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  االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرُّف في الوقود المستھلك 
ف في النفايات المشعـِّة  وأمان التصرُّ

  
  

  االجتماع االستعراضي الخامس لألطراف المتعاقدة

  ، فيينا، النمسا٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إلى  ١١من 

  
  

  التقرير الموجز الختامي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السيد ديفيد ھويزينغا، الرئيس
  السيد فيليب جاميت، نائب الرئيس

  السيد ميونغ جاي سونغ، نائب الرئيس
  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢فيينا في 

  



 ٢الصفحة 
 

مة  -١   مقدِّ

ع   -١ ق المجتم عة، اتف ات المش تھلك والنفاي ود المس ي الوق ن ف يھا التصرف اآلم ي يكتس ة الت ا لألھمي إدراًك

الم أجمع في مجال  الدولي على ضرورة اعتماد اتفاقية تھدف إلى تحقيق مستوى رفيع من األمان على صعيد الع

توى. ك المس ى ذل اظ عل عة والحف ات المش تھلك والنفاي ود المس ي الوق ة  التصرف ف أ االتفاقي و منش ذا ھ ان ھ وك

ة المشتركة"  ات المشعة، "االتفاقي ان التصرف في النفاي المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأم

ا ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٨ودخلت حيز النفاذ في  ١٩٩٧أيلول/سبتمبر  ٥التي اعُتمدت في  ة حالًي ة  ٦٩. وثم دول

تركة. وي ة المش ي االتفاقي ا ف تركة طرًف ة المش امس لالتفاقي اع االستعراضي الخ ائج االجتم ر نت ذا التقري ص ھ لخِّ

  وإدراًكا ألھمية توعية الجمھور فھو يصدر كوثيقة مفتوحة.

  فيما يلي: منھا، ١وفقا للمادة ، وتتمثل أھداف االتفاقية المشتركة  -٢

ود المستھلك وفي  تحقيق  ‘١’ مستوى رفيع من األمان على صعيد العالم أجمع في مجال التصرف في الوق

ا  دولي بم اون ال ة والتع دابير الوطني ز الت ك المستوى، من خالل تعزي ى ذل النفايات المشعة، والحفاظ عل

  المتعلقة باألمان؛قضايا الفي  التقني يشمل، عند االقتضاء، التعاون

ات المشعة، دفاعات كفالة أن تكون   ‘٢’ ود المستھلك وفي النفاي ھناك، أثناء جميع مراحل التصرف في الوق

ى  ة عل ار الضارة المترتب ة من اآلث فعالة ضد المخاطر المحتملة بما يكفل حماية األفراد والمجتمع والبيئ

راھن ل ال ينة في الحاضر والمستقبل، بحيث ُتلبَّى احتياجات وتطلعات الجي ويض  اإلشعاعات المؤِّ دون تق

  قدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتھا وتطلعاتھا؛

ة من مراحل   ‘٣’ منع الحوادث ذات العواقب اإلشعاعية والتخفيف من عواقبھا فيما لو وقعت أثناء أي مرحل

  التصرف في الوقود المستھلك وفي النفايات المشعة.

وم ومن أجل تحقيق ھذه األھداف اعَتمدت االتفاقيُة عم  -٣ لية استعراضية وتقضي االتفاقيـة المشتركة بأن يق

  كل طرف متعاقد بما يلي:

ا   ‘١’ ي تنص عليھ ذ االلتزامات الت ة تنفي دة يصف كيفي تقديم تقرير وطني مسبًقا إلى سائر األطراف المتعاق

  االتفاقية المشتركة؛

ئلة التماس إيضاحات بشأن التقارير الوطنية الخاصة بسائر األطراف   ‘٢’ ى أس تند إل ر نظام يس دة عب المتعاق

  وردود مكتوبة؛

ة   ‘٣’ ات قُطري ات مجموع ن جلس ألف م ي يت اع استعراض الل اجتم وطني خ ره ال ة تقري رض ومناقش ع

  وجلسات عامة.

  وتنص االتفاقية المشتركة على أالّ تتجاوز الفترة الفاصلة بين االجتماعات االستعراضية ثالثة أعوام. 



 

  ٣الصفحة 
 

 
 

 

دة في  ٣٠ وعمالً بالمادة  -٤ اع االستعراضي الخامس لألطراف المتعاق من االتفاقية المشتركة، ُعقِد االجتم

ى  ١١الفترة من  ايو  ٢٢إل ع  ٢٠١٥أيار/م ام الودي وم بمھ ي تق ة)، الت ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي ر الوكال بمق

  على النحو التالي:واألمانة لالتفاقية المشتركة. وقد ُعقِدت االجتماعات االستعراضية السابقة 

  ؛، فيينا٢٠١٢أيار/مايو  ٢٣إلى  ١٤االجتماع االستعراضي الرابع: من  

  ؛، فيينا٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٠إلى  ١١االجتماع االستعراضي الثالث: من  

  و ؛، فيينا٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٤إلى  ١٥االجتماع االستعراضي الثاني: من  

 فيينا٢٠٠٣الثاني/نوفمبر  تشرين ١٤إلى  ٣: من ولاالجتماع االستعراضي األ ،.  

اع االستعراضي  -٥ يس االجتم دير  الخامس وكان رئ ا، المساعد الخاص لنائب م د ھويزينغ يد ديفي ھو الس

ات المتحدة  ة بالوالي وزارة الطاق ة ل ووي التابع شؤون الدفاع وعدم االنتشار النووي في اإلدارة الوطنية لألمن الن

السيد ميونغ جاي سونغ، رئيس الجمعية الكورية للنفايات المشعة في جمھورية األمريكية. وكان نائبا الرئيس ھما 

  كوريا، والسيد فيليب جاميت، المفوض المعني بھيئة األمان النووي في فرنسا.

ات   -٦ بعة للمجموع اء الس رئيس، والرؤس ائبي ال رئيس، ون ن ال اع االستعراضي م ب االجتم ن مكت وَّ وتك

وارد،  القُطرية، وھم: السيد مارك فوي، المملكة المتحدة؛ والسيدة بوريسالفا باتاندجييفا، اليوراتوم؛ والسيد دون ھ

وب  اثر، جن ان؛ كندا؛ والسيد ميكوالس تورنر، سلوفاكيا؛ والسيد تياغان ب يد ماساھيرو أوكي، الياب ا؛ والس أفريقي

  والسيد بيتيري تيبانا، فنلندا.

اع االستعراضي وحضر  -٧ ذه األطراف ھي:  االجتم داً، وھ اً متعاق تون طرف د وس ي، واح اد الروس االتح

يا،  ة المتحدة، وإندونيس ارات العربي واألرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، واستونيا، وألبانيا، وألمانيا، واإلم

دا،  وأوكرانيا، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والھرسك، وبولن

دوفا، وبيالروس، والجبل األ ة مول سود، والجمھورية التشيكية، وجمھورية مقدونيا اليوغوسالفية سابًقا، وجمھوري

يلي، والصين،  وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وش

ام ت ن دا، وفيي ا، وفنلن ا، وفرنس ان، وغان ا، وك، ووعم تان، وكرواتي رص، وكازاخس ة)، قب ا (جمھوري دا، وكوري ن

رويج، ووالتفيا، ولكسمب ة المتحدة، والن ة السعودية، والمملك ة العربي ا، ومالطة، والمغرب، والمملك رغ، وليتواني

ان وم، واليون ان، واليورات ة، والياب ين والنمسا، ونيجيريا، وھنغاريا، وھولندا، والواليات المتحدة األمريكي . ومن ب

راف،  ذه األط بعة ھ ي: حضرت س ى، وھ رة األول دة للم راف متعاق ك،أط نة والھرس ا، والبوس يلي أرميني  ،وش

  .والمملكة العربية السعودية ،وعمان، وفييت نام، ومالطة

اع االستعراضي، وھي  ٨ولم تحضر   -٨ تان، وأوروغوايأطراف متعاقدة في االجتم نغال، وأوزبكس ، الس

  .موريشيوس، وموريتانيا، وقيرغيزستان، وغابون، وطاجيكستانو

وارد في القاعدة   -٩ اً للتعريف ال داخلي والالئحة  ٢ولم يكن ھناك متأخرون في التصديق وفق من النظام ال

  ).INFCIRC/602/Rev.5المالية (الوثيقة 



 ٤الصفحة 
 

وشاركت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بصفة مراقب في   -١٠

  .٢٠١٤في أيار/مايو  ، وفًقا لما تم االتفاق عليه في االجتماع التنظيميالجلسات العامة

مت تقارير وطنية من طرف   -١١ ا مجموعه  ٦٩من أصل  ٦٥وقُدِّ ر م ا  ٥٤طرًفا متعاقًدا. وُنِش ًرا وطنًي تقري

م أي تقارير من طرف  ١١في الوقت المطلوب بينما ُنشر  نغال، وأوزبكستانتقريًرا في وقت متأخر. ولم ُتقدَّ ، الس

  .قيرغيزستان، وغابونو

ة  أتاحتأطراف متعاقدة االجتماع االستعراضي الخامس بأنھا عدة  تأبلغ -١٢ ا الوطني ى الصعيد تقاريرھ عل

ات .على المواقع اإللكترونية الوطنية العام ئلة واإلجاب ة واألس ا الوطني  وأبلغت أخرى بأنھا تخطط لجعل تقاريرھ

امالمتاحة ويب ال صفحةمتاحة على  ى الصعيد الع ة المشتركةالو عل ع األطراف . وُشخاصة باالتفاقي جعت جمي

ائق متاحة الخاصة ب المتعاقدة على أن تأخذ في اعتبارھا الممارسات الطوعية امجعل الوث ى الصعيد الع ى  عل عل

ة لغرض والوثائق المق .)INFCIRC/604/Rev.3(الوثيقة  المبادئ التوجيھيةفي مرفق  المبيَّنالنحو  ى األمان دمة إل

ا  )jointconvention.asp-ns.iaea.org/conventions/waste-http://www( الرابط الشبكي متاحة على النشر م م دِّ وقُ

ه  رف  ٣١٠٠مجموع ن ط ة م ئلة/التعليقات المكتوب ن األس ة،  ٤٣م ارير الوطني ع التق أن جمي ًدا بش ا متعاق طرًف

مت  م طاجيكستان ٢٩٨٨وقُدِّ   ردوًدا على األسئلة المكتوبة.  موريتانياو من الردود. ولم تقدِّ

دوفا   -١٣ ة مول مت جمھوري دَّ او عرضاوق م  لكنھ ة بخصوص  تجبل ئلة المطروح ى األس ذا العرضعل  .ھ

ا رة في وقدمت شيلي عرضا كتابة بيد أنھا لم تكن حاض دما تمت مناقشة تقريرھ جلسات المجموعات القطرية عن

ارير  الوطني. تان، وأوروغواي. ونوقِشت التق ا، وموريشيوس، وطاجيكس م عروض من طرف موريتاني ولم ُتقدَّ

دة.  ك األطراف المتعاق ة تل ة، بموافق ي جلسات المجموعات القُطري دة ف ذه األطراف المتعاق ة الخاصة بھ الوطني

رين فيما يتعلق باألطراف المتعاقدة الستة المذكورة بھدف تقديم تعقيبات إلى تلك األطراف وصدرت تقا رير المقرِّ

  المتعاقدة. 

ع األطراف المتعاقدة  -١٤ د  تشاركالتي لم  وُتشجَّ ةبع ة االستعراض مشاركة كامل ى بشدة  في عملي ام اعل لقي

اتخاذ  أنه ينبغيأقّرت األطراف المتعاقدة بھذه المسألة واتفقت على قد و. ، حسبما تقتضيه االتفاقية المشتركة،بذلك

ة االستعراض.  المشاركةاالتفاقية المشتركة لضمان  في إطار خطوات ذه الكاملة والفعالة في عملي د نوقشت ھ وق

   ).١المسألة في الفريق العامل المفتوح العضوية (انظر المرفق 

  مالحظات عامة  -٢

ا زال  -١٥ الغ و تم ة اإلب راء عملي تعراض النظ دم الخاصة بااس ى التق لِّط الضوء عل تركة تس ة المش التفاقي

ة ديات المتبقي م ا( المحرز والتح اع االستعراضي الخامس أن  .)٧نظر القس اء االجتم ي أثن ان من الواضح ف وك

دة راف المتعاق ل األط اركة تعم ى المش توى  عل ين مس ان األتحس ي م ات ف ي النفاي ود التصرف ف عة والوق المش

  المستھلك. 

ع،   -١٦ اع االستعراضي الراب ذ االجتم تومن ة  أبلغ دة مختلف راف متعاق داإبأط دما جي ا تق او حرازھ  بتحقيقھ

ًرا (انظر أيضا  دًما كبي ھدت تق ي ش ة الت االت العام د المج م تحدي ة. وت ا الوطني ذ برامجھ ي تنفي ة ف ازات ھائل إنج

  ):٣ القسم
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  والبرامج الوطنية للتصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة؛السياسات واالستراتيجيات  

  تعزيز االنفتاح والشفافية وعملية إشراك الجمھور؛لجھود بذل إثبات  

  والتحكم الرقابي فيھا؛ المھَملة المختومة المصادر المشعة خزنإدخال تحسينات على األمان في  

  ييد وإدخالھا في الخدمة لخزن الو مرافق الخزنتشييد ات المشعة وتش  تخلصللمرافق قود المستھلك والنفاي

  ؛لنفايات المنخفضة والمتوسطة اإلشعاعا من

  ى ينات عل ال تحس وارئ إدخ دي للط ب والتص ى التأھ ذلك عل ان وك وءاألم ي ض يما  ف ادث فوكوش ح

  داييتشي؛

 أنشطة البحث والتطوير ألغراض التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة؛  

 المحرز في مجال استصالح مواقع النفايات الموروثة؛ التقدم  

 ع في استخدام التعاون الدولي واستعراضات النظراء المنشورة؛   التوسُّ

 تعيين الموارد البشرية وتدريبھا والحفاظ عليھا لمعالجة القضايا الناشئة والبرامج اآلخذة في التوسع؛  

  من الخدمة؛ المتعلقة بتمويل أنشطة اإلخراج الترتيباتاستعراض  

 .تقليل النفايات المشعة إلى الحد األدنى  

ة استعراض النظراء ، وبصفة عامة  -١٧ عت عملي مت عروض عالية الجودة وتلتھا مناقشات حيوية. وشجَّ قُدِّ

  على التبادل البناء للمعلومات وتقاسم المعارف بأسلوب منفتح وصريح.

ا  للوكالة من قبل معظم األطراف المتعاقدةالتابعة بعثات استعراض النظراء  تمت استضافةو  -١٨ وُينظر إليھ

  على أنھا عملية فعالة لتعزيز البنية األساسية الرقابية، واألمان اإلشعاعي واألمان النووي.

ما و .أطراف متعاقدة جديدة منذ االجتماع االستعراضي السابق ستةاألطراف المتعاقدة بانضمام  رحبتو  -١٩

ود مستھلك  ات مشعة ووق ديھا نفاي ازال ھناك العديد من الدول األعضاء في الوكالة ل دة في  وليست أطراف متعاق

د واالتفاقية المشتركة.  رويج وتسھيلق ى ت دة عل ادة اتفقت األطراف المتعاق ة المشتركة  زي المشاركة في االتفاقي

  ).١(انظر المرفق 

ت  -٢٠ اع االس ي االجتم ا ف ر أيًض رَّ انيوتق ايو  ثنائي الث ي أيار/م طلح  ٢٠١٤ف ى المص يح معن يح وتوض تنق

اع  ذا االجتم ي ھ رة ف د ألول م ف الجدي ذا التعري ق ھ د ُطبِّ تركة. وق ة المش ياق االتفاقي ي س دة" ف ة الجي "الممارس

موأسفر عن تحديد عدد أقل من "الممارسات الجيدة" مقارنة بما  االستعراضي. ابق ت ده في االجتماعات الس  ةتحدي

    ).٦(انظر القسم 
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 التقدم المحرز منذ انعقاد االجتماع االستعراضي الرابع  -٣

ى   -٢١ ة إل ة المقّدم ارير الوطني ى أن التق ع عل اع االستعراضي الراب دة خالل االجتم وافقت األطراف المتعاق

  التالية: قضاياالاالجتماع االستعراضي المقبل ينبغي أن تشمل 

  المختومة المھملة؛التصرف في المصادر  

  ود ن الوق تخلص م ة ال أخر عملي دا وت ة ج زن الطويل رات الخ ن فت ة ع ان الناتج داعيات األم ت

  يات المشّعة؛االمستھلك والنف

  ات واع النفاي د في مختلف أن ل األم ول للتصرف الطوي التعاون الدولي في السعي إلى إيجاد حل

 و المشعة و/أو الوقود المستھلك والتخلص منھا؛

 األمان مع مراعاة الدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي فيدم المحرز التق.  

ى جانب مواضيع أخرى ناتجة  قضاياالالمناقشات بشأن  ٣-٣إلى  ١-٣توجز األقسام الفرعية و ى إل الثالث األول

ة. والقسم  دروس  ٤عن مناقشات المجموعات القطري ر (ال ذا الموضوع األخي من  المستخلصةمخصص فقط لھ

  حادث فوكوشيما داييتشي).

  التصرف في المصادر المختومة المھملة -١-٣

ة   -٢٢ ة لضمان التصرف اآلمن في المصادر المختوم تراتيجياتھا الوطني دة عن اس أبلغت األطراف المتعاق

ا ع. وسلطت عدة أطراف المھملة، وفقا للمبادئ اإلرشادية في صيغھا المنقحة خالل االجتم ع االستعراضي الراب

ي  ة الت ع تال متعاقدة الضوء على أھمية العمل على تطوير حلول التخلص الخاصة بالمصادر المختومة المھمل توّق

   .استخدامھا مرة أخرى

ة، وإعداد خطة تصرف في المصادر،  وقد أُحرز  -٢٣ تقدم بشأن برامج التعافي فيما يخص المصادر اليتيم

ابي. وتعزيز افي  اإلشراف الرق رامج التع ذ ب ى تطوير وتنفي ى مواصلة العمل عل دة عل وتشجع األطراف المتعاق

  ھذه.

ة،   -٢٤ ات المالك اء صناديق مخصصة تضمنت مساھمات من الجھ دة بإنش وقامت بعض األطراف المتعاق

ة ة المھمل ي المصادر المختوم ل األجل ف دا ألغراض التصرف الطوي ليط الضوء  تحدي د وبتس ة تحدي ى أھمي عل

  والمسؤوليات المتصلة بھا بالنسبة إلى التصرف في المصادر المختومة المھملة. الترتيبات المالية

  الطويلة جدا خزنفترات الفيما يخص المتعلقة باألمان تداعيات ال -٢-٣

تخلص   -٢٥ ود تقوم العديد من األطراف المتعاقدة بتأجيل اتخاذ قرارات أو إجراءات بشأن ال ائي من الوق النھ

ود خاصة خزن المستھلك و/أو النفايات المشعة. ونتيجة لذلك، سوف تكون فترات ال ذل جھ ة وب الطويلة جدا الزم

ك عدد صغير  خزنأمرا ضروريا لضمان تواصل ال أن ھنال ر ب المأمون. وخالل ھذا االجتماع االستعراضي، أق

  فيذ التخلص الجيولوجي في المستقبل القريب.من األطراف المتعاقدة بصدد إحراز تقدم جيد صوب تن
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  التعاون الدولي من أجل إيجاد حلول للتصرف الطويل األجل. -٣-٣

اوت.   -٢٦ ھنالك العديد من األمثلة عن التعاون فيما بين األطراف المتعاقدة. ويمكن لنطاق ھذا التعاون أن يتف

ن  د م ى أبع ذھب إل ذه األطراف ي بعض ھ ل األجل’ف ه، ‘ التصرف الطوي امج التصرف برمت ة برن وم بتغطي ويق

راف  ددة األط ة أو متع ادالت ثنائي اون تب ذا التع مل ھ ا يش ادة م تخلص. وع ف وال زين، والتغلي ة التخ وبخاص

  للمعلومات والخبرات من خالل االجتماعات، وحلقات العمل، واالستشارات، وتبادل الخبراء.

د يشمل كما توفر المنظمات الدولية منصة للتعاون مت  -٢٧ عدد الجنسيات بحسب نظمھا األساسية/والياتھا. وق

ى طلب من  د يرغب في استضافة ذلك أيضا استعراضات النظراء بشأن األوضاع الوطنية بناء عل طرف متعاق

ل. ا طُ  استعراض من ھذا القبي را م ة وكثي نھج الوطني ين ال ة ب وم بالمقارن ذه وھي تق لبت استعراضات النظراء ھ

  ية.والمعايير الدول

  مناقشات المجموعات القطريةفي  بارزة أخرى نقاط -٤-٣

ا في  .متنوعة تم اإلبالغ بإحراز تقدم بشأن مواضيع  -٢٨ الغ عنھ وإضافة إلى الممارسات الجيدة التي تم اإلب

  عرض في الفقرات التالية مجموعة مختارة من المجاالت التي تم إحراز تقدم فيھا.، تُ ٦القسم 

، يكون اإلطار القانوني/أو الرقابي إما قيد اإلعداد أو قد تم تحديثه. وفي األطراف المتعاقدةفي العديد من   -٢٩

  كثير من الحاالت، أدمجت التوصيات الدولية في القوانين أو اللوائح الوطنية. ويثنى بشدة على ھذه الجھود.

ى موا  -٣٠ ؤدي إل ة حيث ي ة بالغ ا أھمي ُنھج إزاء التصرف في كما يكتسي التعاون اإلقليمي في أوروب ة ال ءم

  الوقود السمتھلك والنفايات المشعة، بما في ذلك من خالل توجيھات ملِزمة قانوًنا في االتحاد األوروبي.

ري   -٣١ ي يج تھلك الت وث المس اعالت البح ود مف ادة وق ات إع ن عملي ة ع ن األمثل د م ك العدي ت ھنال وكان

ود المستھلك من  ة الوق ة االضطالع بھا. وتعد إزال ة وخطوة إيجابي ان الھام اعالت البحوث أحد مكاسب األم مف

  صوب إخراج المرافق النووية من الخدمة.

ذا   -٣٢ تھلك. وتضمن ھ ود المس عة والوق ات المش ن النفاي تخلص م ي ال رز ف دم المح أن التق الغ بش م اإلب وت

كةاإلبالغ عمال على البرامج الوطنية للتصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشع ات توسيع  ، بما في ذل عملي

دة  راف المتعاق وم األط جع أن تق ن المش ه م ا أن افية. كم دة أو إض ة جدي وى نووي ات ق ييد محط ير تش ة تيس بغي

ييد  بالتخطيط للتصرف في النفايات المشعة والوقود المستھلك، بما يشمل آليات التمويل، وذلك قبل الشروع في تش

غيلھا. دة أو تش ة جدي وى نووي ن سطح األرض  محطات ق القرب م ق تخلص ب ييد مراف ي تش دم ف راز تق م اح وت

راوح  ا، ويت ان بطيئ وتشغيلھا. وتم اإلبالغ عما تواصل أحرازه من تقدم بشأن مرافق التخلص الجيولوجي، وإن ك

  نطاقه بين عملية اختيار الموقع إلى استھالل مرافق تخلص جيولوجي في المستقبل غير البعيد جدا.

ة على سبيل المثال ال الحصرالتصرف في الوقود المستھلك، بما في ذلك، وأبرز االستعراض بأّن   -٣٣ ، إزال

ود المستھلك الوقود  ذلك التصرف في الوق ع، وك من مباني المفاعالت إلى مرافق خزن متخصصة خارج الموق

  ، يجري معالجته بنجاح من جانب أطراف متعاقدة معّينة.الذي توجد فيه عيوب
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ب  -٣٤ ن  وطل د م ة العدي ة المتكامل ة االستعراضات الرقابي ات خدم ن بعث دد م راء ع دة إج األطراف المتعاق

ھا، وتمخضت عنھا توصيات بتحسين لوكالة بإجرائوبعثات متابعة خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة قامت ا

ل االجتماع االستعراضي الخامس أنه اإلطار القانوني والرقابي في األطراف المتعاقدة الطالبة. وكان واضحا خال

ات كما لوحظ أن العديد من األطراف المتعاقدة التي استضافت بعثة من  يجري تنفيذ عديد من ھذه التوصيات. بعث

امقامت بنشر تقاريرھا  خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة م تشجيع، على الصعيد الع دة  وت األطراف المتعاق

ةثة من استضافة بعتعتزم التي  ة المتكامل ام  بعثات خدمة االستعراضات الرقابي ى القي ذا النشرعل دِّ و. بھ ى ش د عل

  الطابع الطوعي للقرارات الوطنية ذات الصلة.

ا ويكتسب إخراج المرافق النووية من الخدمة قدرا من أھمية بما أنه يجري إغالق  -٣٥ د من  نھائًي عدد متزاي

ك.  عند الالزمةالمرافق. وتوفر األموال  اذ خطوات لضمان ذل ه يجري اتخ الحاجة أمر معترف به عموما كما أن

درات  أخرى ھي التصرف السليم في كميات كبيرة من نفايات اإلخراج قضيةوھنالك  وافر الق من الخدمة ومدى ت

النووي . وتحديد مستويات رفع الرقابة لتسريح نفايات اإلخراج من التحكم الرقابي في مجال التخلص من النفايات

ة استكشاف  دة أنشطة بحث وتطوير بغي ا. وتجري بعض األطراف المتعاق ي يجري اتباعھ دابير الت ھو أحد الت

  تكنولوجيات إخراج من الخدمة فعالة ومأمونة.

ات   -٣٦ ع النفاي الح مواق ال استص ي مج دة ف راف المتعاق ل بعض األط ن قب دم م راز تق م إح ه ت م أن ورغ

ذات الصلة الممارسات من جه مشاكل متصلة بالنفايات الموروثة، والمواقع المتلوثة الموروثة، فإن عددا منھا توا

تفادة تعامل مع مثل ھذه الحاالت صعب وبإ. والالماضية ي تواجه نفس القضايا االس دة الت ان األطراف المتعاق مك

  من خالل تقاسم خبراتھا. 

ة التقنية (الرقابية والتشغيلي الكفاءةويظل إرساء وتعھد   -٣٧ ة) يشكل تحديا، خاصة بالنسبة إلى البرامج النووي

ل األطراف  ة. وتعم وى النووي د الق دريجيا عن تولي ى ت ي تتخل دة الت ع واألطراف المتعاق د التوس الصغيرة أو قي

  المتعاقدة على استكشاف طرق مختلفة تمكنھا من تعيين وتدريب الموظفين المناسبين لتلبية احتياجاتھا.

د  -٣٨ غ العدي فافية،  وأبل اح، والش االت االنفت ي مج ينات ف ن تحس ل م ا أدخ أن م دة بش راف المتعاق ن األط م

ك:  ى ذل ة عل وإشراك الجمھور المتصلة بأمان التصرف في الوقود المستھلك والنفايات المشعة. ومن بعض األمثل

ات المشعة، مشاركة الجمھور في وضع سياسات طويلة األمد للتصرف في الوقود المستھلك والتصرف في الن فاي

  والتخلص. خزنوالقرارات المتعلقة بتحديد المواقع وإصدار التراخيص بالنسبة إلى مرافق ال

  الدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي والدورة المواضيعية المتصلة بھا  -٤

يم أ  -٣٩ ادة تقي ا إجراءات إلع اع االستعراضي اتخاذھ دة خالل االجتم ات أكدت األطراف المتعاق ان النفاي م

د من األطراف  المشعة ومرافق التصرف في الوقود المستھلك في ضوء حادث فوكوشيما داييتشي. وأجرى العدي

ان مباشرًة. وأجرى بعضھا  ة باألم ل’المتعاقدة تقييمات أولية شملت المخاوف المتعلق ارات تحّم في العمق ‘ اختب

ل ھذه االختبارات، كما أنه يجري تنفيذ التدابير ذات الصلة بھدف زيادة تحسين أمان المرافق. وعموما، تم استكما

  لتحسين األمان.
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ال الطبيعيةلمخاطر اوتضمن العمل إعادة تقييم   -٤٠ تھلَك، وانتق ود المس ، وتحسين مرافق الخزن الرطب للوق

ة ديثاً لألدل وارئ، وتح دي للط ط التص وارئ وخط ط الط ديل خط اف، وتع زن الج ى الخ تھلك إل ود المس  الوق

دة إجراء  زم بعض األطراف المتعاق ات/الحوادث. وتعت واإلجراءات من أجل تحسين القدرة على التصدي للحادث

  مزيد من التقييمات بشأن مرافق التخلص.

د و  -٤١ ط ُيع ديث خط وارئ اتح اطلط ائع انش ات  اش داد المعلوم مل إع و يش ان. وھ ين األم ال تحس ي مج ف

  اعي.للجمھور في حال وقوع طارئ نووي أو إشع

يعية   -٤٢ امس دورة مواض ي الخ اع االستعراض من االجتم نوتض أن  ع رز بش م المح دُّ دروس "التق ال

ة ي المستخلص يما داييتش ادث فوكوش ن ح ي "م رد ف ق. وي دورة  ٢ المرف ذه ال أن ھ ات بش ن المعلوم د م مزي

 المواضيعية.

 تدابير لتحسين الفعالية  -٥

ى تحسين -٤٣ ة إل ا  تختلف الخطط المحددة الرامي دة بحسب مدى برامجھ ين األطراف المتعاق ا ب ان فيم األم

 الوطنية. وُيسلَّط الضوء أدناه على بعض التدابير التي يجري تنفيذھا.

ا   -٤٤ ة وم ة وطني ة ورقابي ووي بإرساء أطر قانوني امج ن وي استھالل برن ي تن دة الت وتقوم األطراف المتعاق

ات ا ي النفاي ية للتصرف ف ى أساس ن بن ا م ة يتصل بھ ارات المتعلق ك الخي ي ذل ا ف تھلك، بم ود المس عة والوق لمش

ود المستھلك  بالتخلص النھائي منھا، وكذلك إرساء وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالتصرف في الوق

  برنامج نووي. لتنفيذوالنفايات المشعة بما يتسق مع الحدود الزمنية 

تخلص   -٤٥ ى إنشاء مرافق لل ز عل ة تركِّ ة قائم رامج نووي ك ب ي تمل دة الت ذووما زالت األطراف المتعاق  تنفي

، وإخراج المرافق النووية المغلقة من الخدمة، بما في ذلك التصرف في على األجل الطويلحلول لفترات الخزن 

  .الكميات الكبيرة المرتقبة من النفايات الناشئة عن اإلخراج من الخدمة

من الوقود األطراف المتعاقدة المشكلة المحددة المتمثلة في التخلص من الكميات الصغيرة  بعض وتواجه  -٤٦

ات المشعة. المستھلك  ديھا من النفاي ي ل ال، الت ى سبيل المث ات الصغيرة من فعل تخلص من الكمي ل مرفق ال يمثِّ

دًيا  الوقود المستھلك الناتج عن مفاعالت البحوث والنفايات المشعة، ر، تح ة العم ات طويل وال سيما إذا كانت النفاي

يمبعض كبيًرا بالنسبة للطرف المتعاقد المنفرد. لذلك فإن  ى تقي مرفق  جدوى إرساء األطراف المتعاقدة تعمل عل

  .)٧(انظر القسم  متعدد الجنسيات إقليمي أوتخلص 

ة   -٤٧ ة مقبول وقيمة بعثات خدمة االستعراضات الرقابية المتكاملة وغيرھا من استعراضات النظراء ھي قيم

وحظ أن  مت األطراف المتعاقدة تقارير بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن مثل ھذه البعثات، ول ذ جًدا. وقد قدَّ تنفي

  فين إضافيين.سيستغرق بعض الوقت وقد يستدعي توفير تمويل إضافي وموظالتوصيات 

الخزن   -٤٨ ود المستھلك ب ل األجل للوق دة باستكمال الخزن الرطب الطوي ويقوم العديد من األطراف المتعاق

ك، تخطط بعض  ى ذل تقبل القريب. وباإلضافة إل ي المس ا ف اًل مرتقًب ائي ح تخلص النھ ون ال دما ال يك الجاف عن



 ١٠الصفحة 
 

زن  ى الخ ال إل ي االنتق راع ف ى اإلس دة إل ل األطراف المتعاق ان الخام ا األم ن مزاي ك م ي ذل ا ف ًرا لم الجاف نظ

  وتقليص النفايات المشعة التي تنجم عن الخزن الرطب.

ذل   -٤٩ ومن بين األمثلة عن التدابير األخرى التي تنفِّذھا حالًيا بعض األطراف المتعاقدة أو تخطِّط لتنفيذھا، ب

ى، ات جھود أكبر لتقليص أحجام النفايات المشعة إلى الحد األدن ، ومرافق الخزن المشعة وتحسين معالجة النفاي

 والتخلص، وتحسين أمان التصرف في المصادر المختومة المھملة.

 الممارسات الجيدة  -٦

ايو   -٥٠ ًدا لمصطلح  ٢٠١٤اعتمدت األطراف المتعاقدة في االجتماع االستثنائي الثاني في أيار/م ا جدي تعريًف

ة المشتركة وجود أوجه تضارب داخل المجموعات وبيَّنت نتائج ج‘. الممارسة الجيدة’ لسات استعراض االتفاقي

ى تسوية في  تم التوصل إل م ي ألة، ولكن ل القُطرية فيما يتعلق بتحديد الممارسات الجيدة. وناقش المكتب ھذه المس

ذا  ق بھ ا يتعل ة فيم ات القُطري ين المجموع جام ب ق انس ل تحقي ن أج ة م ة الحالي ادئ التوجيھي ار المب اع إط االجتم

 االستعراضي.

ة   -٥١ اع االستعراضي السادس التفاقي وبعد أن الحظت األطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة بأنَّ االجتم

وم  األمان النووي خلص إلى نتيجة مماثلة، فقد اتفقت على أن دة’مفھ ليما  ‘الممارسة الجي ان س ه ك  ينبغيولكن أن

دةالممارسة ال’في مصطلح  إعادة النظر د ‘جي التعريف المعتم رتبط ب ك، ينبغي النظر في  .الم ى ذل وباإلضافة إل

دة  وضع نھج لضمان التطبيق المتسق لھذا التعريف فيما بين المجموعات القطرية. كما اعترفت األطراف المتعاق

ذلك،  أھم اإلنجازات. ول ة لالجتماعات يوصى بأھمية التنويه ب ادئ التوجيھي يح المب النظر في تنق االستعراضية ب

ي  كتابيالتقرير المقبلة، بما يشمل إمكانية أن يتضمن ال أھم اإلنجازات الت ا ب للمقررين شريحة محددة يعترف فيھ

  حققتھا األطراف المتعاقدة.

رين   -٥٢ ارزة/التطورات ‘ الممارسات الجيدة’وترد في التقارير الكتابية للمقرِّ الم الب ا من المع المحددة وغيرھ

   اإليجابية.

ل   -٥٣ د من قب م تعتم ا ل ر أنھ دة غي ل األطراف المتعاق دة األخرى من قب وتم اقتراح بعض الممارسات الجي

بكل منھا، التي اعتبرت أن ھذه التوصيات ال تتناسب مع التعريف الجديد للممارسات القطرية الخاصة  المجموعة

دة من قبل االتحاد ا الجلسة العامةالجيدة. وقد أثيرت ھذه المسألة في  لروسي وتقاسمھا العديد من األطراف المتعاق

ين  ة ب ى تحسين المواءم ة في األخرى. واعترف االجتماع االستعراضي الخامس بالحاجة إل المجموعات القطري

  تحديد الممارسات الجيدة.

  قضايا شاملة  -٧

ة طي  -٥٤ ات المتراكم ن المناقش ة ع املة الناتج ايا الش ة القض ات القُطري دت المجموع دَّ بوع األول.ح ة األس  ل
 أبرزت األطراف المتعاقدة ھذه المجاالت فيما يتعلق بالقضايا الشاملة خالل الجلسة العامة الختامية.و

. تواجه األطراف التوظيف، وتنمية قدرات الموظفين، والتمويل، وغيرھا من مجاالت الموارد البشرية  -٥٥
المتعاقدة تحدياٍت في إنشاء القوى العاملة المؤھلة للجھات الرقابية والتشغيلية في مجال التصرُّف في الوقود 



 

  ١١الصفحة 
 

 
 

 

المستھلَك والنفايات المشعة والحفاظ على تلك القوى العاملة. وتشمل النقاط العديدة التي أثارتھا األطراف 
  المتعاقدة ما يلي:

  ع بحاجة إلى موظفين لالضطالع بالمسؤوليات الجديدة، فيما تحتاج البرامج الجديدة أو اآلخذة في التوسُّ
البرامج األكثر رسوخاً في أغلب األحيان إلى من يحلُّ محلَّ العاملين ذوي الخبرة عند تقاعدھم أو تركھم 

  القوى العاملة في إطار التخطيط لتعاقب الموظفين؛ 
 لصناعة والجھات الرقابية؛تمدُّ مجموعة الخبراء ذاتھا قطاع ا  
 ؛نقل المعارف والتدريب ُمھّمان للغاية وتتوافر فرٌص دولية/إقليمية للتدريب 
 التمويل المباشر مھم من أجل استقاللية الجھة الرقابية. 

مواصلة وزيادة مشاركة وإشراك الجمھور في مجال التصرُّف في النفايات من أجل نيل ثقة الجمھور   -٥٦
ثمة توافق في اآلراء على أن ثقة الجمھور أساسية من أجل تنفيذ أنشطة التصرُّف في الوقود المستھلَك  وتقبُّله.

والنفايات المشعة بنجاح. وقد تتباين كثيراً أفضل ُسُبل نيل مثل ھذه الثقة من بلد آلخر وتظلُّ تشكل تحدياً. وتشمل 
  :النقاط العديدة التي أثارتھا األطراف المتعاقدة ما يلي

 أھمية إشراك المجتمعات المحلية؛  
 اإلصغاء واإلشراك النشط في العملية إلى أبعد حد ممكن؛  
 الشفافية في التواصل واستقاللية الجھة الرقابية؛  
  اإلشراك المبكر والمستمر في األمد البعيد، بما في ذلك مناقشة التصرُّف في الوقود المستھلك والنفايات

  في السياق األوسع إلنتاج الطاقة؛ 
  قضايا التخلُّص من النفايات تتطلَُّب فھماً لقضايا معقدة وبعيدة األمد والتفكير في ُنُھج جديدة؛  
 جھات المعنية؛أھمية بناء خبرات تقنية مستقلة لل  
 .قابلية االسترجاع وقابلية االنعكاس فيما يخصُّ عملية التخلص من النفايات قد تعززان ثقة الجمھور  

قد َيْنُتج عن  خطط الطوارئ للتصرُّف في النفايات المشعة الناجمة عن حادث نووي أو إشعاعي كبير.  -٥٧
ً أن َيْنُتج عنھا مصادر تالفة محتملة الحوادث كميات كبيرة غير متوقّعة من النفايات المشعة، وم ن الممكن أيضا

ً ومتفاوتاً  ووقود نووي. ومازال التخطيط للتصرُّف في النفايات الناتجة عن حوادث كبيرة، في الُمجمل، متدنيا
  لي: ما ي، حيثما اقتضى األمر، فيما بين األطراف المتعاقدة. وتشمل النقاط العديدة التي أثارتھا األطراف المتعاقدة

 ينطبق التخطيط على جميع األطراف المتعاقدة؛  
  التخطيط ينبغي أن يشمل الموقع وخارج الموقع؛  
 أھمية التعريف الواضح لتقسيم األدوار والمسؤوليات؛  
  وال حاجة للتفاصيل المفرطة؛ -ُيوَصى بالتخطيط األساسي الواضح  
  عة التخزينية قد تصل بسھولة إلى ما يفوق طاقتھا، لذا   البدَّ من التخطيط لبعض القدرات التخزينية؛السَّ
  ماً؛ التنظيف ينبغي وضع معايير   مقدَّ
  .التفكير كيف أن التصدِّي يؤثر في كمية النفايات المشعة التي قد تتولَّد خالل التصدِّي  

يمكن أن يشكِّل التصرُّف في المصادر المختومة المھَملة  التصرُّف في المصادر المختومة المھَملة.  -٥٨
د كوسيلة مفيدة لتقليص  ً كبيراً لجميع األطراف المتعاقدة. وُينظر إلى إعادة المصادر المھَملة إلى الُمورِّ تحديا

 ً الة للغاية في تطبيق ھذا النَّْھج. وفي حال لم يكن ذلك ممكنا لجميع  األرصدة، وكانت عدة أطراف متعاقدة فعَّ



 ١٢الصفحة 
 

المصادر المھَملة، يظل َجْمع واستمرار تخزين المصادر المختومة المھَملة من القضايا الجارية. وتشمل النقاط 
  العديدة التي أثارتھا األطراف المتعاقدة ما يلي:

  د ليست الحل الوحيد؛ حيث يجب التفكير في التصرُّف الطويل األجل، مثل التخلُّص اإلعادة إلى الُمورِّ
  لنفايات؛من ا

 دت األطراف المتعاقدة أھمية قضايا التمويل وتوفير األموال؛   حدَّ
  التعاون الدولي (بما في ذلك مشاريع التعاون اإلقليمي) مھٌم، وقد يؤدي إلى تعزيز اھتمام األطراف

  المتعاقدة في االتفاقية المشتركة؛ 
 .تم اإلقرار بالتفاعل بين األمان واألمن  

مع دخول المزيد من المرافق مرحلة  نفايات اإلخراج من الخدمة وتوفير التمويل لھا.التصرُّف في   -٥٩
اإلخراج من الخدمة، ثمة تحٍد يتمثل في عملية التصرُّف في كمية أو تعقيدات أو سمات النفايات الناجمة عن ھذه 

صة للتنفيذ بحيث ال تطغى دوافق  العملية. ومن المھم التبكير في  تخطيط وتحضير وتحديد الموارد المخصَّ
النفايات على القدرات الحالية للتصرُّف في النفايات. ويكتسي ضماُن تمويٍل كاٍف ألنشطة اإلخراج من الخدمة 
أھمية للجھات التنفيذية والجھات الرقابية على حد سواء. وتشمل النقاط العديدة التي أثارتھا األطراف المتعاقدة ما 

  يلي:

 لعمليات اإلخراج من الخدمة، وعدم وجود عمليات  متاحةالتخلُّص  الخزن أو أن تكون مرافق يلزم
ل؛   تخلُّص ليس ذريعة للتفكيك المؤجَّ

 التخطيط للتخلُّص يؤدي إلى تكلفة أقل وتقليص الجرعات التي يتعرَّض لھا العمال؛  
 و توافر التمويل مھٌم في وقت اإلخراج من الخدمة؛  
 ل في تعقيدات إضافية يجب على الطرف المتعاقد أن يتصدَّى  قد يتسبَّب اإلغالق المبكر أو إفالس الُمشغِّ

  .لھا

 كونيمكن أن ي استخدام ِمرفق تخلُّص مشترك إرساء ِمرفق تخلُّص إقليمي أو متعدد الجنسيات. جدوى  -٦٠
النفايات المشعة أو كميات صغيرة من الوقود ألطراف المتعاقدة التي تمتلك كميات محدودة من بعض ل اجذاب حال

المستھلَك الناجمة، على سبيل المثال، عن مفاعل بحثي. ويواجه تطبيق الِمرفق المشترك عدة تحديات محتملة 
ة منتديات. وتشمل النقاط العديدة التي أثارتھا األطراف المتعاقدة ما يلي:   وُيناَقش منذ وقت طويل في عدَّ

 خيار التخلُّص متعدد الجنسيات قد يكون مجدياً في بعض األحوال؛لمتعاقدة أن بعض األطراف ا ترى  
 ؛ ومتعاقدة مرتابة للغاية فيما إذا كان مثل ھذا الحل قابل للتطبيقالطراف األ من عديدال   
  ً   .إيجاد طرف متعاقد يرغب في استضافة ذلك سيكون صعبا

للنفايات المشعة والوقود المستھلك في مرحلة وضع وتنفيذ استراتيجية تصرُّف شاملة ومستدامة   -٦١
ح أن تمتدَّ لفترة زمنية طويلة عملية التصرُّف في النفايات المشعة والوقود النووي المستھلك،  مبكرة. من المرجَّ

من مرحلة التوليد وصوالً إلى مرحلة التخلُّص النھائي. ويلزم ارساء خطط التصرُّف في النفايات في مرحلة 
وأن تكون بقدٍر كاٍف َمتينًة وقابلًة للتكيُّف مع التوقعات والمشاغل المجتمعية اآلخذة في التطّور بما  مبكرة جداً 

  يضمن االستدامة. والنقطتان اللتان أثارتھما األطراف المتعاقدة ُھما:

 يتعين االستمرار في التخطيط طويل األجل وتطبيقه على مشاريع المستودعات؛  
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 لمتعاقدة التي تمتلك برامج ُنفذت دون تأخير.قلة قليلة من األطراف ا  

  تم اإلقرار بمواضيع عدة أخرى كقضايا شاملة وُنوقشت بإيجاٍز خالل الجلسة العامة:   -٦٢
  

  توافر التمويل الموثوق للھيئة الرقابية؛  
 التصّرف في النفايات الموروثة؛  
  األجل في النفايات؛التعاون الدولي في تبادل الخبرات وإيجاد حلول للتصرُّف طويل  
  المحافظة طويلة األجل على المعلومات المتعلقة بتخزين النفايات المشعة والوقود المستھلَك والتخلُّص

  منھما عبر السجالت وإدارة قواعد البيانات؛
 إدارة التقاُدم للنفايات المشعة والوقود المستَھلك في التخزين الطويل األجل؛  
 .تحديد مواقع مرافق التخلُّص  

  
وافقت األطراف المتعاقدة على أن التقارير الوطنية التي ستقّدم إلى االجتماع االستعراضي المقبل ينبغي   -٦٣

  القضايا التالية:  ، حسب االقتضاء،أن تتناول

 التوظيف، وتنمية قدرات الموظفين، وموثوقية التمويل، وغيرھا من مجاالت الموارد البشرية؛  
 ك الجمھور في التصرُّف في النفايات من أجل نيل ثقة الجمھور وتقبُّله؛مواصلة وزيادة مشاركة وإشرا  
 وضع وتنفيذ استراتيجية تصرُّف شاملة ومستدامة للنفايات المشعة والوقود المستھلك في مرحلة مبكرة؛  
 .التصرُّف في المصادر المختومة المھَملة  

ت األطراف المتعاقدة بقيمة المناقشة وأوصت بمواصلة ھذه الممارسة   -٦٤ الجتماع االستعراضي خالل اأقرَّ
 .السادس

 الفريق العامل المفتوح العضويةأعمال نتائج   -٨

يد فيليب   -٦٥ ولى رئاسته الس ة وت ة االفتتاحي أُنشئ الفريق العامل المفتوح العضوية في مستھل الجلسة العام
  جاميه. 

دة ُنوقَِشت خالل ثالث جلسات. وأفَضت مناقشات   -٦٦ مت ثمانية اقتراحات من جانب األطراف المتعاق قُدِّ
ة دة خالل الجلسة العام ى األطراف المتعاق مت إل دِّ ع توصيات قُ ى أرب وح العضوية إل ق العامل المفت م الفري ، وت

ديالت. و ال تع د إدخ ا بع ِردُ إقرارھ ي  َي ق ف و ١المرف ر الم ذا التقري رُ  جزبھ يس  تقري وح رئ ل المفت ق العام الفري
  .العضوية

  رھناً بتوافر األموال:  -٦٧

  ان اول تحديات األم اع مواضيعي يتن ة المشتركة تنظيم اجتم تطلب األطراف المتعاقدة من أمانة االتفاقي
ات  المشعة وقضايا المسؤولية، في إطار االتفاقية المشتركة، بشأن التخلُّص من الوقود المستھلك أو النفاي

  في بلد آخر غير البلد الذي َتَولََّدت فيه.
  ،دة راف المتعاق ع األط اور م ة وبالتش ن األمان اعدة م رئيس، بمس ن ال ى م دقيق ُيرج وان ال د العن تحدي

ق، مع  ا يتفق مع المناقشة في الفري ة، بم لالجتماع ونطاقه وجدول أعماله، فضالً عن األھداف المحتمل
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   بھذا الموضوع في إطار االتفاقية المشتركة.مراعاة أي مدخالت ذات صلة 

ة  -٦٨ درس العملي ة أن ت اح] تطلب األطراف المتعاقدة من األمان فافية واالنفت ق بالش ا يتعل دتھا  [فيم ي اعتم الت
م  دِّ تركة وتق ة المش ى االتفاقي ل إل ة للنق ت قابل ا إذا كان يِّم م ووي، وأن تق ان الن ة األم ي اتفاقي دة ف األطراف المتعاق

  يراً عن نتائج دراستھا إلى األطراف المتعاقدة، خالل االجتماع المقبل لألطراف المتعاقدة.تقر

  تطلب األطراف المتعاقدة:   -٦٩

  ز بة لتعزي راءاٍت مناس تركة إج ة المش اع االستعراضي الخامس لالتفاقي يس االجتم ذ رئ أن يتخ
د ي ١التقيُّ ا ف ا، بم ة فيھ اركة الفعال تركة والمش ة المش راف  باالتفاقي ع األط اورات م ك المش ذل

  المتعاقدة.

  ام دير الع ى الم الة إل ة المشتركة رس اع االستعراضي الخامس لالتفاقي يس االجتم أن يصدر رئ
ة المشتركة،  د باالتفاقي ز التقيُّ للوكالة نيابًة عن األطراف المتعاقدة للتذكير بأھمية مواصلة تعزي

ى ا اعدة، حسب االقتضاء، إل ديم المس ة تق ا االستعراضي وبأھمي ي اجتماعھ اركة ف دول المش ل
  األول. 

  اع الل االجتم اً خ تركة عرض ة المش امس لالتفاقي اع االستعراضي الخ يس االجتم م رئ دِّ أن يق
  السنوي المعني بمدونة قواعد السلوك لتعزيز التقيُّد باالتفاقية المشتركة. 

 تركة ة المش اع االستعراضي الخامس لالتفاقي يس االجتم وم رئ ة، أن يق ة الوكال دعم من أمان ، ب
  ورھناً بتوافر الموارد بما يلي:

o  تركة ة المش د باالتفاقي أن التقيُّ اء بش دول األعض واغل ال ى ش ة عل ع األدل أن يجم
ك  دة من أجل معالجة تل راح أي إجراءات جدي ا، واقت ا، وتقييمھ والمشاركة بفعالية بھ

  الشواغل؛

o  ة راءات المقتَرح راً عن اإلج م تقري دِّ وح لألطراف أن يق اري مفت اٍع استش خالل اجتم
ام  ي ع د ف تركة ُيعق ة المش ي االتفاقي دة ف اع ٢٠١٦المتعاق يقوم االجتم م س ن ث . وم

ة  االستشاري بتقييم تلك اإلجراءات المقتَرحة وكذلك االقتراحات األخرى لتحسين عملي
  االستعراض، السيما للبلدان التي ال تملك برنامجاً للقوى النووية؛

o ي أ راف ينبغ ادم لألط اع الق الل االجتم اري خ اع االستش تنتاجات االجتم اَقش اس ن ُتن
  المتعاقدة.

  ر ديم تقري دٌد من أجل تق ٌد مح اع االستعراضي السادس موع أن ُيدَرج في جدول أعمال االجتم
طتھما  ن أنش ة ع ن األمان تركة وم ة المش امس لالتفاقي اع االستعراضي الخ يس االجتم ن رئ م

___________________________________________________________________________ 
يشير مصطلح "التقيُّد"، بالصيغة المستخدمة في ھذا التقرير، إلى إبداء الدولة موافقتھا على االلتزام باالتفاقية المشتركة،   ١

 من االتفاقية المشتركة). ٣٩نظر المادة بالتصديق عليھا أو قبولھا أو إقرارھا، أو باالنضمام إليھا (ا
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مناقشة إمكانية الُمضي قدماً بغرض زيادة عدد األطراف المتعاقدة، وكذلك للتواصل الخارجي و
  سبل زيادة فعالية عملية االستعراض بالنسبة للبلدان التي ال تملك برنامجاً للقوى النووية.

ع   -٧٠ تركة بتجمي ة المش امس لالتفاقي اع االستعراضي الخ يس االجتم وم رئ دة أن يق ب األطراف المتعاق تطل
وم التجارب ا م ومسؤولياتھم، وأن يق ـأن أدوارھ اع االستعراضي الحالي بش ة من ُمقرري وُمنسقي االجتم لمستمدَّ

الل  قين خ رين والمنسِّ رِّ ؤوليات المق ل ألدوار ومس ك التحلي ائج ذل دة بنت راف المتعاق د األط ل بتزوي د التحلي بع
  االجتماع القادم لألطراف المتعاقدة.

  االستنتاجات  -٩

رازَ استعراض النظراء لالتفاقية المشتركة عملية اإلفادة وتواِصُل   -٧١ دُّ  إب ة.م المحرَ التق  ز والتحديات المتبقي
وبدا جلياً خالل االجتماع االستعراضي الخامس أن األطراف المتعاقدة المشاركة تعمل في سبيل تحسين مستوى 

  أمان التصرف في النفايات المشعة والوقود المستھلك.

ازال  ٦٩إلى  ٦٣ازداد عدد األطراف المتعاقدة من   -٧٢ ع. وم طرفاً متعاقداً منذ االجتماع االستعراضي الراب
  عدد األطراف المتعاقدة في االتفاقية المشتركة غير متناسب مع عدد الدول التي تمتلك نفايات مشعة. 

رَّ   -٧٣ تح وصريح، وأق ة جرت المناقشات البناءة وتبادل المعارف على نحو منف دة بأھمي ت األطراف المتعاق
ة استعراض  عملية استعراض النظراء الخاصة باالتفاقية المشتركة. غير أن األطراف المتعاقدة الحظت أن عملي

  النظراء الراسخة إنما تتطلب انخراطاً تاماً ونشطاً من جانب كافة األطراف المتعاقدة. 

م عدة أطراف متعاقدة التقارير الوطنية   -٧٤ إلى االجتماع االستعراضي لالتفاقية المشتركة، ولم تشارك لم تقدِّ
  في عملية األسئلة واإلجابات، ولم تحضر االجتماع االستعراضي. 

اع ٧٤و  ٧٣و ٧٢وفي ضوء القضايا المثارة في الفقرات   -٧٥ يس االجتم دة من رئ ، طلبت األطراف المتعاق
ة لتشجيع التقيُّ ذ خطوات معين ا، وأن االستعراضي الخامس أن يتخ ة فيھ اركة الفعال تركة والمش ة المش د باالتفاقي

  يواصل استقصاء خطوات أخرى ممكنة في ھذا الصدد.

اب حادث   -٧٦ دة في أعق د من األطراف المتعاق ة من جانب العدي لٌة لألوضاع الوطني أُجريت تقييماٌت مفصَّ
ي ذ التوصيات الت تم تنفي باً، ي ك مناس ان ذل ا ك يما داييتشي. وحيثم ات من أجل  فوكوش ك التقييم ضت عن تل تمخَّ

  تحسين األمان.

ز األطر   -٧٧ ة لتعزي ة فعال ا كعملي ى نطاق واسع وُينظر إليھ وُتستخدم بعثات استعراض النظراء الدولية عل
ات  ذه البعث ل ھ ت األطراف المتعاقدة بأھمية استضافة مث والبنية التحتية الوطنية لألمان النووي واإلشعاعي. وأقرَّ

و ى نح وعي  عل ابع الط ى الط د عل م التأكي ور. وت ات للجمھ ك البعث ائُج تل اح نت ى أن ُتت جيع عل ع التش تظم، م من
  للقرارات الوطنية ذات الصلة.

اع   -٧٨ ي لالجتم اع التنظيم ل االجتم تثنائي قب اع اس د اجتم ق اآلراء عق دة بتواف راف المتعاق رت األط رَّ ق
ذا اال ال ھ دول أعم مل ج ادس. وسيش اع االستعراضي الس تنتاجات االجتم ة اس رى، مناقش ود أخ ين بن اع، ب جتم

  .  ٦٩االستشاري الواردة في البند 



 ١٦الصفحة 
 

ل ينبغي أن   -٧٩ وافقت األطراف المتعاقدة على أن التقارير الوطنية المقّدمة إلى االجتماع االستعراضي المقب
  ، ما يلي: اءضاالقتتتناول، حسب 

 تمويل، وغيرھا من مجاالت الموارد البشرية؛التوظيف، وتنمية قدرات الموظفين، وموثوقية ال  
 مواصلة وزيادة مشاركة وإشراك الجمھور في التصرُّف في النفايات من أجل نيل ثقة الجمھور وتقبُّله؛  
 وضع وتنفيذ استراتيجية تصرُّف شاملة ومستدامة للنفايات المشعة والوقود المستھلك في مرحلة مبكرة؛  
 المھَملة. التصرُّف في المصادر المختومة  

ة الرئيسي اتفقت األطراف المتعاقدة على عقد االجتماع اال  -٨٠ ر الوكال ستعراضي السادس لألطراف في مق
  .٢٠١٨حزيران/يونيه  ١إلى  أيار/مايو ٢١في فيينا بالنمسا في الفترة من 
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 ١ المرفق
  

  تقرير رئيس

  اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية 

  الخاص باالجتماع االستعراضي الخامس لالتفاقية المشتركة

  ٢٠١٥أيار/مايو  ١٤-١٢

  

مة   مقدِّ

ة المشتركة ١٨:٠٠، الساعة ٢٠١٥أيار/مايو  ١٢في  ، افتتح نائب رئيس االجتماع االستعراضي الخامس لالتفاقي

ه وردت  ى أن اً. وأشار إل اقتراحات  ٨فيليب جاميه (فرنسا) جلسة الفريق العامل المفتوح العضوية، بصفته رئيس

اركين با رئيس المش ر ال ام. وذّك ة أي الل ثالث تھا خ ع مناقش ة وُيزم ة العام ي الجلس ا ف ى بھ ي أدل لتصريحات الت

ي  ديالت الت ذ التع ھد تنفي اع يش و أول اجتم امس ھ اع االستعراضي الخ ا أن االجتم ه بم ى أن يراً إل ة مش االفتتاحي

اع  الل االجتم ا خ ق عليھ ي اتف تركة، الت ة المش ادية لالتفاقي ائق اإلرش ى الوث ت عل تثنائيأُدخل ي  االس ود ف المعق

دالً  ،٢٠١٤أيار/مايو  ة ب ائل التنظيمي فقد كان ذلك بالتالي مشجعاً للفريق كي يركز على مسائل السياسات أو المس

  من اقتراحات إدخال تغييرات إضافية على المبادئ التوجيھية لعملية االستعراض أو النظام الداخلي.   

  وقد تم تحديث جدول األعمال يومياً وجرت الموافقة عليه.

  ريقة إدارة الجلسات على النحو التالي: وذّكر السيد جاميه بط

 عرض االقتراح  

 المناقشة من قَِبل المشاركين  

 تلخيص النواتج الرئيسية للمناقشة وجوھر التوصيات، إذا أمكن التوصل إلى توافق في اآلراء  

  وم تعقد ي ي س ة الت ا خالل الجلسة العام ة عليھ ا للموافق اعتماد صيغ التوصيات المزمع اقتراحھ

  أيار/مايو. ١٨االثنين 

مة من األطراف المتعاقدة على الموقع الشبكي المغلق لالتفاقية المشتركة.    ويمكن االطالع على االقتراحات المقدَّ

 وقد ُعقِد االجتماع رسمياً على مدى ثالثة أيام وناقش االقتراحات التالية: 
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م من الواليات المتحدة األمريكية  JC/RM5/OEWG/P01االقتراح    المقدَّ

  ج اع ُنُھ ة اّتب ة إمكاني أن االتفاقي ة بش ارير المقبل ي التق دة ف اول األطراف المتعاق أن تتن راح ب اقت

  متعددة الجنسيات فيما تقوم به من دراسة وتخطيط لعملية إدارة الوقود المستھلك والتخلص منه.

م من JC/RM5/OEWG/P06االقتراح    الواليات المتحدة األمريكية المقدَّ

  اعين ين االجتم تعقد ب ي س مناقشة الموضوعات والمواعيد المحتملة لالجتماعات المواضيعية الت

  االستعراضيين الخامس والسادس لالتفاقية المشتركة.

م من فرنسا JC/RM5/OEWG/P07االقتراح    المقدَّ

  االستعراضية لالتفاقية المشتركةتعزيز الشفافية واالنفتاح وترويج أعمال االجتماعات  

م من الجماعة األوروبية للطاقة الذرية والواليات المتحدة األمريكية JC/RM5/OEWG/P03-05االقتراح    المقدَّ

  ان ة المشتركة بشأن أم دة في االتفاقي اً متعاق مناقشة تشجيع بلدان إضافية على أن تصبح أطراف

  في النفايات المشعة.التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف 

م من الواليات المتحدة األمريكية JC/RM5/OEWG/P04االقتراح    المقدَّ

 .توضيح دور ومسؤوليات المكتب بين االجتماعات االستعراضية  

م من فرنسا وكندا JC/RM5/OEWG/P08-10االقتراح    المقدَّ

 ة المشتركة من أجل تقييم وتحسين التزام األطراف المتعاقدة بعملية استعراض النظراء لالت فاقي

  تعزيز مشاركتھا الفعالة.

م من السويد JC/RM5/OEWG/P02االقتراح    المقدَّ

 الجمع بين أدوار المنسقين والمقررين في عملية االستعراض  

م من فنلندا JC/RM5/OEWG/P09االقتراح    المقدَّ

 قالب نموذجي خاص بالعروض الوطنية، الستخدامه في جلسة المجموعات القطرية  

  االستنتاج

اع االستعراضي  ي االجتم اركة ف دة المش د األطراف المتعاق أن تعتم وح العضوية ب ل المفت ق العام يوصي الفري

 الخامس التوصيات الصادرة عن االجتماع كما وردت في تذييل ھذا التقرير.
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 التذييل

  
م من الواليات المتحدة األمريكية  JC/RM5/OEWG/P01االقتراح   المقدَّ

  
ددة الجنسيات  تعاقدة في التقارير المقبلة بشأنبأن تتناول األطراف الم اقتراح ج متع اع ُنُھ ة اّتب ة إمكاني االتفاقي

  لعملية إدارة الوقود المستھلك والتخلص منه. فيما تقوم به من دراسة وتخطيط
  

  المناقشة
  

ائج  عنوجھات نظره لخص الدكتور آندي ھول،    اع المواضيعينت نھج الشامل إلدارة  االجتم بشأن ال
  .٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ترأسه في المرحلة النھائية لدورة الوقود النووي الذي 

ات   تھلك والنفاي ود المس ن الوق يات م دد الجنس تخلص المتع أنَّ ال وح العضوية ب ل المفت ق العام ر الفري أق
ار عدد المشعة موضوع معّقد، تمت مناقشته لسنوات كثيرة وال يزال يناقَ  ل. وأث ش في الكثير من المحاف

ام  دابير واألحك ل الت ة المشتركة، مث من األطراف المتعاقدة العديد من القضايا ذات الصلة بنطاق االتفاقي
ل. وأظھرت المناقشة بشكل  ى المدى الطوي ذه عل تخلص ھ ان مرافق ال المزمع االحتفاظ بھا لضمان أم

المرتبطة بالتخلص من الوقود المستھلك أو النفايات المشعة خاص أن تحديات األمان وقضايا المسؤولية 
  في بلد آخر غير البلد الذي َتَولَّدت فيه تحتاج إلى مزيد من النقاش. 

  
  التوصية 

  
  JC/RM5/OEWG/P06 أنظر التوصية بشأن االقتراح 

  
م من الواليات المتحدة األمريكية JC/RM5/OEWG/P06االقتراح   المقدَّ

  
ة  امس مناقش يين الخ اعين االستعراض ين االجتم يعية ب ات المواض ة لالجتماع د المحتمل يع والمواعي المواض

 والسادس لالتفاقية المشتركة.
  

  المناقشة
  

اع مواضيعي حول  ة تنظيم اجتم بالنظر إلى نواتج االقتراح األول، ناقش الفريق العامل المفتوح العضوية إمكاني
دد الجنسيات م ع موضوع التخلص المتع ق التنظيم المزم اقش الفري ا ن ات المشعة. كم ود المستھلك والنفاي ن الوق

اع  ذا االجتم ه ينبغي أن يأخذ ھ ليم بأن إجراؤه من أجل التحضير لھذا االجتماع المواضيعي. وفي المناقشة تم التس
ل األ ت في المحاف ي أُجِرَي ة والمناقشات الت ة القائم خرى ذات الصلة، المواضيعي بعين االعتبار الصكوك الدولي

وبر  ي تشرين األول/أكت م ف ذي ُنظِّ تركة ال ة المش ابق لالتفاقي اع المواضيعي الس ال االجتم بيل المث ى س ا عل ومنھ
بشأن النھج المتكامل للمرحلة  ٢٠١٥، والمؤتمرات الدولية مثل المؤتمر المزمع تنظيمه في حزيران/يونيه ٢٠١٣

  الختامية من دورة الوقود.
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  التوصية
  

  رھناً بتوافر األموال:

ان وقضايا المسؤولية،  اول تحديات األم اع مواضيعي يتن يوصي الفريق العامل المفتوح العضوية بتنظيم اجتم
د  ر البل د آخر غي ات المشعة في بل ود المستھلك أو النفاي في إطار االتفاقية المشتركة، بشأن التخلص من الوق

  الذي َتَولََّدت فيه. 
  

ة وبالتشاور مع األطراف ويوصي الفريق الع رئيس، بمساعدة األمان ب من ال أن ُيطلَ وح العضوية ب امل المفت
ا يتفق مع  ة، بم المتعاقدة، تحديد العنوان الدقيق لالجتماع ونطاقه وجدول أعماله، فضالً عن األھداف المحتمل

  ية المشتركة. المناقشة في الفريق، مع مراعاة أي مدخالت ذات صلة بھذا الموضوع في إطار االتفاق
  

م من فرنسا JC/RM5/OEWG/P07االقتراح   المقدَّ
  

 تقوية الشفافية واالنفتاح وتعزيز أعمال االجتماعات االستعراضية لالتفاقية المشتركة
  

  المناقشة
  

ار االجتماعات  ي إط ؤّدى ف ل الم فافية العم ين وضوح وش ة تحس وح العضوية إمكاني ل المفت ق العام اقش الفري ن
  لالتفاقية المشتركة. االستعراضية

ى سبيل  ة (عل ات حديث ة أخرى، يمكن أن ُتستخَدم تقني ى السرية. ومن ناحي اظ عل وُذِكر بوضوح أنه ينبغي الحف
ل اعاً عن عم ة واتس د  المثال الفيديو) لإلعالم بطريقة أكثر جاذبي ة. وق ا العام االجتماعات االستعراضية ونتائجھ

ا االستعراضي  الل اجتماعھ ذه خ ي تنفي دأت ف ا وب ووي نھجھ ان الن ة األم ي اتفاقي دة ف راف المتعاق لت األط دَّ ع
  السادس. 

  
  التوصية

  
يِّ  ووي، وأن تق ان الن ة األم دة في اتفاقي ا إذا ينبغي لألمانة أن تدرس العملية التي اعتمدتھا األطراف المتعاق م م

الل  دة، خ راف المتعاق ى األط تھا إل ائج دراس ن نت راً ع دم تقري تركة وتق ة المش ى االتفاقي ل إل ة للنق ت قابل كان
  االجتماع التنظيمي لالجتماع االستعراضي السادس لالتفاقية المشتركة.

  
م من JC/RM5/OEWG/P03-05االقتراح   الواليات المتحدة األمريكيةو اليوراتوم المقدَّ

  
ود من ي الوق ان التصرف ف أن أم تركة بش ة المش ي االتفاقي دة ف اً متعاق افية لتصبح أطراف دان إض ّث بل ة ح اقش

 المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.
  

 المناقشة
  

عرض ممثلون عن الواليات المتحدة واليوراتوم االقتراح، مؤكدين مجدداً على أھداف زيادة عدد الدول األعضاء 
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  المزمع أن تصبح أطرافاً متعاقدة في االتفاقية المشتركة، وزيادة مشاركة األطراف المتعاقدة القائمة. 

ة قواعد  ذلك عن مدون ة المشتركة وك ز االتفاقي ة بتعزي ة المتعلق وقدمت األمانة معلومات أولية عن أنشطة الوكال
ا أال السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنھا. وتناولت المناقشة ال تج عنھ ك األسباب المحتمل أن ين تي تلت ذل

ة  ز االتفاقي ا تمت مناقشة مختلف وسائل تعزي ة المشتركة. كم دة في االتفاقي تصبح الدول األعضاء أطرافاً متعاق
راح  ة مع االقت ه ال توجد ني المشتركة وتحفيز الدول األعضاء على أن تصبح أطرافاً متعاقدة. وأشير أيضا إلى أن

ا ن والمناقش اھمات م ة تخصيص مس ِرف أيضاً بأھمي تركة. واعُت ة المش لوك واالتفاقي د الس ة قواع دمج مدون ت ل
  خارج الميزانية للوكالة بغرض تقوية أنشطتھا للتواصل الخارجي من أجل تعزيز االتفاقية المشتركة.

 التوصيات
  

 تطلب األطراف المتعاقدة:
  

 ز أن يتخذ رئيس االجتماع االستعراضي الخامس لالت ة المشتركة إجراءاٍت مناسبة لتعزي فاقي
ـد  ك المشاورات مع األطراف  ٢التقيُّ ا في ذل ا، بم ة فيھ باالتفاقية المشتركة والمشاركة الفعال

  المتعاقدة.

  ام دير الع ى الم ة المشتركة رسالة إل أن يصدر رئيس االجتماع االستعراضي الخامس لالتفاقي
ة المشتركة للوكالة نيابًة عن األطراف المتعاقدة ل لتذكير بأھمية مواصلة تعزيز التقيُّد باالتفاقي

ا االستعراضي  ي اجتماعھ اركتھا ف د مش دول عن ى ال اء، إل اعدة، حسب االقتض ديم المس وتق
  األول. 

  اع الل االجتم اً خ تركة عرض ة المش امس لالتفاقي اع االستعراضي الخ يس االجتم م رئ دِّ أن يق
  لتعزيز التقيُّد باالتفاقية المشتركة. السنوي المعني بمدونة قواعد السلوك 

  ،ة ة الوكال دعم من أمان أن يقوم رئيس االجتماع االستعراضي الخامس لالتفاقية المشتركة، ب
  ورھناً بتوافر الموارد بما يلي: 

o  تركة ة المش د باالتفاقي أن التقيُّ اء بش دول األعض واغل ال ى ش ة عل ع األدل أن يجم
وتقييمھا، واقتراح أي إجراءات جديدة من أجل معالجة ھذه والمشاركة بفعالية فيھا، 

  الشواغل؛

o  وح لألطراف اٍع استشاري مفت راً عن اإلجراءات المقتَرحة خالل اجتم م تقري أن يقدِّ
ام  ي ع ُيعقد ف تركة س ة المش ي االتفاقي دة ف اع ٢٠١٦المتعاق يقيِّم االجتم . وس
ذلك اال ة وك راءات المقترح ذه اإلج ذ ھ اري بعدئ ل االستش ن أج رى م ات األخ قتراح

اً للقوى  ك برنامج دان التي ال تمل تحسين عملية االستعراض، وال سيما بالنسبة للبل
  النووية؛

___________________________________________________________________________ 

ُيشير مصطلح "التقيد"، بالصيغة المستخدمة في ھذا التقرير، إلى إبداء الدولة الموافقة على االلتزام باالتفاقية المشتركة،   ٢

  من االتفاقية المشتركة). ٣٩بالتصديق عليھا أو قبولھا أو إقرارھا، أو باالنضمام إليھا (انظر المادة 



 ٢٢الصفحة 
 

o  اع استثنائي لألطراف وينبغي أن تناَقش استنتاجات االجتماع االستشاري خالل اجتم

  يمكن عقده قبل االجتماع التنظيمي لالجتماع االستعراضي السادس.

 ر أن ُيدَرج في ج ديم تقري دول أعمال االجتماع االستعراضي السادس موعد محدد من أجل تق

ن  ة ع ة الوكال ن أمان تركة وم ة المش امس لالتفاقي ي الخ اع االستعراض يس االجتم ن رئ م

راف  دد األط ادة ع رض زي دماً بغ ة المضي ق ة إمكاني ارجي ومناقش ل الخ طتھما للتواص أنش

اً  المتعاقدة، وكذلك سبل زيادة فعالية عملية ك برنامج دان التي ال تمل االستعراض بالنسبة للبل

  للقوى النووية. 

  

م من الواليات المتحدة األمريكية JC/RM5/OEWG/P04االقتـراح   المقدَّ

  
  توضيح دور ومسـؤوليات المكتب بين االجتماعات االستعراضية.

  

 المناقشة

  

م ممثل الواليات المتحدة االقتراح، وعرض ممثل المملكة  تھا بشكل مطّول قدَّ المتحدة صيغة مقترحة تمت مناقش

دور المكتب  بعد ذلك. ق ب ا يتعل ك م ا في ذل ذا الموضوع خالل المناقشات، بم وأُعِرب عن آراء متباينة بشأن ھ

والرئـيس خالل االجتماعات االستعراضية وبين االجتماعات االستعراضية، وكذلك ما إذا كان االقتراح يحيل إلى 

وأشار الرئيس إلى التأيـيد  ).INFCIRC/602/Rev.5من النظام الداخلي والالئحة المالية (الوثيقة  ١٦أو  ١٥المادة 

ل  ذھا من قَِب ع تنفي أنَّ اإلجراءات المزم ّر أيضاً ب ين االجتماعات االستعراضية. وأُقِ ز االستمرارية ب العام لتعزي

   المكتب كان ينبغي أن ترّخص بھا األطراف المتعاقدة.

  

 يةالتوص

  

  .بشأن االقتراح لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء

  

م من فرنسا وكندا JC/RM5/OEWG/P08-10االقتراح   المقدَّ

  
تقييم وتحسين التزام األطراف المتعاقدة بعملية استعراض النظراء لالتفاقية المشتركة من أجل تعزيز مشاركتھا 

 بصورة فعالة.

  

 المناقشة

  

داً  اك  أوضحت المناقشات تأيي ة االستعراض)، ولكن كانت ھن ز المشاركة في عملي راح (تعزي ة االقت اً لدالل عام

ت بعض األطراف المتعاقدة على ضرورة ما يلي:  شواغل عديدة أُعِرب عنھا بشأن آليات القيام بذلك.  وأصرَّ

  



 

  ٢٣الصفحة 
 

 
 

 

 ا بموجب االتفاقي دة بالتزاماتھ ى أي مدى أوفت األطراف المتعاق ة أن يجسد التقرير الموجز إل

 المشتركة بشأن عملية استعراض النظراء؛

  

  ى ة المشتركة إل أن يتم إرسال خطاب موّقع من رئيس االجتماع االستعراضي الخامس لالتفاقي

م ي ل دة الت راف المتعاق ك األط ة  تل أن عملي تركة بش ة المش ب االتفاقي ا بموج ِف بالتزاماتھ َت

  استعراض النظراء؛

  

 م األمانة، بالتنسيق مع رئ ة المشتركة، لمحة أن تقدِّ يس االجتماع االستعراضي الخامس لالتفاقي

ة  ل لالتفاقي ي المقب اع التنظيم امس خالل االجتم اع االستعراضي الخ ن االجتم ة ع ة نھائي عام

  المشتركة.

  

راح مع  وأُعِرب عن آراء متباينة أثناء المناقشة، وأُبِدَيت كذلك مخاوف تتعلق على سبيل المثال بمدى اتساق االقت

  طبيعة االتفاقية المشتركة أو بضرورة توخي الحذر عند اقتراح استخدام مؤشرات األداء. 

  

 التوصية

  

  لم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن االقتراح.

  

م من السويد JC/RM5/OEWG/P02 :٧االقتراح   المقدَّ

  
  الجمع بين أدوار المنسقين والمقررين في عملية االستعراض

  

  المناقشة

  

ة  دة بأھمي رت األطراف المتعاق ررين والمنسقين. وذكَّ ين أدوار المق لم يكن ھناك تأييد قوي لالقتراح وال للجمع ب

ة  اك وجھ ت ھن ك، كان ع ذل وظيفتين. وم ين ال ز ب ين تعريف أدوار التميي اليب لتحس د أس ه توج تركة بأن نظر مش

  ومسؤوليات المقررين والمنسقين، وكذلك التفاعالت بينھم.

  

  التوصية

  

ة المشتركة  اع االستعراضي الخامس لالتفاقي وم رئيس االجتم أن يق يوصي الفريق العامل المفتوح العضوية ب

اع ري ومنسقي االجتم االستعراضي الحالي بشـأن أدوارھم ومسؤولياتھم،  بتجميع التجارب المستمّدة من مقرِّ

قين  رين والمنسِّ رِّ ل ألدوار ومسؤوليات المق ك التحلي ائج ذل دة بنت وأن يقوم بعد التحليل بتزويد األطراف المتعاق

  بحلول االجتماع التنظيمي المقبل.

 

  



 ٢٤الصفحة 
 

 المقّدم من فنلندا JC/RM5/OEWG/P09: ٨االقتراح 

  
 الوطنية الستخدامه في جلسة المجموعات القُطرية نموذج معياري خاص بالعروض 

  

  المناقشة

  

من خالل المناقشة اختلفت اآلراء بشأن االقتراح، خاصًة بسبب كفاية اإلرشادات الواردة حالياً بشأن العروض في 

  بتقرير االجتماع التنظيمي لالجتماع االستعراضي الخامس. ٨المرفق 

  

 التوصية

  

   .بشأن اإلقتراح في اآلراءلم يتم التوصل إلى توافق 

  



 

  ٢٥الصفحة 
 

 
 

 

 ٢ المرفق
  موجز الجلسات المواضيعية

  التقدم المحرز بشأن الدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي
  

وم  اع االستعراضي ي اني لالجتم بوع الث اء األس ي أثن ديم  ١٨ف ل تق ن أج يعية م ة مواض دت جلس ايو ُعق أيار/م

رأس نائب  معلومات وتوضيحات عن التقدم المحرز بشأن الدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي. وت

  الرئيس السيد ميونغ جاي سونغ االجتماع.

  

تھل ود المس ي الوق ق بالتصرف ف ا يتعل ي م دروس المستخلصة ف ى ال ذكورة عل ة الم زت الجلس ات ورّك ك والنفاي

ة قضايا المشّعة، وتناولت أيضا ال ل أھمي دروسذات الصلة من قبي يما داييتشي  ال المستخلصة من حادث فوكوش

ات  رة من النفاي ام كبي ة، والتصرف في أحج وى نووي ديھا محطات ق ي ال توجد ل دة الت بالنسبة لألطراف المتعاق

  ة التلّوث عقب وقوع حادث إشعاعي. الناجمة عن الحوادث، والدروس المستخلصة من عملية إزال

  

ة وعروضھا عن  ا الوطني دة ضمن تقاريرھ ادت عدة أطراف متعاق اع االستعراضي الخامس، أف وخالل االجتم

ادث ة ح ة نتيج دروس المستخلص ذة وال راءات المّتخ ل  اإلج ادت ك ك، أف ى ذل افة إل ي. باإلض يما داييتش فوكوش

ر األطراف المتعاقدة الرئيسية التي لديھا م ر بكثي ى نحو ملموس أكب ة، عل حطات قوى نووية عن استجابات ھام

ع اع االستعراضي الراب ي االجتم ه ف ت علي ا كان دروس الملالت مم تركة، إزاء ال ة المش ادث تسفاقي ن ح خلصة م

  فايات المشّعة.تعلق بمرافق الوقود المستھلك والنفوكوشيما داييتشي في ما ي

  

مت عروض عن الحالة الراھنة  لمحطة فوكوشيما داييتشي للقوى النووية وأنشطة التعافي، وحالة خطة العمل وقُدِّ

ذي  ا ال ادث جوياني ن ح دروس المستخلصة م أن ال يما، وبش ر فوكوش ة وتقري ة للوكال ووي التابع ان الن أن األم بش

  مشّع مھمل. واخُتِتمت الجلسة بحلقة نقاش. مصدرانطوى على 

  

  وشملت المواضيع المشتركة التي تم تناولھا خالل الجلسة وحلقة النقاش ما يلي: 

ارات  - تھلك؛ واختب ود المس ي الوق ووي (التصرف ف ود الن ق دورة الوق ان مراف يم أم ادة تقي اع

  التحمُّل)؛ 

  التحسينات التقنية بشأن نظم التبريد واألجھزة ونظم الرصد؛ -

  التصرف في المياه الملّوثة؛ -

الح خارج نفايات المولّدة خالل عملية استصكبيرة من الأحجام لحاالت الطوارئ إزاء  التخطيط -

  الموقع؛

  والمؤسساتي؛ والرقابياالستجابات في كل من المجال السياساتي  -

  التخطيط لعمليات التصّدي للطوارئ؛ -

  أوجه التشارك والترابط في ما يتعلق بمواقع المرافق؛ -

  وإشراك الجھات المعنية، والتواصل في ما بين السلطات المعنية.إعالم الجمھور، والشفافية،  -



 ٢٦الصفحة 
 

وأفادت ردود حلقة النقاش أن خطط االستصالح العامة يجب أن تكون مرنة بحيث تتكيف مع كل حالة فريدة وأن 

ع الواحد.  األطراف المتعاقدة عالجت ددة في الموق ى مرافق متع ة عل أثيرات األحداث الخارجي را من ت درا كبي ق

لعمل فادت أمانة الوكالة أن جميع معايير األمان ھي قيد االستعراض ويجري تدريجيا تحديثھا في إطار خطة اوأ

حراز أوجه تقدم بقيام األطراف المتعاقدة باعتماد وتنفيذ معايير األمان الصادرة عن بشأن األمان النووي. ويمكن إ

  الوكالة.

  

ة المواضيع ائال إن الجلس ونغ ق يد س تم الس تية واخت رديات  اتاح يم الس دة لتعم راف المتعاق ازة لألط فرصة ممت
القطرية  المجموعاتوالخبرات والدروس المستخلصة من حادث فوكوشيما داييتشي. وأشار إلى أن نتائج جلسات 

اع االستعراضي الخامس يما  لھذا االجتم دروس المستخلصة من حادث فوكوش ذ ال دا صوب تنفي دما جّي بّينت تق
  تھلك والنفايات المشّعة.سمتحسين أمان التصرف في الوقود الف داييتشي بھد

  


