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 ٢٠١٤ حزيران/يونيه ٢٠

 عامتوزيع 
عربي
 األصل: انكليزي

  نشـرة إعالميــة

 
  

خة   ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٥رسالة مؤرَّ
 وردت من الممثل المقيم للنرويج لدى الوكالة

 بموضوع "مبادئ توجيھية المعنيبشأن الفريق العامل 
 بشأن أفضل الممارسات لالتصاالت الطوعية والسرية

 بين حكومة وأخرى حول نقل وقود موكس والنفايات القوية اإلشعاع،
ع، عن طريق البحر"   وبحسب االقتضاء، نقل الوقود النووي المشعَّ

  

  

 

  

خة   -١ ة،  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٥تلقَّى المدير العام رسالة مؤرَّ دى الوكال وردت من الممثل المقيم للنرويج ل
ي ل المعن ق العام ر الفري ى تقري ا إل ير فيھ ات لالتصاالت  يش أن أفضل الممارس ة بش ادئ توجيھي بموضوع "مب

ل  الطوعية والسرية ة اإلشعاع، وبحسب االقتضاء، نق بين حكومة وأخرى حول نقل وقود موكس والنفايات القوي
  ع، عن طريق البحر". الوقود النووي المشعَّ 

بما طلب   -٢ ق العامل حس ر الفري ذلك نص تقري ذكورة، وك الة الم ّص الرس م طّيه، على سبيل العلم، ن وُيعمَّ
  الممّثل المقيم. 
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INFCIRC/863 
  الملحق

  البعثة الدائمة للنرويج
  لدى المنظمات الدولية في فيينا

  
  ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٥

  
ى ّدموه من دعم إل ا ق وظفيكم لم ق لم ديري العمي ي أوّد أن أعرب عن تق ق العامل المعن ادئ  الفري بموضوع "مب

أن أفضل  ة بش ريةتوجيھي ة والس ات لالتصاالت الطوعي وكس  الممارس ود م ل وق ول نق ة وأخرى ح ين حكوم ب
ع، عن طريق البحر" ق  .والنفايات القوية اإلشعاع، وبحسب االقتضاء، نقل الوقود النووي المشعَّ لقد اضطلع الفري

  . ٢٠١٣و ٢٠١٢العامل بعمله في الفترة بين عامي 

دول الشاحنةن، كلَّف ففي دورة المؤتمر العام السادسة والخمسي دول الساحلية وال ر الرسمي لل  اجتماع الوكالة غي
ة  موظفي الممثليَّات الدائمة في فيينا، التابعين للدول المھتّمة، ين حكوم ة لالتصاالت ب بصوغ مبادئ توجيھية فعلي

ام  دول الشاحنة لع ترشد أيضا واس .٢٠١٣وأخرى بغية عرضھا على االجتماع غير الرسمي للدول الساحلية وال
ام  ي ع د ف ذي ُعق ام ال ة الع ؤتمر الوكال ذه م ذي اتخ القرار ال ته، ب ذي تولَّيت رئاس ل، ال ق العام و  ٢٠١٢الفري وھ

   .١تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفاياتبعنوان 

ت ي  وُدعي ل ف ق العام ده الفري ذي عق اع األول ال ى االجتم ة إل ي الوكال اء ف دول األعض ع ال انون  ٤جمي ك
ى  (نص الدعوة مرفق طيه). ٢٠١٢األول/ديسمبر  وعقد الفريق ما مجموعه سبعة اجتماعات، وتمت الموافقة عل

  تقرير الفريق العامل بتوافق آراء الدول المشاركة بشأنه. 

  لة في الفريق العامل، اّتخذت ثالث منھا صفة مراقب. دو ١٩وشارك ما مجموعه 

اركة ھي:  دول المش يا وال ا، وروس وب أفريقي ا، وجن ال، وبنم دا، والبرتغ تراليا، وآيرلن بانيا، وأس ين، وإس األرجنت
رويج،  ة المتحدة، والن (بصفة مراقب)، وشيلي، وفرنسا، والفلبين، وقبرص، وكولومبيا (بصفة مراقب)، والمملك

  .اليابان، وا، ونيوزيلندا، والواليات المتحدة األمريكية (بصفة مراقب)والنمس

ع  ى جمي ق إل ل الفري اح عم ي نج ود الفضل ف رن، ويع اء وم لوب ودِّي وبنَّ ه بأس ل بعمل ق العام واضطلع الفري
  المشاركين فيه. 

دول اوفي دورة المؤتمر العام السابعة والخمسين، وافق  ر الرسمي لل دول الشاحنة اجتماع الوكالة غي لساحلية وال
  على خريطة طريق لمتابعة ما جاء في التقرير اآلنف الذكر، ومن ضمنه بند يدعو إلى تعميمه.  ٢٠١٣لعام 

ك  ا في ذل دول األعضاء، بم ع ال ى جمي لذا وبصفتي رئيسا للفريق العامل، أطلب إلى األمانة أن توّزع التقرير عل
ھت إلى الفريق العامل. المرفقات الخمسة الملحقة به والدعوة األ   ساسية التي ُوجِّ

  مع فائق االحترام

  [توقـيع]              
  جان بيترسون               
  سفير النرويج والمحافظ لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية               

  
  يوكيا أمانو
  المدير العام

  للوكالة 
  

_________________________________  
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  السفارة الملكية النرويجية

  

ي ل المعن ق العام ى الفري ة إل ھ وة ُموجَّ ة  دع ات لالتصاالت الطوعي أن أفضل الممارس ة بش ادئ توجيھي بموضوع مب
  بين حكومة وأخرى  والسرية

احنة،  دول الش احلية وال دول الس ر الرسمي لل ة غي اع الوكال ف اجتم ين، كلَّ ة والخمس ام السادس ؤتمر الع خالل دورة الم
ة، ١٩المعقود في   أيلول/سبتمبر (موجز االجتماع مرفق طيه)، موظفي الممثليَّات الدائمة في فيينا، التابعين للدول المھتّم

دول الساحلية بصوغ مبادئ توجيھية فعلية لالتصاالت بي ر الرسمي لل ن حكومة وأخرى بغية عرضھا على االجتماع غي
ل، ٢٠١٣والدول الشاحنة لعام  ق العام ذا الفري ولى رئاسة ھ رويج، السفير جان بيترسون، أن يت . وقبل الممثل الدائم للن

رار وكان الفريق العامل قد ُكلِّف أي وأعربت الوكالة عن اعتزامھا دعم العمل المنوط بالفريق. ضا بھذا العمل بموجب الق
وان  ،٢٠١٢الذي اتخذه مؤتمر الوكالة العام الذي ُعقد في عام  ان وھو بعن دولي في مجال األم اون ال ز التع دابير تعزي ت

دي،  .١النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات رئيس اآليرلن ّدھا ال وثمة مذّكرة إحاطة مرفقة طيه أيضا أع
  أيلول/سبتمبر.  ١٩نان، قبل االجتماع المذكور المعقود في السفير بري

  ويوّد السفير بيترسون أن يدعو إلى عقد أول اجتماع للفريق في:

   ، بمركز فيينا الدولي.B0401، في قاعة االجتماعات ٠٠/١٠كانون األول/ديسمبر، الساعة  ٤ -

ول وعلى الدول المھتّمة بالمشاركة في الفريق العامل، أن تقوم، قب اني/نوفمبر، بترشيح  ٢٣ل االجتماع، وبحل تشرين الث
ي  وان اإللكترون ى العن يح إل ذا الترش ن ھ ات ع ال المعلوم ا، وإرس ابعين لھ ة الت ة الدائم وظفي الممثلّي د م أح

jim.stewart@iaea.org. ،ة  ولما كانت األماكن المتاحة للمشاركين محدودة دول المھتّم وم ال ان أن تق ة بمك فمن األھمي
   بالمشاركة بإجراءات التسجيل مسبقا.

وسيّتخذ أول اجتماع للفريق العامل شكل شحذ األفكار بھدف جمع الُمدخالت التي تتيح للفريق معرفة الوجھة التي ينبغي 
نھم) حول  ٧(في فترة أقصاھا ولھذا السبب، سُتتاح الفرصة للممثلين لتقديم عروض موجزة  أن يّتجه إليھا. دقائق لكل م

ذه العروض أن  الناتج النھائي الذي ُيتوقَّع من الفريق العامل أن يخلُص إليه. ديم ھ ون في تق ذين يرغب وينبغي للممثلين ال
  يشيروا إلى ذلك لدى تقديم الترشيح. 

ق، وھي:غير أنه ينبغي تسليط الضوء على بعض النقاط الرئيسية من المعلومات األساسي أنِشئ  ة التي تتحّدث عن الفري
ام  دأ من ع ذي يب د األول ال ل العق دول الشاحنة في أوائ دول  ٢٠٠٠الحوار بين الدول الساحلية وال ّراء استفسارات ال ج

ى  الساحلية التي كانت تدعو إلى تزويدھا بمعلومات متصلة بشحن المواد النووية. ا بشكل خاص إل ا ُموّجھ ان قلقھ وقد ك
ى وجود  لحوادث ومدى إمكانية التصّدي إلى أي حادث ينطوي على مواد نووية/مشّعة.مخاطر ا ة ضرورة أيضا إل وثم

ا. ا  معلومات بشأن إجراء عمليات إنقاذ، وإلى توفير معلومات عن طبيعة الحادث من قِبل الدول المتضّررة لجمھورھ وم
ذه المعلومات فتئت الدول الشاحنة تشعر بالقلق إزاء الجانب األمني لتبادل  المعلومات وإزاء إمكانية أن يتسبَّب انتشار ھ

يس في  في جعل الشحنات أكثر عرضة لألخطار. ة اإلبحار ل وتعطي اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الحق في حري
ادل ھ زام بتب ة أي الت يس ثم ريء) أيضا، ول ذه المعلومات البحار المفتوحة فحسب، بل داخل المياه اإلقليمية (المرور الب

  بموجب االتفاقية المذكورة. 

  
_________________________________  
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  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر 

  تقرير الفريق العامل

ة والسرية المعني ين حكومة وأخرى  بموضوع "مبادئ توجيھية بشأن أفضل الممارسات لالتصاالت الطوعي ب
ع، عن طريق  ووي المشعَّ ود الن ل الوق حول نقل وقود موكس والنفايات القوية اإلشعاع، وبحسب االقتضاء، نق

  البحر"

  

  المحتويات

  تقرير الفريق العامل  •
  خصائص الشحنات وأوجه تواترھا، باالستناد إلى ُمدخالت من المعھد العالمي للنقل النووي - ١المرفق  •
  قتراحات الفريق العامل ا - ٢المرفق  •
ق  • ود  - ٣المرف ة ووق ات الُمزّجج ل النفاي ول نق ة وأخرى ح ين حكوم ات لالتصاالت ب أفضل الممارس

  موكس، ورقة مقّدمة من فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان
  ورقة الدول الساحلية حول االتصاالت بين حكومة وأخرى - ٤المرفق  •
  لمملكة المتحدة/اليابان، على ورقة الدول الساحلية الردود الواردة من فرنسا/ا - ٥المرفق  •

  

  

    



  

  
  السفارة الملكية النرويجية

  
  ٢٠١٣أيلول/سبتمبر  ١٧فيينا، 

  
مه الرئيس: بموضوع مبادئ توجيھية بشأن أفضل الممارسات لالتصاالت  الفريق العامل المعني العرض الذي قدَّ

ة اإلشعاع، وبحسب االقتضاء،  الطوعية والسرية ات القوي ود موكس والنفاي ل وق بين حكومة وأخرى حول نق
ع، عن طريق البحر   نقل الوقود النووي المشعَّ

دول الشاحنة  دول الساحلية وال ر الرسمي لل ة غي اع الوكال في دورة المؤتمر العام السادسة والخمسين، كلَّف اجتم
ة موظفي الممثليَّات الدائمة في فيينا،  ين حكوم ة لالتصاالت ب التابعين للدول المھتّمة، بصوغ مبادئ توجيھية فعلي

ام  دول الشاحنة لع دول الساحلية وال ر الرسمي لل اع غي ى االجتم ق ٢٠١٣وأخرى بغية عرضھا عل ان الفري . وك
ا د في ع ذي ُعق ، وھو ٢٠١٢م العامل قد ُكلِّف أيضا بھذا العمل بموجب القرار الذي اتخذه مؤتمر الوكالة العام ال

  .١تدابير تعزيز التعاون الدولي في مجال األمان النووي واألمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفاياتبعنوان 

ي  ل ف ق العام ده الفري ذي عق اع األول ال ى االجتم ة إل ي الوكال اء ف دول األعض ع ال ت جمي انون  ٤وُدعي ك
بعة اجتم٢٠١٢األول/ديسمبر  ا مجموعه س ق م د الفري ل . وعق ق العام ر الفري ى تقري ة عل ات، وتمت الموافق اع

  بتوافق آراء الدول المشاركة بشأنه.

  دولة في الفريق العامل، اتخذت ثالث منھا صفة مراقب. ١٩وشارك ما مجموعه 

يا أما الدول المشاركة فھي: األرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وآيرلندا ا، وروس وب أفريقي ا، وجن ال، وبنم ، والبرتغ
رويج،  ة المتحدة، والن (بصفة مراقب)، وشيلي، وفرنسا، والفلبين، وقبرص، وكولومبيا (بصفة مراقب)، والمملك

  والنمسا، ونيوزيلندا، والواليات المتحدة األمريكية (بصفة مراقب)، واليابان. 

ق، والجزء  ١ء الجز أجزاء، وھي: ٤وتتكّون بنية التقرير من  ى الفري ندة إل ة الُمس  ٢الذي يرد فيه وصف الوالي
ة  ٣الذي يرد فيه تعريف الدولة الساحلية والدولة الشاحنة، والجزء  ه وصف موجز للشحنات المعني م في دَّ الذي ُيق

ق  ي المرف ا ف رد وصف إضافي لھ زء ١(وي را الج ر  - ٤)، وأخي ن التقري زء المنطوق م و ج ورد  -وھ ذي ي ال
   أفضل الممارسات لالتصاالت. لماھية المعلومات التي ينبغي أن تتضّمنھا وصفا

سائر االقتراحات الصادرة  ٢وتندرج في المرفق  وباإلضافة إلى ذلك، ثمة أربعة مرفقات أخرى ملحقة بالتقرير.
ا التقارير  ٥إلى  ٣وترد في المرفقات  عن الفريق العامل، التي تقع خارج نطاق واليته األساسية. مت بھ دَّ ي تق الت

  الدول الشاحنة والدول الساحلية إلى الفريق العامل. 

ع  ى جمي ق إل ل الفري اح عم ي نج ود الفضل ف رن، ويع اء وم لوب ودِّي وبنَّ ه بأس ل بعمل ق العام واضطلع الفري
  المشاركين فيه.

  

  جان بيترسون              

  الرئيس              

    

_________________________________  
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  توجيھية بشأن أفضل الممارسات لالتصاالت الطوعيةبموضوع مبادئ  تقرير الفريق العامل المعني

  بين حكومة وأخرى حول نقل وقود موكس والنفايات القوية اإلشعاع، وبحسب االقتضاء، والسرية
ع، عن طريق البحر   نقل الوقود النووي المشعَّ

  

  الوالية الُمسندة إلى الفريق -١ 

ين  أفضل الممارسات لالتصاالت الطوعية والسريةتمثَّل غرض الفريق العامل في صوغ مبادئ توجيھية بشأن  ب
ع،  عَّ حكومة وأخرى حول نقل وقود موكس والنفايات القوية اإلشعاع، وبحسب االقتضاء، نقل الوقود النووي المش

  .١عن طريق البحر

ي واتفق الفريق العامل على أنه ليس المقصود من عمله ھو إجراء استعراض رسمي لتنفيذ أي من اإلرشادات ال ت
ة  ين حكوم ر الرسمي السنوي بشأن االتصاالت ب اع غي تم وضعھا بشأن االتصاالت، وإنما المقصود من االجتم
وأخرى الذي ُيعقد على ھامش أعمال مؤتمر الوكالة العام ھو إتاحة فرصة لمناقشة الممارسات الراھنة في ضوء 

   تلك المبادئ التوجيھية.

  

  التعاريف  -٢  

ق بشأن  الدولة الساحلية:  (أ)     يشير مصطلح "الدول الساحلية" إلى أي دولة ساحلية يساورھا قل
  الشحنات، بصرف النظر عن قربھا الجغرافي من الطريق الفعلي الذي يجري استخدامه. 

ا عمل الجھات الدولة الشاحنة:   (ب)     ْنظم رقابي يشير مصطلح "الدولة الشاحنة" إلى الدول التي َت
  إليھا والجھات الناقِلة فيما يخص عمليات النقل عن طريق البحر. المرِسلة والجھات المرَسل 

  الخلفية  -٣  

% فحسب ٠٫٥% من الشحنات البحرية الدولية عادًة ما تحمل بضائع خطرة، في حين ال تتعدَّى ٥٠ما نسبته  ثمة
ا في كل  فينة واحدة تقريب ة س ّعة، وثم واد مش فينة تحمل  ١٠ ٠٠٠نسبة الشحنات البحرية التي تنطوي على م س

  .١انظر المرفق  مواد ذات صلة بھذه الورقة.

  االقتراحات  -٤  

  ل ممارسة من الممارسات على إيصال المعلومات التالية: تشتمل أفض

دول الساحلية ذات الصلة  ١٠في فترة تقارب  أيام قبل مغادرة الشحنة، وعلى أساس توفُّر توكيدات السرية بين ال
   والدول الشاحنة ذات الصلة أيضا؛

ر إرسال الشحنة على متنھا، وعلمھا، وعمرھا، واسمھا؛ نوع  (أ)    السفينة التي من المقرَّ

ووي   (ب) ود الن ل الوق ونوع المادة التي ُيعتزم نقلھا (وقود موكس، نفايات قوية اإلشعاع، وبحسب االقتضاء، نق
ع، عن طريق البحر)، ونوع الطرد الذي سُيستخدم؛   المشعَّ

_________________________________  

ع     ١ عَّ ووي المش ود الن ل الوق ة نق اق مدون مل نط ة اإليش ات القوي وم والنفاي ع والبلوتوني عَّ ووي المش ود الن ات "الوق عاع والنفاي ش
ع، إلى جانب تقديم تعاريف لھذه العناصر على النحو التالي: المشّعة" ى نظائر الوقود النووي المشعَّ وي عل ي تحت ادة الت : أي الم

تدامة؛ واليورانيوم والثوريوم و ي االس ووي متسلسل ذات وم/أو البلوتونيوم التي جرى استخدامھا للمحافظة على تفاعل ن : البلوتوني
ع المتأتِّي من إعادة المعالجة؛ و ة اإلشعاعأي ناتج خليط نظائر تلك المادة المستخلص من الوقود النووي المشعَّ ات القوي : أي النفاي

ل  ن مراح ة م زة المتأتِّي ات المركَّ ى أو النفاي ه األول ي مرحلت تخالص ف ام االس غيل نظ ة تش ن عملي ة ع ائلة الناتج ات الس النفاي
لت إليھا تلك النفايات السائلة.  ع، أو المواد الصلبة التي تحوَّ   االستخالص الالحقة، في مرفق من مرافق إعادة معالجة الوقود المشعَّ



  

  

   التي أصدرت الشھادة الخاصة بالطرد ذي الصلة؛ وتحديد السلطات المختصة  (ج)

   أيام؛ ١٠وتبيان أن النقل سيجري في نحو   (د)

ق   (ھـ) ى الطري ع عل ي يق د المعن ان البل ا إذا ك ب، وم ى وجه التقري فينة عل لكھا الس ع أن تس ي ُيتوقَّ والطرق الت
   المقترح؛

  والمّدة التي ستستغرقھا عملية النقل على وجه التقريب؛   (و)

ة   (ز) وع طارئ: السلطة (السلطات) المختصة الوطني ة وق وتقديم قائمة بجھات االتصال ذات الصلة في حال
ات االتصال ذات الصلة، حسب االقتضاء، وتفاصيل سبل االتصال  ائر جھ ر، وس غ المبكِّ ة التبلي بموجب اتفاقي

   بمالك الشحنة أو المؤسسة القائمة بعملية الشحن فعليا؛

  المقصد؛  وتحديد بلد  (ح)

ادئ   (ط) ايير والمب ات والمع ه المتطلب درج في ام عن إجراءات التأّھب والتصّدي للطوارئ ُت وجز ع وفير م وت
ه وصف  رد في ة، وي ة الذري ة للطاق ة الدولي ة والوكال ة الدولي ة البحري دى كل من المنظم التوجيھية المعمول بھا ل

  ركات) الشاحنة؛ النظام العام إلدارة الطوارئ التي تواجه الشركة (الش

  

  .٢وترد تلك االقتراحات في المرفق  وقُدم عدد من االقتراحات األخرى.

مة إلى الفريق العامل فھي ملحقة بالمرفقات    ، على النحو التالي: ٥إلى  ٣أما التقارير المقدَّ

ق   -   جة ٣المرف ات المزجَّ ل النفاي ة وأخرى حول نق ين حكوم ود : "أفضل الممارسات لالتصاالت ب ووق
دة/اليابان  ا/المملكة المتح ن فرنس ة م م ة مقدَّ وكس"، ورق ي  -م ل ف ق العام ى أعضاء الفري ا عل م توزيعھ ت

١٣/٢/٢٠١٣.   

ق   -   م ٤المرف دا باس ن نيوزيلن ة م م ة مقدَّ ة وأخرى"، ورق ين حكوم ّعة: االتصاالت ب واد المش ل الم : "نق
  . ١١/٤/٢٠١٣العامل في  تم توزيعھا على أعضاء الفريق -مجموعة الدول الساحلية 

ل ٥المرفق   -   ة وأخرى حول نق ين حكوم ة ب : "استعراض اقتراحات الدول الساحلية لالتصاالت الطوعي
ا/المملكة المتحدة/اليابان  ة من فرنس م ا في  -وقود موكس والنفايات القوية اإلشعاع"، ورقة مقدَّ م توزيعھ ت

١٨/٤/٢٠١٣ .  

  

  



  

  

  ١المرفق 

  خصائص الشحنات وأوجه تواترھا، باالستناد إلى ُمدخالت من المعھد العالمي للنقل النووي

ّين بشأن عدد الشحنات  حتى عندما جرى االتصال مع المنظمة البحرية الدولية، لم يكن ممكنا استخالص رقم مع
  البحرية للمواد المشّعة في جميع أنحاء العالم. 

ة إدارة -إنما اإلرشادي للغاية  -أما الرقم الوحيد   الذي كان لدى المعھد العالمي للنقل النووي فقد كان مصدره ھيئ
  قناة بنما، وھو يعكس صورة أنشطة الشحن البحري على نطاق العالم من حيث المقارنة النسبية والنسبة المئوية. 

  ، إلى ما يلي: ٢٠١٢وحسبما ھو مبيَّن في الجدول أدناه، تشير األرقام الخاصة بعام 

   ٢٠١٢حالة عبور قامت بھا سفن تجارية في عام  ١٤٥٤٥كانت ثمة في قناة بنما،   -  
   سفينة تنقل بضائع خطرة ٦٦٥٢ كانتومن بين حاالت العبور ھذه،   -  
ن سوى   -   م تك فينة ٦٤ول ـ س ن ال ذكورة  ٦٦٥٢م فينة الم ّعةس واد مش ل م واد  تحم ن الم ي م (وھ

واد  ٧المدرجة في الفئة  ا من م حسب تصنيف المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة)، ومعظمھ
  ر (صناعية وطبية). من أجل صنع مصاد ٦٠-الكوبالت

حنات ذات صلة   -   ك الش ن تل ط م ان فق ت اثنت ووي، كان ل الن المي للنق د الع ه المعھ اد ب ا أف ق م ووف
جة).    بالمرحلة الختامية لدورة الوقود (مثل النفايات القوية اإلشعاع المزجَّ

  

  الجدول:

  مجموع حاالت العبور   العام 
مجموع 
البضائع 
  الخطرة 

مجموع المواد الخطرة المدرجة 
حسب تصنيف  ٧في الفئة 

المدونة البحرية الدولية للبضائع 
الخطرة، التابعة للمنظمة 

  البحرية الدولية 

٣٩  ٥٩٠٠  ١٤١٩٥  ٢٠٠٦  

٦٠  ٦٣٨٤  ١٤٧٢١  ٢٠٠٧  

٦٠  ٦٤٦٧  ١٤٧٠٢  ٢٠٠٨  

٥٥  ٦٤٥٥  ١٤٣٤٢  ٢٠٠٩  

٥٣  ٦٠٢٦  ١٤٢٣٠  ٢٠١٠  

٦٠  ٦٥٠٠  ١٤٦٨٤  ٢٠١١  

٦٤  ٦٦٥٢  ١٤٥٤٥  ٢٠١٢  

  

   



  

  

  ٢المرفق 

  المعلومات التي يجري تبادلھا علنا بعد مغادرة الشحنة  ‘١’  

  ميناء المغادرة؛  

  ى ا إل ة من فرنس ال، "شحنة متَّجھ ى سبيل المث القول، عل والطريق الذي ُيعتزم أن تسلكه السفينة ك
  اليابان عن طريق رأس الرجاء الصالح وجنوب غرب المحيط الھادئ"؛ 

  .وتاريخ الوصول على وجه التقريب  

  تطوير الموقع الشبكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية  ‘٢’  

   ينبغي أن يتضمَّن موقع الوكالة الشبكي معلومات شاملة تغطي التنظيم الرقابي الدولي لنقل المواد المشّعة.

ّعة في إ واد المش ل الم ة ومن المفترض أن يتضمَّن أيضا التنظيم الرقابي لنق ة الدولي ة البحري طار صكوك المنظم
  المنطبقة على السفن ذات الصلة ونقل البضائع الخطرة؟ 

  زيادة الشفافية  ‘٣’  

ع على االضطالع ز الشفافية فتشجِّ ع أيضا الدول األعضاء  ينبغي للوكالة أن تعزِّ ببعثات استعراض النظراء وتشجِّ
   على نشر النتائج التي تنتھي إليھا ھذه البعثات.

  جھات االتصال الحكومية وجھات االتصال التابعة لقطاع الصناعة وتغطية أحداث النقل  ‘٤’  

يح  ال بد من استحداث قاعدة بيانات تبيِّن جھات االتصال الحكومية وجھات االتصال التابعة لقطاع الصناعة بما يت
   للحكومات الرد على االستفسارات التي ترد في حالة وقوع حادثة.

ة بالسفن وينبغي أن ي ة لقطاع الصناعة المعني ة وجھات االتصال التابع شتمل ذلك على جھات االتصال الحكومي
ث البحري؟    والبضائع الخطرة والتلوُّ

  شبكة التصّدي والمساعدة  ‘٥’  

ا، حسب االقتضاء،  يع نطاقھ اعدة وتوس بكة التصّدي والمس تعراض ش ى اس ة عل ل الوكال ق أن تعم رح الفري يقت
  ليشمل تقديم المساعدة الدولية في وحالة قوع طارئ في أثناء نقل المواد المشّعة عن طريق البحر. 

  GOV/1998/17تحديث الوثيفة   ‘٦’  

  أمان نقل المواد المشعة.  بعنوان: GOV/1998/17وثيقة يقترح الفريق أن تعمل الوكالة على تحديث ال

  دراسة مكتبية  ‘٧’  

دول  ين ال ة ب وات االتصاالت القائم ة قن ار فّعالي ة الختب ة مكتبي راء دراس ة إج ي إمكاني ق أن ُينظر ف رح الفري يقت
  الشاحنة والدول الساحلية في حالة وقوع طارئ. 

  



  

١  

  

  ١٣/٢/٢٠١٣تم تعميمھا في  –: ورقة مقدمة من فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان ٣المرفق 

  

جة ووقود موكس   أفضل الممارسات لالتصاالت بين حكومة وأخرى حول عمليات نقل النفايات المزجَّ

  مقّدمة

وية، وفقا للقانون ينبغي أن ُتجرى جميع عمليات النقل عن طريق البحر، بما فيھا عمليات نقل المواد النو  -١
الدولي، وال سيما اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، التي تكفل على نحو فّعال حرية المالحة في أعالي البحار 

وتكفل االتفاقية المذكورة أيضا حق السفن في المرور البريء في البحار  والمناطق االقتصادية الخالصة.
د نووية أن تتمتَّع بالحق في المرور البريء شريطة ممارسة ھذا الحق بما ويمكن للسفن التي تحمل موا اإلقليمية.

  يتوافق مع األحكام ذي الصلة المنصوص عليھا في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. 

وفي إطار حرية المالحة، ليس ثمة أي التزام ُيوجب أي دولة شاحنة أن تقّدم أي معلومات إلى أي دولة   -٢
ن البضائع المنقولة على متن السفن التي تعبر أعالي البحار والمناطق االقتصادية الخالصة أو الطرق ساحلية بشأ

ذلك، تعترف بعض الدول الشاحنة وبعض الدول الساحلية بأن  ومع التي تسلكھا ھذه السفن أو توقيت عبورھا.
ثمة فوائد متبادلة يمكن جنيھا من خالل تبادل المعلومات طوعا بدافع الثقة على صعيد االتصال بين حكومة 

  وأخرى. 

وتّتًسم عمليات النقل النووي، بحكم طبيعتھا األساسية، بالحساسية من زاوية األمن، ذلك ألن كشف   -٣
ولھذا السبب،  المعلومات الرئيسية ذات الصلة علنا يمكن أن يؤّدي إلى زيادة إمكانية التھديد ضد السفن الناقلة.

جة ووقود موكس،  فإن تقديم أي معلومات من الدول الشاحنة إلى الدول الساحلية، في عمليات نقل النفايات المزجَّ
ومن شأن التقاعس في تقديم المعلومات أو  عادًة.كان يجري وسيظّل يجري على أساس طوعي وبدافع الثقة 

ض الثقة المتبادلة بين الدول الشاحنة والدول الساحلية. مة بدون إذن أن يقوِّ    كشف المعلومات المقدَّ

عند إجراء عملية نقل مادة نووية، بضرورة مراعاة اعتبارين اثنين  ومن األھمية بمكان أيضا االعتراف،  -٤
ين، وھما: ماھي الذي سيتم به نقل البضائع حيث إنه يوفِّر درعا  الطردالنقل التي ستحمل البضائع، و سفينةة مھمِّ

وقد وافق األعضاء التابعون للمنظمة البحرية الدولية على  بيئيا متينا بين المادة المعنية والعالم الخارجي.
ون للوكالة على شروط األداء متطلبات تصميم السفن التي تحمل مواد نووية، في حين وافق األعضاء التابع

   الخاصة بالطرد المستخدم في النقل.

ويمكن أن تثير شحنات المواد النووية بحكم طبيعتھا شواغل حيال األمان واألمن؛ وتتمثَّل ھذه الحالة على   -٥
لذا يحق  وجه الخصوص في أوساط أفراد الجمھور في الدول الساحلية التي تقع على طريق عبور الشحنات.

لة بتقديم تطمينات بأن عمليات النقل ھذه، سواء أكانوا موافقين عليھا أو تم اما لحكوماتھم أن تشعر بأنھا مخوَّ
معارضين لھا، يتم االضطالع بھا في إطار االمتثال الكامل لجميع االلتزامات الدولية واللوائح الخاصة بأمان 

ت الدول الساحلية تقديم ھذه التطمينات عندما تكون قد ومن األسھل بكثير لحكوما النقل وأمن النقل وبيئة النقل.
  أخِطرت بھذه الشحنات مسبقا. 

مة وتفاصيلھا على الحالة القائمة.  -٦   فعلى سبيل المثال: وسيتوقَّف نوع المعلومات المقدَّ

  المعلومات العامة المتصلة باألمان  -ألف  

م ھذه المعلومات بشكل دوري وھي ال تخص رحلة بعي   والمعلومات العامة ليست حساسة بوجه  نھا.سُتقدَّ
م في المرفق  عام. ويفيد توفير ھذه  مثال على المعلومات العامة الموجودة بالفعل في المجال العام. ١وُيقدَّ

المعلومات العامة المتصلة باألمان الدول الشاحنة والدول الساحلية على السواء، حيث إنھا تساعد على 
بيد أنه ال ينبغي أن ُينظر إليھا على أنھا وسيلة للطعن في  البلدان المعنية. إقامة شراكات عملية بين

المتطلبات الرقابية التي تشترطھا المنظمة البحرية الدولية أو الوكالة؛ ذلك ألن اقتراح إدخال تعديالت 
  على المتطلبات الرقابية يتم من خالل المنتديات واإلجراءات العملية المنشأة ذات الصلة. 

  



  

٢  

  

  ١٣/٢/٢٠١٣تم تعميمھا في  –: ورقة مقدمة من فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان ٣المرفق 

  

جة ووقود موكسالمعلومات التي تخص رحلة بعينھا من عمليات   -باء     النقل البحري للنفايات المزجَّ

عادًة ما تكون ھذه المعلومات حساسة للغاية وسَيَتواصل تقديمھا على أساس سّري، وعادًة أيضا ما يتم   
ويلزم االتفاق فقط على مقدار المعلومات الذي من الممكن  ذلك شفويا فحسب عن طريق مساٍع دبلوماسية.

ويجب التسليم بأنه إذا كان أحد  تمثِّل البلد المرِسل والبلد المتلقِّي والبلد الشاحن.تبادله بين الحكومات التي 
ح عندئٍذ أن تكون قدرة البلدْين اآلخرين محدودة للغاية  ھذه البلدان ال يرغب في نشر معلومات، فمن المرجَّ

ليل أفضل الممارسات، ومن باب التقيُّد بد من حيث مقدار المعلومات الذي سيكون في مقدورھما تبادله.
  نقترح ضرورة تبادل المعلومات التالية قبل مغادرة السفينة: 

 ر إرسال الشحنة على متنھا   اسم السفينة التي من المقرَّ
 والطريق الذي ُيتوقَّع أن تسلكه السفينة على وجه التقريب  
  "والوجھة الجغرافية العامة المقصودة كالقول، على سبيل المثال، "ميناء في شمال أوروبا  
 وإشارة إلى أن النقل سيجري قريبا  
 ونوع البضائع   

  المعلومات المطلوبة في حالة وقوع حادثة في البحر  -جيم  

ع و   البلوتونيوم والنفايات المشّعة تتضمَّن المدونة الدولية بشأن النقل المأمون لطرود الوقود النووي المشعَّ
ع) الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية  القوية اإلشعاع على متن السفن (مدونة نقل الوقود النووي المشعَّ
أحكاما تتناول وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة والتبليغ في حالة وقوع حادثة تنطوي على 

وأصدرت المنظمة البحرية الدولية مبادئ توجيھية لوضع ھذه الخطط،  مواد خاضعة للمدونة المذكورة.
وعلى كل حال، ينبغي أن ُتجرى  بما في ذلك أحكام متصلة بالمعلومات المطلوبة في حالة وقوع حادثة.
   أي مناقشة تتناول ھذه المسألة تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.

وثيقة إرشادات بعنوان "التخطيط والتأھب بشأن التصّدي ُيضاف إلى ذلك أن الوكالة كانت قد وضعت   
للطوارئ المتعلقة بحوادث النقل التي تنطوي على مواد مشّعة" (دليل األمان الصادر عن الوكالة، العدد 

TSG 1.2.(  ويتم إعداد وتنقيح ھذه الوثيقة، التي يجري استعراضھا في الوقت الراھن، من خالل اّتباع
وينبغي أن ُتجرى أي مناقشة تتناول ھذه  لَّبھا معايير األمان الصادرة عن الوكالة.إجراءات راسخة تتط

   الوثيقة تحت رعاية لجنة معايير أمان النقل التابعة للوكالة.

وأخيرا، توفِّر اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي أحكاما قانونية عامة تتعلق بالتبليغ عن   
   .ذلك الحوادث التي تقع في أثناء القيام بأنشطة النقلالحوادث النووية، بما في 
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  ١المرفق 

   أمثلة على المعلومات العامة المتصلة باألمان والموجودة في المجال العام

  معلومات عامة  -ألف  

  ): PNTLاسُتقِيت المعلومات التالية من الموقع الشبكي لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي (

بھا من  تمتثل شركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي لجميع المتطلبات األمنية ذات الصلة الُموصى  
الصادرة عن المملكة  ٢٠٠٣قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ولالئحة أمن الصناعات النووية لعام 

  المتحدة؛ وھي تخضع من الناحية الرقابية لمكتب الرقابة النووية التابع للمملكة المتحدة. 

) Pacific Egretيفيك إيغريت () والسفينة باسPacific Heronوقد تم تجھيز كل من السفينة باسيفيك ھورن (  
ومن أجل ضمان حماية  بسمات أمنية إضافية تمّكنھما من نقل وقود موكس وثاني أكسيد البلوتونيوم.
دتان بمدفع ثابت  متبادلة لھاتين السفينتين فإنھما تبحران معا فترافق الواحدة منھما األخرى. وھما مزوَّ

  افية أخرى ال ُيرى إال بعضھا من الخارج. يستخدمه سالح البحرية ولديھما نظم حماية إض

م    وفيما يخص شحنات وقود موكس وشحنات البلوتونيوم، يتولَّى ضباط مسلّحون يشّغلون آالت التحكُّ
 الرقمي الحاسوبي توفير الحماية على متن السفينة طوال رحلتھا من ميناء المغادرة إلى ميناء الوصول.

م الرق ب ضباط آالت التحكُّ مي الحاسوبي خّصيصا على حماية المواد النووية في أثناء العبور وُيدرَّ
  البحري، فضال عن حماية المرافق النووية ذات الصلة. 

ُيضاف إلى ذلك أن التدابير التي توّفر الحماية في حالة قوع حادث ھي نفسھا توفِّر الحماية أيضا من   
  أعمال التخريب المحتملة. 

  تصميم وقدرة الطرود المستخدمة في النقل المعلومات المتعلقة ب  -باء  

  اسُتقِيت المعلومات التالية من الموقع الشبكي للمعھد العالمي للنقل النووي: 

  "Bالطرود من النوع "  

ويجب أن تتحمَّل ھذه الطرود ظروف  " لنقل المواد القوية اإلشعاع.Bيلزم استخدام الطرود من النوع "  
، إال أنه لما كانت محتوياتھا تتجاوز الحدود "Aتتحّملھا الطرود من النوع "النقل العادية نفسھا التي 

، فمن الضروري تحديد سمات إضافية لمقاومة انتشار اإلشعاعات أو "Aالموضوعة للطرود من النوع "
   عن األضرار المفضية إلى حوادث. ةالمواد المشّعة الناتج

نوع من الطرود فھو وجوب أن تكون الطرود قادرة على أما المفھوم الذي ينطوي عليه استخدام ھذا ال  
تحمُّل الظروف المفضية إلى حوادث، دون اإلخالل بقدرتھا على االحتواء أو دون حدوث زيادة في 
أو  اإلشعاعات إلى مستوى من شأنه أن يعرِّض للخطر عامة الناس والذين يشاركون في عمليات اإلنقاذ

ح مدى إي عمليات التنظيف. له ويتضَّ فاء الطرد بھذا االشتراط عن طريق إجراء اختبار صارم لمدى تحمُّ
   ).٣الظروف المفضية إلى حوادث (انظر الجدول 

" لنقل المواد على اختالف أنواعھا مثل النظائر المشّعة غير المغلَّفة Bوُتستخدم الطرود من النوع "  
   مستھلك، والنفايات القوية اإلشعاع المزّججة.المستخدمة في األغراض الطبية والبحثية، والوقود النووي ال
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  " B: متطلبات الطرود من النوع "٣الجدول 

  المتطلبات  المعايير
  المتطلبات العامة لجميع الطرود    متطلبات التصميم 

 المتصلة بمستوى الضغط ودرجة الحرارة إذا  المتطلبات اإلضافية
  كانت الطرود منقولة جّوا 

 " المتطلبات اإلضافية للطرود من النوعA "  
 " المتطلبات اإلضافية للطرود من النوعB  توليد الحرارة الداخلية) "

  والحّد األقصى لدرجة الحرارة السطحية) 
   -متطلبات االختبار 

  ظروف النقل العادي
  اختبار رش الماء قبل إجراء أي من االختبارات التالية: يجب إجراء 

  ١٫٢متر إلى  ٠٫٣إسقاط الماء بشكل طليق (من ارتفاع يتراوح بين 
   متر، تبعا لكتلة الطرد)

  التكديس أو االنضغاط  
  ١كغ من سطح ارتفاعه  ٦االختراق عن طريق إسقاط قضيب وزنه 

  متر
  -متطلبات االختبار 

إلى  ظروف النقل المفضية
  وقوع حوادث 

  اآلثار التراكمية المترتِّبة على ما يلي: 
  أمتار أو اختبار السحق الديناميكي (أي  ٩اإلسقاط الطليق من ارتفاع

أمتار على عيِّنة  ٩كغ من سطح ارتفاعه  ٥٠٠إسقاط كتلة وزنھا 
  معّينة) 

  اختبار الَثْقب  
 درجة مئوية لمدة  ٨٠٠نار قوة حرارتھا  االختبار الحراري (استخدام

  دقيقة) ٣٠
  ساعات)  ٨مترا لمدة  ١٥اختبار الغمر (بعمق  
  

تعزيز اختبار الغمر بالنسبة للطرود التي تحمل كمية كبيرة من المواد 
  المشّعة: 

  ساعة.  ١متر لمدة  ٢٠٠الغمر بعمق  

  

  المعلومات المتعلقة بالتخطيط لحاالت الطوارئ  -جيم  

   اسُتقِيت المعلومات التالية من الموقع الشبكي لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي:

يوفِّر نظام األمان في العمق، التابع لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي، قدرا من الحماية أكبر   
وي على بضائع خطرة مثل المواد بكثير مما توفُّره عادًة النظم القائمة للشحنات األكثر شيوعا التي تحت

ل على توفر إمكانات المساعدة  .لةيّ مسالكيميائية والنفط والغازات ال ويعني ذلك أن الشركة المذكورة ال تعوِّ
   الطارئة ذات الطابع التخصُّصي لدى البلدان المجاورة لطرق الشحن.

أوروبا واليابان، وُيوجه مسارھا بعيدا فقد ُصمِّمت السفن التابعة للشركة لغرض اإلبحار دون توقُّف بين   
  الدولي وھي ال تبحر عبر البحار التي ُيرى أنھا عرضة ألعمال القرصنة.  عن مناطق عدم االستقرار
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دة بنظام    ساتلي الستكشاف مسارات حالة الطقس وتستخدم أيضا والسفن التابعة للشركة المعنية مزوَّ
ومن شأن ھذه  خدمات بحرية مقامة على الشاطئ توفِّر بيانات محلية عن األحوال الجوية لحظة بلحظة.

النظم، إلى جانب تطبيق إجراءات حكيمة في الجدولة الزمنية للرحلة، أن تمكِّن السفن من اتِّباع أسلم 
   الشديد. الطرق وتفادي أنماط الطقس

وتحافظ السفن التابعة لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي، في أثناء وجودھا في عرض البحر،   

ويرسل نظام  ساعة يوميا. ٢٤على رابط اتصاالت مع مركز معني باإلبالغ يديره عاملون على مدار 

النسبة لخط العرض وخط الطول رصد الرحلة ھذا تلقائيا، مّرة كل ساعتين، تقارير عن موقع السفينة ب

دة مسبقا، فإن نظام  وسرعتھا واّتجاھھا. وإذا لم يتلقَّ مركز اإلبالغ رسالة في غضون فترة زمنية محدَّ

م ھذا النظام بنظم فرعية مثل الھواتف الساتلية  التصّدي للطوارئ التابع للشركة ينشط تلقائيا. وُيدعَّ

  واإلذاعية. 

وثمة خبراء في النقل وخبراء نوويون في أوروبا موجودون بشكل دائم لتقديم الدعم التقني إلى السفن؛   

، ثمة أيضا فريق كامل التدريب والتجھيز من الخبراء توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذريةوتماشيا مع 

وفي حالة وقوع طارئ  ساعة يوميا. ٢٤تأھب تام للتصّدي للطوارئ على مدار النوويين موجود في حالة 

  ما، ُيرَسل ھذا الفريق إلى السفينة فيقوم بتوجيه وإدارة جميع العمليات العالجية. 

  المعلومات المتعلقة بعمليات اإلنقاذ   -دال  

  المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي: يمكن االّطالع على المعلومات التالية في صحائف الوقائع التابعة لشركة 

سا ممن    تتعاقد شركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي مع أكثر خبراء اإلنقاذ العالميين تمرُّ

فھم قادرون على االستجابة بسرعة لجميع طلبات تقديم  يضطلعون بعمليات إنقاذ في جميع مناطق العالم.

وتستطيع أجھزة الرصد الخاصة الموجودة  ة سفن كبيرة من قاع البحار.المساعدة وقد حّققوا بنجاح استعاد

م إلى أي فريق من أفرقة اإلنقاذ ما يلزم من معلومات عن  في عنابر كل سفينة من سفن الشركة أن تقدِّ

  حالة البضائع المنقولة. 

  المعلومات العامة المتعلقة بالمواد النووية العادية المنقولة   -ھاء  

  لمعلومات التالية من الموقع الشبكي لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي:اسُتقِيت ا

يتمثَّل أول حاجز ھندسي في المواد نفسھا، التي ھي عادًة ما تكون وقود نووي مستعمل، أو نفايات   

جة، أو وقود موكس.    مزجَّ

ويتألف الوقود النووي المستعمل ووقود موكس المصنوع حديثا من أقراص وقود صلبة ُمحتواة ضمن   

نھا من تحمُّل الحرارة والضغط  قضبان وقود معدنية مختومة مقاومة للتآكل. مة بشكل يمكِّ وھي مصمَّ

  وُتحمَّل قضبان الوقود ھي األخرى ضمن مجمعات.  الشديدين للغاية داخل أي مفاعل.

ل النفايات النووية القوية اإلشعاع من مادة سائلة إلى مادة صلبة عن طريق خلطھا بزجاج وت   تحوَّ

جة صلبة ومستقّرة وخاملة م بوروسليكات فيتم بذلك تزجيجھا. ا يجعلھا مثالية لغرضْي موالنفايات المزجَّ

  النقل والخزن الطويل األجل. 
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ضت لمياه البحر.   وال يذوب  وتحافظ أي مادة من المواد على سالمتھا على مدى فترات طويلة إذا ما تعرَّ

   أي منھا بسھولة؛ وسلوكھا المادي شبيه إلى حد كبير بسلوك قطعة رخام موضوعة في كوب من الماء.

ضة بطريقة أو بأخرى   لمياه البحر، فإن أثرھا البيئي  وبعبارة أخرى، إذا كانت ھذه المواد ستصبح معرَّ

   سيكون ضئيال ال ُيعتد به، حتى وإن كانت مشّعة للغاية.

أن الحّد األقصى من تعرُّض تقييمات األثر البيئي  وقد أبانت العمليات الحسابية التي أجِريت في إطار  

الجمھور لإلشعاعات في سيناريو من ھذا القبيل سيكون أصغر أكثر من ألف مّرة من مستويات 

   اإلشعاعات الموجودة في البيئة الطبيعية.

  

  

  



  

  

 ٤المرفق 

 

 نقل المواد المشّعة:
 االتصاالت بين حكومة وأخرى

  
 

  موقف الدول الساحلية 

  يتمثَّل ھدف ھذه الدول في تحسين الترتيبات التي تستجيب الھتمامات الدول الشاحنة والدول الساحلية. 

  شواغل الدول الساحلية واھتماماتھا 

تواجه الدول الساحلية تھديدا بالتعرُّض إلى أضرار جسيمة للغاية (إنما غير معروفة سلفا) تتفاقم جّراء مخاطر 
رة وما ينتج عنھا من خسائر اقتصادية. ذلك، ال يستِمّد معظم ھذه الدول أي فائدة من نقل المواد  ومع متصوَّ

  ١المشّعة بالقرب من مياھھا.

   الحساسية السياسية البالغة/الحاجة إلى اإلسراع في التصّدي وتوفير المعلومات

ز ھذه  ما زالت ثمة حساسية كبيرة في جميع أنحاء العالم تجاه الشحن البحري للمواد المشّعة الخطرة، وتتعزَّ
الحساسية نتيجة إدراك استمرار احتماالت وقوع حوادث مھما سعى المرء إلى الحماية منھا، ونتيجة ألوجه عدم 

  التيقُّن حيال مدى األضرار التي تترتَّب على وقوع حاالت انتشار إشعاعي. 

ولي للمواد التي قد تنتج عن وقوع حادثة تنطوي على النقل البحري الد وبالنظر إلى اآلثار العابرة للحدود
المشّعة، فإن ثمة اھتماما متبادال في الدول الشاحنة بتبادل معلومات معّينة مسبقا مع الدول الساحلية المعنية حول 
شحنات تلك المواد حتى تكون لدى كل منھا، فيما لو وقعت حادثة ما، معلومات كافية بما يمّكنھا من التصّدي لھا 

ق.    بأسلوب سريع وفّعال ومنسَّ

أن تكون الدول في وضع يمّكنھا من التصّدي فورا للمسألة التي تواجھھا وتھدئة المخاوف التي تساور  ويلزم
حدوث مخاوف حول طبيعة  ومن شأن أي عجز من جانبھا في التصّدي أن يؤّدي إلى تفاقم إمكانية الجمھور.

  .ر أو خسائر اقتصاديةالحادث ونطاقه والمخاطر التي ينِذر بھا، فتبرز من ثم احتماالت تكبُّد آثا

ويمكن أن تقع الدول الساحلية تحت وطأة ضغوط سياسية كبيرة من أجل تقديم توكيدات بأن مصالح مواطنيھا 
الصحية والبيئية واالقتصادية ومصالحھم األخرى لن تتعّرض لألذى جّراء وقوع أي حادث أو حادثة ينطويان 

   على نقل مواد مشّعة بالقرب من مياھھا.

  الدول الساحلية إلى التعاون مع سائر الجھات من أجل تحقيق ما يلي: وتسعى 

 منع األنشطة ذات الصلة بالنقل التي ُتجرى على مقربة شديدة من مياھھا ومراقبتھا؛   

 دون وقوع أي أضرار بيئية عابرة للحدود.  الحيلولة

_________________________________  

ة االقتصادية  ُيقصد ١ اه المنطق ن مي ال م مل ك و أن تش ا" ھ ا "مياھھ احلية بأنھ ة س اه دول ى مي ة إل ذه الورق ي ھ واردة ف ارات ال باإلش
ث ھذه المياه.    الخالصة التابعة لھذه الدول الساحلية والمياه الموجودة في بحرھا اإلقليمي، مع االعتراف بحقھا في االھتمام بمنع تلوُّ
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ويمكن تناول ھذين األمرين عن طريق تحديد معلومات رئيسية سيساعد تبادلھا، سواء قبل وقوع حادث أو حادثة 
   أو في أعقابھما، على تبديد شواغل مواطنيھا.

المفترض أن يشمل ذلك جميع الشحنات التي قد تمر على مقربة من مياه الدول الساحلية وأن يتضمَّن  ومن
مة مسبقا. وينبغي أن تتضمَّن المعلومات الرئيسية معلومات خاصة بالتأّھب  خطوط االتصال والمعلومات المقدَّ

ّطالع عليھا في حالة وقوع حادثة لغرض التصّدي للطوارئ سبق تبادلھا حتى تكون الدول الساحلية حسنة اال
   تتعلق بالخطوات التي سيتم الشروع فيھا.

وتستطيع الدول الساحلية، من ثم، االستجابة لجماھيرھا بطريقة مطمِئنة ووفق توقيت مناسب والتنسيق، حيثما 
لة ُتعنى بإنقاذ الناس واحتواء األضرار/الم مع علمھا  -خاطر يلزم، على نحو وثيق، مع دولة شاحنة أو جھة مشغِّ

لة.    أن المسؤولية األولى في ھذا الصدد تقع على الدولة الشاحنة أو الجھة المشغِّ

  ومن شأن القيام باستجابة فورية من ھذا القبيل أن يخدم مصالح الدولة الشاحنة والدولة الساحلية على السواء. 

يتعلق بتبادل معلومات معّينة، مع إدراك أن وينبغي أن ُتؤَخذ في الحسبان الشواغل حيال األمان واألمن فيما 
الترتيبات بشأن تبادل المعلومات ھذا ينبغي أن تكون متَّسقة مع تدابير الحماية المادية وتدابير األمان الالزمة 

  للنقل البحري للمواد المشّعة. 

ات التي يجري تبادلھا، وبالنظر إلى اعتبارات األمان واألمن المرتبطة بنقل ھذه المواد وحساسية بعض المعلوم
  تبادل المعلومات بين حكومة وأخرى. تغطية مثل ھذه االتصاالت في المقام األول من خالل فينبغي 

وتالحظ الدول الساحلية أيضا أن المعلومات التي تزودھا الدول الشاحنة إلى فرادى الدول الساحلية في إطار 
  ّرية على النحو المالئم. تبادل المعلومات مسبقا ستكون خاضعة للحماية والس

وينبغي التسليم أيضا بأھمية تعظيم الشفافية من أجل تعزيز فھم الجمھور لترتيبات األمان واألمن المعمول بھا 
بشأن نقل تلك المواد وزيادة ثقته بھذه الترتيبات، ومن أجل أيضا تفادي تكوين تصّورات خاطئة حول مستويات 

  في حالة وقوع حادث أو حادثة.  المخاطر التي ينطوي عليھا النقل

وفي نھاية المطاف، ينبغي أن يكون الھدف من المعلومات المتبادلة ھو خدمة مصالح الدولة الشاحنة وأي دولة 
رة على السواء.    ساحلية متضرِّ

  المجاالت األخرى التي يشملھا تبادل المعلومات في الوقت الراھن 

لومات يجري العمل بھا بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، بموجب ثمة التزامات قائمة معّينة بتبادل المع
  االتفاقيات التالية: 

  اتفاقية بازل؛ -النفايات الخطرة غير المشّعة  

  مدونة قواعد بشأن النقل الدولي للنفايات المشّعة عبر الحدود، التابعة للوكالة؛  -والنفايات المشّعة  

 االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك  -شّعة والوقود المستھلك والنفايات الم
  وأمان التصرف في النفايات المشّعة. 
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وتتّخذ عملية تبادل المعلومات، في ظل ھذه االتفاقيات على وجه التخصيص، شكل متطلبات اإلشعار المسبق 
حسبان النقاط ذات الصلة الواردة في خطة عمل وُيتوقَّع من الدول الشاحنة أيضا أن تأخذ في ال والموافقة المسبقة.

  الوكالة بشأن األمان النووي. 

  المعلومات الواجب توفيرھا

الورقة التي عرضتھا "الدول الشاحنة" في االجتماع الثاني الذي عقده الفريق العامل المعني بموضوع مبادئ  في
م عدد من الطلبات بشأن  "االحتياجات توجيھية بشأن أفضل الممارسات لالتصاالت بين حكومة وأخرى، قُدِّ

اجتمع فريق الدول الساحلية بشكل غير و من الدول الساحلية. المحتملة إلى مزيد من المعلومات واالتصاالت"
م ما يلي كمثال على المعلومات أو االتصاالت اإلضافية التي من شأن تبادلھا أن يخدم المصالح  رسمي وقدَّ

   ٢.المتبادلة للدول الساحلية والدول الشاحنة على السواء

تكون أكثر ثقة بأن ما يلزم من ومن شأن تبادل ھذه المعلومات قبل كل شحنة أن يمّكن الدول الساحلية من أن 
ترتيبات متصلة باألمان وخطط تصدِّ قد وضعت قيد العمل بشكل واٍف لكل سفينة تحمل مواد مشّعة تمّر على 

اعدھا على طمأنة جمھورھا إلى أن تلك الترتيبات والخطط ال بد أنھا س، األمر الذي سيةمقربة من مياھھا اإلقليمي
   دثة ما.تفي بالمراد فيما لو وقعت حا

  المعلومات الواجب توفيرھا  الموضوع

اإلطار الزمني لتقديم معلومات بشأن 
دة    شحنة محدَّ

ينبغي تقديم معلومات مسبقا عن أي شحنة محّددة في إطار إشعار 
أيام  ١٠رسمي من الدولة الشاحنة إلى الدولة الشاحنة ذات الصلة قبل 

وينبغي أن َيصدر  نية.عمل من الموعد التقديري لمغادرة السفينة المع
لة يوفِّر معلومات للجمھور عن أي شحنة  بيان صحفي عن الجھة المشغِّ

محّددة وذلك في فترة وجيزة (تتراوح بين يوم واحد ويومين) قبل 
  مغادرة السفينة. 

ينبغي تقديم اسم السفينة/أسماء السفن في إطار إشعار رسمي قبل   اسم السفينة
  المغادرة. 

اسم السفينة/أسماء السفن المغادرة في بيان صحفي َيصدر وينبغي إدراج 
لة قبل المغادرة.    عن الجھة المشغِّ

ينبغي تقديم تاريخ المغادرة في إطار إشعار رسمي قبل المغادرة وينبغي   تاريخ المغادرة 
لة قبل المغادرة.    أيضا إدراجه في بيان صحفي َيصدر عن الجھة المشغِّ

ينبغي تقديم اسم ميناء المغادرة في إطار إشعار رسمي قبل المغادرة.   ميناء المغادرة
وينبغي إدراج اسم ميناء المغادرة في بيان صحفي َيصدر عن الجھة 

لة قبل المغادرة.   المشغِّ

_________________________________  

ات  ٢ تكون المعلوم ة س بق خاضعة للحماي ات المس ادل المعلوم ار تب ي إط احلية ف دول الس رادى ال ى ف احنة إل دول الش ا ال ي تزودھ الت
  والسّرية على النحو المالئم. 
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ينبغي تقديم معلومات عن الطريق الذي ُيعتزم سلوكه في إطار إشعار   الطريق الذي ُيعتزم سلوكه 
ينبغي أيضا إدراج ھذه المعلومات في بيان رسمي قبل المغادرة و

لة في فترة وجيزة قبل المغادرة.   صحفي َيصدر عن الجھة المشغِّ

ينبغي تقديم معلومات عن الوجھة النھائية المقصودة في إطار إشعار   الوجھة النھائية المقصودة 
رسمي قبل المغادرة وينبغي أيضا إدراج ھذه المعلومات في بيان 

لة قبل فترة وجيزة من المغادرة.صحفي َيصدر ع   ن الجھة المشغِّ

تواريخ المرور بجوار مياه الدول 
الساحلية وتوقيت المرور ومدته على 

   نحو تقديري

مع االعتراف بمبادئ األمن، ينبغي للدول الشاحنة أن تخطر الدولة 
الساحلية المعنية باألوقات التي تقترب فيھا السفينه/السفن من مياه ھذه 
األخيرة وأن تبيِّن على نحو تقريبي المّدة التي تستغرقھا رحلة المرور 

   عبر تلك المياه.

ينبغي تقديم تاريخ الوصول على نحو تقريبي في إطار إشعار رسمي  تاريخ الوصول إلى الوجھة المقصودة 
  قبل المغادرة.

أن ُيكمَّل ذلك بإدراج ھذه المعلومات في البيان الصحفي الذي  وينبغي
لة في فترة وجيزة قبل مغادرة السفينة/السفن.    َيصدر عن الجھة المشغِّ

م   نوع السفينة ينبغي أن يشمل نوع السفينة نشاطھا ومؤشِّر النقل ذا الصلة وأن ُيقدَّ
  في إشعار رسمي.

ف رفيع المستوى (دون تحديد) في إطار إشعار رسمي، ُيقّدم وص  وصف عام للبضائع المشّعة 
   كالقول، على سبيل المثال، نفايات قوية اإلشعاع، وقود موكس، إلخ.

باإلشارة إلى ما جاء أعاله، ينبغي تقديم ھذه المعلومات بشكل متَّسق في   البضائع وحجمھا وعدد البراميل نوع
  لي: إطار اإلشعار الرسمي وينبغي أن تتتضمَّن ما ي

o  طبيعة البضائع؛  

o  وعدد البراميل والعلب الصغيرة؛  

o .والتعبئة والتغليف   

معايير األمان والسالمة الخاصة 
   ببراميل النقل في حالة وقوع حادثة

مفيدا لنا تقديم ملخَّص موجز عن المعايير الرئيسية ذات الصلة  سيكون
فضال عن توكيد أن عملية التعبئة والتغليف المستخدمة فيما يخص شحنة 

ننا من طمأنة  معّينة تمتثل لتلك المعايير، حيث إن ھذا الموجز يمكِّ
  الجمھور في حالة وقوع حادثة. 

الشھادة (الشھادات) الصادرة عن 
  لمختصة السلطة ا

  شھادات الموافقة على تصميم الطرد. 
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الدول الساحلية تريد الحصول على 
توكيد يفيد بأن السفن لن تمّر عبر 

  مياھھا 

للدول الشاحنة أن تفيد بصورة غير رسمية بأنه ليس معتزما أن  ينبغي
تدخل السفينة/السفن سواء المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية 

   أو بحرھا اإلقليمي.

د ھذه الممارسة فيما يتعلق بأي شحنات  وينبغي للدول الشاحنة أن تؤكِّ
  منتظمة ُتجرى مستقبال. 

وارئ على تفاصيل خطط التصّدي للط
  متن السفينة 

ينبغي تقديم معلومات عن سمات أمان وأمن السفينة/السفن والبراميل 
والعلب الصغيرة التي تحتوي على المواد النووية الجاري نقلھا، 

باإلضافة إلى القدرات المتوفِّرة على متن السفن للتصّدي للحرائق أو 
   ).انظر أدناهلرصد انتشار اإلشعاعات (

تقديم معلومات عن خطط التصّدي للطوارئ فيما لو وقعت  وينبغي أيضا
بالفعل حادثة من أي نوع كان (مثل المعلومات عن إجراءات العمل 
   النمطية التي ُتطبَّق على متن السفينة وتحكم عمليات التصدِّي ھذه).

وفي حين قد يكون من الضروري حماية تفاصيل محّددة ألغراض 
عامة عن الخطوات التي سُتتخذ، بما في  األمن، ينبغي تقديم معلومات

ذلك مختلف سيناريوھات الطوارئ (مثل التصدِّي لحريق، انفجار، 
تصادم، ارتطام باألرض، غرق، ھجوم إرھابي) ومدى احتمال طلب 

دعم خارجي، ومتى ُيطلب ھذا الدعم وفي أي شكل ُيطلب وممن ُيطلب 
، أو ُتطلب مساعدة من  (أُيطلب من سفينة مرافقة، أو من فريق تصدٍّ

وينبغي أن يشمل ذلك أزمنة االستجابة على وجه التقريب  دولة ساحلية).
  فيما يخص منطقة البحث واإلنقاذ ذات الصلة.

وينبغي تقديم ھذه المعلومات حتى يمكن للدول الساحلية أن تكون واثقة 
خطط التصّدي الموضوعة قيد العمل ، ولتقوم بتقييم أي من  من كفاية
ت التي ُيحتمل أن ُتطلب من أقرب دولة (دول) ساحلية، وليكون القدرا

باستطاعتھا أيضا طمأنة جمھورھا إلى احتمال أن تفي خطط التصّدي 
ى منھا فيما لو وقعت حادثة.    المذكورة بالغرض المتوخَّ

 المعلومات عما يلي:  وباإلضافة إلى ذلك، يلزم تبادل حسبما جاء أعاله.  تفاصيل إجراءات التصّدي للطوارئ 

o ) ؛انظر أدناهجھات االتصال الرئيسية في حالة وقوع حادثة(   

o  (دول) وأي من القدرات التي ُيحتمل طلبھا من أقرب دولة
لة ضمن  ساحلية قد ُتدرجھا الدول الشاحنة والجھة المشغِّ

   تخطيطھا؛

o  وينبغي أن يشمل ذلك أي خطط أو بنى أساسية خاصة
ُتوصى أي دولة ساحلية بأن تضعھا قيد  بالتصّدي للطوارئ قد

   العمل في حالة وقوع حادثة؛
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o  والترتيبات التي يجب اتخاذھا إذا اضطرت السفينة المعنية إلى
  التماس الدخول إلى أحد الموانئ في طريقھا. 

تفاصيل خطة الطوارئ إذا فشلت 
  السفينة في التواصل 

التصّدي للطوارئ ينبغي أن يشّكل ھذا األمر جزءا من إجراءات 
   ).حسبما جاء أعاله(

لة إذا  وينبغي تقديم معلومات عامة عن نوايا الدولة الشاحنة/الجھة المشغِّ
ي مسؤوليات قد ھا بأنشأت حاجة إلى اّتباع ھذا السيناريو، من أجل ربط

تقع على الدول الساحلية بشأن إجراء عمليات بحث وإنقاذ أيا كانت 
ثناء أبالترتيبات المطلوبة إذا فشلت السفينة/السفن في التواصل في 

   وجودھا في منطقة البحث واإلنقاذ التابعة للدولة المعنية.

تفاصيل شركة اإلنقاذ التي تم االحتفاظ 
مثل أزمنة بھا والطوارئ التشغيلية (

   االستجابة والمعدات المتاحة)

التفاصيل المعنية ھي: تفاصيل شركة اإلنقاذ التي تم االحتفاظ بھا 
لة،  وتفاصيل القدرة التشغيلية الموضوعة قيد العمل من قِبل الجھة المشغِّ

مثل زمن استجابتھا، والمعدات التي يمكن أن تستخدمھا، والخبرات 
ا على الفور، واإلجراءات الموضوعة قيد الفنية المتاح لھا استدعاؤھ

العمل إما إلنقاذ السفينة أو نجدتھا أو استعادتھا أو إلنقاذ أي من البراميل 
كة أو تخليصھا أو استعادتھا، إلخ.    الُمفكَّ

وإذا واجھت سفينة صعوبات يبدو معھا من المرّجح أن تنشأ مسائل 
لتصادم، إلخ)، متصلة باإلنقاذ (كما في حاالت الغرق، الحريق، ا

را على  فسيكون من األھمية بمكان عندئٍذ اطالع الدول الساحلية مبكِّ
ى وضعھا قيد  ترتيبات اإلنقاذ الجاري وضعھا قيد العمل أو التي ُيتوخَّ

العمل بھدف مساعدتھا على االستجابة الھتمامات/شواغل الجمھور و/أو 
لة و/أو شركة على احتمال تنسيق ما يلزم من ترتيبات مع الجھة المش غِّ

  اإلنقاذ. 

المعلومات عن عمليات التنظيف 
  والمسؤولية عن األضرار الناشئة 

من األھمية بمكان ضمان إبالغ سلطات الدولة الساحلية ذات الصلة 
بطبيعة ومدى أي ضرر من المحتمل أن يلحق بالبيئة والتشاور معھا 

ى اّتخاذه حتى يتسنَّى  لھا تقديم ما يلزم من بشأن أي إجراء عالجي ُيتوخَّ
 ُمدخالت ومساعدات وكذلك التواصل مع الجمھور على النحو المالئم.
وينبغي أيضا تقديم معلومات عن ماھية الخطوات التي قد ُتتخذ بشأن 
اإلجراءات العالجية قبل الشروع في أي شحنة حتى يمكن مراعاتھا 

   ألغراض التخطيط للطوارئ.

الدول  تفاصيل اإلجراءات بشأن إبالغ
  الساحلية عقب وقوع حادثة. 

ينبغي للدول الشاحنة أن تقّدم إخطارا مسبقا بتفاصيل إجراءات اإلبالغ 
الواجب اّتباعھا إذا ما وقعت حادثة حتى ُيتاح للدول الساحلية التصّدي 

بسرعة في حالة وقوع حادثة كھذه، وذلك عن طريق تنفيذ خطط 
   ھا.التواصل المالئمة لطمأنة الجمھور حيال



  

٧  

ينبغي أن ُتحّدد مسبقا جھات االتصال المعنية بتنسيق الترتيبات المتصلة   جھات االتصال
وينبغي أن يشمل ذلك جھات االتصال الرئيسية في الدولة  بأي حادثة.

الشاحنة (الجھة الرقابية والجھة المرِسلة) وكذلك، حسب االقتضاء، في 
  الدولة الساحلية. 

م المعلومات التي سُتقّدم  إلى الدول الساحلية في حالة وقوع حادثة (تجدر مالحظة أن على السفينة المعنية أن تقدِّ
ع وااللتزامات المنصوص  تقريرا أّوليا إلى أقرب دولة ساحلية حسبما تقتضي مدونة نقل الوقود النووي المشعَّ

وغيرھا من االلتزامات بموجب  عليھا في االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (التزامات ماربول)
وُتقّدم، بالتالي، بعض المعلومات الواردة أدناه بالتزامن  معايير األمان الصادرة عن الوكالة واتفاقية التبليغ المبّكر.

  مع تطّور عملية التصّدي.) 

  المعلومات الواجب توفيرھا  الموضوع

م  اإلطار الزمني لتقديم المعلومات     المعلومات إلى أقرب دولة ساحلية دون إبطاء وبأكمل قدر ممكن. ُتقدَّ

اسم السفينة، ورقم المنظمة البحرية الدولية المعطى لھا، وإشارة تعريفھا،   بيانات السفينة/السفن 
   وعمرھا، إلخ.

بالنظر إلى احتمال ظھور اھتمام وقلق شديدين للغاية، من الضروري أن   تفاصيل الحدث 
الوصف كافيا بحيث يتيح تلمُّس طبيعة الحادثة وكذلك تلمُّس، يكون ھذا 

مجاالت المخاطر المحتملة الخاضعة للتقييم (مثل إصابة  عند تلك المرحلة،
ث، وتعّرض البيئة ألضرار).    طاقم بّحارة السفينة، وحدوث تلوُّ

  وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي: 

o  الوقت الذي وقع فيه الحادث، ومكان وقوعه بالضبط، وطبيعته؛  

o  وسبب االنتشار المشّع والخصائص العامة لھذا االنتشار؛  

o  والمعلومات عن األحوال الجوية أو الھيدرولوجية؛  

o ونتائج الرصد البيئي؛  

o  والبيانات األخرى الضرورية لتقييم الحالة؛  

o رات فاصلة مناسبة بمزيد والمعلومات التي ينبغي تكملتھا على فت
ر الحالة الطارئة.    من المعلومات عن تطوُّ



٨  

ثمة ضرورة إلى تقديم معلومات كافية عن حالة السفينة (سالمة جسم   حالة السفينة/السفن

السفينة، إلخ) لمساعدة الدولة الساحلية المعنية على فھم طبيعة المشكلة 

المحتملة التي تمّس الحياة التي يتعيَّن التعامل معھا من حيث المخاطر 

   والصحة والبيئة.

   (تحت عنوان حالة السفينة/السفن).حسبما جاء أعاله   حالة البضائع 

من الضروري تقديم معلومات عن أي أضرار تلحق بالبضائع، بما في 
ذلك األدلِّة التي تشير إلى وجود حاالت انتشار إشعاعي (ومن ضمنھا 

لة ذاتيا)، وكذلك إفساح القراءات اإلشعاعية التي ُتج ريھا الجھة المشغِّ
خبراء مركز  -المجال لخبراء الدول الساحلية (و/أو لخبراء مستقلين 

الحادثات والطوارئ) للدخول إلى السفينة لرصد حاالت االنتشار 
اإلشعاعي أيا كانت (ويتوقَّف ذلك على طبيعة التھديد القائم واألدلّة 

   أي حالة من حاالت االنتشار اإلشعاعي). المتوفّرة التي تشير إلى وجود

مة حدود اإلفالت التي تتَّسم بھا  وينبغي أيضا أن تشمل المعلومات المقدَّ
ر إجراء أي نمذجة  المصادر المشّعة والتوقيتات ذات الصلة بما ييسِّ

  حاسوبية ضرورية. 

تكوين عملية التصّدي للطوارئ، 
   وإطارھا الزمني

ت الكيفية التي يجب أن يتم بھا تقديم المساعدة ينبغي أن تشمل المعلوما
  المطلوبة قبيل وصول أي فرقة من أفرقة التصدِّي. 

م إلى الدولة الساحلية من  الطلب المقدَّ
  أجل تقديم المساعدة 

ينبغي إسداء المشورة إلى الدول الساحلية بشأن أي مساعدة قد ُتطلب منھا، 
  ة وطاقم بّحارتھا. بما في ذلك تقديم المساعدة إلى السفين

ينبغي تكملة المعلومات على فترات فاصلة مناسبة بمزيد من المعلومات   اإلبالغ المستمر 
ر الحالة الطارئة. وينبغي أن َيَتواصل تقديم ھذه المعلومات دون  عن تطوُّ

إبطاء وبأكمل قدر ممكن إلى أقرب دولة ساحلية إلى حين حّل مسألة 
   الحادثة المعنية.
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   ٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٩وثيقة مناقشة خاصة باجتماع الدول الساحلية والدول الشاحنة المعقود في 
  القوية اإلشعاعاستعراض اقتراحات الدول الساحلية لالتصاالت الطوعية بين حكومة وأخرى حول نقل وقود موكس والنفايات 

  
  موقف فرنسا/المملكة المتحدة/ اليابان  التعليقات  اقتراح الدول الساحلية  الرقم

١  

دة:   اإلطار الزمني لتقديم معلومات بشأن شحنة محدَّ
رسمي من الدولة الشاحنة إلى الدولة الساحلية  ينبغي تقديم معلومات مسبقا عن أي شحنة محّددة في إطار إشعار

أيام عمل من الموعد التقديري لمغادرة السفينة المعنية. وينبغي أن َيصدر بيان صحفي عن  ١٠ذات الصلة قبل 
لة يوفِّر معلومات للجمھور عن أي شحنة محّددة وذلك في فترة وجيزة (تتراوح بين يوم واحد  الجھة المشغِّ

  ة السفينة.ويومين) قبل مغادر

بيانا  ُيصدر المرِسل/الناقل/المرَسل إليه على وجه العموم
  صحفيا إنما خارج نطاق االتصاالت بين حكومة وأخرى. 

أيام عمل  ١٠يمكن إضافة اإلطار الزمني وھو "
تقريبا قبل الموعد التقديري لمغادرة السفينة" من 

االتصاالت الطوعية بين حكومة وأخرى،  أجل
، من خالل إجراء اتصاالت على أساس سّري

   ثنائية.

٢  
  اسم السفينة:

  رسمي قبل المغادرة. ينبغي تقديم اسم السفينة/أسماء السفن في إطار إشعار
لة قبل المغادرة.   وينبغي إدراج اسم السفينة/أسماء السفن المغادرة في بيان صحفي َيصدر عن الجھة المشغِّ

  ُمدرج في اقتراح فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان 

يمكن إبالغ نوع السفينة واسمھا قبل المغادرة 
(اقتراح ُمدرج في ورقة فرنسا/المملكة 
المتحدة/اليابان)، على أساس سّري، من خالل 

  إجراء اتصاالت ثنائية. 

٣  
  تاريخ المغادرة:

قبل المغادرة وينبغي أيضا إدراجه في بيان صحفي َيصدر رسمي  ينبغي تقديم تاريخ المغادرة في إطار إشعار
لة قبل المغادرة.   عن الجھة المشغِّ

  قارن االقتراح في ورقة فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان

يمكن إبالغ إشارة قبل المغادرة تفيد بأن النقل 
سيجري قريبا (اقتراح ُمدرج في ورقة 
فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان)، على أساس 

  سّري، من خالل إجراء اتصاالت ثنائية.

٤  
  ميناء المغادرة:

ينبغي تقديم اسم ميناء المغادرة في إطار إشعار رسمي قبل المغادرة. وينبغي إدراج اسم ميناء المغادرة في بيان 
لة قبل المغادرة.   صحفي َيصدر عن الجھة المشغِّ

المعلومات التفصيلية (الميناء، إلخ) بما يتعدَّى المكان الجغرافي 
  العام ھي سّرية لسبب أمني 

اإلبالغ قبل المغادرة عن مكان المغادرة  يمكن
، على أساس سّري، من خالل  الجغرافي العام

   إجراء اتصاالت ثنائية.

٥  
  الطريق الذي ُيعتزم سلوكه:

الذي ُيعتزم سلوكه في إطار إشعار رسمي قبل المغادرة وينبغي أيضا إدراج ينبغي تقديم معلومات عن الطريق 
لة في فترة وجيزة قبل المغادرة.   ھذه المعلومات في بيان صحفي َيصدر عن الجھة المشغِّ

   قارن االقتراح في ورقة فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان
الطريق التقريبي  يمكن اإلبالغ قبل المغادرة عن

ع أن تسلكه السفينة، على أساس سّري، الذي ُيتوقَّ 
   من خالل إجراء اتصاالت ثنائية.

٦  
  الوجھة النھائية المقصودة:

رسمي قبل المغادرة وينبغي أيضا إدراج  ينبغي تقديم معلومات عن الوجھة النھائية المقصودة في إطار إشعار
لة في فترة    وجيزة قبل المغادرة.ھذه المعلومات في بيان صحفي َيصدر عن الجھة المشغِّ

المعلومات األكثر تفصيال (الميناء، إلخ) بما يتعّدى الوجھة 
وال نرى  - الجغرافية العامة المقصودة ھي سّرية لسبب أمني 

من المھم للدول الساحلية أن تحصل على معلومات أكثر من 
  ذلك 

يمكن اإلبالغ عن الوجھة المقصودة من الناحية 
غادرة كالقول، على الجغرافية العامة قبل الم

سبيل المثال، "ميناء في شمال أوروبا"، على 
   أساس سّري، من خالل إجراء اتصاالت ثنائية.

٧  

  تواريخ المرور بجوار مياه الدول الساحلية وتوقيت المرور ومدته على نحو تقديري:
المعنية باألوقات التي تقترب فيھا مع االعتراف بمبادئ األمن، ينبغي للدول الشاحنة أن تخطر الدولة الساحلية 

السفينة/السفن من مياه ھذه األخيرة وأن تبيِّن على نحو تقريبي المّدة التي تستغرقھا رحلة المرور عبر تلك 
  المياه.

   قارن االقتراح في ورقة فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان
الطريق التقريبي  يمكن اإلبالغ قبل المغادرة عن

ى أساس سّري، من خالل إجراء لعملية النقل، عل
  اتصاالت ثنائية.
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٨  

  المقصودة: تاريخ الوصول إلى الوجھة
  ينبغي تقديم تاريخ الوصول على نحو تقريبي في إطار إشعار رسمي قبل المغادرة.

لة في فترة وجيزة  وينبغي أن ُيكمَّل ذلك بإدراج ھذه المعلومات في البيان الصحفي الذي َيصدر عن الجھة المشغِّ
  قبل مغادرة السفينة/السفن.

   قارن االقتراح في ورقة فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان
يمكن اإلبالغ علنا بعد المغادرة عن تاريخ 

  الوصول على وجه التقريب. 

٩  
  السفينة: نوع

م   في إشعار رسمي. ينبغي أن يشمل نوع السفينة نشاطھا ومؤشِّر النقل ذا الصلة وأن ُيقدَّ
إجمالي النشاط ومؤشر النقل الكلِّي للسفينة يبعثان على قلق 

  أمني، وال سيما بالنسبة لوقود موكس.

اإلبالغ قبل المغادرة عن نوع السفينة  يمكن
واسمھا، على أساس سّري، من خالل إجراء 

  اتصاالت ثنائية.

١٠  
  وصف عام للبضائع المشّعة

م وصف رفيع المستوى (دون تحديد) في إطار إشعار رسمي كالقول، على سبيل المثال، نفايات قوية  ُيقدَّ
  اإلشعاع، وقود موكس، إلخ. 

  

المغادرة عن نوع المواد يمكن اإلبالغ قبل 
المنقولة (وقود موكس، نفايات قوية اإلشعاع) ، 
على أساس سّري، من خالل إجراء اتصاالت 

  ثنائية.

١١  

  البضائع وحجمھا وعدد البراميل: نوع
باإلشارة إلى ما جاء أعاله، ينبغي تقديم ھذه المعلومات بشكل مّتسق في إطار اإلشعار الرسمي وأن تتضمَّن ما 

  يلي:
o  طبيعة البضائع؛o والعلب الصغيرة؛  وعدد البراميلo  .والتعبئة والتغليف  

  عدد الطرود يثير قلقا أمنيا، وال سيما بالنسبة لوقود موكس. 
يمكن اإلبالغ قبل المغادرة عن طبيعة البضائع 
ونوع الطرود ، على أساس سّري، من خالل 

  إجراء اتصاالت ثنائية.

١٢  

   والسالمة الخاصة ببراميل النقل في حالة وقوع حادثة:معايير األمان 
سيكون مفيدا لنا تقديم ملخَّص موجز عن المعايير الرئيسية ذات الصلة وتوكيد أن عملية التعبئة والتغليف 
ننا من طمأنة الجمھور في  المستخدمة فيما يخص شحنة معّينة تمتثل لتلك المعايير، حيث إن ھذا الموجز يمكِّ

  ع حادثة.حالة وقو

 على جميع عمليات النقل أن تمتثل للوائح الدولية المعروفة.
انظر االقتراح الداعي إلى تحسين اإلعالم العام عن ھذه اللوائح 
من خالل تخصيص موقع شبكي عن التنظيم الرقابي لعمليات 

  نقل المواد المشّعة. 

 ال حاجة إلى إبالغ الحكومات بمعلومات محّددة. 

١٣  
  الشھادات) الصادرة عن السلطة المختصة: الشھادة (

  شھادات الموافقة على تصميم الطرد.
يمكن أن تحتوي الشھادة على بعض المعلومات الصناعية 

  السّرية التي لن تكون عموما مفيدة للدول الساحلية. 

يمكن تقديم معلومات عن السلطات المختصة 
التي أصدرت الشھادات قبل الشروع في عملية 

ذلك على أساس سّري، من خالل إجراء النقل، و
  اتصاالت ثنائية. 

١٤  

  الدول الساحلية تريد الحصول على توكيد يفيد بأن السفن لن تمّر عبر مياھھا:
ينبغي للدول الشاحنة أن تفيد بصورة غير رسمية بأنه ليس معتزما أن تدخل السفينة/السفن سواء المنطقة 

  أو بحرھا اإلقليمي.االقتصادية الخالصة للدولة الساحلية 
د ھذه الممارسة فيما يتعلق بأي شحنات منتظمة ُتجرى مستقبال.   وينبغي للدول الشاحنة أن تؤكِّ

   يتناقض ھذا الطلب مع اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار.
ل، عالوة على ذلك، ممارسة غير جيدة. فعلى  ويمكن أن يشكِّ

جالء بحار سبيل المثال، يمكن أن يكون من الضروري إ
وفي حالة من ھذا  مريض أو مصاب على متن طائرة مروحية.

القبيل، قد يكون من الضروري أن تدخل المروحية منطقة 
اقتصادية خالصة فيتعيَّن على الدولة الساحلية القيام بواجب 
تقديم المساعدة من خالل االتفاقية الدولية لحماية األرواح في 

   البحر.

ب حيث إنه يتناقض مع ال يمكن قبول ھذا الطل
  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. 
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١٥  

  تفاصيل خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة: 
تقديم معلومات عن سمات أمان وأمن السفينة/السفن والبراميل والعلب الصغيرة التي تحتوي على المواد  ينبغي

النووية الجاري نقلھا، باإلضافة إلى القدرات المتوفِّرة على متن السفن للتصّدي للحرائق أو لرصد انتشار 
  اإلشعاعات (انظر أدناه).

ي للطوارئ فيما لو وقعت بالفعل حادثة من أي نوع كان (مثل وينبغي أيضا تقديم معلومات عن خطط التصدّ 
  على متن السفينة وتحكم عمليات التصدِّي ھذه). المعلومات عن إجراءات العمل النمطية التي ُتطبَّق

وفي حين قد يكون من الضروري حماية تفاصيل محّددة ألغراض األمن، ينبغي تقديم معلومات عامة عن 
بما في ذلك مختلف سيناريوھات الطوارئ (مثل التصدِّي لحريق، انفجار، تصادم،  الخطوات التي سُتتخذ،

ارتطام باألرض، غرق، ھجوم إرھابي) ومدى احتمال طلب دعم خارجي، ومتى ُيطلب ھذا الدعم وفي أي 
، أو . ُتطلب مساعدة من دولة ساحلية) شكل ُيطلب وممن ُيطلب (أُيطلب من سفينة مرافقة، أو من فريق تصدٍّ

  وينبغي أن يشمل ذلك أزمنة االستجابة على وجه التقريب فيما يخص منطقة البحث واإلنقاذ ذات الصلة.
وينبغي تقديم ھذه المعلومات حتى يمكن للدول الساحلية أن تكون واثقة من كفاية خطط التصّدي الموضوعة قيد 

دولة (دول) ساحلية، وليكون باستطاعتھا  العمل، ولتقوم بتقييم أي من القدرات التي ُيحتمل أن ُتطلب من أقرب
ى منھا فيما لو وقعت  أيضا طمأنة جمھورھا إلى احتمال أن تفي خطط التصّدي المذكورة بالغرض المتوخَّ

  حادثة.

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية
  

ويمكن الرجوع إلى جميع التفاصيل في ھذا  ارئ وفقا للوائح الدولية ذات الصلة.ُتوضع خطط التصّدي للطو
ع و "المبادئ التوجيھية بشأن  الصدد، في الئحة المنظمة البحرية الدولية بشأن عمليات نقل الوقود النووي المشعَّ

نة الوقود النووي وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة بالنسبة للسفن التي تحمل مواد تخضع لمدو
ع" ذات الصلة.    المشعَّ

قارن االقتراح الداعي إلى تحسين اإلعالم العام عن ھذه الالئحة من خالل قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  باستحداث موقع شبكي عن التنظيم الرقابي لعمليات نقل المواد المشّعة.

  
   كومة أخرى عن عملية نقل معّينة.ال حاجة إلى تقديم معلومات محّددة من حكومة إلى ح

١٦  

  للطوارئ:  تفاصيل إجراءات التصّدي
  حسبما جاء أعاله. وباإلضافة إلى ذلك، يلزم تبادل المعلومات عما يلي: 

o  جھات االتصال الرئيسية في حالة وقوع حادثة (انظر أدناه)؛  
o  لة وأي من القدرات التي ُيحتمل طلبھا من أقرب دولة (دول) ساحلية قد ُتدرجھا الدول الشاحنة والجھة المشغِّ

  ضمن تخطيطھا؛ 
o  وينبغي أن يشمل ذلك أي خطط أو بنى أساسية خاصة بالتصّدي للطوارئ قد ُتوصى أي دولة ساحلية بأن

  تضعھا قيد العمل في حالة وقوع حادثة؛ 
o ت التي يجب اتخاذھا إذا اضطرت السفينة المعنية إلى التماس الدخول إلى أحد الموانئ في طريقھا.والترتيبا   

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية
النووي، قدرا من الحماية أكبر بكثير مما  يوفِّر نظام األمان في العمق، التابع لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل

توفُّره عادًة النظم القائمة للشحنات األكثر شيوعا التي تحتوي على بضائع خطرة، مثل المواد الكيميائية والنفط 
ل على توفِّر إمكانات المساعدة الطارئة ذات الطابع  والغازات السائلة. ويعني ذلك أن الشركة المذكورة ال تعوِّ

  صي لدى البلدان المجاورة لطرق الشحن.التخصُّ 
  

  ال حاجة إلى تقديم معلومات محّددة من حكومة إلى حكومة أخرى عن عملية نقل معّينة. 
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١٧  

  تفاصيل خطة الطوارئ إذا فشلت السفينة في التواصل: 
  ينبغي أن يشّكل ھذا األمر جزءا من إجراءات التصّدي للطوارئ (حسبما جاء أعاله).

لة إذا نشأت حاجة إلى اّتباع ھذا السيناريو،  توفيروينبغي  معلومات عامة عن نوايا الدولة الشاحنة/الجھة المشغِّ
من أجل ربط أي مسؤوليات قد تقع على الدول الساحلية بشأن إجراء عمليات بحث وإنقاذ أيا كانت بالترتيبات 

 في منطقة البحث واإلنقاذ التابعة للدول المعنية.المطلوبة إذا فشلت السفينة/السفن في التواصل في إثناء وجودھا 

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية
تحافظ السفن التابعة لشركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي على رابط اتصاالت مع مركز معني باإلبالغ 

ساعة يوميا. وُبرسل نظام رصد الرحلة ھذا تلقائيا، مّرة كل ساعتين، تقريرا عن  ٢٤على مدار  يديره عاملون
موقع السفينة من حيث خط العرض وخط الطول وسرعتھا واّتجاھھا. وإذا لم يتلقَّ مركز اإلبالغ رسالة في 

دة مسبقا، فإن نظام التصّدي للطوارئ التابع للشركة ينشط  م ھذا النظام بنظم غضون فترة زمنية محدَّ تلقائيا. وُيدعَّ
  فرعية مثل الھواتف الساتلية واإلذاعية.

وثمة خبراء في النقل وخبراء نوويون في أوروبا موجودون بشكل دائم لتقديم الدعم التقني إلى السفن؛ وتماشيا مع 
براء النوويين موجود في توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثمة أيضا فريق كامل التدريب والتجھيز من الخ

ساعة يوميا. وفي حالة وقوع طارئ ما، ُيرَسل ھذا الفريق إلى  ٢٤حالة تأھب تام للتصّدي للطوارئ على مدار 
  السفينة فيقوم بتوجيه وإدارة جميع العمليات العالجية.

  
  ال حاجة إلى تقديم معلومات محّددة من حكومة إلى حكومة أخرى عن عملية نقل معّينة.

١٨  

  تفاصيل شركة اإلنقاذ التي تم االحتفاظ بھا والطوارئ التشغيلية (مثل أزمنة االستجابة والمعدات المتاحة):
التفاصيل المعنية ھي: تفاصيل شركة اإلنقاذ التي تم االحتفاظ بھا وتفاصيل القدرة التشغيلية الموضوعة قيد 

لة، مثل زمن استجابتھا، والمع دات التي يمكن أن تستخدمھا، والخبرات الفنية المتاح العمل من قِبل الجھة المشغِّ
لھا استدعاؤھا على الفور، واإلجراءات الموضوعة قيد العمل إما إلنقاذ السفينة أو نجدتھا أو استعادتھا أو إلنقاذ 

كة أو تخليصھا أو استعادتھا، إلخ. وإذا واجھت سفينة صعوبات يبدو معھا من المرّجح أن  أي من البراميل المفكَّ
تنشأ مسائل متصلة باإلنقاذ (كما في حاالت الغرق، الحريق، التصادم، إلخ)، فسيكون من األھمية بمكان عندئٍذ 
ى وضعھا قيد العمل  را على ترتيبات اإلنقاذ الجاري وضعھا قيد العمل أو التي ُيتوخَّ اطالع الدول الساحلية مبكِّ

جمھور و/أو على احتمال تنسيق ما يلزم من ترتيبات مع بھدف مساعدتھا على االستجابة الھتمامات/شواغل ال
لة و/أو شركة اإلنقاذ.   الجھة المشغِّ

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
سا ممن يعملون في شركة تتعاقد شركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي مع أكثر خبراء اإلنقاذ العال ميين تمرُّ

التي تضطلع بعمليات إنقاذ في جميع مناطق العالم وقادرة على االستجابة بسرعة لطلبات  )Svitzerسفيتزر (
المساعدة. وفي حالة نشوء وضع فعلي يستدعي اإلنقاذ، فقد تتلقَّى شركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي 

   أي جھة منقذة أخرى مالئمة، بالتشاور مع شركة سفيتزر. من مساعدة في مجال اإلنقاذ
د كل سفينة من السفن التابعة لشركة المحيط  لقد نجحت شركة سفيتزر في استعادة سفن كبرى من قاع البحر. وُتزوَّ

 ٠٠٠الھادئ المحدودة للنقل النووي بنظام سونار لتحديد المواقع قادر على العمل عند عمق في المياه يصل إلى 
وتستطيع أجھزة الرصد الخاصة الموجودة في عنابر السفينة أن توفِّر معلومات إلى أي فريق من أفرقة  متر . ١٠

  اإلنقاذ عن موقع السفينة وعمقھا وحالة البضائع.
وتعقد شركة المحيط الھادئ المحدودة للنقل النووي عّدة تمارين تدريبية كل عام الختبار إجراءاتھا بشأن التصّدي 

وارئ، ونظم االتصاالت ذات الصلة، والخبرة الفنية المتوفِّرة لدى أعضاء األفرقة وأطقم بّحارة السفن، وأداء للط
  المعدات. 

  
  ال حاجة إلى تقديم معلومات محّددة من حكومة إلى حكومة أخرى عن عملية نقل معّينة.

١٩  

  المعلومات عن عمليات التنظيف والمسؤولية عن األضرار الناشئة: 
من األھمية بمكان ضمان إبالغ سلطات الدولة الساحلية ذات الصلة بطبيعة ومدى أي ضرر من المحتمل أن 
ى اّتخاذه حتى يتسنَّى لھا تقديم ما يلزم من ُمدخالت  يلحق بالبيئة والتشاور معھا بشأن أي إجراء عالجي ُيتوخَّ

ي أيضا تقديم معلومات عن ماھية الخطوات ومساعدات وكذلك التواصل مع الجمھور على النحو المالئم. وينبغ
التي قد ُتتخذ بشأن اإلجراءات العالجية قبل الشروع في أي شحنة حتى يمكن مراعاتھا ألغراض التخطيط 

  للطوارئ.

لة عن األضرار النووية صارمة وحصرية.    في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان، تكون مسؤولية الجھة المشغِّ
  معلومات محّددة من حكومة إلى حكومة أخرى عن عملية نقل معّينة. ال حاجة إلى تقديم
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٢٠  

  تفاصيل اإلجرءات بشأن إبالغ الدول الساحلية عقب وقوع حادثة:
ينبغي للدول الشاحنة أن تقّدم إخطارا مسبقا بتفاصيل إجراءات اإلبالغ الواجب اّتباعھا إذا ما وقعت حادثة حتى 
ُيتاح للدول الساحلية التصّدي بسرعة في حالة وقوع حادثة كھذه، وذلك عن طريق تنفيذ خطط التواصل 

  المالئمة لطمأنة الجمھور حيالھا.

  سبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالن
  

تحتوي لوائح المنظمة البحرية الدولية، وبخاصة المدونة الدولية للبضائع الخطرة ومدونة نقل الوقود النووي 
ع، على متطلبات اإلبالغ عن الحادثات إلى أقرب الدول الساحلية. متعلقة بالمنظمة وھذه، بالتالي، مسألة  المشعَّ

  البحرية الدولية. 
  

"نحن  الذي يتضمَّن ما يلي: ٧وفيما يتعلق بتبادل المعلومات على أساس طوعي، قارن االقتراح الفرنسي رقم 
ملتزمون بالعمل جنبا إلى جنب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إنشاء وصيانة قاعدة بيانات للصناعات ذات 

ويمكن للوكالة  الحكومية المعنية في حالة وقوع أي حدث في مجال نقل المواد المشّعة. الصلة وجھات االتصال
الموحد لتبادل  الدولية للطاقة الذرية أيضا أن تستحدث استمارة إلكترونية في إطار الموقع الشبكي التابع للنظام

علومات عن أحداث النقل، التي المساعدة طوعا على تعميم الم المعلومات في حاالت الحادثات والطوارئ من أجل
يمكن استخدامھا في حالة وقوع حادثة خطيرة أو حادث خطير أو حدث بسيط، لمساعدة جميع الحكومات على 

ويمكن استخدام قاعدة بيانات جھات االتصال القائمة التي  اإلجابة عن االستفسارات الصحفية على أساس وقائعي."
  لي في ھذا الصدد. أنشئت لحاالت رفض الشحنات كأساس أوّ 

  
  ال حاجة إلى تقديم معلومات محّددة من حكومة إلى حكومة أخرى عن عملية نقل معّينة.

٢١  

  جھات االتصال:
ينبغي أن ُتحّدد مسبقا جھات االتصال المعنية بتنسيق الترتيبات المتصلة بأي حادثة. وينبغي أن يشمل ذلك 

جھة الرقابية والجھة المرِسلة) وكذلك، حسب االقتضاء، في جھات االتصال الرئيسية في الدولة الشاحنة (ال
  الدولة الساحلية.

  يمكن االتصال بجھة اتصال واحدة معنية بالنقل، تنشؤھا الحكومة ذات الصلة. 
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       في حالة وقوع حادث 

٢٢ 
  اإلطار الزمني لتقديم المعلومات: 

م المعلومات إلى أقرب دولة ساحلية دون إبطاء    وبأكمل قدر ممكن.ُتقدَّ

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
"المبادئ التوجيھية بشأن وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة بالنسبة  اإلطار الزمني المعني مشمول بالفعل في

ع" الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، حيث جاء في البند  للسفن التي تحمل مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي المشعَّ
ع على وجوب إخطار أقرب دولة من مدونة نقل الوقود ا ٣٠و ٢٩الفقرتان من ھذه المبادئ ما يلي: " تنص  ٣- ٢ لنووي المشعَّ

بأي حادثة تسبِّب  دون إبطاءوالقصد من ھذا الحكم ھو ضمان إبالغ الدول الساحلية  .ساحلية بإي انتشار فعلي أو محتمل
ر سفينة تحمل مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي ال ع أو تلّوث البيئة البحرية، أو تھّدد بتلّوثھا، أو في حالة تضرُّ مشعَّ

لھا أو توقُّفھا تماما، حتى يمكن اتخاذ اإلجراءات المالئمة".    تعطُّ
من المبادئ التوجيھية المذكورة أنه "من أجل تسريع التصّدي والتقليل إلى أدنى حّد من األضرار  ١٢- ٢كما جاء في البند 

ع ، يلزم إخطار أقرب الدول الساحلية دون الناجمة عن حادثة تنطوي على مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي المشعَّ
  إبطاء." 

٢٣ 
  بيانات السفينة/السفن:

  اسم السفينة، ورقم المنظمة البحرية الدولية المعطى لھا، وإشارة تعريفھا، وعمرھا، إلخ.

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
  

   غ عن اسم السفينة قبل المغادرة.ُيبلَّ 

٢٤ 

  تفاصيل الحدث: 
بالنظر إلى احتمال ظھور اھتمام وقلق شديدين للغاية، من الضروري أن يكون ھذا الوصف كافيا بحيث يتيح 

المحتملة الخاضعة للتقييم (إصابة  إدراك طبيعة الحادث وكذلك إدراك، عند تلك المرحلة، مجاالت المخاطر
ارة ث، والضرر بالبيئة). طاقم بحَّ   السفينة، و التلوُّ

  وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي: 
o  الوقت الذي وقع فيه الحادث، ومكان وقوعه بالضبط، وطبيعته؛  
o  وسبب االنتشار المشّع والخصائص العامة لھذا االنتشار؛  
o  والمعلومات عن األحوال الجوية أو الھيدرولوجية؛  
o ونتائج الرصد البيئي؛   
o  والبيانات األخرى الضرورية لتقيم الحالة؛  
o .ر الحالة الطارئة    والمعلومات التي ينبغي تكملتھا على فترات فاصلة مناسبة بمزيد من المعلومات عن تطوُّ

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
  

عنية مشمولة بالفعل في "المبادئ التوجيھية بشأن وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة بالنسبة تفاصيل الحدث الم
ع" الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية؛ انظر بنود المبادئ  للسفن التي تحمل مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي المشعَّ

  . ٩- ٢إلى  ٣- ٢التوجيھية 

٢٥ 

  حالة السفينة/السفن
ثمة ضرورة إلى تقديم معلومات كافية عن حالة السفينة (سالمة جسم السفينة، إلخ) لمساعدة الدولة الساحلية 

المعنية على فھم طبيعة المشكلة التي يتعيَّن التعامل معھا من حيث المخاطر المحتملة التي تمّس الحياة والصحة 
  والبيئة.

  تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي 
"المبادئ التوجيھية بشأن وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة بالنسبة للسفن التي  الحالة المعنية مشمولة بالفعل في

ع" الص نظر بنود المبادئ التوجيھية ادرة عن المنظمة البحرية الدولية؛ اــتحمل مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي المشعَّ
  .٩-٢إلى  ٣- ٢



  ١٨/٤/٢٠١٣تم تعميمھا في  –: ورقة مقدمة من فرنسا/المملكة المتحدة/اليابان ٥المرفق 

٢٦ 

  حالة البضائع: 
  حسبما جاء أعاله (تحت عنوان حالة السفينة/السفن).

من الضروري تقديم معلومات عن أي أضرار تلحق بالبضائع، بما في ذلك األدلِّة التي تشير إلى وجود حاالت 
لة ذاتھا)، وكذلك إفساح المجال القراءات اإلشعاعية التي  انتشار إشعاعي (ومن ضمنھا ُتجريھا الجھة المشغِّ

خبراء مركز الحادثات والطوارئ) للدخول إلى السفينة لرصد  - لخبراء الدول الساحلية (و/أو للخبراء المستقلين 
حاالت االنتشار اإلشعاعي أيا كانت (ويتوقَّف ذلك على طبيعة التھديد القائم واألدلّة التي تشير إلى وجود أي 

  حالة من حاالت االنتشار اإلشعاعي).
مة حدود اإلفالت التي تتَّسم بھا المصادر المشّعة والتوقيتات ذات الصلة  وينبغي أيضا أن تشمل المعلومات المقدَّ

ر إجراء أي نمذجة حاسوبية ضرورية.   بما ييسِّ

  نظمة البحرية الدولية.يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية الم
  

"المبادئ التوجيھية بشأن وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة بالنسبة للسفن التي  الحالة المعنية مشمولة بالفعل في
ع" الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية؛ انظ ر بنود المبادئ التوجيھية ــتحمل مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي المشعَّ

  .٩-٢إلى  ٣- ٢

٢٧ 
  تكوين عملية التصّدي للطوارئ، وإطارھا الزمني: 

ينبغي أن تشمل المعلومات الكيفية التي يجب أن يتم بھا تقديم المساعدة المطلوبة قبيل وصول أي فرقة من أفرقة 
  التصدِّي.

  مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية. يجب مناقشة
"المبادئ التوجيھية بشأن وضع خطط التصّدي للطوارئ على متن السفينة بالنسبة للسفن التي  البند المعني مشمول بالفعل في

ع" الصادرة  ر بنود المبادئ التوجيھية ــعن المنظمة البحرية الدولية؛ انظتحمل مواد تخضع لمدونة نقل الوقود النووي المشعَّ
  .٢٥- ٢إلى  ٢٢- ٢

٢٨ 
م إلى الدولة الساحلية من أجل تقديم المساعدة:    الطلب المقدَّ

ينبغي إسداء المشورة إلى الدول الساحلية بشأن أي مساعدة قد ُتطلب منھا، بما يشمل تقديم المساعدة إلى السفينة 
   وطاقم بّحارتھا.

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
  

٢٩ 

  اإلبالغ المستمر:
ر الحالة الطارئة. وينبغي أن  ينبغي تكملة المعلومات على فترات فاصلة مناسبة بمزيد من المعلومات عن تطوُّ

َيَتواصل تقديم ھذه المعلومات دون إبطاء وبأكمل قدر ممكن إلى أقرب دولة ساحلية إلى حين حّل مسألة الحادثة 
  المعنية.

  يجب مناقشة مسائل الطوارئ بالنسبة للسفن التي تحمل بضائع خطرة، تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية.
للطوارئ على متن السفينة بالنسبة للسفن التي تحمل مواد تخضع لمدونة قارن "المبادئ التوجيھية بشأن وضع خطط التصّدي 

ع" الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.   نقل الوقود النووي المشعَّ

  




