفاقية األم ان الن ووي"ُ ،تش جَّ ع األط راف المتعاق دة عل ى تعم يم تقاريرھ ا الوطني ة بموج ب الم ادة
 ٥من االتفاقية أو موجزات لتلك التقارير.
كما ُتشجع األطراف المتعاقدة عل ى تعم يم األس ئلة والتعليق ات الت ي تتلقاھ ا م ن أط راف متعاق دة
)(٢
أخرى أثناء العملية االستعراضية بمقتضى المادة  ٣-٢٠من االتفاقية ،بما ف ي ذل ك اإلجاب ات المقدم ة عل ى
تلك األسئلة والتعليقات أو موجزات تلك اإلجابات ،دون تس مية األط راف المتعاق دة الت ي ق دمت األس ئلة أو
التعليقات.
)(٣
ويج وز أيض ا ً أن ُتس تخدم التق ارير الوطني ة لألط راف المتعاق دة كمص در للمعلوم ات ألغ راض
أخرى ،إذا ما عُممت .إذ أنھا تقدم معلومات شاملة عن األمان النووي وال ُنھج الرقابي ة ف ي المي دان الن ووي
في الدولة المعنية على نحو مرتب ترتيبا واضحا ً .وتستخدمھا العديد من البلدان في تدريب موظفيھا.

