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توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

مبادئ توجيھية بشأن عملية االستعراض
التي يـُضطلع بھا بموجب اتفاقية األمان النووي
أوالً -مقدمة
يُقصد بھذه المبادئ التوجيھية ،التي وضعتھا األطراف المتعاقدة عمالً بالم ادة  ٢٢م ن االتفاقي ة ،أن تق رأ
-١
جنبا ً إلى جنب مع نص االتفاقية .والغرض منھا ھو توفير إرش ادات لألط راف المتعاق دة بش أن عملي ة اس تعراض
التقارير الوطني ة الت ي ي تم تق ديمھا بموج ب الم ادة  ٥م ن االتفاقي ة وبالت الي تيس ير الكف اءة ف ي مراجع ة األط راف
المتعاقدة لتنفيذ االلتزامات الواقعة على عاتقھا بموجب االتفاقية.
م ع مراع اة الم ادة  ١٠م ن االتفاقي ة ،ينبغ ي أن تش رك الھيئ ة الرقابي ة المنظم ات األخ رى الت ي تم ارس
-٢
ً
ً
أنشطة ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنشآت النووية ،لكي تتمكن ھذه المنظمات من المش اركة ف ي عملي ة االس تعراض
وفق ا ً لمس ؤولية ك ٍّل منھ ا .وينبغ ي دع وة ھ ذه المنظم ات ،وعل ى وج ه الخص وص المنظم ات الم رخص لھ ا أو
المش ِّغلة ،إلى المساھمة في إعداد التقارير الوطنية وحضور االجتماعات االستعراضية.
وينبغي أن يكون الھدف من عملية االستعراض ھ و إج راء فح ص ش امل للتق ارير الوطني ة المقدم ة وفق ا ً
-٣
للم ادة  ٥م ن االتفاقي ة ،حت ى يتس نى لألط راف المتعاق دة الوق وف عل ى الحل ول الت ي يق دمھا ك ل منھ ا للمش اكل
المشتركة والفردية التي تصادفھا في مجال األمان النووي وأن تساھم ،قبل كل شيء ،ف ي تحس ين األم ان الن ووي
على النطاق العالمي من خالل تبادل اآلراء على نحو بناء .ولھذا الغرض ،يُتوقع من األطراف المتعاقدة أن تكتب
تقاريرھا الوطنية في إطار عملية تقييم ذاتي لتنفيذ االلتزامات المترتبة عل ى االتفاقي ة ،ترك ز عل ى التح ديات الت ي
ينبغي تناولھا وإجراءات المتابعة المتخذة منذ االجتماع االستعراضي األخير.

ثانيا ً -الخلفية
إدراكا من األطراف المتعاقدة بأن إجراء االستعراضات للتقارير الوطنية ف ي اجتماع ات دوري ة بموج ب
-٤
نھجي ـن
المادة  ٢٠من االتفاقية يمكن أن يتحقق بكفاءة أكبر من خ الل تك وين مجموع ات فرعي ة ،فق د نظ رت ف ي َ
محت َملين ھما:
)أ(

التقسيم "األفقي" – حيث تناقش كل مجموعة مجاالً موضوعيا محدوداً .ويكون لك ل وف د ممث ل ف ي
كل مجموعة موضوعية )بحيث تضم المجموعات في عضويتھا إجمالي عدد األط راف المتعاق دة(.
وتناقش كل مجموعة األجزاء التي تتصل بالمجال الموضوعي للمجموعة في كل تقرير وطني؛

)ب(

والتقس يم "الرأس ي" – حي ث ت ـُقسم األط راف المتعاق دة إل ى مجموع ات قطري ة ،يض م ك ل منھ ا
ع ددا ال يتج اوز س بعة أو ثماني ة أط راف متعاق دة ل ديھا منش آت نووي ة .وتنظ ر ك ل مجموع ة
بإس ھاب ف ي التقري ر ال وطني ال ذي يقدم ه ك ل عض و ف ي تل ك المجموع ة ،بحي ث تن اقش جمي ع
المجاالت الموضوعية التي تشملھا التقارير الوطنية.
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وخ الل االجتم اع االستعراض ي األول ،ق رَّ رت األط راف المتعاق دة أن ال نھج "الرأس ي" ينبغ ي أن ي وفر
-٥
األساس الذي تستند اليه عملية االستعراض إلدارة االجتماعات االستعراضية.
-٦

ويستھدف تقسيم األطراف المتعاقدة الى مجموعات قطرية ما يلي :

)ألف( ضمان استعراض جميع التقارير الوطنية بالتفصيل وبالكام ل ،عل ى نح و يجس د مفھ وم "األم ان
برمـّته"؛
)باء(

إتاح ة الفرص ة أم ام جمي ع األط راف المتعاق دة ،وفق ا للفق رة ) (٣م ن الم ادة  ٢٠م ن االتفاقي ة،
اللتماس التوضيحات والتعليقات بشأن التق ارير الوطني ة الت ي تق دمھا س ائر األط راف األخ رى،
سواء عن طريق تقديم أسئلة وتعليقات مكتوبة قبل االجتماع ات االستعراض ية ،أو بالتح دث ف ي
جلسات المجموعات القطرية والجلسات العامة لالجتماعات االستعراضية؛

)جيم(

زي ادة وثاق ة التع اون ال دولي ف ي معالج ة القض ايا المتص لة باألم ان الن ووي ،وتحس ين ج ودة
االستعراض؛

)دال(

إتاحة الفرصة أمام األطراف المتعاقدة التي ال توجد لديھا منشآت نووية لالضطالع بدور كام ل
في عملية االستعراض؛

)ھـاء( ترشيد عملية االستعراض عن طريق تجنب االزدواجية في مناقشة نفس المعلومات التي تتعلق،
على سبيل المثال ،بالنظام الرقابي ،في أي تقرير وطني بعينه؛
)واو(

إدارة الموارد بفعالية عن طريق ما يلي:

)أ(

تمكين القائمين بعملية التقييم عل ى المس توى ال وطني م ن التركي ز بالتفص يل عل ى ع دد
محدود من التق ارير الوطني ة ال ُمق َّدم ة م ن أعض اء المجموع ات الت ابعين لھ ا )وإن ك ان
يمكنھم دراسة تقارير وطنية أخرى بأي درجة من التع ّمق قد يرغبون فيھا(؛

)ب(

التقليل إلى أدنى حد من عدد الخب راء ال ذين يوف دھم أي ط رف متعاق د ض من وف ده ف ي
االجتماعات االستعراضية؛

)زاي( تيسير سير العمل بكفاءة في االجتماعات االستعراضية وتقليل مدتھا اإلجمالية إلى الحد األدنى.

ثالثا ً -تقرير الوكالة بشأن المالحظات العامة ذات الصلة باألمان
بغية المساھمة في فعالية العملية االستعراضية والتحضير للمسائل الشائعة والھامة التي يتوقع تناولھا في
-٧
إطار تلك العملية ،يجوز لألطراف المتعاق دة أن تطل ب م ن أمان ة الوكال ة أن تع ّد ،ف ي توقي ت يس بق موع د انعق اد
االجتم اع التنظيم ي لالجتم اع االستعراض ي المقب ل ،تقري راً يتض من مالحظ ات بش أن المس ائل الھام ة المرتبط ة
بأمان المنشآت النووية اس تناداً إل ى كاف ة المعلوم ات المتاح ة للوكال ة خ الل الفت رة المنقض ية من ذ انعق اد االجتم اع
االستعراضي األخير.
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رابعا ً -االجتماع التنظيمي وترشيح المسؤولين
قبل انعق اد ك ل اجتم اع استعراض ي بتس عة عش ر ش ھراً تقريب ا ًُ ،يعق د اجتم اع تنظيم ي لتوزي ع األط راف
-٨
المتعاق دة عل ى المجموع ات القطري ة باس تخدام ال نھج الرأس ي ،والنتخ اب رئ يس االجتم اع االستعراض ي ون ائ َبي
الرئيس ،ورؤساء المجموعات القطرية ،ونوابھم ،والمقرّ رين ،والمنسّقين )المشار إليھم معا ً بالمسؤولين( وإلحاقھم
بالمجموعات القطرية بحيث ال يكون أي مسؤول ملحقا ً بالمجموعة القطرية التي ينتمي إليھا بلده.
وينبغي أال تقتصر المجموعات القطري ة عل ى من اطق جغرافي ة بعينھ ا .ولتحقي ق اتس اع الخب رة بالدرج ة
-٩
الكافية من أجل تعزيز إجراء المناقشات بفعالية وكفاءة في آن مع اً ،ينبغ ي أن تض م ك ل مجموع ة أربع ة أط راف
متعاقدة علـى األقل لديھا منشآت نووية عاملة .ويق ّدم المرفق الثالث تفاصيل عن طريقة تحديد تشكيلة المجموعات
القطرية.
 -١٠و ُتشجَّ ع األطراف المتعاقدة على أن تق ِّدم إلى األمانة قبل االجتماع التنظيمي بشھر واحد تعيينات المر ّ
شحين
والمناوبين الذين ترغب في أن يُنظر في انتخابھم لمنصب رئيس االجتماع االستعراضي أو نائ َبيه أو منصب رئ يس
مجموعة قطرية أو نائبه أو منصب منسق مجموعة قطرية أو مقرّ رھا .وينبغي اختيار ھؤالء األشخاص على أساس
مع ايير م ن ض منھا الدراي ة الفني ة والنزاھ ة واالس تعداد لالض طالع باألعب اء المطلوب ة )المرج ع :المرف ق الث اني
"األدوار والمسؤوليات"( .وحيثما أمكن ،يوصى أن يكون ھناك مسؤول واحد على األقل في كل مجموعة قطرية له
خبرة سابقة اكتسبھا بصفة مسؤول.
 -١١وفي أعقاب االجتماع التنظيمي ،يُعقد اجتماع ليوم واح د للمس ؤولين الق ادمين والمغ ادرين للمس اعدة عل ى
إعداد المسؤولين الجدد ف ي عملي ة اس تعراض اتفاقي ة األم ان الن ووي أو العائ دين إل ى ھ ذه العملي ة .ويُس تخدم ھ ذا
االجتماع لشرح عملية االجتماع االستعراضي بالتفصيل ،بما في ذلك الوثائق الرئيسية وللمساعدة عل ى ض مان نق ل
المعارف عن اتفاقية األمان النووي وعملياتھا ودور المسؤولين .و ُتدعى جھات االتصال الوطنية أيض ا للمش اركة
في ھذا االجتماع.
 -١٢ويجوز أن يقترح االجتماع التنظيمي أي مواضيع قد تستحق أن توليھا األطراف المتعاق دة عناي ة خاص ة
عند إعداد تقاريرھا الوطنية المقبلة وخالل مناقشات المجموعات القطرية.

خامسا ً -توزيع الدول التي تصدِّ ق على االتفاقية بعد االجتماع التنظيم ي عل ى المجموع ات
القطرية
 -١٣ينبغي تمكين الدول التي تصدق على االتفاقية بعد االجتماع التنظيمي ،ولكن قبل االجتم اع االستعراض ي
بتسعين يوما على األقل ،من االنضمام إلى عملية االستعراض .وتلت زم ھ ذه األط راف المتعاق دة ب أن تق دم بأس رع
وقت ممكن ولكن في جميع األحوال قب ل موع د االجتم اع االستعراض ي بتس عين يوم ا عل ى األق ل ،تقري راً وطني ا ً
عم الً بالم ادة  ٥م ن االتفاقي ة ويح ق لھ ا أن تتلق ى التق ارير الوطني ة لألط راف األخ رى .وينبغ ي أن ت ـُضاف تل ك
األطراف إلى المجموعات القطرية القائم ة بالترتي ب المتت ابع لت اريخ التص ديق ،ب دءا بالمجموع ة األق ل م ن حي ث
عدد أعضائھا ،أو بدءا بالمجموعة القطرية  ١إذا تساوت جميع المجموعات في عدد أعضائھا.
 -١٤وعمالً بأحكام الفقرة ) (٢من المادة  ٣١من االتفاقية ،فإن الدول الت ي تص دق عليھ ا قب ل الموع د المح دد
لالجتم اع االستعراض ي بأق ل م ن  ٩٠يوم ا ال تص بح أطراف ا متعاق دة إال بع د ب دء ذل ك االجتم اع االستعراض ي.
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ورغم أن مثل ھذه الدول المتأخرة في التصديق ال تتمتع بحقوق األط راف المتعاق دة ،يج وز الس ماح لھ ا بحض ور
الجلس ات العام ة ف ي االجتم اع االستعراض ي والمش اركة ،حس ب االقتض اء ،بن اء عل ى ق رار تتخ ذه األط راف
المتعاقدة بتوافق اآلراء ،في المناقشات المتعلقة بإدارة االجتماعات االستعراضية الالحقة .وإذا ما ق َّدم أي من ھ ذه
الدول تقريراً وطنيا ً ،ينبغي لألمانة أن تقوم بتوزيعه بأسرع وقت ممكن ،ولكن ال يـُنظر في ه خ الل ذل ك االجتم اع
االستعراضي.

سادسا ً -المشاركة في المجموعات القطرية
ُتتاح لكل طرف متعاقد ،على نحو ما تنص عليه الفقرة ) (٣من الم ادة  ٢٠م ن االتفاقي ة ،فرص ة معقول ة
-١٥
لمناقش ة التق ارير الوطني ة الت ي ُتق ّدمھا جمي ع األط راف المتعاق دة األخ رى .وخ الل الفت رة الت ي تس بق االجتم اع
االستعراضي بما ال يتجاوز أربعة أشھر ،تقبل جميع األطراف المتعاقدة مسؤوليتھا ف ي المش اركة ف ي اس تعراض
التقارير الوطنية األخرى .ويجوز لھا ،نتيجة لالس تعراض ال ذي تق وم ب ه ،أن تق دم أس ئلة وتعليق ات مكتوب ة بش أن
التقارير الوطنية الفردية .وينشر الطرف المتعاقد ھذه األسئلة والتعليقات في قاعدة بيانات آمنة ومقيـّدة قائمة عل ى
اإلنترنت تتيحھا وتديرھا األمانة .وإذا لزم األمر ،ينبغي أيضا أن تـُق ّدم األسئلة والتعليقات إل ى مـُنس ـّق المجموع ة
القطرية .وباستخدام قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة ،تـ ُ ّ
وزع األسئلة والتعليقات المذكورة بھذه الوسيلة عل ى جمي ع
األطراف المتعاقدة )انظر القسم تاسعا ً(.
 -١٦وباإلضافة إلى التعليقات واألسئلة بشأن جميع التق ارير الوطني ة ،تش جَّ ع األط راف المتعاق دة عل ى توثي ق
نت ائج استعراض ھا للتق ارير الوطني ة لألط راف المتعاق دة ض من إط ار المجموع ة القطري ة الخاص ة بھ ا .وينبغ ي
لألطراف المتعاقدة أن ِّ
توثق نت ائج االس تعراض الم ذكورة باس تخدام القال ب النم وذجي المت اح ف ي المرف ق الراب ع.
و ُتنشر نتائج االستعراض على قاعدة البيانات المؤمَّنة والمقيَّدة في الوقت ذاته الذي ُتن َشر فيه أي تعليقات أو أسئلة
أخرى بشأن التقارير الوطنية.
 -١٧وي ِع ّد المق رّ ر مس ودة أولي ة للتقري ر االستعراض ي القط ري ع ن ك ل تقري ر وطن ي مق ّدم م ن أعض اء
المجموعة القطرية .وتت اح المس ودة األولي ة للتقري ر االستعراض ي القط ري ألعض اء المجموع ة القطري ة للتعلي ق
عليھ ا .وينبغ ي أن يأخ ذ المق ررون بع ين االعتب ار ل دى إع داد مس ودة التقري ر االستعراض ي القط ري التعليق ات
واألس ئلة ال واردة بش أن ذل ك التقري ر ال وطني ونت ائج االس تعراض الت ي يتوص ل إليھ ا أعض اء الفري ق القط ري.
وعالوة على ذلك ،ينبغي أن يتيح المقرر للطرف المتعاقد المعني فرصة التعليق على التقرير األولي.
 -١٨وينبغ ي أن يس تند التقري ر االستعراض ي القُط ري إل ى قال ب نم وذجي ،يوض ع ويتف ق علي ه ف ي اجتم اع
المسؤولين المشار إليه في الجزء العاشر .ويمكن ،مثال ،أن يسعى القالب النموذجي إلى جم ع المعلوم ات واآلراء
عما يلي:
)أ(

التعليق ات الموض وعية عل ى الج ودة العام ة للتقري ر ال وطني بص فته عملي ة تقي يم ذات ي لتنفي ذ
االلتزامات المترتبة على االتفاقية؛

)ب(

ما إذا كانت التقارير الوطنية تمتثل للمواضيع الواردة ف ي الوثيق ة اإلعالميـــ ـة INFCIRC 572

أو للمواضيع التي ُ
طلِبت بعد االجتماع التنظيمي؛
)ج(

مستوى الشفافية في التقرير الوطني؛
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)د(

تحديد المقترحات المتعلقة بإدخال تحسينات والتحديات المقبلة؛

)ھـ(

أي استنتاجات وتوصيات ناتجة عن استعراضات النظراء.

 -١٩وينبغي أن تح َّمل مسودة التقرير االستعراض ي القط ري ف ي قاع دة البيان ات المؤمَّن ة والمق َّي دة قب ل موع د
االجتم اع االستعراض ي بأس بوعين .وبع د االجتم اع االستعراض ي ،ت تم االستعاض ة ع ن مس ودة التقري ر
االستعراض ي القط ري ب التقرير االستعراض ي القط ري النھ ائي والمتف ق علي ه بالص يغة المتف ق عليھ ا م ن قِ َب ل
المجموعة القطرية.
 -٢٠وبغي ة ض مان اس تعراض التق ارير الوطني ة بكف اءة وفع ـّالية ،تك ون جلس ات أي مجموع ة قطري ة ف ي
االجتماع االستعراضي مفتوحة أمام:
)أ(

أعضاء ھذه المجموعة القطرية كمشاركين مشاركة تامة؛

)ب(

ممثلي األطراف المتعاقدة الموزعة عل ى مجموع ات قطري ة أخ رى والت ي س بق أن ق دمت وفق ا ً
للفقرة األول ى م ن ھ ذا القس م ،أس ئلة أو تعليق ات جوھري ة مكتوب ة ع ن التقري ر ال وطني لط رف
متعاقد موزع في تلك المجموع ة القطري ة؛ ويك ون لھ ؤالء الممثل ين الح ق ف ي المش اركة ط وال
مناقشات المجموعة القطرية لذلك التقرير الوطني؛

)ج(

ممثلي أي طرف متعاقد آخر ،حي ث يك ون لھ ؤالء الممثل ين الح ق ف ي مراقب ة جلس ات المجموع ات
القطرية ،بدون أن يكون لھم حق المشاركة فيھا.

 -٢١وتتولى الھيئة الرقابية التي تتبعھا األطراف المتعاق دة توجي ه وفودھ ا ف ي جلس ات المجموع ات القطري ة،
ويشارك ممثلو المرافق العامة والمنظمات األخرى المنخرط ة ف ي أنش طة تتص ل اتص اال مباش را بأم ان المنش آت
النووية .في ھذه الجلسات حسب االقتضاء.
 -٢٢وينبغي أن يبدأ االستعراض في كل مجموعة قطرية بعرض قصير ُيق ّدمه الط رف المتعاق د المح َّدد ال ذي
سيجري استعراض تقريره الوطني ،ومن األمثل أن يتناول العرض العناصر التالية  :التغيُّرات التي ط رأت عل ى
البرن امج ال وطني من ذ آخ ر اجتم اع استعراض ي؛ واإلج راءات الت ي ا ُتخ ذت ف ي مواجھ ة التح ديات الناش ئة ع ن
االجتماع االستعراضي السابق؛ والتح ديات الراھن ة؛ واألح داث الھام ة الت ي وقع ت من ذ آخ ر اجتم اع استعراض ي؛
وأفض ل الممارس ات والجھ ود؛ وأي مواض يع مخت ارة لالجتم اع االستعراض ي تك ون مرتبط ًة بالمس ائل الواس عة
النط اق ،مث ل تل ك ال واردة ف ي م وجز التقري ر ال وطني والت ي نش أت أو الت ي ت ؤثر س لبا ً عل ى العدي د م ن الب رامج
النووية .ولكن ال ينبغي فرض قيود على األطراف المتعاقدة الجدي دة؛ ب ل ينبغ ي تش جيع ھ ذه األط راف عل ى تق ديم
رؤية شاملة وكاملة ل ُنھُجھا الرامية إلى الوفاء بااللتزامات المنصوص عليھا في االتفاقية.
 -٢٣ويُجيب الطرف المتعاقد بعدئذ على األس ئلة والتعليق ات الجوھري ة المكتوب ة الم ـُق ّدمة إل ى قاع دة البيان ات
اآلمن ة والمـُقي ـّدة أو إل ى مـُنس ـّق المجموع ة القطري ة ،إذا ل زم األم ر ،بص رف النظ ر عم ا إذا كان ت األس ئلة أو
التعليقات مُق َّد َمة من أعضاء في تلك المجموعة القطرية أو من أطراف متعاقدة أخرى مھتـّمة بالموضوع.
 -٢٤وتخصص بعدئذ فت رة لمناقش ة التقري ر ال وطني وجمي ع األس ئلة والتعليق ات الت ي قُ دمت .وم ن أج ل ھ ذه
المناقشة ،تنظر المجموع ة القطري ة ف ي التقري ر االستعراض ي القط ري ال ذي وض ع قب ل االجتم اع االستعراض ي
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وتضع صيغته النھائية .ويبدأ أعضاء المجموعة القطرية المناقشات ح ول ك ل مجموع ة م ن المس ائل .وف ي س ياق
ھذه المناقشات ،يجوز لألطراف المتعاقدة األخرى التي أظھرت اھتماما بالمسائل أن تن اقش األجوب ة ال ُمقدم ة ع ن
أسئلتھا وتعليقاتھا المكتوبة المحددة وأن تطلب مزيدا من اإليضاحات لھا.
 -٢٥وأخي راً ،ين اقش أعض اء المجموع ة القطري ة ،بوص فھم مش اركين مش اركة تام ة ،التقري ر االستعراض ي
القطري ويتفقون عليه .ويجوز ألطراف متعاقدة أخرى مشار إليھا ف ي الفق رة ) ٢٠ب( أع اله أن تحض ر وتش ارك
في مناقشة التقري ر االستعراض ي القط ري فيم ا يتعل ق باألس ئلة أو التعليق ات الت ي تك ون ق د أب دتھا .ويك ون االتف اق
النھ ائي بش أن التقري ر االستعراض ي القط ري قاص راً عل ى المش اركين مش اركة تام ة المنس وبين إل ى المجموع ة
القطرية .ويجب أن يقدم التقري ر االستعراض ي القط ري م وجزاً متوازن ا ً ل آلراء الت ي أُب دِيت عن د مناقش ة التقري ر
الوطني المعني ،وينبغي أن يتضمـّن نقاط االتفاق واالختالف ،وأن يح ّدد الممارس ات الجي دة والتح ديات باإلض افة
إل ى تس ليط الض وء عل ى أي مج االت تبع ث عل ى القل ق ،وأن يس رد القضايا/المواض يع الرئيس ية الت ي تق رّ رت
مناقشتھا في الجلسة العامة الختامية؛
 -٢٦ينبغ ي أن يش مل التقري ر االستعراض ي القط ري توثيق ا ً واض حا ً ألعم ال متابع ة التح ديات واالقتراح ات
السابقة وما يرتبط بھا في سياق تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتخذة من ذ انعق اد االجتم اع االستعراض ي الس ابق،
وفقا ً للوصف الوارد في الفقرة  ٣٠من "المبادئ التوجيھية بش أن التق ارير الوطني ة المقدم ة بموج ب اتفاقي ة األم ان
النووي".
 -٢٧وعقب المناقش ة م ع أعض اء المجموع ة القطري ة ،يت ولى ال رئيس ونائ ب ال رئيس والمق رِّ ر ،عل ى أس اس
التقرير االستعراضي الوطني ،وضع الصيغة النھائية لتقري ر المق رر ،ال ذي سيعرض ه مق رِّ ر المجموع ة القطري ة
على جلسة عامة من جلسات االجتماع االستعراضي.

سابعا ً -تشكيل المجموعات القطرية في االجتماعات المتتالية
 -٢٨إذا ما تقرر اإلبقاء على ال نھج "الرأس ي" ف ي اجتماع ات استعراض ية متتالي ة ،فس يكون م ن المستص وب
تنويع عضوية المجموعات القطرية في مثل ھذه االجتماعات المتتالية .فمن شأن إحداث تغيير دوري في عضوية
المجموعات أن يتيح لألطراف المتعاقدة أن تكتسب معرفة معمـّقة بطائفة واسعة من النھُج المختلف ة حي ال الرقاب ة
والتصميم واختيار المواقع والتشغيل ،وبالمشاكل والحلول المرتبطة بھا .وبمرور الزمن ،يمكن أن يساھم ذلك في
أن تك ون عملي ة االس تعراض بن اءة أكث ر ف أكثر .وت تم ھ ذه التغيي رات ف ي عض وية المجموع ات م ن اجتم اع
استعراضي إل ى االجتم اع الت الي م ن خ الل توزي ع األط راف المتعاق دة عل ى المجموع ات القُطري ة وفق ا ً للطريق ة
الواردة في المرفق الثالث.

ثامنا ً -األنشطة التي يضطلع بھا كل طرف متعاقد كعضو في مجموعة قطرية
-٢٩

ينبغي لكل طرف متعاقد أن يقوم ،بصفته عضواً في مجموعة قطرية ،بما يلي:
)أ(

ق راءة جمي ع التق ارير الوطني ة وبحثھ ا ،وال س يما دراس ة التق ارير الوطني ة الت ي يق دمھا جمي ع
األعضاء اآلخرين في مجموعته دراسة تفصيلية؛
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)ب(

نشر أية أسئلة وتعليقات جوھرية تنبثق عن استعراضه للتقارير الوطنية وذل ك عل ى قاع دة البيان ات
اآلمنة والمـُقيـّدة ،أو ،إذا لزم األمر ،من خالل منـُسـّق المجموعة القطرية ذات الصلة؛

)ج(

نش ر أي تعليق ات عام ة جوھري ة عل ى نوعي ة التقري ر ومحتويات ه ،وعل ى التق دم المح رز بش أن
التح ديات والمقترح ات الس ابقة ،وعل ى المقترح ات المتعلق ة باالقتراح ات والتح ديات والممارس ات
الجي دة ،وك ذلك عل ى االس تنتاجات االستعراض ية العام ة ،عل ى قاع دة البيان ات المؤمَّن ة والمق َّي دة
وباستخدام القالب النموذجي المتاح في المرفق الرابع؛

)د(

الرد على األسئلة والتعليقات التي تنشرھا أطراف متعاقدة أخرى بشأن تقريره الوطني؛

)ھـ(

تلق ـّي مجموع ة األس ئلة والتعليق ات المطروح ة بش أن ك ل تقري ر وطن ي ش املة اإلجاب ات المقدم ة،
الواردة من قاعدة البيان ات اآلمن ة والمـُقي ـّدة وإذا ل زم األم ر م ن ك ل مـُنس ـّق مجموع ة قطري ة ،بم ا
فيھا مجموعت ه ھ و ،بحي ث يك ون ك ل ط رف متعاق د عل ى دراي ة بجمي ع القض ايا المث ارة بش أن ك ل
تقرير وطني قبل االجتماع االستعراضي؛

)و(

النظر في التقرير الوطني الذي يقدمه كل عض و ف ي المجموع ة ومناقش ته مناقش ة معم ـّقة أثن اء
جلسات المجموعات القطرية واالتفاق على التقرير االستعراضي القطري.

تاسعا ً -التوثيق ودور منسقي المجموعات
 -٣٠رھنا ً بالقسم خامسا ً ،يقوم كل طرف متعاقد ،ف ي موع د ال يتج اوز س بعة أش ھر ونص ف الش ھر قب ل عق د
االجتماع االستعراضي ،بتقديم تقريره الوطني ،بموجب المادة  ٥م ن االتفاقي ة ،ف ي ش كل مل ف بيان ات إل ى قاع دة
البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة لكي يُت اح لجمي ع األط راف المتعاق دة ،وتقديم ه ف ي ص يغة مطبوع ة إل ى أمان ة االجتم اع
االستعراضي لتوثيقه.
 -٣١وقبل االجتماع االستعراضي بحد زمني قدره أربعة أشھر ،تتلقـّى األطراف المتعاقدة األسئلة والتعليقات،
منش ورة عل ى قاع دة البيان ات اآلمن ة والمـُقي ـّدة .وينبغ ي أن تب ذل األط راف المتعاق دة قص ارى جھ دھا م ن أج ل
االمتثال لھذا الح ّد الزمني ،تحقيقا ً لصالحھا المشترك في إجراء عملية استعراض منظـّمة ومُثمرة .ويتأكـّد مـُنسـّق
المجموعة القطرية بنفسه بعدئذ من أن مجموعة جميع األسئلة المثارة والتعليقات ال ُمق َّدمة بش أن ك ل تقري ر وطن ي
متاحة على قاعدة البيانات اآلمنة والمـ ُقيـّدة.
 -٣٢وعن طريق قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة ،ت ـُتاح جمي ع األس ئلة والتعليق ات لجمي ع األط راف المتعاق دة
ولجمي ع المس ؤولين ع ن االجتم اع االستعراض ي .وإذا ل زم األم ر ،يحي ل المـُنس ـّق مجموع ات األس ئلة المث ارة
والتعليقات المقدمة بشأنھا إل ى ك ل عض و ف ي المجموع ة القطري ة وإل ى مـُنس ـّقي المجموع ات القطري ة األخ رى،
الذين يقومون بدورھم بتوزيعھا على أعضاء مجموعاتھم القطرية.
 -٣٣ويقوم المـُنسـّق ،باإلضافة إلى تجميع التعليقات واألسئلة المكتوبة ،بتحليل ھذه التعليقات واألس ئلة تحل يالً
موضوعيا ً وتحديد أية اتجاھات تـُستشـّف منھا بغي ة تبس يط المناقش ة وتركيزھ ا عل ى المواض يع المھم ـّة .وينبغ ي
إرسال ھذا التحليل إل ى األط راف المتعاق دة المعني ة ،التماس ا ً إليض احاتھا ،قب ل التوزي ع .وينبغ ي أن يق دم مـُنس ـّق
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المجموع ة القطري ة تحلي ل األس ئلة والتعليق ات إل ى األط راف المتعاق دة قب ل ش ھرين م ن انعق اد الم ؤتمر
االستعراضي.
 -٣٤وينبغ ي أن تق دم األط راف المتعاق دة ردوداً مكتوب ة عل ى جمي ع األس ئلة والتعليق ات ،وذل ك عل ى قاع دة
البيان ات اآلمن ة والمـُقي ـّدة ،وإذا ل زم األم ر ،م ن خ الل مـُنس ـّقي المجموع ات القطري ة ،مح رّ رة باللغ ة الم ـُح ّددة
الوحيدة ،قبل بدء االجتماع االستعراضي بشھر على األقل.

عاشراً -اجتماع المسؤولين
 -٣٥في موعد ال يتعدى شھراً واحداً ونصف الشھر قبل االجتماع االستعراضي ،سيجتمع المس ؤولون )انظ ر
الفق رة  ١م ن الم ادة  ١٢م ن النظ ام ال داخلي والالئح ة المالي ة( لوض ع نھ ج م ّتس ق إزاء عملي ة االس تعراض
التفصيلية ،مع مراعاة القرارات ذات الصلة التي ا ُتخذت خالل االجتماع االستعراض ي الس ابق وأي توجھ ات ف ي
أسئلة وتعليقات األطراف المتعاقدة بشأن التقارير الوطنية التي وردت من قبل.
 -٣٦وينبغي أن يتفق المسؤولون في ھذا االجتماع على قالب نموذجي للتقارير االستعراضية القُطرية ،وعل ى
نھج لعرض التقارير الوطنية )أنظر الفقرة  (٢٢بم ا يت يح االس تخدام المناس ب للوق ت المخص ص لك ل ط رف م ن
األطراف المتعاقدة .والھدف من ھذا النھج ھو المساعدة على ضمان أن يكون التوازن ب ين الوق ت ال ذي يس تغرقه
تق ديم وص ف ش فھي لمحت وى التق ارير الوطني ة والوق ت المخص ص لألس ئلة واألجوب ة مناس با ً ويس مح ب إجراء
استعراض نظراء قوي .وينبغي أن يتفق المسؤولون أيضا ً على النھج الذي سيـُتبع لإلبالغ عن االس تنباطات الت ي
تتوصـّل إليھا المجموعات القُطرية في الجلسة العامة الرئيسية .وتبلغ األمانة جميع األطراف المتعاقدة ھذا ال نھج.
ويجتمع المسؤولون قبل االجتماع االستعراضي بوقت قصير لوضع الصيغة النھائية لھذه ال ُنھُج إذا لزم األمر.

حادي عشر -مدة االجتماعات االستعراضية
 -٣٧ينبغي أن يكون الھدف ھو تقصير المدة التي تستغرقھا ھذه العملية إلى أدنى حد مع اإلبقاء على فعـّاليتھا
وتقليص التكاليف إل ى أدن ى ح د .وي ـُقترح أن يس تغرق االجتم اع االستعراض ي األول م دة أقص اھا ثالث ة أس ابيع.
ويمكن أن تكون مدة االجتماعات االستعراضية الالحقة أقصر ،حيث قد ال يكون من الضروري استعراض جميع
المجاالت بالعمق الذي تم به استعراضھا في االجتماع االستعراضي األول.

ثاني عشر -ھيكل االجتماعات االستعراضية وإدارة جلسات المجموعات القطرية
ألف -الجلسة العامة االفتتاحية
-٣٨

تعالج المسائل اإلجرائية في جلسة عامة افتتاحية قصيرة و ُتق َبل البيانات الوطنية كتابة فقط.

باء -جلسات المجموعات القطرية
 -٣٩عقب الجلسة االفتتاحي ة ،تنقس م األط راف المتعاق دة إل ى مجموع ات قطريــ ـة لغ رض إج راء اس تعراض
معم ـّق للتق ارير الوطني ة الت ي تق دمھا األط راف األخ رى ف ي المجموع ة نفس ھا ،وحس م القض ايا الت ي أثارھ ا أي
ط رف متعاق د كتاب ًة .ويـُتوق ـّع أن تس تغرق جلس ات المجموع ات القطري ة ھ ذه بقي ة األس بوع األول وجانب ا م ن
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األسبوع الثاني .وينبغي لكل مجموعة قطرية أن تجري استعراضھا للتقارير الوطنية التي يقدمھا أعضاؤھا وذل ك
على نحو متسق وموضوعي كأساس لتقييم األمان.

جيم -الجلسة العامة الختامية
-٤٠

في الجلسة العامة الختامية لالجتماع االستعراضي،
)أ(

يق ِّدم المقرِّرون عرضا ً ع ن االس تنباطات الت ي تتوص ل إليھ ا استعراض ات النظ راء الت ي قام ت بھ ا
المجموعة القُطريةِّ ،
يلخص فيه بالنسبة لكل طرف متعاق د عل ى الت والي ،أھ م المالحظ ات كم ا ھ ي
موثق ة ف ي التق ارير االستعراض ية القطري ة ،بم ا ف ي ذل ك نق اط االتف اق واالخ تالف ،والممارس ات
الجيدة والتحديات ،وأي مجاالت تبعث على القلق؛

)ب(

و ُتتاح لكل طرف متعاقد فرصة للرد على التعليقات التي أبديت على تقريره الوطني؛

)ج(

و ُتتاح لألطراف المتعاقدة األخرى فرصة للتعليق على التقارير الوطنية وعلى تقارير المقرّرين.

 -٤١ورغم األحكام المنصوص عليھا في الم ادة  ٢٧م ن االتفاقي ة بش أن الس رية ،يمك ن دع وة الص حفيين إل ى
حضور الجلسة العامة االفتتاحية وكذلك حضور الجزء من الجلسة العام ة الختامي ة ال ذي ي تم في ه اعتم اد الص يغة
النھائي ة للتقري ر الم وجز الخ اص باالجتم اع االستعراض ي .وع الوة عل ى ذل ك ،يك ون ال رئيس ونائب اه ورؤس اء
المجموعات القطرية متواجدين لمؤتمر صحفي ي ّ
ُنظم في نھاية كل اجتماع استعراضي.

ثالث عشر -االحتفاظ بالتقارير وإتاحتھا
 -٤٢م ع مراع اة التزام ات الس رّ ية المنص وص عليھ ا ف ي الم ادة  ٢٧م ن االتفاقي ة ،ت ـُتاح نس خ م ن التق ارير
االستعراضية القطرية ومن العروض الوطنية المقدم ة إل ى جلس ات المجموع ات القطري ة وم ن تق ارير المق ررين
لجميع األطراف المتعاقدة ،عبر قاعدة البيانات المؤمَّنة والمقيَّدة.
 -٤٣وتتيح األمانة للجمھور كل تقرير وطني ،بص يغته الت ي ُترف ع إل ى قاع دة البيان ات المؤمَّن ة والمق َّي دة ،ف ي
غضون  ٩٠يوما ً بعد انعقاد االجتماع االستعراضي ،ما لم يخطر الطرف المتعاقد المعني األمانة باعتراضه عل ى
ذلك.
 -٤٤وم ن أج ل المس اعدة عل ى الحف اظ عل ى الس رّ ية ،ي ـُرجى م ن األمان ة أن تس تخدم أي ة ت دابير أمني ة تراھ ا
معقولة أثناء إعداد نسخ المحاضر وحفظھا وتوزيعھا.

رابع عشر -التقارير الموجزة
 -٤٥ينبغي للرئيس أن يقوم ،باالشتراك مع مق رّ ري المجموع ات القطري ة ،بإع داد تقري ر م وجز وتقديم ه ف ي
جلسة عامة من أجل أن تعتمده األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء لغرض النشر في نھاية االجتماع االستعراض ي،
حسبما ھو منصوص في المادة  ٢٥من االتفاقية .وينبغي أن يكون التقرير الموجز مختصراً وواضحا ً .وينبغي أن
يح ّدد األط راف المتعاق دة الت ي ق ّدمت تق ارير وطني ة )وفق ا ً للم ادة  ٥م ن االتفاقي ة( وتل ك الت ي عرض ت تقاريرھ ا
الوطني ة خ الل االجتم اع االستعراض ي .وينبغ ي أيض ا ً أن يلخ ص المس ائل الرئيس ية )الفق رة  ٣٠م ن "المب ادئ
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التوجيھية بشأن التقارير الوطنية المقدمة بموجب اتفاقية األم ان الن ووي"( ،ربم ا ع ن طري ق تجمي ع النق اط المھم ـّة
الواردة في التقارير االستعراضية القطرية .وال يحدد التقرير الموجز أي طرف متعاق د بعين ة باالس م ،إنم ا ينبغ ي
أن يشير إلى أية مجاالت مھمة مثيرة للقلق واالھتمام ويسلـّط الضوء على الممارسات الجيدة ويقدم توص يات م ن
أجل المستقبل.

الجدول  ١الجدول الزمنـــي
االجتماع
االستعراضي

الموعد النھائي
لتقديم اإلجابات
على األسئلة
المكتوبة التي
تقدّمھا األطراف
المتعاقدة

صفر

شھر واحد

اجتماع
المسؤولين

شھر واحد
ونصف

آخر تاريخ للتصديق
على االتفاقية
للمشاركة في عملية
االستعراض

الموعد النھائي
لتقديم األسئلة
والتعليقات

الموعد النھائي لتقديم
التقارير الوطنية

االجتماع التنظيمي

 ٣أشھر

 ٤أشھر

 ٧أشھر ونصف

=  ١٩شھراً

االجتماع
االستعراضي

 ٣٦شھراً

انتخاب المسؤولين
استعراض ومناقشة
التقارير الوطنية
اعتماد التقرير
الموجز
تحديد تاريخ
االجتماع
االستعراضي المُقبل
تحديد تاريخ
االجتماع التنظيمي
المُقبل
تحديد الموعد النھائي
لتلقي التقارير
الوطنية

ملحوظة تحريرية:

إعداد التقارير الوطنية
توزيع األطراف المصدّقة تصديقا ً
متأخراً على المجموعات القطرية

الموعد النھائي
لتقديم التقارير
الوطنية من جانب
األطراف المصدّقة
تصديقا ً متأخرا

توزيع األطراف
المتعاقدة على
المجموعات القطرية
الشروع في تقديم
األسئلة والتعليقات
على التقارير الوطنية
إلى منسّقي
المجموعات القطرية
واألطراف المتعاقدة

انتخاب المسؤولين
لالجتماع االستعراضي
التوصية بميزانية
لالجتماع االستعراضي
تجميع الطلبات الخاصة
بتوفير الترجمة الفورية
خالل اجتماعات
المجموعات القطرية

البيانات الواردة في ھذا الجدول الزمني تعبّر عن التغييرات التي اعتمدتھا األطراف المتعاقدة
في االجتماع االستعراضي الرابع الذي عُقد في فيينا من  ١٤إلى  ٢٥نيسان/أبريل .٢٠٠٨
ويكون نص المبادئ التوجيھية ھو الساري في كل األحوال.
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المرفق األول بالمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض:
الممارسات الجيدة في إدارة جلسات المجموعات القطرية
فيما يلي بعض النـُھـُج المقترحة التي قد تساعد على استعراض التقارير الوطنية في جلسات المجموعات القطرية
بمزيد من الكفاءة والنفع ،استناداً الى "الخبرات المستفادة" من االجتماع ات االستعراض ية المتتالي ة الت ي ُتعق د من ذ
عام :١٩٩٩
-١
إذا ق ّدم ط رف متعاق د أس ئلة/تعليقات بع د المھل ة المح ددة بأربع ة أش ھر ،ال ي ـُنظر ف ي أم ر تل ك
األسئلة/التعليقات ما لم يوافق على ذلك كل من الدولة التي وجـّھت إليھا األسئلة ورئيس المجموعة القطرية.
ينبغي أن يجتمع المسؤولون المنتخبون لالجتماع االستعراضي )بم ن ف يھم رؤس اء المجموع ات القطري ة
-٢
ون واب رؤس اء المجموع ات القطري ة ومن ّس قوھا ومقرّ روھ ا( م رة واح دة عل ى األق ل قب ل افتت اح االجتم اع
االستعراض ي م ن أج ل وض ع اقت راح بش أن ھيك ل التق ارير االستعراض ية القطري ة والع روض الوطني ة وتق ارير
المقررين والتقرير الموجز النھائي ،مع أخذ الھيكل الذي جرى استخدامه ف ي االجتم اع االستعراض ي الس ابق ف ي
االعتبار؛ وحسم أية قضايا عالقة؛ واالتفاق عل ى أكث ر الوس ائل تجانس ا وكف اءة إلدارة عملي ة اس تعراض التق ارير
الوطنية.
ينبغ ي أن يق وم منس ق المجموع ة القطري ة ،ف ي أق رب وق ت ممك ن ،بتقس يم األس ئلة/التعليقات إل ى فئ ات
-٣
مواض يع إلتاح ة إج راء مناقش ات المجموع ات القطري ة وإع داد تق ارير المق رّ رين والتق ارير الم وجزة بطريق ة
منظمـّة .ويمكن أن يتم ذلك من خالل قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقي ـّدة ع ن طري ق ف رز األس ئلة والتعليق ات حس ب
المواد والمواد الفرعية لالتفاقية.
يجوز أن تـُلتمس مساعدة منسق المجموع ة القطري ة ف ي مناقش ات المجموع ة القطري ة ذات الص لة أثن اء
-٤
االجتماع االستعراضي.
ينبغي إعداد الصيغة النھائية للتقرير االستعراضي القطري في نھاية المناقش ات الت ي ُتجريھ ا المجموع ة
-٥
القطرية بشأن تقرير وطني مع ين ،وينبغ ي أن يتض مّن التقري ر المعلوم ات التالي ة :م وجز معلوم ات أساس ية ع ن
الط رف المتعاق د وبرنامج ه الن ووي؛ وأب رز التغيي رات الرقابي ة الت ي ط رأت من ذ آخ ر اجتم اع استعراض ي؛
واإلنجازات الھامة التي تحققت في مجال األمان منذ آخر اجتم اع استعراض ي؛ والت دابير المق ررة لتحس ين األم ان.
وينبغي أن يقدم التقرير االستعراضي القطري كذلك ما يل ي :التعليق ات الموض وعية عل ى الج ودة العام ة للتق ارير
الوطني ة بص فتھا عملي ة تقي يم ذات ي لتنفي ذ االلتزام ات المترتب ة عل ى االتفاقي ة؛ وم دى امتث ال التق ارير الوطني ة
للمواض يع المح ددة ف ي "المب ادئ التوجيھي ة بش أن التق ارير الوطني ة المقدم ة بموج ب اتفاقي ة األم ان الن ووي" أو
المطلوب ة م ن قِ َب ل االجتم اع التنظيم ي .وينبغ ي أن يح دد التقري ر االستعراض ي القط ري االقتراح ات والتح ديات
والممارسات الجيدة واس تنتاجات االستعراض ات .وينبغ ي أيض ا ً أن يتض من التقري ر االستعراض ي القط ري قس ما ً
ين اقش اإلج راءات المتخ ذة بخص وص التح ديات واالقتراح ات والممارس ات الجي دة الت ي ت م تحدي دھا خ الل
االجتماعات االستعراضية السابقة .وينبغي عرض التقرير االستعراضي القطري ومناقشته وأن يوافق عليه جميع
أعضاء المجموعة القطرية في نھاية جلس ات المجموع ة القطري ة يوم ا ً بي وم ،عل ى س بيل التحق ـّق م ن أن التقري ر
االستعراضي القطري يعبـّر عن القضايا المھمة التي تم تناولھا أثناء اليوم.
يتم تحديد التحديات )في العديد من الحاالت بواسطة الطرف المتعاقد الخاضع لالستعراض( وتوثيقھا عل ى أس اس
توافق اآلراء ضمن المجموعة القطرية .ويتم تحديد االقتراحات والممارس ات الجي دة وتوثيقھ ا عل ى أس اس تواف ق
اآلراء ضمن المجموعة القطرية.
ينبغي موافاة رئيس االجتماع االستعراض ي ب التقرير االستعراض ي القط ري ف ي أبك ر وق ت ممك ن حت ى
-٦
يتسنى إجراء االستعراض وإعداد التقرير الموجز العام لالجتماع االستعراضي.
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المرفق الثاني بالمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض:
األدوار والمسؤوليات
الرئيس
األدوار والمسؤوليات:
ينتظر من الرئيس ما يلي:
ألف -أن يترأس الجلسات العامة؛
باء -أن يقوم ،بوجه عام ،بإدارة ومراقبة عملية االستعراض وإدارة االجتماع االستعراضي؛
جيم -أن "يشرف" على عمل المسؤولين اآلخرين؛
دال -أن يتولى تقديم االجتماع االستعراضي إلى وسائل اإلعالم ،حسب االقتضاء؛
ھاء -أن يعد تقريرا موجزا مقترحا لالجتماع االستعراضي وتقريرا للرئيس بشأن االجتماع االستعراضي.

المؤھالت:
من المستصوب أن تتوافر لدى الرئيس المؤھالت التالية:
ألف -أن تكون له خبرة في رئاسة اجتماعات دولية كبيرة؛
باء -االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛
جيم -دراي ة جي دة ،س واء اكتس بھا بنفس ه أم م ن خ الل غي ره ،بش أن اتفاقي ة األم ان الن ووي وعملياتھ ا ،وبش أن
بعض القضايا الرئيسية الراھنة في ميدان األمان النووي؛
دال -مھارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛
ھاء -مھارة في تيسير التوصـّل إلى توافق في اآلراء.

نائب الرئيس
األدوار والمسؤوليات:
يمكن أن ينتظر من نائب الرئيس ما يلي:
ألف -أن يحل محل الرئيس إذا ومتى كان ذلك ضروريا؛
باء -أن يساعد الرئيس حسب االقتضاء؛
جيم -أن يترأس اجتماعات األفرقة واللجان ،على النحو الذي قد يطلبه منه الرئيس.

المؤھالت:
من المستصوب أن تتوافر لدى نائب الرئيس المؤھالت التالية:
ألف -خبرة في رئاسة اجتماعات دولية كبيرة؛
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باء -االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛
جيم -دراي ة جي دة ،س واء اكتس بھا بنفس ه أم م ن خ الل غي ره ،بش أن اتفاقي ة األم ان الن ووي وعملياتھ ا ،وبش أن
بعض القضايا الرئيسية الراھنة في ميدان األمان النووي؛
دال -مھارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛
ھاء -مھارة في تيسير التوصـّل إلى توافق في اآلراء.

رئيس المجموعة القطرية
األدوار والمسؤوليات:
ينتظر من رئيس المجموعة القطرية ما يلي:
ألف -أن يترأس ،وأن يدير بوجه عام ،اجتماعات المجموعة القطرية؛
باء -أن يشارك في الجلسات العامة؛
جيم -أن ينفذ في المجموعة القطرية المقررات الصادرة عن الجلسات العامة؛
دال -أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في المجموعة القطرية ،وعن أية قضايا تنظيمية تنشأ؛
ھاء -أن يتولى دراسة التقارير الوطنية لمجموعته القطرية ،قبل عرضھا؛
واو -أن يكون ملما بالقضايا الرئيسية الناشئة عن األسئلة المتعلقة بكل من تلك التقارير الوطنية؛
زاي-أن يحث على مناقشة تلك القضايا أثناء جلسات المجموعة القطرية؛
حاء -أن يساند المقرِّ ر عند قيامه بإعداد التقارير االستعراضية القطرية وتقارير المقرّ رين.

المؤھالت:
من المستصوب أن تتوافر لدى رئيس المجموعة القطرية المؤھالت التالية:
ألف -جدارة مثبتة في تشجيع مناقشة القضايا؛
باء -مھارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛
جيم -إجادة االتصاالت؛
دال -القدرة على األخذ بإرشادات وتوجيھات الرئيس؛
ھاء -االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي.

نائب رئيس المجموعة القطرية
األدوار والمسؤوليات:
ينتظر من نائب رئيس المجموعة القطرية ما يلي:
ألف -أن يح ّل محل رئيس المجموعة القطرية بحيث يؤدي أية مھمة من مھام ھذا الرئيس ،حسب الحاجة؛
باء -أن يساند المقرِّ ر عند قيامه بإعداد تقارير المقرّ رين.
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المؤھالت:
من المستصوب أن تتوافر لدى نائب رئيس المجموعة القطرية المؤھالت التالية:
ألف -جدارة مثبتة في تشجيع مناقشة القضايا؛
باء -مھارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛
جيم -إجادة االتصاالت؛
دال -انعدام أية مصلحة شخصية أو وطنية ينشدھا في بلدان مندرجة ضمن مجموعته القطرية؛
ھاء -القدرة على األخذ بإرشادات وتوجيھات الرئيس؛
واو -االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي.

المقررون
ّ
األدوار والمسؤوليات:
ينتظر من المقرّ ر ما يلي:
ألف -أن يكون ملما بالتقارير الوطنية المـُزمع عرضھا ضمن المجموعة القطرية ،وبتحليل المنسِّق؛
باء -أن يدون تدوينا عاما مناقشة أي من تلك التقارير الوطنية أثناء جلسات المجموعة القطرية؛
جيم -أن يسلـّط الضوء على المواضيع والقضايا التي تتفق المجموعة القطرية على أنھا تمثل ممارسات جيدة؛
دال -أن يسلـّط الضوء على المواضيع والقضايا التي تتفق المجموع ة عل ى أنھ ا تمث ل مج االت ي ـُستصوب أن
تحظى بالمتابعة في اجتماع استعراضي الحق؛
ھاء -أن يع ّد قبل االجتماع االستعراضي مسودة تقرير استعراضي قطري ع ن ك ل تقري ر وطن ي م ن أعض اء
المجموعة القطرية؛
واو -أن يضع الص يغة النھائي ة للتق ارير االستعراض ية القطري ة بع د المناقش ات الت ي تج رى داخ ل المجموع ة
القطرية؛
زاي-أن يع ّد ،ويقدم إلى الجلسات العامة ،تقريرا يوجز ،على أساس التقارير االستعراضية القطرية وبالتش اور
م ع رئ يس المجموع ة القطري ة ،المناقش ات الت ي دارت داخ ل المجموع ة القطري ة أثن اء االجتم اع
االستعراضي واالستنتاجات التي انتھت إليھا تلك المناقشات؛
حاء -أن ُيعد التقارير المشار إليھا آنف ا وفق ا لم ا يح ّدده لھ ا ال رئيس و/أو المكت ب م ن ش كل وتوقي ت وتفاص يل
أخرى.

المؤھالت:
من المستصوب أن تتوافر لدى المقرّ ر المؤھالت التالية:
ألف -مھارات جيدة في اللغة اإلنكليزية؛
باء -االستعداد للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛
جيم -انعدام أية مصلحة شخصية أو وطنية ينشدھا في بلدان مندرجة ضمن مجموعته القطرية؛

INFCIRC/571/Rev.7

المرفق ٢
الصفحة ٤

دال -دراية بمعايير األمان المعتم دة دولي ا وبالممارس ات الرقابي ة وقض ايا األم ان الن ووي )م ن أج ل أن يك ون
قادرا على إدراك الجوانب المھمـّة من المناقشات التي تجرى(؛
ھاء -القدرة على التلخيص الواضح والسريع كتابة؛
واو -كياسة التعامل؛
زاي-االستعداد للعمل ساعات طويلة أثناء انعقاد االجتماع االستعراضي.

المنسق
ِّ
األدوار والمسؤوليات:
ينتظر من المنسـّق ما يلي:
ألف -أن يفرز جميع األسئلة والتعليقات المكتوبة المتعلقة بالتق ارير الوطني ة للمجموع ة القطري ة ،مص نفا إياھ ا
إلى فئات وفقا لمواد اتفاقية األمان النووي؛
باء -أن يطرح المواضيع والقضايا الرئيسية الناشئة عن تلك األسئلة والتعليقات؛
جيم -أن يقوم بما تقدم على نحو موضوعي ووفقا لجداول زمني ة مح ددة وبأش كال متف ق عليھ ا م ن أج ل كفال ة
االتساق ،وأن يتابع مع جھات االتصاالت الوطنية عندما يبدو مرجحا أنھا ستتجاوز المواعيد النھائية؛
دال -أن يزود مسؤولي المجموعات القطرية بالتحليل السابق بحيث يكونون على دراية جيدة بالقضايا قبل بدء
مناقشات المجموعات القطرية.

المؤھالت:
من المستصوب أن تتوافر لدى المنسـّق المؤھالت التالية:
ألف -االستعداد للعمل المكثف لمدة بضعة أشھر قبل انعقاد االجتماع االستعراضي؛
باء -دراية بقضايا األمان النووي؛
جيم -إلمام بكيفية التعامل مع قواعد البيانات اإللكترونية؛
دال -مھارات جيدة في اللغة اإلنكليزية.

جھات االتصال الوطنية
األدوار والمسؤوليات
يعين كل طرف متعاقد جھة اتصال وطنية ،ويُنتظر منھا ما يلي:
ألف -إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات اآلمنة والمقيّدة الخاصة باالتفاقية ورصدھا على نحو منتظم
)"الموقع الشبكي اآلمن لالتفاقية"( ،إلى جانب الحق في تحميل الوثائق واألسئلة واألجوبة الوطنية؛
باء -القيام ،على الصعيد الوطني ،بتعميم المعلومات التي تصدر على الموقع الشبكي اآلمن لالتفاقية؛
جيم -تيسير التقدم في المسائل المتعلقة باالتفاقية في الدولة العضو التي ينتمي إليھا؛
دال -االضطالع بدور جھة االتصال لمنسق المجموعات القطرية قبل كل اجتماع استعراضي؛
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ھاء -تلق ي ال دعوة للمش اركة ف ي االجتم اع ال ذي ي دوم يوم ا ً واح داً لمس ؤولي االتفاقي ة الق ادمين والمغ ادرين
)"اجتماع تناوب المسؤولين"(.

المؤھالت
من المستصوب أن تتوافر لدى جھة االتصال الوطنية المؤھالت التالية:
ألف -جاھزية لالتصال والعمل بين االجتماعات االستعراضية؛
باء -دراية بقضايا األمان النووي؛
جيم -إلمام بإدارة قواعد البيانات اإللكترونية؛
دال -مھارات جيدة في اللغة االنكليزية.

INFCIRC/571/Rev.7

المرفق ٣
الصفحة ١

المرفق الثالث بالمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض:
طريقة تحديد تشكيلة المجموعات القطرية
يتم ترتيب األطراف المتعاقدة التي تملك منشآت نووية بحس ب ع دد المنش آت النووي ة المتوق ع أن
-١
تك ون قي د التش غيل ف ي موع د انعق اد االجتم اع التنظيم ي ،ث م بالتسلس ل التن ازلي لع دد المنش آت النووي ة
المغلقة ،وأخيراً بحسب عدد المنشآت النووية المخطط لھا أو التي ھي قي د التش ييد .وحيثم ا يتس اوى الع دد
في كل فئة من فئات التصنيف ھذه ،يجري ترتيب األطراف المتعاقدة بحسب التسلسل األبجدي.
وتتفق األطراف المتعاقدة ،في االجتماع التنظيمي ،على توزيع األط راف المتعاق دة الت ي ال توج د
-٢
ل ديھا منش آت نووي ة فيم ا ب ين المجموع ات القطري ة توزيع ا ً أبج ديا ً بحي ث يب دأ ھ ذا التوزي ع بح رف ي تم
اختياره عشوائيا ثم يستخدم الحرف األول من اسم كل طرف من األط راف المتعاق دة حس ب تھجي ه باللغ ة
االنكليزية.
ويتم توزيع األطراف المتعاقدة عل ى المجموع ات القطري ة باس تخدام الطريق ة التالي ة .وألغ راض
-٣
إيضاحية ،تفترض ھذه الطريقة أن األطراف المتعاقدة اتفقت على تشكيل ست مجموعات قطرية.










تـُرتـَّب جميع األطراف المتعاقدة التي لديھا منشآت نووي ة بحس ب م ا ورد ف ي الفق رة ١
أعاله.
يتم توزيع األطراف المتعاقدة الستة األولى الواردة في الترتيب أعاله عل ى المجموع ات
القطرية  ١و ٢و ٣و ٤و ٥و ٦وفقا ً للتسلسل ذاته.
ي تم توزي ع األط راف المتعاق دة الس تة التالي ة المرت ـّبة بھ ذه الطريق ة عل ى المجموع ات
القطرية الست عن طريق إجراء قرعة.
ي تم توزي ع جمي ع األط راف المتعاق دة التالي ة عل ى مجموع ات م ن س تة بل دان باس تخدام
طريقة القرعة ذاتھا ،إلى أن يتم توزيع جميع البلدان الواردة في القائمة.
ت ّ
وزع األط راف المتعاق دة الت ي ل يس ل ديھا منش آت نووي ة عل ى ك ل م ن المجموع ات
القطرية وفقا ً للطريقة الوارد وصفھا في الفقرة  ٢أعاله.
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المرف ق الراب ع قال ب نم وذجي مقت رح لالسترش اد ب ه دعم ا ً الس تعراض التق ارير الوطني ة
األخرى من جانب األطراف المتعاقدة
وفق ا ً للفق رة  ١٦م ن الوثيق ة ،INFCIRC 571يج وز لألط راف المتعاق دة أن تق دم أس ئلة وتعليق ات مكتوب ة بش أن التق ارير
الوطنية الفردية .وبالتزامن مع األسئلة المق َّدمة على ھذا النحو ،يمكن تعزيز ھذه العملية من خ الل إب داء تعلي ق أوس ع عل ى
نتائج االستعراض العام.
ألف-

التعليقات العامة على التقرير الوطني باعتباره عملية تقييم ذاتي لتنفيذ االلتزامات المترتبة على االتفاقية.

ُتدعى األطراف المتعاقدة القائمة باستعراض التقرير الوطني إلى تقديم بعض المالحظات العام ة عل ى المعلوم ات
ال واردة ف ي التقري ر .عل ى س بيل المث ال :ھ ل غط ى التقري ر المعلوم ات ذات الص لة بم ا يكف ل فھ م كيفي ة الوف اء
بااللتزام ات المترتب ة عل ى اتفاقي ة األم ان الن ووي؟ وھ ل ق دّم تفاص يل كافي ة بش أن اإلج راءات الج اري اتخاذھ ا
لتحقيق تحسينات مستمرة في األمان؟
باء-

التعليقات على التق دم المح رز بش أن التح ديات والمقترح ات الس ابقة الت ي ت م تحدي دھا ف ي اجتماع ات استعراض ية
سابقة.

ُتدعى األطراف المتعاقدة القائمة باستعراض التقرير ال وطني إل ى إب داء وجھ ات نظرھ ا ح ول التق دم المح رز ف ي
معالج ة التح ديات والمقترح ات المنبثق ة ع ن استعراض ات النظ راء الس ابقة ض من التقري ر ال وطني .عل ى س بيل
المثال :ھل تناول التقرير كل التحديات والمقترحات؟ ھل تم ت مواجھ ة التح ديات؟ ھ ل ك ان يمك ن القي ام بالمزي د
لمعالجتھا؟
جيم-

االقتراحات بشأن الممارسات الجيدة والتحديات والمقترحات.

ُت دعى األط راف المتعاق دة القائم ة باس تعراض التقري ر ال وطني إل ى ط رح اقتراح ات بش أن الممارس ات الجي دة
والتحديات والمقترحات المقدّمة للنظر فيھا ضمن مناقشات المجموعات القطرية.
تعاريف التحديات والمقترحات والممارسات الجيدة ھي كالتالي:

التحدي ھو قضية صعبة على الطرف المتعاقد ويمكن أن يكون مھ َّم ة مض نية )تتج اوز نط اق األنش طة اليومي ة(؛ أو يمك ن
أن يكون أحد أوجه القصور الالزم عالجھا؛
االقتراح ھو مجال يحتاج إلى تحسين .وھو إجراء الزم لتحسين تنفيذ االلتزامات المنصوص عليـھا في االتفاقية.
الممارسة الجيدة ھي إح دى الممارس ات أو السياس ات أو الب رامج الجدي دة أو المن ّقح ة الت ي تس ھم بدرج ة كبي رة ف ي تحقي ـق
األمان النووي .والممارسة الجيدة ھي ممارسة تمت تجربتھا وإثبات جدواھا من قِ َبل طرف متعاقد واحد على األق ل ولكنھ ا
لم تن َّفذ على نطاق واسع من جانب األطراف المتعاقدة األخرى؛ وھي قابلة للتطبيق عل ى األط راف المتعاق دة األخ رى الت ي
لديھا برامج مماثلة.

