
المفتوح العضوية للخبراء القانونيين والتقنيين من أجل وضع  االجتماع
إرشادات متسقة دولياً لتنفيذ توصيات مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر 

  المشعة وأمنھا فيما يتصل بالتصرف في المصادر المشعة المھملة

  ٢٠١٦تموز/يوليه  ١حزيران/يونيه إلى  ٢٧من فيينا، 

  تقرير الرئيس

د اجتم -١ ن عق رة م ي الفت انونين ف ين والق راء التقني وح للخب ى  ٢٧اع مفت ه إل ه  ١حزيران/يوني تموز/يولي
بانيا) لوضع إرشادات  ٢٠١٦ يد ج. زارزويال (إس ا تحت رئاسة الس في المقر الرئيسي للوكالة في فيين

ا (المد ان المصادر المشعة وأمنھ ة قواعد السلوك بشأن أم ذ توصيات مدون ا متسقة دولياً لتنفي ة) فيم ون
ث من نوعه، ليتصل بالتصرف الطويل األجل في المصادر المشعة المھملة. وكان ذلك ھو االجتماع الثا

وبر  رين األول/أكت ي تش د ف د ُعق اع األول ق ان االجتم انون ٢٠١٤وك ي ك اني ف اع الث د االجتم ، وعق
ى ھو استعراض مشروع اإلرشادا الثالث. والھدف من االجتماع ٢٠١٥األول/ديسمبر  ت التي ُنقحت عل

ى توافق في  ١٢٠خالل فترة التعليق التي استغرقت  وردتأساس التعليقات التي  يوماً بھدف التوصل إل
 اآلراء حول نص اإلرشادات وشكلھا. 

االتحاد الروسي، وأذربيجان، دولة عضواً في الوكالة ( ٦٩خبراء مرشحين من  ١٠٨وحضر االجتماع  -٢
ا، واألرجنتين، وأرمينيا،  وإسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وإيران، وإيطالي

ا،  دا، وبوليفي دي، وبولن و، وبورون ا فاس ا، وبوركين نغالديش، وبنم ا، وب ال، وبلغاري ل، والبرتغ والبرازي
ي ة التش طى، والجمھوري ا الوس ة أفريقي ونس، وجمھوري اد، وت ا، وتش د، وتركي يالروس، وتايلن كية، وب

ا،  وجمھورية الكونغو الديمقراطية، وجمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وجمھورية ملدوفا، وروماني
ين،  ا، والفلب ا، وفرنس راق، وغان ربيا، والع يلي، وص ويد، وش ودان، والس نغال، والس ابوي، والس وزمب

ا، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والكاميرون، وكندا، وكوت دي و، وكيني فوار، والكونغ
دة،  ة المتح يك، والمملك رب، والمكس ر، والمغ قر، ومص ا، ومدغش الي، وماليزي وتو، وم ان، وليس ولبن
ان،  ة، والياب دة األمريكي ات المتح د، والوالي ا، والھن ر، ونيجيري ا، والنيج رويج، والنمس ا، والن وموريتاني

) ودولة واحدة غير عضو في الوكالة (جزر القمر). وحضر االجتماع أيضاً مراقب من الرابطة واليمن
ان  عبة األم الدولية لموردي ومنتجي المصادر. وكان األمينان العلميان لالجتماع ھما السيد ھـ. مانسو (ُش

د . . جورج (ُشعبة األمن النووي)كاإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات)، والسيدة  يدان فري واختير الس
 وني ريكسون (خبيران استشاريان) مقررين لالجتماع.موريس وأنط

وويين.  -٣ وافتتح االجتماع السيد خوان كارلوس لينتيخو، نائب المدير العام ورئيس إدارة األمان واألمن الن
د الترحيب  ـبوأشار بع دول األعضاء ال ئ ال ود أن تھن ة ت ى أن الوكال ي أع ١٣٢الخبراء إل ربت عن الت

ة  ارزة للوكال الم الب راً وأحد المع ازاً كبي ك إنج ان ذل ة. وك دھا السياسي للمدون ا  في ُمستھلتأيي احتفاالتھ
بالذكرى الستين إلنشائھا خالل السنة الحالية. وقال إن المدونة ساعدت الدول األعضاء على تحسين أمن 

االمصادر المشعة و د أأمانھ ط، أك ل شھر واحد فق ر . وأضاف أن قب ثالً من  ١٩٠من كث ة  ١٠٠مم دول
و،  ي عض ة ف اركتھم الملموس الل مش ن خ ة م ة المدون وح أھمي ة، بوض ات المراقب ن المنظم فضالً ع

تيراد  ة باالس ة المتعلق االجتماع الثالث المفتوح العضوية لمناقشة تنفيذ المدونة بكاملھا وإرشاداتھا التكميلي



  
 ٢الصفحة 

رى دول األعضاء ت د  والتصدير. ومن الواضح أن ال رةأن من المفي ة  بدرجة كبي ى المدون اد عل االعتم
د مرجعي لمساعدتھا  ك، من  علىكمورِّ ع ذل ا. وم ان المصادر المشعة وأمنھ إرساء بنيتھا األساسية ألم

 قضية حاسمة بسبب كون تلك المصادرالمسلَّم به منذ أمد بعيد أن التصرف في المصادر المشعة المھملة 
تحسين أمان المصادر المھملة وأمنھا تحدياً ال  ما زالائية. ولذلك يذات اإلعرضة للحوادث أو االستخدام

 بد من التغلب عليه.

وتابع السيد لينتيخو فقال إنه يالحظ أن مسودة اإلرشادات التي ستكون قيد النقاش خالل األسبوع، تھدف  -٤
دما إلى مساعدة الدول على ضمان وضع اإلطار الضروري للتصرف مباشرة في المصادر ا لمشعة عن

ي استوردت تصبح مھملة. وأشار أيضاً إلى أن دوالً  ة الت  ھاكثيرة تواجه قضايا المصادر المشعة الموروث
ابي، أو  انوني والرق رام قبل إنشاء اإلطار الق ل إب د من قب ورد. وال ب اق االسترجاع التجاري مع الم اتف

ل  ا يكف ارات الاستكشاف جميع خيارات التصرف بم يعدم انحصار خي دة ف  تصرف المباشرة أو الوحي
رة ة المصدِّ ى الدول ادة إل د أو اإلع ورِّ ى الم ادة إل ك، اإلع ي ضوء ذل ال . وف ه يشعر بالسرور حي ال إن ق

دول األعضاء  ا ال ي توليھ ة الت ى األھمي ل واضح عل اع، وھي دلي ي االجتم اركة ف داد المش داد األع إلع
ة ل ه في الالصيغة النھائي ة وشكلھا إلرشادات. وأعرب عن أمل اق بشأن مضمون الوثيق ى اتف توصل إل

 بحلول نھاية األسبوع.

ة.  -٥ تيراد والتصدير بموجب المدون ة باالس ة المتعلق ة واإلرشادات التكميلي اريخ المدون وعرض الرئيس ت
ام  ة  ٢٠٠٦وقال إنه يالحظ أيضاً اآللية الرسمية التي جرى إرساؤھا في ع د اجتماعات حول المدون لعق

ام كل ثالث سنوا ا في ع ان آخرھ ة اجتماعات، ك ى اآلن أربع . والحظ أن ٢٠١٦ت والتي عقد منھا حت
ن  دد م ي ع دت ف دَّ دول األعضاء ح لال االمحاف ام  ، بم ي ع وظبي ف ؤتمر أب ا م ى ، ٢٠١٣فيھ ة إل الحاج

ذه  ل في أن تأخذ ھ إرشادات إضافية بشأن التصرف في المصادر المھملة، فقال إن االقتراح الحالي يتمث
ة من  ،شادات شكل إرشادات تكميلية للمدونةاإلر ر ملزم ة نفسھا، ستكون غي ولكنھا، شأنھا شأن المدون

 الناحية القانونية.

اإلرشادات المتعلقة بالتصرف في المصادر المھملة.  عملية وضعوانتقل الرئيس بعد ذلك إلى استعراض  -٦
اعين ا الل االجتم ت خ ي طرح يات الت تنتاجات والتوص ى االس ار إل رين وأش ين (تش ل وحين األوَّ لمفت

وبر  مبر  ٢٠١٤األول/أكت انون األول/ديس دعم ٢٠١٥وك ر ال اني أظھ اع الث اً أن االجتم ظ أيض ). والح
ة في إطار  ة صياغتھا كإرشادات تكميلي المتواصل لمبادرة وضع تلك اإلرشادات واالستمرار في متابع

اد ق المدونة. وأوصى االجتماع بأن ترسل األمانة مشروع اإلرش دول األعضاء للتعلي ى ال ات المنقحة إل
يوماً، وإبالغ اللجان المختصة باألمان واألمن في الوكالة لتقديم اإلسھام  ١٢٠عليھا خالل فترة تستغرق 

ات  المناسب في االستعراض والدعوة، بعد انتھاء فترة التعليق، إلى عقد اجتماع تشاوري لمعالجة التعليق
وح المستلمة وإعداد مشروع آخر ل ر الوكالة بعد ذلك موعد ھذا االجتماع المفت إلرشادات. وينبغي أن تقرِّ

افظين  ى مجلس المح ه إل ة وتقديم الثالث الستعراض المشروع المنقح بغرض وضعه في صيغته النھائي
 العتماده كإرشادات تكميلية في إطار المدونة.

تالم  -٧ ى اس رئيس إل ار ال ن  ٩٦وأش اً م ذه  ١١تعليق ى أن ھ ة وإل ات روجدول اع عالتعليق اء اجتم ت أثن
وح الثالث ھو  اع المفت ذا االجتم إن الغرض من ھ ذلك ف ة. ول م وضع مشروع آخر للوثيق تشاوري، وت
س  ى مجل ديمھا إل نى تق ي يتس كلھا ك ة وش ى نص الوثيق ن، عل اق، إن أمك روع واالتف تعراض المش اس

 المحافظين العتمادھا كإرشادات إضافية في إطار المدونة. 



  
 ٣الصفحة 

تينا جورج عرضاً وعقب  -٨ يدة كريس مت الس دَّ ة، ق ائل اإلداري ة المس ي وضع لمناقش ق ف ذي تحق دم ال لتق
ادات، والشكل  ة، من حيث األساس المنطقي لإلرش اإلرشادات المتعلقة بالتصرف في المصادر المھمل

مت أيضاً لمحة والوضع الخاص بالمقترح،  دَّ دماً. وق رح للُمضي قُ ادات، والمسار المقت مشروع اإلرش
عامة عن المشروع في شكله الذي أُرسل به إلى المشاركين في االجتماع. وفي الختام، قالت إن الغرض 

ة من ، وإمن اإلرشادات ھو أن تحتل مكانة بارزة للغاية نھا سُتعالج مسألة التصرف في المصادر المھمل
ام واألمان واألمن على حد سواء،  منظور ة في موضوع من المواضيع ذات االھتم ستستفيد من المدون

 الواسع بين كثير من الدول.

راز  -٩ ة، مع إب رر) لعرض مشروع الوثيق د موريس (المق يد فري ى الس ك إل د ذل دعوة بع رئيس ال ووجه ال
لى ما ورد من تعليقات. وعقب ذلك، التغييرات الرئيسية التي أُدخلت على مشروع اإلرشادات باالستناد إ

تعراض  راء الس ى الخب دعوة إل رئيس ال ه ال رات وج ن فق رة م ل فق ةك ي  الوثيق نص ف بغرض وضع ال
نص.  ين وضوح ال رات بتحس م التغيي بوع. وارتبطت معظ م األس ك معظ تغرق ذل ة. واس صيغته النھائي

ادة تنظيم وتعلقت أھم القضايا بتنظيم الوثيقة من حيث عرض خيارات التصرف،  ولذلك ُبذلت جھود إلع
ى مصطلح  ي أثيرت توضيح معن ادة وضوحھا. ومن القضايا األخرى الت د’الوثيقة من أجل زي ورِّ ‘ الم

ورّ وتوواستخدامه،  ى الُم ادة إل ين اإلع روق ب ا المصدر المشع ضيح الف ي يصبح فيھ ة الت د خارج الدول
و مھمالً والتصرف في مصدر مشعمصدراً  ى المستوى ال ا طنيعل ا  يشمل، بم ي يكون فيھ ة الت الحال

د الذي يعاد إليه المصدر موجوداً داخل نفس الدولة.  المورِّ

ة،   -١٠ وى الوثيق ة بمحت د تسوية القضايا المتعلق لوبع ذي ينبغي أن  انتق ى مناقشة الشكل ال اع إل االجتم
ة في إط ى غرار تخرج عليه الوثيقة، وتحديداً ما إذا كان ينبغي نشرھا كإرشادات تكميلي ة، عل ار المدون

دھا اس عن تأيي ون) بحم رة (خمس ت دول كثي تيراد والتصدير. وأعرب ادات االس وي إرش ون  الق ألن تك
ذا إرشادات الوثيقة بنفس مستوى  ة بھ ى وثيق رة إل لِّم بالحاجة الكبي ا تس تيراد والتصدير، فقالت إنھ االس

رة، وأن المستوى. والحظت الدول أن التصرف في المصادر المھملة يفر ض تحديات كبيرة في دول كثي
ھذا المستوى من الوثيقة سيساعد الدول على وضع اإلطار الضروري على مستوى السياسات للتصرف 

ر أن  أمون وآمن. غي ى نحو م ة واحدةفي المصادر المھملة عل دة دول ا بفائ ا أعربت عن اعترافھ ، بينم
ت إن ات، قال ا االجتماع فرت عنھ ي أس ة الت ودة الوثيق ة وج اد الوثيق ى اعتم ھا عل ل اعتراض جِّ ا تس ھ

ة، أن كإرشادات تكميلية في إطار المدونة ألنھا ترى  المدونة تعالج بالفعل التصرف في المصادر المھمل
ادات  ز إرش ا نفس مرك ون لھ ن أن يك ذلك ال يمك ة، ول ار المدون ي إط م توضع ف دة ل ة الجدي وأن الوثيق

 ة أخرى مشاركة في االجتماع عن تأييدھا ذلك الموقف.االستيراد والتصدير. ولم ُتعرب أي دول

 وخلص الرئيس إلى االستنتاجات التالية:  -١١

اتفق الخبراء من كل الدول المشاركة في االجتماع، باستثناء دولة واحدة، على محتوى مشروع   -أ
  الوثيقة بصيغته المنقحة خالل االجتماع؛ 

إلى مزيد من التنقيح، وأيدوا النھج الداعي إلى  وافق عدد كبير من الدول على عدم حاجة النص  -ب
  إرسال الوثيقة إلى مجلس المحافظين العتمادھا كإرشادات تكميلية في إطار المدونة؛

رىغير أن دولة واحدة لم توافق على ھذا النھج   -ج ا ت يح أن النص ف وذكرت أنھ ى تنق ي حاجة إل
 لة الشكل. بمجرد حل مسأ



  
 ٤الصفحة 

دول األعضاء بغرض بانة بنتائج االجتماع وإبالغ األمابوأوصى الرئيس  -١٢ لدخول في مشاورات مع ال
 وضع ھذه الوثيقة في صيغتھا النھائية.

  خافير زارزويال خيمينيث

  الرئيس

  ٢٠١٦تموز/يوليه  ١

 

 


