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توزيع عام
عربي
األصل :انكليزي

االتفاقية المشتركة بشأن
أمان التصرف في الوقود المستھلك
وأمان التصرف في النفايات المشعة
مبادئ توجيھية بشأن عملية االستعراض

ت م تع ديل "المب ادئ التوجيھي ة بش أن عملي ة االس تعراض" – الت ي اعتم دت ف ي االجتم اع التحض يري
-١
لألط راف المتعاق دة ف ي االتفاقي ة المش تركة المعق ود ف ي الفت رة م ن  ١٠إل ى  ١٢ك انون األول/ديس مبر – ٢٠٠١
وذلك في االجتماع االستعراضي األول لألطراف المتعاقدة المعقود في الفترة من  ٣إلى  ١٤تشرين الثاني/نوفمبر
 ،٢٠٠٣واالجتم اع االس تثنائي لألط راف المتعاق دة المعق ود ف ي  ٧تش رين الث اني/ن وفمبر  ،٢٠٠٥واالجتم اع
االستعراض ي الث اني لألط راف المتعاق دة المعق ود ف ي الفت رة م ن  ١٥إل ى  ٢٤أي ار/م ايو  ،٢٠٠٦واالجتم اع
االستعراض ي الثال ث لألط راف المتعاق دة المعق ود ف ي الفت رة م ن  ١١إل ى  ٢٠أيار/م ايو  ،٢٠٠٩واالجتم اع
االستعراض ي الراب ع لألط راف المتعاق دة المعق ود ف ي الفت رة م ن  ١٤إل ى  ٢٣أيار/م ايو  ،٢٠١٢واالجتم اع
االستثنائي الثاني لألطراف المتعاقدة المعقود في الفترة من  ١٢إلى  ١٣أيار/مايو .٢٠١٤
-٢

وترد في مرفق ھذه الوثيقة "المبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض" ،بصيغتھا المعّدَ لة.
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االتفاقية المشتركة بشأن
أمان التصرف في الوقود المستھلك
وأمان التصرف في النفايات المشعة
مبادئ توجيھية بشأن عملية االستعراض
المحتويات
االتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستھلك وأمان التصرف في النفايات المشعة
مق ِّدمة
أوالً-
ثان ًيا-
ً
ثالثا-

االجتماع التنظيمي وترشيح أعضاء المكتب

راب ًعا-

ھيكل االجتماع االستعراضي

خام ًسا-

توزيع األطراف المتعاقدة على المجموعات القُطرية
عملية االستعراض من جانب المجموعات ال ُقطرية

ساب ًعا-
ثام ًنا-

ً
واجبات الطرف المتعاقد بصفته
عضوا في مجموعة قُطرية
إرشادات ألعضاء المكتب بشأن كيفية تسيير جلسة مجموعة قُطرية

تاس ًعا-

توزيع التقارير الوطنية واإلجراءات الالحقة

عاشرً ا-

التقرير الموجز

ساد ًسا-

الخلفية

المرفق :١
واجبات ومؤھالت أعضاء المكتب لالجتماع االستعراضي لالتفاقية المشتركة
الخلفية
أوالً-
ثانيًا-
ً
ثالثا-

واجبات أعضاء المكتب
مؤھالت أعضاء المكتب

المرفق :٢
فھم مشترك لمصطلحات "الممارسات الجيّدة" و"االقتراحات" و"التحديات"
الممارسات الجيدة
أوالً-
ثانيًا-
ً
ثالثا-

االقتراحات
التحديات
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أوالً -مقدِّ مة
المقصود من ھذه المبادئ التوجيھية ،التي وضعتھا األطراف المتعاقدة بموج ب الم ادة  ٢٩م ن االتفاقي ة،
-١
ھ و أن تق رأ مقترن ة ب نص االتفاقي ة بغ رض ت وفير إرش اد لألط راف المتعاق دة بش أن عملي ة اس تعراض التق ارير
الوطنية التي تقدم بموج ب الم ادة  ،٣٢م ن أج ل تيس ير االس تعراض الك فء لتنفي ذ األط راف المتعاق دة التزاماتھ ا
بمقتضى االتفاقية.
-٢
والھدف من عملية االستعراض ھو دراسة التقارير الوطنية دراسة دقيقة ،لكي يستطيع كل من األطراف
المتعاقدة أن يتعلم من حل ول اآلخ ر لمش اكل األم ان المش تركة والفردي ة المتعلق ة بالتص رف ف ي الوق ود المس تھلك
والتصرف في النفايات المشعة ،وفوق كل شيء أن يسھم في تحقيق وصون مستوى رفيع من األم ان عل ى نط اق
العالم من خالل تبادل بناء لآلراء .ويعتمد نجاح عملية االستعراض على التزام كل طرف من األطراف المتعاق دة
) (١بتفحّ ص برنامجه الوطني واإلبالغ عن المشاكل والمشاكل المحتملة بطريقة مباش رة وص ريحة (٢) ،وط رح
أسئلة صعبة وأحيا ًنا تحديات فيما بين األطراف .ويرد في الجدول  ١جدول زمني بالخطوات المفض ية إل ى انعق اد
أي اجتماع استعراضي.

ثان ًيا -الخلفية
إدراكا ً من األطراف المتعاقدة بأن إجراء االستعراضات للتقارير الوطنية ف ي اجتماع ات دوري ة بموج ب
-٣
الم ادة  ٣٠م ن االتفاقي ة يمك ن أن يتحق ق بكف اءة أكب ر م ن خ الل تك وين مجموع ات فرعي ة ،ق ررت األط راف
المتعاقدة أن تنشئ أفرقة قُطرية لكل اجتماع استعراضي .وستنظر كل مجموعة تفصيليا في التقري ر ال وطني لك ل
عضو في تلك المجموعة ،وستناقش جميع مجاالت المواضيع التي تتناولھا التقارير.
ويمكن أن يقرر اجتماع تنظيمي يعقد قبل االجتماع االستعراض ي عق د جلس ات مواض يع أثن اء االجتم اع
-٤
االستعراضي لتن اول عل ى وج ه أكث ر تحدي داً مواض يع معين ة ق د ال ينظ ر فيھ ا بص ورة كافي ة ف ي إط ار ترتيب ات
المجموعات القُطرية.

ثال ًثا -االجتماع التنظيمي وترشيح أعضاء المكتب
في موعد ال يتأخر عن اثن ي عش ر ش ھرً ا قب ل ك ل اجتم اع استعراض ي ،س يعقد اجتم اع تنظيم ي لتوزي ع
-٥
األط راف المتعاق دة عل ى المجموع ات القُطري ة )انظ ر القس م خام ًس ا( ،والنتخ اب رئ يس ون ائبي رئ يس االجتم اع
االستعراضي ومنسقي المجموعات ومقرريھا ورؤسائھا ونواب رؤسائھا.
-٦
وقبل انعقاد االجتماع التنظيميُ ،تع ِم م األمان ة عل ى األط راف المتعاق دة ُكتي ب معلوم ات أساس ية ينط وي
على إرشادات من قبيل معلومات تمھيدية عن االتفاقية المشتركة وما يرتبط بھا من نظام داخلي ومبادئ توجيھية.
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ثال ًثا -١-ترشيح الرئيس ونائب الرئيس
في موعد ال يتأخر عن ثالثة أشھر قبل االجتماع التنظيمي ،ستطلب األمان ة م ن األط راف المتعاق دة تق ديم
-٧
كتاب ًيا اسم أي شخص يرشحه الطرف المتعاقد النتخابه في منصب الرئيس أو نائب الرئيس .وفي موع د ال يت أخر
عن شھرين قبل االجتم اع التنظيم ي ،وكج زء م ن عملي ة الترش يح ،يق دم الط رف المتعاق د ،كتاب ًي ا ،معلوم ات ع ن
السيرة الذاتية للمرشح ،ومؤھالت ه ،والمس ائل الت ي ينبغ ي أن تعالجھ ا األط راف المتعاق دة خ الل الس نوات ال ثالث
القادمة وموقف المرشح تجاه تلك المس ائل .وس تعمم األمان ة أس ماء المرش حين لمنص ب ال رئيس أو منص بي نائ ب
ال رئيس والمس تندات الداعم ة لترش يحاتھم عل ى كاف ة األط راف المتعاق دة عل ى األق ل ش ھرً ا واح ًدا قب ل االجتم اع
التنظيمي.
وستسعى األطراف المتعاقدة إلى تحقيق توافق اآلراء بش أن ال رئيس ون ائبي ال رئيس م ن ب ين المرش حين
-٨
الذين تمت تسميتھم وف ًقا للفقرة .٧
وس ُيمنح ك ل مرش ح لألم اكن االنتخابي ة ،أو ممثل يھم ،فرص ة لتق ديم ع رض ش فوي قص ير لألط راف
-٩
المتعاقدة في أثناء االجتماع التنظيمي يعالج البنود الواردة في المستندات الداعمة لترشيحاتھم واإلجابة عل ى أس ئلة
األطراف المتعاقدة.

ثال ًثا -٢-ترشيح أعضاء المكتب اآلخرين
 -١٠في موعد ال يتأخر عن ثالثة أشھر قبل االجتماع التنظيمي ،ستطلب األمانة من األطراف المتعاقدة تق ديم
كتاب ًيا اسم أي شخص يرشحه الطرف المتعاقد النتخابه في منصب الرئيس أو نائب الرئيس ،أو مقرر ،أو منس ق.
وفي موعد ال يتأخر عن شھر واحد قبل االجتماع التنظيمي ،ستطلب األمان ة م ن األط راف المتعاق دة تق ديم كتاب ًي ا
اس م أي ش خص يرش حه الط رف المتعاق د النتخاب ه ف ي منص ب ال رئيس أو نائ ب ال رئيس ،أو مق رر ،أو منس ق.
وستعمم األمانة أسماء المرشحين على جميع األطراف المتعاقدة قبل االجتماع التنظيمي.

ثال ًثا -٣-اعتبارات إضافية
ُتشجَّ ع األطراف المتعاقدة عل ى ترش يح مرش حين لألم اكن االنتخابي ة الس الفة ال ذكر واإلش ارة إل ى م ا إذا
-١١
كان ثمة رغبة لدى المرشحين في التقدم لألماكن االنتخابية األخرى في حالة عدم حصولھم على خيارھم األول.
 -١٢ويحتوي المرفق  ١على قائمة بالمؤھالت والخبرة المرغوب فيھم ا ألعض اء المكت ب الم ذكورين أع اله،
وملخ ص لواجب اتھم .و ُتش جع األط راف المتعاق دة عل ى أن تض ع ف ي اعتبارھ ا عن دما تنظ ر ف ي الترش يحات تل ك
المعلومات وكذلك عوامل أخرى مثل التوزيع الجغرافي.
 -١٣وفي أعق اب االجتم اع التنظيم يُ ،تعق د حلق ة عم ل ألعض اء المكت ب الق ادمين والمغ ادرين لش رح عملي ة
االجتماع االستعراضي بالتفصيل ،بما في ذلك الوثائق الرئيسية وتب ادل الخب رات وال دروس المستخلص ة .و ُت دعى
جھات االتصال الوطنية ،كما ھو وارد في المرفق ،للمشاركة في ھذا االجتماع ،إذا اعتبرت ذلك مناسبا ً.
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رابعا ً -ھيكل االجتماع االستعراضي
 -١٤يتوقع أن تكون مدة االجتماعات االستعراضية أس بوعين .وأثن اء االجتم اع ،س تجتمع األط راف المتعاق دة
في مجموعات قُطرية وزعت البلدان عليھا سل ًفا وذلك من أجل استعراض التقارير الوطنية تفصيل ًيا .وعالوة على
جلسات المجموعات القُطرية ھذه ،ستكون ھناك جلسات عامة ،كما ستكون ھناك ،تب ًعا للحاجة ،اجتماعات أخ رى
مختلفة األنواع.

رابعا ً -١-الجلسة العامة االفتتاحية
-١٥
كتابة.

ستبحث المسائل اإلجرائية في جلسة عامة افتتاحية قص يرة .ول ن تقب ل البيان ات الوطني ة ،إن وج دت ،إال

رابعا ً -٢-الجلسة العامة الختامية
-١٦

يوم واحد قبل الجلسة العامة الختامية لالجتماع االستعراضي ،يق دم مق رر ك ل مجموع ة قُطري ة
)أ(
لجميع األطراف المتعاقدة  ،تقريرا كتابيًا يأخذ في االعتب ار اآلراء الت ي أع رب عنھ ا ف ي المناقش ة ح ول
ك ل تقري ر وطن ي ف ي المجموع ة المعني ة ،ويش مل الممارس ات الج ّي دة ،واالقتراح ات والتح ديات ونق اط
االتفاق ونقاط االختالف ويوجز المسائل المشتركة الشاملة التي تح ّددھا المجموعة القُطرية؛

)ب(

في الجلسة العامة الختامية لالجتماع االستعراضي:
’‘١

بالنسبة لكل مجموعة قُطرية على التوالي ،سيقدم مقرر المجموعة المعنية تقريرً ا ش فويًا قص يرً ا
ً
وموجزا يوجز المسائل المشتركة الشاملة التي ح ّددتھا المجموع ة ويط رح ھ ذه المس ائل للنق اش
في الجلسة العامة؛

’‘٢

ستتاح الفرصة لك ل ط رف متعاق د لل رد عل ى األس ئلة الت ي طرح ت و/أو التعليق ات الت ي أب ديت
بشأن تقريره الوطني؛

’‘٣

ستتاح فرصة لجميع األطراف المتعاقدة للتعليق على أي تقرير وطن ي وعل ى تق ارير المق ررين
الكتابية والشفوية؛

’‘٤

سيتم نقاش كامل وصريح للمسائل المشتركة الشاملة المح ّددة ف ي تق ارير المق ررين؛ وينبغ ي أن
يتبع ذلك نق اش بش أن حال ة أم ان التص رف ف ي الوق ود المس تھلك عل ى الص عيد الع المي وبش أن
حالة أمان التصرف في النفايات المشعّة على الصعيد العالمي.

’‘٥

ستناقش االقتراحات المتعلقة بإدخال تغييرات على أي من وثائق االتفاقية أو إجراءاتھا؛

’‘٦

س يناقش موع د االجتم اع االستعراض ي الت الي ،وج دول المواعي د النھائي ة المتعل ق ب ه ،ويتف ق
عليھما؛
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’‘٧

سيناقش التقرير الموجز لالجتماع ويوافق عليه بتوافق آراء األطراف المتعاقدة؛

’‘٨

سيقدم تقرير الرئيس.

 -١٧وينبغي أن تالحظ األط راف المتعاق دة أن م دة الجلس ة العام ة الختامي ة ليس ت معلوم ة عل ى وج ه اليق ين.
ف يمكن أن تس تمر لم دة طويل ة بع د الوق ت الع ادي ال ذي تنتھ ي في ه االجتماع ات ،وذل ك بس بب الحاج ة إل ى تواف ق
اآلراء بش أن التقري ر الم وجز لالجتم اع .ول ذلك يُنص ح المن دوبون بتف ادي التزام ات الس فر ف ي الي وم الخت امي
لالجتماع.

رابعا ً -٣-الجلسات العامة الوسطى
-١٨

يمكن أن تعقد جلسات عامة بدعوة من الرئيس في أي وقت أثناء االجتماع االستعراضي.

رابعا ً -٤-جلسات المجموعات القُطرية
-١٩

ستسير ھذه الجلسات بالطريقة المبينة في القسمين سادسا ً وسابعا ً.

رابعا ً -٥-جلسات األفرقة المفتوحة العضوية
 -٢٠يمكن أن تتخذ األطراف المتعاقدة قرارً ا في جلسة عامة بإنشاء فريق مفتوح العضوية واحد أو أكثر لك ي
يجتمع أثناء االجتماع االستعراضي .وكما يتضح من اسم الفريق المفتوح العض وية ،يمك ن ألي ط رف متعاق د أن
يحضر أي اجتماع من اجتماعات ه .وينبغ ي توثي ق المھ ام الت ي تس ند إل ى الفري ق .والغ رض م ن ھ ذه األفرق ة ھ و
إتاحة الفرصة لمناقشة وتسوية المسائل اإلجرائية وغير اإلجرائية ذات الصلة ب أداء االتفاقي ة وظيفتھ ا قب ل النظ ر
في تلك المسائل في جلسة عام ة .وينبغ ي أن تج دول جلس ات األفرق ة المفتوح ة العض وية بحي ث ال تتض ارب م ع
الجلسات العامة وجلسات المجموعات القُطرية.

خامسا ً -توزيع األطراف المتعاقدة على المجموعات القُطرية
 -٢١في االجتماع التحضيري لالتفاقية المشتركة الذي عقد من  ١٠إلى  ١٤كانون األول/ديسمبر  ٢٠٠١وفقا ً
للمادة  ٢٩من االتفاقية ،أقيمت آلية إلنشاء المجموع ات ال ُقطري ة الخاص ة باالجتماع ات االستعراض ية .وتق رر م ا
يلي:
)أ(

ال ينبغي أن تكون عضوية المجموعات القُطرية بحيث تمثل مناطق جغرافية معينة؛

)ب(

س يتقرر ع دد المجموع ات القُطري ة ألي اجتم اع استعراض ي مع ين ف ي االجتم اع التنظيم ي
الخاص به ،مع مراعاة عدد األطراف المتعاقدة؛

)ج(

من أجل تحقيق اتساع الخبرة الكافي لحفز مناقشة تتسم بالفعالية والكفاءة م ًعا ،ينبغ ي أن تش تمل
كل مجموعة على أعداد متساوية تقريبا ً من األطراف المتعاقدة ذات الخبرة في التصرف في م ا
يرتبط بمحطات القوى النووية من وقود مستھلك ونفايات مشعة؛
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)د(

الطريقة المعتمدة لضمان ذلك ھي ترتيب األطراف المتعاقدة حسب عدد م ا ل ديھا م ن مف اعالت
محطات القوى النووية التي حققت الحرجية ،بما في ذلك المفاعالت الت ي يج ري وق ف تش غيلھا
والمفاعالت التي اكتمل وقف تشغيلھا وف ًقا للتعريف الوارد في االتفاقية ،ث م داخ ل ذل ك الترتي ب
حسب الترتيب الھجائي اإلنكليزي .ثم توزع ھذه األطراف المتعاقدة على المجموعات القُطري ة،
بحيث يوضع الطرف المتعاقد الذي لديه أكبر عدد من مف اعالت الق وى ف ي المجموع ة األول ى،
والطرف المتعاقد الذي لديه أكبر عدد من محطات القوى يلي ذلك في المجموعة الثانية ،وھك ذا
دواليك .وعندما يخصص لكل م ن المجموع ات ط رف متعاق د لدي ه مف اعالت ق وى نووي ة ،تب دأ
عملية التوزيع مرة أخرى ولكن بالترتيب العكسي للمجموعات القُطرية ،بمواصلة المرور عل ى
جمي ع األط راف المتعاق دة الت ي ل ديھا مف اعالت ق وى نووي ة بالترتي ب التن ازلي لع دد مف اعالت
القوى التي لديھا؛

)ھـ(

ينبغي أن يتم توزيع األطراف المتعاقدة التي ليست لديھا مفاعالت قوى نووية على المجموعات
القُطري ة عل ى أس اس الترتي ب الھج ائي ،بمواص لة العملي ة م ن حي ث توقف ت بالنس بة لألط راف
المتعاقدة المش ار إليھ ا ف ي الفق رة )٢١د( .وينبغ ي أن يب دأ ذل ك بح رف ي تم اختي اره عش وائ ًيا ث م
استخدام الحرف األول من اسم بلد كل طرف متعاقد ،بالھجاء اإلنكليزي.

 -٢٢يتع ين عل ى ال دول أو المنظم ات اإلقليمي ة الت ي لھ ا ط ابع تك املي أو أي ط ابع آخ ر الت ي تص دق عل ى
االتفاقية بعد اجتماع تنظيمي ولكن قبل االجتماع االستعراضي المرتبط به بما ال يقل عن  ٩٠يو ًم ا أن تنض م إل ى
عملية االستعراض مع األطراف المتعاقدة األخرى .وينبغي أن تضاف ھذه الدول إلى المجموعات القُطرية القائمة
حسب الترتيب التتابعي لتواريخ التصديق ،بمواصلة العملية من حيث توقفت في إطار الفقرة )٢١ھـ(.
 -٢٣وبموجب أحكام المادة  (٢)٤٠فإن الدول أو المنظمات اإلقليمية التي لھا ط ابع تك املي أو أي ط ابع آخ ر
التي تصدق على االتفاقي ة قب ل أق ل م ن  ٩٠يوم ا ً م ن الت اريخ المح دد الجتم اع استعراض ي )األط راف المص ِّدقة
تصدي ًقا متأخرً ا( لن تصبح أطرافا متعاقدة إال بعد أن يبدأ ذلك االجتماع االستعراضي .غير أنه يج وز الس ماح لھ ا
ب أن تش ارك ف ي االجتم اع االستعراض ي بن ا ًء عل ى ق رار تتخ ذه األط راف المتعاق دة بتواف ق اآلراء .ولتيس ير تل ك
المشاركة ،يتعين أن يعمم رئيس االجتماع االستعراضي على جمي ع األط راف المتعاق دة اقت راح مش اركة الط رف
المصدق تصدي ًقا متأخرً ا وأن يلتمس آراءھا بص دده .وإذا ل م يعت رض أي ط رف متعاق د فيج وز أن ُتم نح للط رف
المصدق تصدي ًقا مت أخرً ا حق وق المش اركة الكامل ة ف ي االجتم اع االستعراض ي .وس تعمم األمان ة ف ي أق رب وق ت
ممكن على جميع األطراف المتعاقدة التقارير الوطنية التي تعدھا األطراف المص دقة تص دي ًقا مت أخرً ا .وينبغ ي أن
ُتضاف ھذه الدول المتعاقدة إلى المجموعات القُطرية القائمة حسب الترتيب التتابعي لتواريخ التص ديق ،بمواص لة
العملية من حيث توقفت في إطار الفقرة )٢١ھـ(.
-٢٤

ويرد في الجدول  ٢نموذج لھذا التقسيم على المجموعات القُطرية بافتراض وجود خمس مجموعات.

سادسا ً -عملية االستعراض من جانب المجموعات القُطرية
 -٢٥كما ھو منصوص علي ه ف ي الفق رة ) (٣م ن الم ادة  ٣٠م ن االتفاقي ة ،يتع ين أن تت اح لك ل ط رف متعاق د
فرصة معقولة لمناقشة التقارير الوطنية المق َّدم ة م ن أي ط رف متعاق د آخ ر .وف ي الفت رة الت ي تس بق ك ل اجتم اع
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استعراض ي بم ا ال يزي د عل ى ثالث ة أش ھر ،يج وز لجمي ع األط راف المتعاق دة أن تق دم أس ئلة و/أو تعليق ات بش أن
التق ارير الوطني ة المنف ردة .وينبغ ي أن تعم م ھ ذه األس ئلة و/أو التعليق ات وال ردود عليھ ا عل ى جمي ع األط راف
المتعاقدة )أنظر القسم تاس ًعا(.
 -٢٦ومن أجل تيسير عملية االستعراض ،ت وزع األط راف المتعاق دة الت ي تحض ر اجتما ًع ا استعراض ًيا عل ى
المجموعات القُطرية )انظر القسم خام ًسا( .والغرض من جلسات المجموعات القُطرية ھو أن تناقش م ًعا التق ارير
الوطنية المقدمة من األطراف المتعاقدة األعضاء في المجموعة القُطرية .ومن أجل بل وغ غاي ات االتفاقي ة ،ينبغ ي
أن يكون ھذا االستعراض دقي ًقا وأن يقوم به أعضاء المجموعة القُطرية بطريقة بناءة وينبغي أن يعزز المناقش ات
المفيدة والصريحة قصد تحديد الممارسات الجيّدة ،واالقتراحات والتحديات وغير ذلك من المسائل المھمة لتحسين
أمان التصرف في النفيات المشعة والوقود المستھلك.
-٢٧

وينبغي أن تجدول جلسات المجموعات القُطرية بحيث ال تتضارب مع الجلسات العامة.

 -٢٨في حين يجوز ألي طرف متعاقد أن يحضر أي جلسة لمجموعة قُطريةُ ،تشجّ ع األطراف المتعاقدة عل ى
تزوي د األمان ة قب ل ك ل اجتم اع استعراض ي بأس بوعين عل ى األق ل بقائم ة بم ا تعت زم أن تحض ره م ن جلس ات
المجموعات القُطرية ،لكي يتسنى لألمانة أن تتخذ الترتيبات المالئمة الخاصة بأماكن االجتماعات وباللوجس تيات.
ويتوقع من أي طرف متعاقد أن يشارك في جميع االستعراضات التي تقوم بھا المجموعة القُطرية التي ھو عضو
فيھا.
 -٢٩وينبغ ي أن تض طلع األط راف المتعاق دة ب دور قي ادي بالنس بة لھيئاتھ ا الرقابي ة ف ي وفودھ ا الت ي تحض ر
جلسات المجموعات القُطرية.
 -٣٠ويتعين أن تتيح كل مجموعة قُطرية مقدارً ا مالئ ًما من الزمن ،ال يزيد على يوم كامل واحد ،لمناقشة ك ل
تقرير وطني .ويمكن أن يحدد الستعراضات التقارير الوطنية األقصر نصف يوم ف ي الج دول الزمن ي ،إال عن دما
تستخدم الترجم ة الفوري ة ف ي جلس ة المجموع ة القُطري ة ،وف ي ھ ذه الحال ة ينبغ ي أن يخص ص مزي د م ن الوق ت.
وسيكون الزمن اإلجمالي المتاح لجلسات المجموعات قد تقرر في االجتماع التنظيمي.
 -٣١وينبغي أن تبدأ الجلسة االستعراضية في كل مجموعة قُطرية بعرض موجز من الطرف المتعاقد المع ين
الذي سيُستعرض تقريره .ثم ينبغي أن يناقش ھذا الطرف المتعاقد األسئلة الفنية المكتوبة التي سبق أن أرسلت إلى
منسق المجموعة وإلى الطرف المتعاقد المعني .وبعد ذلك ينبغي أن تكون ھناك فترة مناقشة بشأن التقري ر وبش أن
جميع األسئلة التي قدمت .وينبغي أن يتمث ل أح د األھ داف الرئيس ية ل دورة االس تعراض ف ي تحدي د أي ممارس ات
جيّدة أو اقتراحات أو تحديات أو غير ذلك من المسائل التي قد تكون مس ألة مش تركة ش املة ينبغ ي إب راز أھميتھ ا
في تحسين األمان .وفي نھاية أي جلسة ،ينبغي أن يقدم مقرر المجموع ة القُطري ة إل ى المش اركين تقري رً ا م ً
وجزا
ع ن الجلس ة .وبعدئ ذ ينبغ ي أن يع د المق رر تقري ر الجلس ة ،وأن يتحص ل عل ى موافق ة أعض اء المجموع ة عل ى
التقرير.
 -٣٢وينبغي أن توفر تقارير المقررين اليومية لرئيس االجتماع االستعراضي ولألمانة في غضون نصف يوم
م ن نھاي ة جلس ة المجموع ة القُطري ة ذات الص لة ،بغي ة تيس ير إع داد التقري ر الم وجز اإلجم الي لالجتم اع
االستعراضي.
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-٣٣

وينبغي تكرار ھذه العملية بالنسبة لكل تقرير وطني.

 -٣٤وينبغ ي أن ين اقش أعض اء المجموع ة القُطري ة فح وى ك ل م ن التقري ر الكت ابي والتقري ر الش فوي ال ذين
سيقدمھما مقرر المجموعة القُطرية في الجلسة العامة ويوافقوا عليھما.
 -٣٥وستحفظ األمانة تقارير المقررين اليومية في سرية .وأثناء اجتم اع أعض اء المكت ب ال ذي يس بق مباش رة
بدء االجتماع االستعراضي التالي ،ستعطى نسخة من تقري ر ك ل ط رف متعاق د لجمي ع أعض اء مكت ب المجموع ة
القُطرية.

سابعا ً -واجبات الطرف المتعاقد بصفته عضواً في مجموعة قُطرية
 -٣٦تشترط المادة  ٣٣من االتفاقية المشتركة على األطراف المتعاقدة أن تحضر اجتماع ات األط راف .وم ن
ث م ف إن حض ور االجتماع ات االستعراض ية إلزام ي .والغ رض م ن االجتماع ات االستعراض ية ھ و اس تعراض
التقارير الوطنية .ويتم االستعراض في المجموعات القُطرية .ومن ثم يترتب على ذلك أن على ك ل ط رف متعاق د
التزام ھام بأن يشارك مشاركة كاملة في مجموعته القُطرية.
 -٣٧وبالتالي فإن على كل طرف متعاقد مجموعتين من الواجبات ،إحداھما أن يخضع لالستعراض من جانب
األطراف المتعاقدة ،واألخرى أن يستعرض تقارير األعضاء اآلخرين في المجموعة القُطرية التي خصص لھا.
-٣٨

ً
عضوا في مجموعة قُطرية ،بما يلي:
وينبغي للطرف المتعاقد أن يقوم ،بصفته
)أ(

أن يدرس تفصيليا ً التقارير الوطنية لجميع أعضاء مجموعته اآلخرين؛

)ب(

أن يبلغ األطراف المتعاقدة األخرى في المجموعة القُطرية ،مباش رة ع ن طري ق نق اط االتص ال
المحددة ،وكذلك عن طريق منسق المجموعة المعني ،بأي أسئلة وتعليقات تنش أ م ن استعراض ه
للتقارير الوطنية؛

)ج(

أن يشارك ،أثناء جلسات المجموعة القُطرية ،في مناقشة عميقة للتقرير الوطني لك ل عض و ف ي
المجموعة.

 -٣٩وفيم ا يتعل ق بالخض وع لالس تعراض م ن جان ب األط راف المتعاق دة األخ رى ،ينبغ ي أن يق وم الط رف
المتعاقد بما يلي:
)أ(

أن يعد تقريراً تفصيليا ً على النحو الذي تقضي به المادة  ٣٢من االتفاقية؛

)ب(

وأن يقدم أجوبة عن األسئلة والتعليقات المكتوبة المقدمة م ن األط راف المتعاق دة األخ رى بش أن
تقريره الوطني؛
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)ج(

وأن يحاول أن يصدر لجميع األطراف المتعاقدة األخرى ومنسق المجموع ة ومق رر المجموع ة
واألمان ة ،قب ل ش ھر عل ى األق ل م ن ب دء االجتم اع االستعراض ي ،تجمي ًع ا لألس ئلة والتعليق ات
واألجوبة المرتبطة بھا بشأن تقريره الوطني؛

)د(

وأن يقدم إلى مجموعته القُطرية أثناء االجتماع االستعراضي تقريراً يستند إل ى تقري ره ال وطني
واألسئلة والتعليقات الناشئة منه؛

)ھـ(

وأن ي وافي رئ يس المجموع ة القُطري ة بنس خة م ن م ادة الع رض ،قب ل ظھ ر الي وم ال ذي يس بق
موعد العرض ،حتى يتسنى توزيعه على مسؤولي المجموعات القُطري ة وأعض ائھا قب ل اختت ام
األعمال؛

)و(

وأن يصل إلى غرف ة اجتم اع المجموع ة القُطري ة قب ل  ١٥دقيق ة م ن ب دء الع رض الس تعراض
المسائل اللوجستية مع رئيس المجموعة القُطرية.

ثامنا ً -إرشادات ألعضاء المكتب بشأن كيفية تسيير جلسة مجموعة قُطرية
 -٤٠الھدف من جلسات أي مجموعة قُطرية أثناء أي اجتم اع استعراض ي لالتفاقي ة المش تركة ھ و اس تعراض
التقارير الوطنية المقدمة من األطراف المتعاقدة األعضاء في المجموعة القُطرية .وكما ھ و مب ين ف ي الفق رة ،٢٦
ينبغي أن يكون ھذا االستعراض شامالً وبنا ًء وص ريحا ً .ويق وم أعض اء مكت ب ك ل مجموع ة قُطري ة ب دور حاس م
األھمية في بلوغ مدى الجودة التي تحقق بھا المجموعة القُطرية ھذا الھدف.
 -٤١وأعضاء مكتب المجموعة القُطرية ھم رئيسھا ونائب رئيسھا ومنسقھا ومقررھا .وسيكون ھ ؤالء جمي ًع ا
قد انتخبوا في االجتماع التنظيمي الذي يعقد قبل االجتماع االستعراضي.
 -٤٢وأثن اء الفت رة الوس يطة ب ين االجتم اع التنظيم ي واالجتم اع االستعراض ي ،س تكون التق ارير الوطني ة ق د
وزع ت وس تكون األس ئلة والتعليق ات وال ردود المكتوب ة ق د وردت .ويتلق ى المق رر التق ارير الوطني ة واألس ئلة
والتعليق ات واألجوب ة نياب ة ع ن مجموعت ه القُطري ة ،وس يعد تحل يالً لھ ذه الم واد ويُح ّدد أي ا ّتجاھ ات قب ل بداي ة
االجتماع االستعراضي .وسترسل نسخة من التحليل ،بص فة س رية ،إل ى جمي ع أعض اء المكت ب اآلخ رين وجمي ع
األطراف المتعاقدة التي ھي أعضاء في المجموعة القُطرية .وبعد اختتام االجتماع االستعراضي ،س تتولى األمان ة
تحميل تحاليل المنسِّقين لكل مجموعة من مجموعات االستعراض القُطرية ووضعھا على الموق ع الش بكي الم ؤمّن
الخاص باالتفاقية المشتركة ).(http://jc.iaea.org
 -٤٣وينبغي لكل عضو مكتب في المجموعة القُطرية أن يتعرف على التقارير الوطنية المقدمة م ن األط راف
المتعاقدة التي ھي أعضاء في المجموعة القُطرية ،وعلى تحليل المنسق ،قبل الحضور لالجتماع االستعراضي.
 -٤٤وينبغ ي أن يعق د أعض اء مكت ب االجتم اع االستعراض ي ،م ع م وظفي األمان ة ال ذين سيش اركون ف ي
االجتماع االستعراضي ،اجتما ًعا لمدة يومين مباشرة قبل بداية االجتماع االستعراضي .وفي اليوم األول من ھذين
اليومين ،ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن مواضيع مثل ھيكل ومحتوى تقارير المقرر اليومي ة ،وتوقي ت الجلس ات،
والكيفي ة الت ي س يتفاعل بھ ا المكت ب م ع المجموع ات القُطري ة ،وش كل تق ارير المق رر إل ى الجلس ة العام ة
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الختامية ،الخ .وينبغي أن يكرس اليوم الثاني الجتماعات منفصلة لكل مجموع ة م ن أعض اء مكات ب المجموع ات
القُطرية ،مع أعضاء األمانة الذين سيساعدون المجموعة .وأثناء ھذه االجتماعات ،ينبغي أن تن اقش ك ل مجموع ة
من أعضاء المكاتب تحليل المقرر بشيء من التفصيل ،ألن ھذا التحلي ل يح دد ويلخ ص األس ئلة والتعليق ات بش أن
كل مادة من مواد االتفاقية ،والمسائل الرئيسية المنبثقة من تلك األسئلة والتعليقات .وسيتلقى أعضاء المكتب أي ً
ضا
ً
نسخا م ن تق ارير المق رر المنبثق ة م ن االجتم اع االستعراض ي الس ابق ،بالنس بة لألط راف المتعاق دة الت ي تض مھا
المجموعة القُطرية .وينبغ ي أن ت درس ھ ذه التق ارير لمعرف ة أي بن د أوص ي بمتابعت ه .وينبغ ي أن ين اقش أعض اء
المكاتب أي ً
ضا طريقة العمل التي يعتزمون اتباعھا أثناء االجتماع االستعراضي.
 -٤٥ول دى التحض ير لجلس ة المجموع ة القُطري ة ،ينبغ ي أن يع د رئ يس المجموع ة القُطري ة ص يغة م وجزة
لتقرير المقرر ،تسرد النقاط المنفردة الواردة في إطار كل عنوان من عناوين التقرير .وقبل بدء جلس ة المجموع ة
القُطرية ،ينبغي أن تكون لدى كل من أعضاء مكتب المجموعة نسخة من ھذه القائمة الموجزة.
 -٤٦وأثناء تقديم الع رض والمناقش ات الت ي تلي ه ف ي المجموع ة القُطري ة ،ينبغ ي أن يس تخدم أعض اء المكت ب
القائم ة المختص رة بص فة قائم ة مرجعي ة للبن ود الت ي س تناقش .وإذا ل م ي ذكر أي بن د فينبغ ي أن يح رص رئ يس
المجموعة على إثارته قبل اختتام الجلسة .وينبغي أن يب ادر ال رئيس اس تباقيا ً ،إذا ل زم األم ر ،إل ى تش جيع ك ل م ن
أعض اء المجموع ة القُطري ة عل ى المش اركة ف ي المناقش ة ،والس يما مناقش ة البن ود الص عبة .وباتب اع ھ ذا ال نھج
النظ امي ،يس تطيع ال رئيس أن يض من أن تتن اول المجموع ة القُطري ة تن اوالً ش امالً ك الً م ن التق ارير والع روض
الوطنية ،ويمكن ،باتباع أسلوب العمل الجماعي ،توزيع عبء العمل الذي ينطوي عليه األمر بطريقة معقولة ب ين
أعضاء مكتب المجموعة القُطرية.
-٤٧

وجوھر النھج الموصى به ھو كما يلي:
)أ(

التحضير الدقيق من جانب رئيس المجموعة القُطرية ،لكي يكون مل ًما بالمس ائل الت ي يحتم ل أن
تكون ذات صلة ،قبل جلس ة المجموع ة القُطري ة .وتقري ر المق رر ھ و البداي ة البديھي ة للتحض ير
التفصيلي؛

)ب(

وأن جمي ع أعض اء مكت ب المجموع ة القُطري ة ينبغ ي أيض ا ً أن يكون وا ملم ين بالمس ائل ،لك ي
يتمكنوا من المشاركة الفعالة في العمل الجماعي خالل جلسات المجموعة القُطرية؛

)ج(

وأن أعض اء المكت ب ينبغ ي أن يت ذكروا أن عل يھم واج ب التش جيع عل ى إج راء مناقش ة وافي ة
وحوار أمثل عقب كل عرض وطني؛

)د(

وأنه ينبغي للرئيس أن ينظم االستفادة من الوقت المت اح م ن أج ل النظ ر ف ي ك ل تقري ر وطن ي،
بما يكفل استفادة المجموعة القُطرية عل ى النح و األمث ل م ن الوق ت المخص ص للمناقش ة ض من
حدود الفترة الزمنية المخصصة للجلسة وأن يشجع على إجراء نقاش مفيد وصريح قصد تحدي د
الممارس ات الج ّي دة ،واالقتراح ات والتح ديات وغي ر ذل ك م ن المس ائل المھم ة لتحس ين أم ان
التصرف في النفيات المشعة والوقود المستھلك .والوقت المتاح للجلسة االستعراض ية ينبغ ي أن
يق ّس م كالت الي :الثل ث للع رض والثل ث للمناقش ة والثل ث لتحض ير تقري ر المق رر الي ومي بش أن
الجلسة واالتفاق عليه؛
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)ھـ(

وأن أعضاء المكاتب ينبغ ي أن يكون وا رھ ن اإلش ارة لمس اعدة المق ررين ،بحس ب الحاج ة ،ف ي
إعداد التقري ر الي ومي لك ل مجموع ة قُطري ة وتق ارير المق ررين الكتابي ة والش فوية المقدم ة إل ى
الجلسة العامة .ولتحقيق ذلك ،ينبغي أن يكون رئيس المجموعة القُطرية متنبھا ً إلمكاني ة الحاج ة
إلى السماح للمقرر بمغادرة الجلسة مؤق ًتا م ن أج ل كتاب ة ج زء معق د أو مثي ر لالخ تالف بص فة
خاصة من التقرير بينما ال يزال ذلك الجزء حاضرً ا في ذھن المقرر .وفي ھذه الحاالت ،يقترح
أن يتولى نائب رئيس المجموعة دور المقرر مؤقتا ً.

تاسعا ً -توزيع التقارير الوطنية واإلجراءات الالحقة
ينبغي لكل طرف متعاقد أن يقدم إلى أمانة االجتماع االستعراضي ،قبل ك ل اجتم اع استعراض ي بس بعة
-٤٨
أشھر على األقل ،تقريره الوطني بموجب المادة  ٣٢من االتفاقية ،من أجل تعميمه على جميع األطراف المتعاق دة
وإلى المراقبين المدعوين بموجب الم ادة  (٢)٣٣م ن االتفاقي ة .ونبغ ي تق ديم التقري ر ال وطني )أ( إلكترون ًي ا ،عب ر
الموق ع الش بكي الم ؤمّن ،ف ي مل ف واح د بنس ق  .PDFوينبغ ي أال يتج اوز حج م المل ف ،بم ا ف ي ذل ك األش كال
والجداول والشرائح وغيرھا المدمج ة ف ي التقري ر ٥ ،ميغاباي ت؛ )ب( وف ي نس خة مطبوع ة واح دة ،إل ى األمان ة،
وفي وثيقة مجمّعة واحدة تحتوي على المتن الرئيسي وك ذلك جمي ع المرفق ات .ويتع ين عل ى ال دول أو المنظم ات
اإلقليمي ة الت ي لھ ا ط ابع تك املي أو أي ط ابع آخ ر الت ي تص دق عل ى االتفاقي ة بع د اجتم اع تنظيم ي ولك ن قب ل
االجتماع االستعراضي المرتبط به بما ال يقل عن  ٩٠يو ًما أن تقدم في أق رب وق ت ممك ن ،وف ي موع د ال يت أخر
على أية حال عن  ٩٠يو ًما قبل االجتماع االستعراضي ،تقريرً ا وطن ًيا بموجب المادة  ٣٢من االتفاقية ،ويح ق لھ ا
أن تتلقى التقارير الوطنية األخرى.
 -٤٩وينبغي عندئذ أن يجري كل طرف متعاقد استعرا ً
ضا تفصيل ًيا للتقارير الوطني ة لألط راف المتعاق دة الت ي
تضمھا مجموعته القُطرية ،والتقارير الوطنية لألطراف المتعاقدة األخرى إلى المدى الذي يرغب فيه .وينبغ ي أن
ترس ل األس ئلة والتعليق ات بش أن التقري ر ال وطني ألي ط رف متعاق د إل ى نقط ة االتص ال الخاص ة ب ذلك الط رف
المتعاقد .وينشر الطرف المتعاقد ھذه األسئلة والتعليقات ،على األقل ثالثة أشھر قبل كل اجتماع استعراض ي ،ف ي
قاعدة بيانات مؤمّنة ومقيـّدة قائمة عل ى اإلنترن ت تتيحھ ا وت ديرھا األمان ة .و ُتع د قاع دة البيان ات المؤمّن ة والمق ّي دة
الوسيلة التي يتم من خاللھا تعميم تلك األسئلة والتعليقات عل ى جمي ع األط راف المتعاق دة .وينبغ ي أن تق دم أجوب ة
مكتوبة على األسئلة والتعليقات قبل االجتماع االستعراضي بشھر واحد على األق ل .وينبغ ي أن تح اول األط راف
المتعاق دة أن تق دم إل ى جمي ع األط راف المتعاق دة األخ رى ومنس ق المجموع ة ومق رر المجموع ة واألمان ة قب ل
االجتماع االستعراضي بشھر تجمي ًعا لألسئلة والتعليقات بشأن تقاريرھا الوطنية ولألجوب ة عليھ ا .وبھ ذه الطريق ة
سيكون كل طرف متعاق د م در ًكا لجمي ع المس ائل المطروح ة وال ردود المرتبط ة بھ ا بش أن ك ل تقري ر وطن ي قب ل
االجتماع االستعراضي.
 -٥٠و ُتشجَّ ع األطراف المتعاقدة على استخدام الوسائل االلكتروني ة لتق ديم وتوزي ع التق ارير الوطني ة واألس ئلة
والتعليقات واألجوبة ،ولكن استخدام األساليب التقليدية مقبول أي ً
ض ا .ويج وز لألط راف المتعاق دة اختي ار اس تخدام
التحميل على دفع ات عن د االقتض اء .وتت ولى جھ ة االتص ال للط رف المتعاق د المس ؤولية عل ى توكي د الج ودة ب أن
تكون األسئلة واألجوبة المحمّلة صحيحة ،وأن تكون األجوب ة وافي ة وش افية بالنس بة لف رادى األس ئلة أو التعليق ات
المثارة من طرف مستعرضي التقرير الوطني.
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 -٥١وإذا قدم طرف متعاقد أسئلة وتعليقات ف ي وق ت مت أخر م ن العملي ة )عل ى ض وء الت واريخ المتف ق عليھ ا
ل ذلك التق ديم( ،ال ينبغ ي قب ول تل ك األس ئلة والتعليق ات م ا ل م تواف ق عل ى ذل ك الدول ة المتعاق دة المتلقي ة ورئ يس
المجموعة القُطرية المعني.

عاشراً -التقرير الموجز
 -٥٢كم ا ھ و منص وص علي ه ف ي الم ادة  ٣٤م ن االتفاقي ة ،يل زم نش ر تقري ر م وجز ف ي نھاي ة ك ل اجتم اع
استعراض ي .وينبغ ي أن يع د ال رئيس ھ ذا التقري ر الم وجز وأن يقدم ه إل ى الجلس ة العام ة الختامي ة لك ي تعتم ده
األط راف المتعاق دة بتواف ق اآلراء .والتقري ر الم وجز ھ و للتوزي ع الع ام ،وينبغ ي أن يك ون مختص راً وواض حا ً.
وينبغي أن يلخص المسائل الرئيسية ،ويمكن أن يكون ذلك بالجمع بين النقاط الھامة الواردة ف ي تق ارير المق ررين
التي تلخص مناقشات المجموعات القُطرية .وال ينبغ ي أن يح دد التقري ر أي ط رف متعاق د مع ين باالس م ،إال كم ا
ھ و منص وص علي ه أدن اه ،ولك ن ينبغ ي أن يب رز المس ائل المش تركة الش املة الت ي تح ّددھا األط راف المتعاق دة.
وينبغي أيضا أن يقدم توصيات بشأن المستقبل بحسب االقتضاء .وسيحدد التقرير الم وجز أي أط راف متعاق دة ل م
تق دم تق ارير وطني ة أو ل م تحض ر االجتم اع االستعراض ي .وينبغ ي أن يع د رئ يس االجتم اع "تقري ر ال رئيس".
وينبغي أن يلخص ھذا التقري ر اس تنباطات االجتم اع الرئيس ية وأن يحت وي عل ى معلوم ات أخ رى مفي دة لألمان ة،
وعلى س بيل المث ال تعليق ات أو اقتراح ات لوجس تية مالئم ة ،وتفاص يل أي تع ديالت للوث ائق الداعم ة واف ق عليھ ا
االجتماع االستعراضي ،وغير ذلك من المواد المماثلة .وينبغي أن يع رض ھ ذا التقري ر عل ى األط راف المتعاق دة
لكي تنظر فيه ،ولكن ليس مقصو ًدا منه أن يكون وثيقة متاحة للجمھور.

الجدول  :١الجدول الزمني *

االجتماع
التنظيمي

الموعد النھائي
لتقديم التقارير
الوطنية

الموعد النھائي
لتقديم األسئلة
والتعليقات

الموعد النھائي لتقديم
الردود وللتجميع
االختياري لألسئلة
واألجوبة

الموعد النھائي
لإلبالغ بالمشاركة
في المجموعات
القُطرية

اجتماع أعضاء
المكتب

بدء االجتماع
االستعراضي

 ١٢ -شھراً

 ٧ -أشھر

 ٣ -أشھر

 -شھر واحد

 -أسبوعان

 -يومان

صفر

الفقرتان  ٢٥و٤٩
من المبادئ
التوجيھية بشأن
عملية االستعراض

الفقرتان )٣٩ج( و٤٩
من المبادئ التوجيھية
بشأن عملية االستعراض

الفقرة  ٢٨من
المبادئ التوجيھية
بشأن عملية
االستعراض

الفقرة  ٤٤من
المبادئ التوجيھية
بشأن عملية
االستعراض

المادة  ٣٠من
االتفاقية

المادة  ١-١١من المادة  ٣٨من
النظام الداخلي
النظام الداخلي
والالئحة المالية والالئحة المالية

* األوقات المبينة في ھذا الجدول تقريبية .وستحدد المواعيد النھائية الدقيقة لألحداث وتوقيت األحداث وفقا ً لالتفاقية وللقواعد والمبادئ التوجيھية والممارسات ذات الصلة.
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-٣
-٤
-٥

ھذا الجدول لألغراض التوضيحية فقط .وسيتم التوزيع الفعلي لألطراف المتعاقدة على المجموعات اإلقليمية في كل اجتماع تنظيمي على حدة.
عدد مفاعالت القوى النووية الم درج ب ين قوس ين ھ و لألغ راض التوض يحية .وس يقوم ك ل ط رف متعاق د ف ي ك ل اجتم اع تنظيم ي بتأكي د األع داد الفعلي ة
لمفاعالت محطات القوى النووية.
ُ
بالنسبة لھذا النموذج ،شكلت خمس مجموعات قطرية.
الحرف العشوائي المستعمل في ھذا النموذج كنقطة بداية لتوزيع األطراف المتعاقدة التي ليست لديھا محطات قوى نووية ھو الحرف اإلنكليزي "."A
استخدمت في ھذا النموذج األطراف المتعاقدة في يوم  ١٠تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠٠٤
المجموعة ١

المجموعة ٢

المجموعة ٣

المجموعة ٤

المجموعة ٥

الواليات المتحدة األمريكية )(١٣٦

فرنسا )(٧١

اليابان )(٥٦

المملكة المتحدة )(٤٥

ألمانيا )(٣٦

إسبانيا )(١٠

السويد )(١٢

أوكرانيا )(١٧

جمھورية كوريا )(١٨

كندا )(٢٥

بلجيكا )(٧

سلوفاكيا )(٧

بلغاريا )(٦

الجمھورية التشيكية )(٦

سويسرا )(٦

ھولندا )(٢

ليتوانيا )(٢

األرجنتين )(٢

ھنغاريا )(٤

فنلندا )(٤

رومانيا )(١

سلوفينيا )(١

أستراليا )صفر(

النمسا )صفر(

بيالروس )صفر(

كرواتيا )صفر(

لكسمبورغ )صفر(

التفيا )صفر(

آيرلندا )صفر(

اليونان )صفر(

الدانمرك )صفر(

المغرب )صفر(

النرويج )صفر(

بولندا )صفر(

الملحق
الصفحة ١٤

مالحظات:
-١
-٢
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المرفق ١
واجبات ومؤھالت أعضاء المكتب لالجتماع
االستعراضي لالتفاقية المشتركة
أوالً -الخلفية
نتيجة للخبرة التي اكتسبت في االجتماع االستعراضي األول لألطراف المتعاقدة الذي عقد م ن  ٣إل ى  ١٤تش رين
الثاني/نوفمبر  ،٢٠٠٣وضعت المبادئ التوجيھية التالية التي تبين واجب ات وم ؤھالت أعض اء مكت ب أي اجتم اع
استعراض ي .وعل ى ال رغم م ن أن القائم ة ليس ت ش املة فإنھ ا تح دد الواجب ات الرئيس ية والم ؤھالت الجوھري ة
ألعضاء المكتب ھؤالء.

ثانيا ً -واجبات أعضاء المكتب
ثانيا ً -١-الرئيس
)أ(

أن يتولى رئاسة الجلسات العامة لالجتماع االستعراضي؛

)ب(

أن يتولى رئاسة اجتماعات المكتب؛

)ج(

أن يقوم ،بوجه عام ،بإدارة ومراقبة عملية االستعراض وسير االجتماع االستعراضي؛

)د(

أن يتولى تمثيل االجتماع االستعراضي أمام وسائل اإلعالم ،حسب االقتضاء؛

)ھـ(

أن يع د مش روع تقري ر م وجز لالجتم اع االستعراض ي وتقري ر ال رئيس ع ن االجتم اع
االستعراضي؛

)و(

أن ي دير أعم ال المكت ب ف ي الفت رة الت ي تل ي االجتم اع االستعراض ي حت ى االجتم اع التنظيم ي
التالي.

ثانيا ً -٢-نائب الرئيس
)أ(

أن يتولى رئاسة االجتماع االستعراضي إذا لزم األمر؛

)ب(

أن يشارك في اجتماعات المكتب؛

)ج(

أن يساعد الرئيس حسب االقتضاء؛

)د(

أن يتولى رئاسة اجتماعات األفرقة المفتوحة العضوية التي تنشئھا الجلس ات العام ة ،إذا ق ررت
األطراف المتعاقدة ذلك في الجلسة العامة.
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ثانيا ً -٣-رئيس المجموعة القُطرية
)أ(

أن يترأس ،وأن يدير بوجه عام ،اجتماعات المجموعة القُطرية؛

)ب(

أن يشجع ويحث على مناقشة القضايا ذات الصلة في اجتماع المجموعة القُطرية؛

)ج(

أن يدرس التقارير الوطنية الخاصة بمجموعته القُطرية ،قبل عرضھا؛

)د(

أن يكون مل ًما بالقضايا الرئيسية الناشئة عن األسئلة واألجوبة المتعلقة بكل من التقارير الوطنية
التي سينظر فيھا في مجموعته؛

)ھـ(

أن يساند المقرِّ ر لدى إعداد تقارير المقرر؛

)و(

أن يشارك في اجتماعات المكتب؛

)ز(

أن ينفذ في مجموعته القُطرية مقررات المكتب؛

)ح(

أن يبلغ المكت ب بالتق دم المح رز ف ي مجموعت ه القُطري ة وب أي مس ائل تنظيمي ة تنش أ فيم ا يتعل ق
بذلك التقدم.

ثانيا ً -٤-نائب رئيس المجموعة
)أ(

أن يتولى رئاسة المجموعة القُطرية إذا لزم ذلك؛

)ب(

أن يساند المقرِّ ر لدى إعداد تقارير المقرر؛

)ج(

أن يتولى منصب المقرر إذا لزم األمر أثناء مناقشات المجموعة القُطرية ،وذل ك م ثالً م ن أج ل
الس ماح للمق رر ب أن يت رك المجموع ة القُطري ة مؤق ًت ا لك ي يس جل ف ورً ا ف ي ش كل كت ابي نت اج
مناقشات معقدة.

ثانيا ً -٥-المقرر
)أ(

أن يكون مل ًما بالتقارير الوطنية التي ستعرض في مجموعته القُطرية ،وبتحليل المنسِّق؛

)ب(

أن يسجل جوھر مناقشة كل من التقارير الوطنية في جلسات مجموعته القُطرية؛

)ج(

أن يح دد المواض يع والقض ايا الت ي تتف ق المجموع ة عل ى أنھ ا تمث ل ممارس ة جي دة واقتراح ات
وتحديات؛

)د(

أن يبرز المواضيع والمسائل التي قد ُتح ّددھا المجموعة القُطرية على أنھا تمثل مسائل مش تركة
شاملة؛

)ھـ(

أن يحدد المواضيع والمسائل التي تتفق المجموعة القُطري ة عل ى أنھ ا تمث ل مج االت يستص وب
أن تحظى بالمتابعة في اجتماع استعراضي الحق؛
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)و(

أن يعد تقريرً ا بعد كل عرض وطني ،يلخص البنود الواردة أعاله؛

)ز(

أن ينقح ذلك التقرير بعد المناقشات التي ُتجرى في المجموعة القُطرية؛

)ح(

أن يعد ،ويقدم إلى األطراف المتعاقدة ،تقريرً ا كتاب ًيا يوجز المناقشات التي دارت في المجموع ة
القُطري ة أثن اء االجتم اع االستعراض ي واالس تنتاجات الت ي انتھ ت إليھ ا تل ك المناقش ات وي وجز
المس ائل المش تركة الش املة الت ي تح ّددھا المجموع ة القُطري ة ويق دم تقري رً ا ش فو ًيا ف ي الجلس ة
العامة يوجز المسائل المشتركة الشاملة؛

)ط(

أن يع د التق ارير الم ذكورة أع اله وف ًق ا للش كل والتوقي ت والتفاص يل األخ رى الت ي يوج ه بھ ا
المكتب.

ثانيا ً -٦-المنسق
)أ(

أن يعد المواضيع والقضايا الرئيسية الناشئة عن تلك األسئلة والتعليق ات واألجوب ة والت ي ينبغ ي
أن تثار في المناقشة في مجموعته القُطرية؛

)ب(

أن يقوم بما تقدم وف ًق ا للج داول الزمني ة المح ددة وباألش كال المتف ق عليھ ا ،وأن يت ابع األم ر م ع
نقاط االتصال الوطنية عندما يبدو مرجحً ا أنھا ستتجاوز المواعيد النھائية؛

)ج(

أن يزود أعضاء مكاتب المجموعات القُطرية بالتحلي ل الم ذكور أع اله لك ي يكون وا عل ى دراي ة
جيدة بالقضايا قبل بداية االجتماع االستعراضي.

ثانيا ً -٧-جھات االتصال الوطنية
سيتم تعيين جھات االتصال الوطنية من قِ َبل كل طرف متعاقد ويُنتظر منھا ما يلي:

)أ(

الوصول إلى قاع دة البيان ات اآلمن ة والمق ّي دة الخاص ة باالتفاقي ة المش تركة ورص دھا عل ى نح و
من تظم )"الموق ع الش بكي اآلم ن لالتفاقي ة"( ،إل ى جان ب الح ق ف ي تحمي ل وث ائق وطني ة وأس ئلة
وأجوبة؛

)ب(

القيام ،على الصعيد الوطني ،بتعميم المعلومات التي تصدر على الموقع الشبكي اآلمن لالتفاقية؛

)ج(

تيسير إحراز تقدم بشأن المسائل المتعلقة باالتفاقية في الدولة العضو التي تنتمي إليھا؛

)د(

االضطالع بدور جھة االتصال لمنسق المجموعات القُطرية قبل كل اجتماع استعراضي؛

)ھ(

النظر في المشاركة في االجتماع الذي يدوم يومًا واح ًدا للمكتب الجديد والمكتب المنتھية واليت ه
لالتفاقية المشتركة.
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ثالثا ً -مؤھالت أعضاء المكتب
ملحوظة
بصفة عامة ،يستصوب أن تكون لدى المرشح لمنصب عضو مكتب خبرة بش أن االتفاقي ة المش تركة ،وخصو ً
صا
في اجتم اع س ابق م ن االجتماع ات االستعراض ية لالتفاقي ة ،رغ م أن ھ ذه الخب رة ال يل زم أن تك ون بص فة عض و
مكتب.

ثالثا ً -١-الرئيس
)أ(

أن تكون له خبرة في رئاسة اجتماعات دولية كبيرة؛

)ب(

أن يكون رھن اإلشارة من أجل ما يلي:
’‘١

االجتماع التنظيمي الذي يعقد قبل االجتماع االستعراضي،

’‘٢

مدة انعقاد االجتماع االستعراضي،

’‘٣

االجتماع ات الت ي تعق د م ن وق ت آلخ ر خ الل فت رة ث الث س نوات بع د االجتم اع
االستعراضي؛

)ج(

أن يك ون لدي ه إلم ام جي د ،س واء اكتس به بنفس ه أم بتلق ي معلوم ات واف رة م ن غي ره ،باالتفاقي ة
المش تركة وعملياتھ ا ،وبش أن بع ض القض ايا الرئيس ية الراھن ة ف ي مي دان أم ان التص رف ف ي
الوقود المستھلك والنفايات المشعة؛

)د(

أن يكون ذا مھارة في تيسير التوصل إلى توافق اآلراء.

ثالثا ً -٢-نائب الرئيس
)أ(

نفس المؤھالت الواردة في ً
ثالثا ١-بالنسبة للرئيس.

ثالثا ً -٣-رئيس المجموعة القُطرية
)أ(

أن تكون لديه قدرة ثابتة على تشجيع مناقشة القضايا؛

)ب(

أن يجيد اللغة اإلنكليزية إجادة تامة؛

)ج(

أن يجيد االتصاالت؛

)د(

أن يكون رھن اإلشارة طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛

)ھـ(

أن ال تك ون ل ه أي مص الح خاص ة ،شخص ية أو وطني ة ،ف ي بل دان مندرج ة ض من مجموعت ه
القُطرية.
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ثالثا ً -٤-نائب رئيس المجموعة القُطرية
)أ(

نفس المؤھالت الواردة في ً
ثالثا ٣-بالنسبة لرئيس المجموعة القُطرية.

ثالثا ً -٥-المقرر
)أ(

أن يكون قادرً ا على التلخيص الواضح والسريع كتابة؛

)ب(

وأن يجيد اللغة اإلنكليزية إجادة تامة؛

)ج(

وأن يكون رھن اإلشارة طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛

)د(

وأن ال تك ون ل ه أي مص الح خاص ة ،شخص ية أو وطني ة ،ف ي بل دان مندرج ة ض من مجموعت ه
القُطرية؛

)ھـ(

وأن يكون لديه إلمام بمسائل التصرف في الوقود المستھلك والتصرف في النفايات المشعة.

ثالثا ً -٦-المنسق
)أ(

أن يكون قادرً ا على أن يستخلص ،من كمية كبيرة من الوثائق ،القضايا الرئيسية التي ينبغ ي أن
تناقش في جلس ات مجموعت ه القُطري ة ،وعل ى أن يق دم المش ورة إل ى رئ يس مجموعت ه القُطري ة
وف ًقا لذلك قبل انعقاد االجتماع االستعراضي؛

)ب(

أن يك ون رھ ن اإلش ارة للعم ل عل ى فت رات واس عة لبض عة أش ھر قب ل انعق اد االجتم اع
االستعراضي؛

)ج(

أن يكون لديه إلمام بمسائل التصرف في الوقود المستھلك والتصرف في النفايات المشعة؛

)د(

أن يكون لديه إلمام بالتعامل مع قواعد البيانات اإللكترونية؛

)ھـ(

أن تكون لديه إمكانية الوصول إلى الملفات وتنزيلھا وتحميلھا على شبكة اإلنترنت.

ثالثا ً -٧-جھات االتصال الوطنية
من المستحبّ أن تتوافر لدى جھات االتصال الوطنية المؤھالت التالية:
)أ(

جاھزية االتصال والعمل بين االجتماعات االستعراضية؛

)ب(

ومعرفة بالمسائل المتعلقة بأمان الوقود المستھلك والنفايات المشعّة؛

)ج(

وخبرة في إدارة قواعد البيانات اإللكترونية؛

)د(

ومھارات جيدة في اللغة االنكليزية.
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المرفق ٢
فھم مشترك لمصطلحات "الممارسات الج ّيدة" و"االقتراحات" و"التحديات"
أوالً -الممارسات الج ّيدة
الممارسة الجيدة ھي إحدى الممارسات أو السياسات أو البرامج الجديدة أو المن ّقحة التي تسھم بدرجة كبيرة في
تحقيـق أمان النفيات المشعة والتصرف في الوقود النووي .والممارسة الجيدة ھي ممارسة تمت تجربتھا وأ ُ ِثبتت
جدواھا من قِ َبل طرف متعاقد واحد على األقل ولكنھا لم تن َّفذ على نطاق واسع من جانب األطراف المتعاقدة
األخرى؛ وھي قابلة للتطبيق على األطراف المتعاقدة األخرى التي لديھا برامج مماثلة.

ثان ًيا -االقتراحات
االقتراح ھو مـجال يحتاج إلى تحسين .وھو إجراء الزم لتحسين تنفيذ االلتزامات المنصوص عليـھا في االتفاقية.

ثال ًثا -التحديات
التحدي ھو قضية صعبة بالنسبة للطرف المتعاقد .ويمكن أن يكون مھمَّة ذات متطلبات كثيرة )تتجاوز نطاق
األنشطة اليومية(؛ أو أحد أوجه القصور الالزم عالجھا؛

