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  مبادئ توجيھية بشأن عملية االستعراض

 التي يـُضطلع بھا بموجب اتفاقية األمان النووي
 

 

 

 مقدمة  -أوالً 

ادة  ھذه المبادئ التوجيھية، التي وضعتھا األطراف المتعاقدة عمالً ُيقصد ب  -١ ة،  ٢٢بالم رأ أن من االتفاقي تق
ة استعراض  والغرض جنباً إلى جنب مع نص االتفاقية. دة بشأن عملي منھا ھو توفير إرشادات لألطراف المتعاق

ادة  ديمھا بموجب الم تم تق ي ي ة الت ة  ٥التقارير الوطني ة األطراف من االتفاقي اءة في مراجع الي تيسير الكف وبالت
 زامات الواقعة على عاتقھا بموجب االتفاقية. المتعاقدة لتنفيذ االلت

اً  وينبغي  -٢ ة وفق ة المقدم ارير الوطني أن يكون الھدف من عملية االستعراض ھو إجراء فحص شامل للتق
ادة  اكل  ٥للم ا للمش ل منھ دمھا ك ي يق ول الت ى الحل وف عل دة الوق راف المتعاق نى لألط ى يتس ة، حت ن االتفاقي م

ووي المشتركة والفردية التي ت ان الن صادفھا في مجال األمان النووي وأن تساھم، قبل كل شيء، في تحسين األم
 على نحو بناء. اآلراءعلى النطاق العالمي من خالل تبادل 

 ً  الخلفية  -ثانيا

ة بموجب  إدراكا  -٣ من األطراف المتعاقدة بأن إجراء االستعراضات للتقارير الوطنية في اجتماعات دوري
وين ممن اال ٢٠المادة  د نظرت في نھجَ تفاقية يمكن أن يتحقق بكفاءة أكبر من خالل تك ة، فق ـجموعات فرعي ن ي
 لين ھما:محتمَ 

د ممثل في  ويكون حيث تناقش كل مجموعة مجاالً موضوعيا محدوداً.  –"األفقي"  التقسيم (أ)   لكل وف
دة).كل مجموعة موضوعية (بحيث تضم المجموعات في عضويتھا إجمالي عدد األطراف ا  لمتعاق

  كل مجموعة األجزاء التي تتصل بالمجال الموضوعي للمجموعة في كل تقرير وطني؛  وتناقش

يم "الرأسي"  (ب)   ـُقسم  –والتقس ا  األطرافحيث ت ة، يضم كل منھ ى مجموعات قطري دة إل المتعاق
ددا ال ة. ع آت نووي ديھا منش دة ل راف متعاق ة أط بعة أو ثماني اوز س ة  يتج ل مجموع ر ك وتنظ

ع ب اقش جمي ة، بحيث تن ك المجموع ي تل ل عضو ف ه ك ذي يقدم وطني ال ر ال ي التقري إسھاب ف
.الوطنية المجاالت الموضوعية التي تشملھا التقارير



INFCIRC/571/Rev.6 
  ٢الصفحة 

 

اع االستعراضي األول، و  -٤ رَّ خالل االجتم وفر ق نھج "الرأسي" ينبغي أن ي دة أن ال رت األطراف المتعاق
 .االجتماعات االستعراضية إلدارةاألساس الذي تستند اليه عملية االستعراض 

  :يستھدف تقسيم األطراف المتعاقدة الى مجموعات قطرية ما يليو  -٥

ان  الوطنية ضمان استعراض جميع التقارير  (أ)   وم "األم ى نحو يجسد مفھ ل، عل بالتفصيل وبالكام
 ؛"برمـّته

رة (  (ب)   ا للفق دة، وفق ع األطراف المتعاق ام جمي ة الفرصة أم ن ا٣إتاح ادة ) م ة،  ٢٠لم ن االتفاقي م
ائر األطراف األخرى،  دمھا س ي تق ة الت ارير الوطني اللتماس التوضيحات والتعليقات بشأن التق
سواء عن طريق تقديم أسئلة وتعليقات مكتوبة قبل االجتماعات االستعراضية، أو بالتحدث في 

 المجموعات القطرية والجلسات العامة لالجتماعات االستعراضية؛ جلسات

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

إتاحة الفرصة أمام األطراف المتعاقدة التي ال توجد لديھا منشآت نووية لالضطالع بدور كامل   (د)  
 في عملية االستعراض؛

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

 :عن طريق ما يليبفعالية الموارد  إدارة  (و)  

ى عدد   –     ز بالتفصيل عل وطني من التركي ى المستوى ال تمكين القائمين بعملية التقييم عل
ارير ة محدود من التق ةقدَّ المُ  الوطني ان  م ا (وإن ك ابعين لھ من أعضاء المجموعات الت
 ق قد يرغبون فيھا)؛أخرى بأي درجة من التعمّ  وطنية يمكنھم دراسة تقارير

ده في   –     د ضمن وف دھم أي طرف متعاق ذين يوف راء ال التقليل إلى أدنى حد من عدد الخب
 االجتماعات االستعراضية؛

 ستعراضية وتقليل مدتھا اإلجمالية إلى الحد األدنى.تيسير سير العمل بكفاءة في االجتماعات اال (ز)  

 ً   األمانالعامة ذات الصلة بمالحظات الوكالة بشأن التقرير   -ثالثا

فعالية العملية االستعراضية والتحضير للمسائل الشائعة والھامة التي يتوقع تناولھا في  المساھمة فيبغية   -٦
دة أ اد إطار تلك العملية، يجوز لألطراف المتعاق ّد، في توقيت يسبق موعد انعق ة أن تع ة الوكال ن تطلب من أمان

ة  ة المرتبط ائل الھام أن المس راً يتضمن مالحظات بش ل، تقري اع االستعراضي المقب ي لالجتم اع التنظيم االجتم
ى  تناداً إل ة المعلومات المتاحة لبأمان المنشآت النووية اس اد االكاف ذ انعق رة المنقضية من ة خالل الفت اع لوكال جتم

 االستعراضي األخير.
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 ً  االجتماع التنظيمي وترشيح المسؤولين  -رابعا

اد   -٧ اع استعراضي بتسعةقبل انعق ً  عشر شھراً  كل اجتم ا ع األطراف ، يُ تقريب اع تنظيمي لتوزي د اجتم عق
تخدام  ة باس ى المجموعات القطري دة عل نھج الرأسيالمتعاق ائبَ  ،ال اع االستعراضي ون يس االجتم ي والنتخاب رئ

ً رين، والمنّسقين (المشار إليھم الرئيس، ورؤساء المجموعات القطرية، ونوابھم، والمقرّ  وإلحاقھم  )بالمسؤولين معا
 .بالمجموعات القطرية بحيث ال يكون أي مسؤول ملحقاً بالمجموعة القطرية التي ينتمي إليھا بلده

ة بع  -٨ اطق جغرافي ى من ة عل ا.وينبغي أال تقتصر المجموعات القطري رة بالدرجة  ينھ ق اتساع الخب ولتحقي
ة أطراف  اً، ينبغي أن تضم كل مجموعة أربع الكافية من أجل تعزيز إجراء المناقشات بفعالية وكفاءة في آن مع

المجموعات  ةويقّدم المرفق الثالث تفاصيل عن طريقة تحديد تشكيل متعاقدة علـى األقل لديھا منشآت نووية عاملة.
 .القطرية

 حينالمرشّ  تعيينات بشھر واحد التنظيمي االجتماع قبل األمانة إلى متقدِّ  أن على المتعاقدة األطراف عوُتشجَّ   -٩

يس منصب أو يهئبَ نا أو االستعراضي االجتماع رئيس لمنصب انتخابھم في ُينظر أن في ترغب الذين والمناوبين  رئ

 أساس على األشخاص ھؤالء اختيار ينبغي. وارھمقرّ  أو قطرية مجموعة منسق منصب أو نائبه أو قطرية مجموعة

ايير ة ضمنھا من مع ة الدراي ة الفني تعداد والنزاھ اء لالضطالع واالس ة باألعب اني (المرجع:  المطلوب المرفق الث
 له قطرية مجموعة كل في األقل على واحد مسؤول ھناك يكون أنيوصى  أمكن، حيثماو )."األدوار والمسؤوليات"

  .بصفة مسؤول اكتسبھا سابقة خبرة

وم واحد التنظيمي،وفي أعقاب االجتماع   -١٠ اع لي د اجتم ادمين للمسؤولين ُيعق ادرين الق ة لشرح والمغ  عملي

ائق ذلك في بما بالتفصيل، االستعراضي االجتماع ادللو ،الرئيسية الوث رات تب دروس الخب دعى  .المستخلصة وال وُت
  االتصال الوطنية للمشاركة في ھذا االجتماع. ةجھ

 ً ى المجموعات التي تصدِّ  الدولتوزيع   -خامسا اع التنظيمي عل د االجتم ق على االتفاقية بع
  القطرية

اع االستعراضي   -١١ ينبغي تمكين الدول التي تصدق على االتفاقية بعد االجتماع التنظيمي، ولكن قبل االجتم
ذه  بتسعين يوما على األقل، من االنضمام إلى عملية االستعراض. زم ھ دم بأسرع وتلت أن تق دة ب األطراف المتعاق

راً  ل، تقري ى األق ا عل اع االستعراضي بتسعين يوم ل موعد االجتم ً  وقت ممكن ولكن في جميع األحوال قب ا  وطني
الً  ادة  عم ة  ٥بالم ة لألطراف األخرى.من االتفاقي ارير الوطني ى التق ا أن تتلق ـُضاف  ويحق لھ ك وينبغي أن ت تل

ل من حيث إلى المجموعات القاألطراف  دءا بالمجموعة األق اريخ التصديق، ب ابع لت ة بالترتيب المتت طرية القائم
 إذا تساوت جميع المجموعات في عدد أعضائھا. ١ القطرية عدد أعضائھا، أو بدءا بالمجموعة

ل الموعد المحدد ٣١) من المادة ٢وعمالً بأحكام الفقرة (  -١٢ ا قب ي تصدق عليھ  من االتفاقية، فإن الدول الت
ن  ل م اع االستعراضي بأق اع االستعراضي. ٩٠لالجتم ك االجتم دء ذل د ب دة إال بع ا متعاق ا ال تصبح أطراف  يوم

ا بحضور  دة، يجوز السماح لھ ورغم أن مثل ھذه الدول المتأخرة في التصديق ال تتمتع بحقوق األطراف المتعاق
اء ب االقتض اركة، حس اع االستعراضي والمش ي االجتم ة ف ات العام راف الجلس ذه األط رار تتخ ى ق اء عل ، بن

ذه وإذا ما قدَّ  المتعاقدة بتوافق اآلراء، في المناقشات المتعلقة بإدارة االجتماعات االستعراضية الالحقة. م أي من ھ
ً  الدول تقريراً  اعوطنيا ك االجتم ه خالل ذل  ، ينبغي لألمانة أن تقوم بتوزيعه بأسرع وقت ممكن، ولكن ال يـُنظر في
 . االستعراضي
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 ً  في المجموعات القطرية المشاركة  -سادسا

ادة ٣لكل طرف متعاقد، على نحو ما تنص عليه الفقرة ( ُتتاح  -١٣ ة  ٢٠) من الم ة، فرصة معقول من االتفاقي
ارير ة التق ة لمناقش ي  الوطني دّ تُ الت دة األخرى.ق ع األطراف المتعاق اع  مھا جمي بق االجتم ي تس رة الت وخالل الفت

ات مكتوب أربعةتجاوز االستعراضي بما ال ي ئلة وتعليق دم أس ة بشأن أشھر، يجوز لجميع األطراف المتعاقدة أن تق
ى  وينشر .التقارير الوطنية الفردية الطرف المتعاقد ھذه األسئلة والتعليقات في قاعدة بيانات آمنة ومقيـّدة قائمة عل

ـّق المجموعة لزم األمر، ينبغي أيضا أن ت وإذا اإلنترنت تتيحھا وتديرھا األمانة. ى مـُنس ـُقّدم األسئلة والتعليقات إل
ع  وباستخدام القطرية. ى جمي قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة، تـُوّزع األسئلة والتعليقات المذكورة بھذه الوسيلة عل

ً نظر القسم ااألطراف المتعاقدة (  ). تاسعا

ـّالي  -١٤ اءة وفع ة بكف ارير الوطني تعراض التق مان اس ة ض ي وبغي ة ف ة قطري ات أي مجموع ون جلس ة، تك
 االجتماع االستعراضي مفتوحة أمام:

 ؛مشاركة تامةأعضاء ھذه المجموعة القطرية كمشاركين  (أ)  

ً  (ب)   ا دمت وفق ي سبق أن ق ة أخرى والت ى مجموعات قطري  ممثلي األطراف المتعاقدة الموزعة عل
ة م ات جوھري ئلة أو تعليق ذا القسم، أس ى من ھ وطني لطرف للفقرة األول ر ال ة عن التقري كتوب

ين الحق في المشاركة طوال  ؤالء الممثل ة؛ ويكون لھ متعاقد موزع في تلك المجموعة القطري
 مناقشات المجموعة القطرية لذلك التقرير الوطني؛

ة جلسات المجموعات  ممثلي (ج)   ين الحق في مراقب أي طرف متعاقد آخر، حيث يكون لھؤالء الممثل
 أن يكون لھم حق المشاركة فيھا.القطرية، بدون 

ا في و  -١٥ ه وفودھ دة توجي ة،  جلساتتتولى الھيئة الرقابية التي تتبعھا األطراف المتعاق المجموعات القطري
 ويشارك ممثلو المرافق في ھذه االجتماعات حسب االقتضاء.

دَّ مه الطرف المقدّ وينبغي أن يبدأ االستعراض في كل مجموعة قطرية بعرض قصير يُ   -١٦ د المح ذيتعاق  د ال
ى طرأت التي التغيُّرات:  العناصر التالية العرضالوطني، ومن األمثل أن يتناول  سيجري استعراض تقريره  عل

امج وطني البرن اعذ آخر من ال ة التحديات  استعراضي؛ اجتم ي اُتخذت في مواجھ  عن الناشئةواإلجراءات الت

ة؛ ؛ والتحديات الراھالسابق االستعراضي االجتماع ة واألحداثن ي الھام ذ وقعت الت اع آخر من  استعراضي؛ اجتم
و الممارسات أفضلو اع االستعراضي ؛ دوالجھ ارة لالجتم ائل الواسعة  تكون مرتبطةً وأي مواضيع مخت بالمس

وطني ر ال ي موجز التقري واردة ف ك ال ل تل رامج و النطاق، مث د من الب ى العدي لباً عل ؤثر س ي ت ي نشأت أو الت الت
دةولكن ال ينبغي فرض قيود على األطراف المتعاقدة  .النووية ل ؛الجدي ذه األطراف ب ى ينبغي تشجيع ھ ديم عل  تق
  االتفاقية.  في عليھا المنصوص بااللتزامات الوفاء إلى الرامية اُنُھجھل وكاملة شاملة رؤية

ُ  علىبعدئذ الطرف المتعاقد وُيجيب   -١٧ ـ ة الم ة المكتوب ات الجوھري ئلة والتعليق ات األس ى قاعدة البيان قّدمة إل
ة القطري ـّق المجموع ى مـُنس ـّدة أو إل ة والمـُقي ر،ة، إاآلمن زم األم ئلة أو  ذا ل ت األس ا إذا كان ر عم بصرف النظ

َمة من  أعضاء في تلك المجموعة القطرية أو من أطراف متعاقدة أخرى مھتـّمة بالموضوع.  التعليقات ُمقدَّ

ة   -١٨ رة لمناقش ذ فت روتخصص بعدئ وطني التقري ي قُ ال ات الت ئلة والتعليق ع األس دأ أعضاء  دمت.وجمي ويب
ائل. ن المس ة م ل مجموع ول ك ات ح ة المناقش ة القطري راف  المجموع وز لألط ات، يج ذه المناقش ياق ھ ي س وف
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ة المُ  اقش األجوب ائل أن تن ا بالمس رت اھتمام ي أظھ رى الت دة األخ ة المتعاق ا المكتوب ئلتھا وتعليقاتھ ن أس ة ع قدم
 المحددة وأن تطلب مزيدا من اإليضاحات لھا.

ا وثيقة عمل أعضاء المجموعة القطرية، بوصفھم مشاركين مشاركة تامة، يناقش  ،وأخيراً   -١٩ ويتفقون عليھ
اع االستعراضي.  ة لالجتم ة العام ى الجلس ة إل ة القطري ّرر المجموع ه مق فوي يقّدم ر ش اس لتقري وزكأس  ويج

ة مناقشة في وتشارك تحضر أن أعاله ١٨ الفقرة في يھاإل مشار أخرى متعاقدة ألطراف ذكورة العمل وثيق ا الم  فيم
ائي االتفاق ويكون .أبدتھا قد تكون التي التعليقات أو باألسئلة يتعلق ة بشأن النھ ى قاصراً  العمل وثيق  المشاركين عل

  .القطرية المجموعة إلى المنسوبين مشاركة تامة

قّررين توثيقاً واضحاً ألعمال متابعة التحديات واالقتراحات السابقة وما يرتبط المتقارير أن تشمل ينبغي   -٢٠
ً وفق بھا في سياق تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المتخذة منذ انعقاد االجتماع االستعراضي السابق،  للوصف الوارد ا

 ."النووي األمان ةاتفاقي بموجب المقدمة الوطنية التقارير بشأن التوجيھية المبادئ"من  ٣٠في الفقرة 

ى أساس   -٢١ ر، عل رِّ رئيس والمق رئيس ونائب ال ولى ال ة، يت وعقب المناقشة مع أعضاء المجموعة القطري
ر المجموعة  رِّ ر، وضع الصيغة النھائية للتقرير الموجز للمجموعة القطرية، الذي سيعرضه مق وثائق عمل المقرِّ

 .عراضيالقطرية على جلسة عامة من جلسات االجتماع االست

 ً  المجموعات القطرية في االجتماعات المتتالية تشكيل  -سابعا

ة، فسيكون من المستصوب   -٢٢ نھج "الرأسي" في اجتماعات استعراضية متتالي إذا ما تقرر اإلبقاء على ال
تنويع عضوية المجموعات القطرية في مثل ھذه االجتماعات المتتالية. فمن شأن إحداث تغيير دوري في عضوية 

ة ال ال الرقاب ة حي مجموعات أن يتيح لألطراف المتعاقدة أن تكتسب معرفة معمـّقة بطائفة واسعة من النُھج المختلف
والتصميم واختيار المواقع والتشغيل، وبالمشاكل والحلول المرتبطة بھا. وبمرور الزمن، يمكن أن يساھم ذلك في 

أكثر. ر ف اءة أكث تعراض بن ة االس ون عملي ذه ا أن تك تم ھ اع وت ن اجتم ات م وية المجموع ي عض رات ف لتغيي
ة  اً للطريق ة وفق ى المجموعات القُطري دة عل ع األطراف المتعاق الي من خالل توزي اع الت ى االجتم استعراضي إل

 الواردة في المرفق الثالث.

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

 في مجموعة قطرية، بما يلي: يقوم، بصفته عضواً  لكل طرف متعاقد أن ينبغي  -٢٣

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

ات أية أسئلة وتعليقات جوھرية تنبثق عن استعراضه للتقارير الوطنية وذلك على  نشر (ب)   قاعدة البيان
 ذات الصلة؛ القطرية اآلمنة والمـُقيـّدة، أو، إذا لزم األمر، من خالل منـُسـّق المجموعة

 على األسئلة والتعليقات التي تنشرھا أطراف متعاقدة أخرى بشأن تقريره الوطني؛ الرد (ج)  
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ـّي (د)   املة  تلق ي ش ر وطن ل تقري أن ك ات المطروحة بش ئلة والتعليق ة األس ة، مجموع ات المقدم اإلجاب
زم األمر من كل مـُنسـّق مجموعة ـّدة وإذا ل ة والمـُقي ات اآلمن ة الواردة من قاعدة البيان ا قطري ، بم

ارة بشأن كل  ع القضايا المث ة بجمي د على دراي ه ھو، بحيث يكون كل طرف متعاق فيھا مجموعت
 تقرير وطني قبل االجتماع االستعراضي؛

اء النظر في التقرير الوط (ھـ)   ـّقة أثن ني الذي يقدمه كل عضو في المجموعة ومناقشته مناقشة معم
 .القطرية المجموعات جلسات

 ً  ودور منسقي المجموعات التوثيق  -تاسعا

٢٤-   ً ً خامسبالقسم  رھنا ل ونصف الشھر أشھرسبعة ، يقوم كل طرف متعاقد، في موعد ال يتجاوز ا د  قب عق
ة ٥بموجب المادة  ،طنياالجتماع االستعراضي، بتقديم تقريره الو ى قاعدة  في ،من االتفاقي ات إل شكل ملف بيان

اح البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة دة لكي ُيت ع األطراف المتعاق ه في ، ولجمي اع  صيغة مطبوعةتقديم ة االجتم ى أمان إل
 .لتوثيقهاالستعراضي 

اف المتعاقدة األسئلة والتعليقات، أشھر، تتلقـّى األطر أربعةاالجتماع االستعراضي بحد زمني قدره  وقبل  -٢٥
ـّدة. ة والمـُقي ات اآلمن دة البيان ى قاع ورة عل ي منش ل  وينبغ ن أج دھا م دة قصارى جھ ذل األطراف المتعاق أن تب

يتأكـّد مـُنسـّق و .وُمثمرةاالمتثال لھذا الحّد الزمني، تحقيقاً لصالحھا المشترك في إجراء عملية استعراض منظـّمة 
يقدَّ األسئلة المثارة والتعليقات المُ جميع مجموعة  أنمن  بعدئذ بنفسه ريةالقط المجموعة ر وطن  مة بشأن كل تقري

 قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة.متاحة على 

دة  وعن  -٢٦ ع األطراف المتعاق ات لجمي ئلة والتعليق ع األس ـُتاح جمي طريق قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقيـّدة، ت
ع  ؤوليولجمي ن المس اع االستعراضي.ن ع ارة  وإذا االجتم ئلة المث ات األس ـّق مجموع ل المـُنس ر، يحي زم األم ل

ة األخرى،  ـّقي المجموعات القطري ى مـُنس ة وإل ى كل عضو في المجموعة القطري والتعليقات المقدمة بشأنھا إل
 يقومون بدورھم بتوزيعھا على أعضاء مجموعاتھم القطرية.  نالذي

يالً المـُنس ويقوم  -٢٧ ئلة تحل ـّق، باإلضافة إلى تجميع التعليقات واألسئلة المكتوبة، بتحليل ھذه التعليقات واألس
ـّة. ى المواضيع المھم ا عل ة تبسيط المناقشة وتركيزھ  وينبغي موضوعياً وتحديد أية اتجاھات تـُستشـّف منھا بغي

اً إليضا ة، التماس دة المعني ى األطراف المتعاق ع.إرسال ھذا التحليل إل ل التوزي ـّق  وينبغي حاتھا، قب دم مـُنس أن يق
ؤتمر  اد الم ن انعق ھرين م ل ش دة قب راف المتعاق ى األط ات إل ئلة والتعليق ل األس ة تحلي ة القطري المجموع

 االستعراضي. 

ي  -٢٨ دة  وينبغ ى قاع ك عل ات، وذل ئلة والتعليق ع األس ى جمي ة عل دة ردوداً مكتوب راف المتعاق دم األط أن تق
ات اآل ـُحّددة البيان ة الم ّررة باللغ ة، مح ات القطري ـّقي المجموع الل مـُنس ن خ ر، م زم األم ـّدة، وإذا ل ة والمـُقي من

  على األقل. بشھر الوحيدة، قبل بدء االجتماع االستعراضي 

  المسؤوليناجتماع   -عاشراً 

(انظر  نوسؤولالميجتمع س قبل االجتماع االستعراضي، الشھر ونصفواحداً  اً شھر يتعدىفي موعد ال   -٢٩
رة  ادة  ١الفق ن الم ن ١٢م ام م داخلي النظ ة ال ة والالئح تعراض المالي ة االس ق إزاء عملي ج مّتس ع نھ ) لوض
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وأي توجھات في التفصيلية، مع مراعاة القرارات ذات الصلة التي اُتخذت خالل االجتماع االستعراضي السابق 
ارير الو دة بشأن التق يھم أسئلة وتعليقات األطراف المتعاق ّين عل ل. ويتع ي وردت من قب ة الت ً طني ـّفقوا أن أيضا  يت

ا تتوصـّل التي االستنباطاتاإلبالغ عن  في سيـُتبع الذي النھج على ة  المجموعات إليھ يالقطري ة الجلسة ف  العام
دة (انظر الرئيسي ق بعرض األطراف المتعاق رةة. وعليھم أن يتفقوا بشأن النھج المتعل تعّمم األ١٦ الفق ة ). وس مان

اع االستعراضي بوقت قصير لوضع  المسؤولونھذا النھج على جميع األطراف المتعاقدة. وسيجتمع  قبل االجتم
  الصيغة النھائية لھذه الُنُھج إذا لزم األمر.

 االجتماعات االستعراضية مدة  -حادي عشر

حد مع اإلبقاء على فعـّاليتھا المدة التي تستغرقھا ھذه العملية إلى أدنى  تقصيرينبغي أن يكون الھدف ھو   -٣٠
ى حد. ى أدن ـُقترح وتقليص التكاليف إل ابيع. وي ة أس دة أقصاھا ثالث اع االستعراضي األول م  أن يستغرق االجتم

أن تكون مدة االجتماعات االستعراضية الالحقة أقصر، حيث قد ال يكون من الضروري استعراض جميع  ويمكن
 ھا في االجتماع االستعراضي األول. المجاالت بالعمق الذي تم به استعراض

 جلسات المجموعات القطرية وإدارةاالجتماعات االستعراضية ھيكل   -ثاني عشر

 االفتتاحية العامة الجلسة  - ألف

 ط.فق كتابة الوطنية البيانات لقبَ وتُ  قصيرة افتتاحية عامة جلسة في اإلجرائية المسائل تعالج  -٣١

 يةالمجموعات القطر جلسات  - باء

ةعقب   -٣٢ ـة لغرض إجراء استعراض الجلسة االفتتاحي ى مجموعات قطريــ دة إل ، تنقسم األطراف المتعاق
ارير ـّق للتق ة معم ا أي  الوطني ي أثارھ م القضايا الت ھا، وحس ة نفس ي المجموع دمھا األطراف األخرى ف ي تق الت

ةً  د كتاب ة .طرف متعاق ات القطري ات المجموع تغرق جلس ـّع أن تس ن  ويـُتوق ا م بوع األول وجانب ة األس ذه بقي ھ
ك  األسبوع الثاني. وينبغي لكل مجموعة قطرية أن تجري استعراضھا للتقارير الوطنية التي يقدمھا أعضاؤھا وذل

  على نحو متسق وموضوعي كأساس لتقييم األمان.

 العامة الختامية الجلسة  - يمج

 ة الختامية لالجتماع االستعراضي،الجلسة العام في  -٣٣

ةلكل طرف متعاقد على التتابع، يقوم مقّرر المجموعة  بالنسبة أ)(   ر شفوي. القطرية المعني ديم تقري  بتق
د مناقشة  ديت عن ي أب آلراء الت ا ل وجزا متوازن ويجب أن يقدم كل تقرير من التقارير الشفوية م

ـّن ن ّدد الممارسات التقارير الوطنية المعنية، وينبغي أن يتضم اق واالختالف، وأن يح اط االتف ق
ق، وأن  والتحديات،الجيدة  ى القل  يسردباإلضافة إلى تسليط الضوء على أية مجاالت تبعث عل

 القضايا/المواضيع الرئيسية التي تقّررت مناقشتھا في الجلسة العامة الختامية؛

 ديت على تقريره الوطني؛لرد على التعليقات التي أبللكل طرف متعاقد فرصة  وُتتاح  ب)(  
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دة األخرى فرصة  وُتتاح ج)(   ارير الشفوية لللألطراف المتعاق ة وعلى التق ارير الوطني تعليق على التق
  مھا المقّررون. التي يقدّ 

ادة   -٣٤ ة ب ٢٧ورغم األحكام المنصوص عليھا في الم ى من االتفاقي شأن السرية، يمكن دعوة الصحفيين إل
ة الفتتاحية وكذلك حضور حضور الجلسة العامة اال ة الختامي اد الصيغة جزء من الجلسة العام ه اعتم تم في ذي ي ال
وجز ر الم ة للتقري اع االستعراضي النھائي اه الخاص باالجتم رئيس ونائب ك، يكون ال ى ذل دين. وعالوة عل  متواج

  مؤتمر صحفي ُينّظم في نھاية كل اجتماع استعراضي.ل

 قارير ووثائق العملبالت االحتفاظ  -عشر ثالث

األمانة بإعداد نسخ من وثائق عمل المقّررين واألجزاء البصرية من التقارير الموجزة للمجموعات  تقوم  -٣٥
 القطرية، ويقوم وديع االتفاقية بحفظھا في مكان آمن. 

 وثائق العمل وتقارير المجموعات القطرية ُنسخ  -عشر رابع

ادة مراعاة التزاما مع  -٣٦ ائق عمل  ٢٧ت السّرية المنصوص عليھا في الم ـُتاح نسخ من وث ة، ت من االتفاقي
دة  المقّررين ومن الجزء البصري من التقارير الموجزة للمجموعات القطرية على السواء لجميع األطراف المتعاق

 المشاركة في ذلك االجتماع االستعراضي.

ّري ومن  -٣٧ ى الس اظ عل ى الحف اعدة عل اأجل المس ة تراھ دابير أمني ة ت تخدم أي ة أن تس ـُرجى من األمان  ة، ي
 ھا وتوزيعھا.حفظمعقولة أثناء إعداد نسخ المحاضر و

 الموجزة التقارير  -خامس عشر

ه في  ينبغي  -٣٨ ر موجز وتقديم ة، بإعداد تقري ّرري المجموعات القطري للرئيس أن يقوم، باالشتراك مع مق
عتمده األطراف المتعاقدة بتوافق اآلراء لغرض النشر في نھاية االجتماع االستعراضي، جلسة عامة من أجل أن ت

ً  أن يكون التقرير الموجز مختصراً  وينبغي من االتفاقية. ٢٥حسبما ھو منصوص في المادة  وينبغي أن  .وواضحا
ادة  اً للم ة (وفق ارير وطني ّدمت تق ي ق دة الت ة ٥يحّدد األطراف المتعاق ا ) ومن االتفاقي ي عرضت تقاريرھ ك الت تل

اع االستعراضي الل االجتم ة خ ي .الوطني ً  وينبغ ا ية  أيض ائل الرئيس رة ا(أن يلخص المس ن  ٣٠لفق ادئ"م  المب
ان اتفاقية بموجب المقدمة الوطنية التقارير بشأن التوجيھية ووي األم ـّة  ،)"الن اط المھم ع النق ق تجمي ا عن طري ربم

ّرر و ة.الواردة في وثائق عمل المق ر الموجز للمجموعة القطري ة  في التقري د بعين وھو ال يحدد أي طرف متعاق
دة  ينبغي أنإنما باالسم،  ى الممارسات الجي يشير إلى أية مجاالت مھمة مثيرة للقلق واالھتمام ويسلـّط الضوء عل

 .من أجل المستقبلويقدم توصيات 

 طراف المتعاقدة الجديدةالتقارير الوطنية السابقة لأل توفير  -سادس عشر

 التقارير الوطنية التي قـُّدمت في إطار اجتماعات استعراضية سابقة لألطراف المتعاقدة الجديدة.  تـُتاح  -٣٩
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  الجدول الزمنـــي ١الجدول 

 

االجتماع 
 االستعراضي

الموعد النھائي لتقديم  االجتماع التنظيمي
 sالتقارير الوطنية

الموعد النھائي 
قديم األسئلة لت

 والتعليقات

أخر تاريخ للتصديق 
على االتفاقية 

للمشاركة في عملية 
 االستعراض

اجتماع 
 المسؤولين

الموعد النھائي 
لتقديم اإلجابات 
على األسئلة 
المكتوبة التي 

تقّدمھا األطراف 
 المتعاقدة

االجتماع 
 االستعراضي

أشھر ٤ أشھر ونصف ٧ شھراً  ١٩ = شھراً  ٣٦ أشھر ٣
ھر واحد ش

ونصف  شھر واحد
   

 صفر
  

 انتخاب المسؤولين
 

استعراض ومناقشة 
  التقارير الوطنية

 
اعتماد التقرير 

  الموجز
 

تحديد تاريخ 
االجتماع 

  االستعراضي الُمقبل
 

تحديد تاريخ 
االجتماع التنظيمي 

  الُمقبل
 

تحديد الموعد النھائي 
لتلقي التقارير 

 الوطنية

  

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زيع األطراف تو
المتعاقدة على 

  المجموعات القطرية
 

انتخاب المسؤولين 
  لالجتماع االستعراضي

 
التوصية بميزانية 

  لالجتماع االستعراضي
 

تجميع الطلبات الخاصة 
بتوفير الترجمة الفورية 

خالل اجتماعات 
 المجموعات القطرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشروع في تقديم 
األسئلة والتعليقات 

ير الوطنية على التقار
إلى منّسقي 

المجموعات القطرية 
 واألطراف المتعاقدة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموعد النھائي 
لتقديم التقارير 

الوطنية من جانب 
األطراف المصّدقة 

 تصديقاً متأخرا

  

  

  

  

  

  

ف المتعاقدة البيانات الواردة في ھذا الجدول الزمني تعّبر عن التغييرات التي اعتمدتھا األطرا   ملحوظة تحريرية:
. ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٥إلى  ١٤في االجتماع االستعراضي الرابع الذي ُعقد في فيينا من 
 ويكون نص المبادئ التوجيھية ھو الساري في كل األحوال.

 

 

  الوطنية التقارير إعداد

ً  المصّدقة األطراف يعتوز  تصديقا
القطريةالمجموعاتعلىمتأخراً
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 المرفق األول بالمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض:
 جلسات المجموعة القطرية إدارةالجيدة في  الممارسات

المقترحة التي قد تساعد على استعراض التقارير الوطنية في جلسات المجموعات  يلي بعض النـُھـُجفيما  
تفادة" من  القطرية بمزيد من الكفاءة والنفع، استناداً  رات المس ي الى "الخب ة الت االجتماعات االستعراضية المتتالي

 :١٩٩٩ُتعقد منذ عام 

د إذا )١( ئلة/تعليقات بع د أس رف متعاق ّدم ط ددة  ق ة المح ة المھل ك بأربع ر تل ي أم ـُنظر ف ھر، ال ي أش
 األسئلة/التعليقات ما لم يوافق على ذلك كل من الدولة التي وجـّھت إليھا األسئلة ورئيس المجموعة القطرية.

ة ل المسؤولون المنتخبونينبغي أن يجتمع  )٢( يھم رؤساء المجموعات القطري الجتماع االستعراضي (بمن ف
اءو واب رؤس ة و ن ات القطري قوھا والمجموع امقّررومنّس اع ھ اح االجتم ل افتت ل قب ى األق دة عل رة واح ) م

ذي  االستعراضي من أجل: وضع اقتراح بشأن ھيكل التقارير الشفوية والتقرير الموجز النھائي، مع أخذ الھيكل ال
ة ة قضايا عالق ار؛ وحسم أي اع االستعراضي السابق في االعتب ر جرى استخدامه في االجتم ى أكث اق عل ؛ واالتف

 استعراض التقارير الوطنية. عملية إلدارة تجانسا وكفاءة وسائلال

ة ينبغي )٣( ة القطري وم منسق المجموع ن،أن يق رب وقت ممك ي أق ات  ، ف ى فئ ئلة/التعليقات إل يم األس بتقس
ارير ال ّررين والتق ارير المق داد تق ة وإع ات القطري ات المجموع راء مناقش ة إج يع إلتاح ة مواض وجزة بطريق م

ات حسب  ويمكن منظمـّة. ئلة والتعليق رز األس ق ف ـّدة عن طري أن يتم ذلك من خالل قاعدة البيانات اآلمنة والمـُقي
 المواد والمواد الفرعية لالتفاقية. 

اء  يجوز )٤( ة ذات الصلة أثن ة في مناقشات المجموعة القطري أن تـُلتمس مساعدة منسق المجموعة القطري
 الستعراضي.االجتماع ا

ة إعداد وثيقة عمل المقّرر في نھاية المناقشات التي ُتجريھا ال ينبغي )٥( ي بشأن مجموعة القطري ر وطن تقري
د الطرف عن أساسية معلومات موجز الوثيقة المعلومات التالية: تتضّمن، ومن األمثل أن معين  وبرنامجه المتعاق

ذم طرأت التي الرقابية التغييرات أبرز؛ والنووي اع آخر ن ة اإلنجازات؛ واستعراضي اجتم ي الھام  في تحققت الت
ذ األمان مجال اع آخر من ة، و استعراضي؛ اجتم ان، والتحديات الماثل ررة لتحسين األم دابير المق  الممارساتوالت
اقش اإلجراءات المتخذة بخصوص  .ة، واالقتراحاتالجيد رر أن تتضمن قسماً ين ة عمل المق وينبغي أيضاً لوثيق
دھا خالل االجتماعال م تحدي ي ت دة الت ابق ةاالستعراضي اتتحديات واالقتراحات والممارسات الجي  وينبغي .ةالس

ة  بإيجازعرض صيغة أولية لوثيقة عمل المقّرر ومناقشتھا  في وأن يوافق عليھا جميع أعضاء المجموعة القطري
أن وثيقة العمل تعبـّر عن القضايا المھمة التي  نھاية جلسات المجموعة القطرية يوماً بيوم، على سبيل التحقـّق من

  تم تناولھا أثناء اليوم.

د من الحاالت بواسطة  تحديديتم   دالتحديات (في العدي ا  الطرف المتعاق الخاضع لالستعراض) وتوثيقھ
ة. دة و على أساس توافق اآلراء ضمن المجموعة القطري د االقتراحات والممارسات الجي تم تحدي ى وي ا عل توثيقھ

 .افق اآلراء ضمن المجموعة القطريةأساس تو
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، عند الضرورة وبناًء على حتى أنه يجوزينبغي التعّمق بالشكل المالئم في صياغة وثيقة عمل المقررين   
 .محّددة نتائج المناقشة، أن تشمل معلومات

ر  ينبغي )٦( ى موافاة رئيس االجتماع االستعراضي بوثيقة عمل المقرِّ المتفق عليھا في أبكر وقت ممكن حت
 يتسنى إجراء االستعراض وإعداد التقرير الموجز العام لالجتماع االستعراضي.
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 الثاني بالمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض:  المرفق
 والمسؤوليات األدوار

 الرئيس

 والمسؤوليات: األدوار

 من الرئيس ما يلي: ينتظر

 العامة؛ يترأس الجلسات أن -ألف
 االجتماع االستعراضي؛ وإدارةيقوم، بوجه عام، بإدارة ومراقبة عملية االستعراض  أن -باء
 "يشرف" على عمل المسؤولين اآلخرين؛ أن -جيم
 يتولى تقديم االجتماع االستعراضي إلى وسائل اإلعالم، حسب االقتضاء؛ أن -دال
 ضي وتقريرا للرئيس بشأن االجتماع االستعراضي.يعد تقريرا موجزا مقترحا لالجتماع االستعرا أن -ھاء

 :المؤھالت

 المستصوب أن تتوافر لدى الرئيس المؤھالت التالية: من

 تكون له خبرة في رئاسة اجتماعات دولية كبيرة؛ أن -ألف
 للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛ االستعداد -باء
ة -جيم بھا بنفسه أم من دراي دة، سواء اكتس ا، وبشأن  جي ووي وعملياتھ ان الن ة األم ره، بشأن اتفاقي خالل غي

 بعض القضايا الرئيسية الراھنة في ميدان األمان النووي؛
 ليزية؛كجيدة في اللغة اإلن مھارات -دال
 في تيسير التوصـّل إلى توافق في اآلراء. مھارة -ھاء

 الرئيس نائب

 والمسؤوليات: األدوار

 ما يلي: من نائب الرئيس يمكن التوقع

 يحل محل الرئيس إذا ومتى كان ذلك ضروريا؛ أن -ألف
 يساعد الرئيس حسب االقتضاء؛ أن -باء
 يترأس اجتماعات األفرقة واللجان، على النحو الذي قد يطلبه منه الرئيس. أن -جيم

 :المؤھالت

 المستصوب أن تتوافر لدى نائب الرئيس المؤھالت التالية: من

 ماعات دولية كبيرة؛في رئاسة اجت خبرة -ألف
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 للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛االستعداد  -باء
ة -جيم ا، وبشأن  دراي ووي وعملياتھ ان الن ة األم ره، بشأن اتفاقي بھا بنفسه أم من خالل غي دة، سواء اكتس جي

 بعض القضايا الرئيسية الراھنة في ميدان األمان النووي؛
 ليزية؛كنجيدة في اللغة اإل مھارات -دال
 في تيسير التوصـّل إلى توافق في اآلراء. مھارة -ھاء

 المجموعة القطرية رئيس

 والمسؤوليات: األدوار

 من رئيس المجموعة القطرية ما يلي: ينتظر

 يترأس، وأن يدير بوجه عام، اجتماعات المجموعة القطرية؛ أن -ألف
 يشارك في الجلسات العامة؛ أن -باء
 القطرية المقررات الصادرة عن الجلسات العامة؛ ةوعمجمالينفذ في  أن -جيم
 القطرية، وعن أية قضايا تنظيمية تنشأ؛ ةمجموعاليقدم تقريرا عن التقدم المحرز في  أن -دال
 يتولى دراسة التقارير الوطنية لمجموعته القطرية، قبل عرضھا؛ أن -ھاء
 لمتعلقة بكل من تلك التقارير الوطنية؛يكون ملما بالقضايا الرئيسية الناشئة عن األسئلة ا أن -واو
 القطرية؛ ةمجموعال جلساتيحث على مناقشة تلك القضايا أثناء  أن  -زاي
ر عند قيامه بإعداد تقارير المقّرر. أن  -حاء  يساند المقرِّ

 :المؤھالت

 المستصوب أن تتوافر لدى رئيس المجموعة القطرية المؤھالت التالية: من

 تشجيع مناقشة القضايا؛مثبتة في  جدارة -ألف
 ليزية؛كجيدة في اللغة اإلن مھارات -باء
 االتصاالت؛ إجادة -جيم
 على األخذ بإرشادات وتوجيھات الرئيس؛ القدرة -دال
 للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي. االستعداد -ھاء

 رئيس المجموعة القطرية نائب

 والمسؤوليات: األدوار

 لمجموعة القطرية ما يلي:من نائب رئيس ا ينتظر

 يحّل محل رئيس المجموعة القطرية بحيث يؤدي أية مھمة من مھام ھذا الرئيس، حسب الحاجة؛ أن -ألف
ر عند قيامه بإعداد تقارير المقّرر. أن -باء  يساند المقرِّ
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 :المؤھالت

 المستصوب أن تتوافر لدى نائب رئيس المجموعة القطرية المؤھالت التالية: من

 مثبتة في تشجيع مناقشة القضايا؛ جدارة -ألف
 ليزية؛كجيدة في اللغة اإلن مھارات -باء
 االتصاالت؛ إجادة -جيم
 أية مصلحة شخصية أو وطنية ينشدھا في بلدان مندرجة ضمن مجموعته القطرية؛ انعدام -دال
 على األخذ بإرشادات وتوجيھات الرئيس؛ القدرة -ھاء
 انعقاد االجتماع االستعراضي.للعمل طوال مدة  االستعداد -واو

 المقّررون

 والمسؤوليات: األدوار

 من المقّرر ما يلي: ينتظر

ق؛ أن -ألف  يكون ملما بالتقارير الوطنية المـُزمع عرضھا ضمن المجموعة القطرية، وبتحليل المنسِّ
 لقطرية؛يدون تدوينا عاما مناقشة أي من تلك التقارير الوطنية أثناء جلسات المجموعة ا أن -باء
 على أنھا تمثل ممارسة جيدة؛ القطرية يسلـّط الضوء على المواضيع والقضايا التي تتفق المجموعة أن -جيم
ـُستصوب أن  أن -دال ل مجاالت ي ا تمث ى أنھ يسلـّط الضوء على المواضيع والقضايا التي تتفق المجموعة عل

 تحظى بالمتابعة في اجتماع استعراضي الحق؛
 لتشاور مع رئيس المجموعة القطرية وعقب كل عرض وطني، تقريرا يوجز البنود السابقة؛يعّد، با أن -ھاء
 ينقـّح ذلك التقرير بعد المناقشات التي تجرى داخل المجموعة القطرية؛ أن -واو
اء  أن -زاي ة أثن ي دارت داخل المجموعة القطري يعّد، ويقدم إلى الجلسات العامة، تقريرا يوجز المناقشات الت

 تماع االستعراضي واالستنتاجات التي انتھت إليھا تلك المناقشات؛االج
رئيس و/أو المكتب من شكل وتوقيت وتفاصيل عيُ  أن -حاء ا ال ّدده لھ ا يح ا لم ا وفق د التقارير المشار إليھا آنف

 أخرى.

 :المؤھالت

 المستصوب أن تتوافر لدى المقّرر المؤھالت التالية: من

 ليزية؛كاإلنجيدة في اللغة  مھارات -ألف
 للعمل طوال مدة انعقاد االجتماع االستعراضي؛ االستعداد -باء
 أية مصلحة شخصية أو وطنية ينشدھا في بلدان مندرجة ضمن مجموعته القطرية؛ انعدام -جيم
ووي (من أجل أن يكون  دراية -دال ان الن ة وقضايا األم ا وبالممارسات الرقابي دة دولي بمعايير األمان المعتم

 على إدراك الجوانب المھمـّة من المناقشات التي تجرى)؛قادرا 
 على التلخيص الواضح والسريع كتابة؛ القدرة -ھاء
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 التعامل؛ كياسة -واو
 أثناء انعقاد االجتماع االستعراضي. طويلةللعمل ساعات  االستعداد  -زاي

ق  المنسِّ

 والمسؤوليات: األدوار

 من المنسـّق ما يلي: ينتظر

ا يفرز جم أن -ألف ة، مصنفا إياھ ة للمجموعة القطري ارير الوطني يع األسئلة والتعليقات المكتوبة المتعلقة بالتق
 إلى فئات وفقا لمواد اتفاقية األمان النووي؛

 يطرح المواضيع والقضايا الرئيسية الناشئة عن تلك األسئلة والتعليقات؛ أن -باء
ة يقوم بما تقدم على نحو موضوعي ووفقا لجداول  أن -جيم ا من أجل كفال ة محددة وبأشكال متفق عليھ زمني

 االتساق، وأن يتابع االتصاالت الوطنية عندما يبدو مرجحا أنھا ستتجاوز المواعيد النھائية؛
يزود مسؤولي المجموعات القطرية بالتحليل السابق بحيث يكونون على دراية جيدة بالقضايا قبل بدء  أن -دال

 مناقشات المجموعات القطرية.

 :لمؤھالتا

 المستصوب أن تتوافر لدى المنسـّق المؤھالت التالية: من

 للعمل المكثف لمدة بضعة أشھر قبل انعقاد االجتماع االستعراضي؛االستعداد  -ألف
 بقضايا األمان النووي؛ دراية -باء
 بكيفية التعامل مع قواعد البيانات اإللكترونية؛ إلمام -جيم
 ليزية.كنجيدة في اللغة اإل مھارات -دال

 االتصال الوطنية اتجھ

 األدوار والمسؤوليات

 ما يلي: منھا وُينتظر ،اتصال وطنية ةجھكل طرف متعاقد  يعين

االتفاقية ورصدھا على نحو منتظم الخاصة باآلمنة والمقّيدة بيانات الالوصول إلى قاعدة إمكانية   -ألف
 ؛وطنيةال واألسئلة واألجوبة وثائقالميل ")، إلى جانب الحق في تحلالتفاقية("الموقع الشبكي اآلمن 

 تفاقية؛لال اآلمن المعلومات التي تصدر على الموقع الشبكيبتعميم ، على الصعيد الوطني، القيام  -باء
 نتمي إليھا؛ يتيسير التقدم في المسائل المتعلقة باالتفاقية في الدولة العضو التي   -جيم
 مجموعات القطرية قبل كل اجتماع استعراضي؛االضطالع بدور جھة االتصال لمنسق ال  -دال
ي   -ھاء دعوة تلق ً لال ا دوم يوم ذي ي اع ال ي االجتم اركة ف داً  لمش ؤولي واح ة لمس ادمين االتفاقي ادرين  الق والمغ

 ("اجتماع تناوب المسؤولين").
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 المؤھالت

 االتصال الوطنية المؤھالت التالية: ةمن المستصوب أن تتوافر لدى جھ

 تصال والعمل بين االجتماعات االستعراضية؛ الل جاھزية  -ألف
 دراية بقضايا األمان النووي؛  -باء
 إلمام بإدارة  قواعد البيانات اإللكترونية؛  -جيم
  نكليزية.مھارات جيدة في اللغة اال  -دال
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 الثالث بالمبادئ التوجيھية بشأن عملية االستعراض: المرفق
 المجموعات القطرية تحديد تشكيلة طريقة

ع أن ي  -١ ة المتوق تم ترتيب األطراف المتعاقدة التي تملك منشآت نووية بحسب عدد المنشآت النووي
ل الت م بالتسلس ي، ث اع التنظيم اد االجتم د انعق ي موع غيل ف د التش ون قي ازتك آت ن دد المنش لي لع

ة ة المغلق ييد. ،النووي د التش ي قي ي ھ ا أو الت ط لھ ة المخط آت النووي دد المنش راً بحسب ع  وأخي
ا و دة يحيثم ذه، يجري ترتيب األطراف المتعاق ات التصنيف ھ ن فئ ة م ل فئ ي ك دد ف اوى الع تس

  بحسب التسلسل األبجدي.

دة التي ال توجد  ،في االجتماع التنظيمي ،وتتفق األطراف المتعاقدة  -٢ على توزيع األطراف المتعاق
 ً ديا اً أبج ع بحرف  بحيث لديھا منشآت نووية فيما بين المجموعات القطرية توزيع ذا التوزي دأ ھ يب

دة حسب  يتم اختياره عشوائيا ثم يستخدم الحرف األول من اسم كل طرف من األطراف المتعاق
   باللغة االنكليزية. تھجيه

ة.  -٣ ة التالي ة باستخدام الطريق ى المجموعات القطري وألغراض  ويتم توزيع األطراف المتعاقدة عل
راف  ة أن األط ذه الطريق رض ھ احية، تفت ات إيض ت مجموع كيل س ى تش ت عل دة اتفق المتعاق

  قطرية.

 رة  ةالتي لديھا منشآت نووي األطراف المتعاقدةب جميع ـَّ تـُرت ا ورد في الفق  ١بحسب م
 أعاله.

  ى المجموعات  األطراف المتعاقدةيتم توزيع الستة األولى الواردة في الترتيب أعاله عل
 وفقاً للتسلسل ذاته. ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١القطرية 

  ع تم توزي دةي راف المتعاق ات  األط ى المجموع ة عل ذه الطريق ـّبة بھ ة المرت تة التالي الس
 القطرية الست عن طريق إجراء قرعة.

  ع ع جمي تم توزي دةي تخدام  األطراف المتعاق دان باس تة بل ى مجموعات من س ة عل التالي
 طريقة القرعة ذاتھا، إلى أن يتم توزيع جميع البلدان الواردة في القائمة.

  وّزع دةت راف المتعاق ات  األط ن المجموع ل م ى ك ة عل آت نووي ديھا منش يس ل ي ل الت
 أعاله. ٢القطرية وفقاً للطريقة الوارد وصفھا في الفقرة 

 




