تقرير السياسات
أبرز األنشطة يف عام 2010
السري ُقدماً يف توسيع املشروع الرامي
إىل تعزيز مشاركة البلدان النامية يف
االجتماعات التقنية الرمسية للجنة،
وذلك من خالل توفري الدعم لعشرة
خرباء ألول مرة
تعيني السفري أنطونيو غرييرو (الربازيل)
رئيساً للفريق العامل ألف
إحراز مزيد من التقدّم يف إقامة نظام
املعلومات املزوّد بوصالت إلكرتونية بشأن
املهام املسندة مبوجب القرار املنشئ
للجنة التحضريية

توفّر اهليئ ُة العامة للجنةِ التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية ،املؤ ّلفة من مجيع الدول املو ِّقعة ،التوجيه السياسي لألمانة الفنية
املؤ ّقتة ،واإلشراف عليها .واهليئة العامة هي جهاز تقرير السياسات ،ويساعدها
فريقان عامالن.
ويُعنى الفريقُ العامل ألف بشؤون امليزانية واإلدارة اليت تواجه املنظمة ،يف حني
ينظر الفريق العامل باء يف املسائل العلمية والتقنية ذات الصلة باملعاهدة.
ويقدِّم الفريقان العامالن كالمها مقرتحات وتوصيات إىل اللجنة لكي تنظر
فيها وتعتمدها.
وإضاف ًة إىل ذلك يقوم فريق استشاري ،مؤ ّلف من خرباء مؤهّلني ،بدور داعم،
فيسدي املشورة إىل اللجنة ،من خالل فريقيها العاملني ،حول الشؤون املالية
وشؤون امليزانية وما يرتبط هبما من الشؤون اإلدارية.
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االجتماعات يف عام 2010
يف عام عام  ،2010عُقدت الدورة الرابعة
والثالثون للجنة التحضريية يف يومي 28
و 29حزيران/يونيه ،ورأستها السفرية سلمى
آشيباال-موسَفيي ،املمثّلة الدائمة لناميبيا.
كما عُقدت الدورة اخلامسة والثالثون للجنة
يف يومي  8و 9تشرين الثاني/نوفمرب ،حيث
ترأسها السفري سوليسا ماهبونغو ،ممثّل
جنوب أفريقيا الدائم.
وقد رأسَ الفريقَ العامل ألف السفريُ أنطونيو
غرييرو (الربازيل) ،وعقد الفريق دورته
السابعة والثالثني يف يومي  7و 8حزيران/
يونيه ،ودورته الثامنة والثالثني يف يومي
 4و 5تشرين األول/أكتوبر .ورأس الفريقَ
العامل باء السيد هاين هاك (هولندا) ،وعقد
الفريق دورته الرابعة والثالثني يف الفرتة
من  15شباط/فرباير إىل  5آذار/مارس،
ودورته اخلامسة والثالثني يف الفرتة من
 16آب/أغسطس إىل  3أيلول /سبتمرب.
كما عُقدت اجتماعات مشرتكة بني الفريقني
العاملني ألف وباء يف  1آذار/مارس و3
حزيران/يونيه و 3آب/أغسطس .وإضاف ًة
إىل ذلك ،عُقدت مشاورات غري رمسية
مفتوحة العضوية بشأن مسائل خمتلفة لدى
الفريقني ،وذلك يف الفرتة من  31أيار/
مايو إىل  2حزيران/يونيه .ورأس الفريق
االستشاري السيد مايكل ويستون (اململكة
املتحدة) ،وعقد الفريق اجلزأين األول
والثاني من دورته الرابعة والثالثني يف يومي
 22و 23نيسان/أبريل ويف الفرتة من  10إىل
 14أيار/مايو ،ودورته اخلامسة والثالثني
من  6إىل  8أيلول/سبتمرب.

توسيع مشاركة خرباء
من البلدان النامية
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لتسهيل مشاركة خرباء من البلدان النامية
يف االجتماعات التقنية الرمسية للجنة.
واهلدف املعلن هلذا املشروع هو تعزيز
الطابع العاملي للجنة وبناء القدرات يف
البلدان النامية.
وأدخلت األمانة عدد ًا من التحسينات
اإلضافية على تنفيذ املشروع .ومشلت

واصلت واصلت األمانة الفنية املؤ ّقتة
تنفيذ مشروع ،بدأ يف عام ،2007

التفتيش املوقعي
املدى■ ■
الدويل
البعيدة ■
السياسات
بعمليات
البيانات■
القدرات
التوعية
القيام
تقرير
مركز
■ بناء

الوفود يف الدورة اخلامسة والثالثني للجنة التحضريية يف تشرين الثاين/نوفمرب .2010

هذه التحسينات ترتيب جلسة إحاطة
توجيهية أثناء الدورة اخلامسة والثالثني
للفريق العامل باء لتزويد اخلرباء اجلدد
بلمحة عن الوالية املسنَدة إىل اللجنة
وعملها ،باختاذ هنج أكثر استهداف ًا يف
القيام بالتشاور مع البلدان املاحنة ،حسبما
يكون مناسب ًا ،بتحديد األحداث الدولية
احملتملة (مبا يف ذلك االجتماعات وحلقات

■
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العمل التقنية اإلقليمية) اليت ميكن أن
يشارك فيها اخلرباء يف إطار هذا املشروع
والتماس التعليقات من اخلرباء الذين سبق
أن تل ّقوا الدعم خبصوص صالهتم املستمرة
مبسائل املعاهدة ،بغية تعزيز استدامة منافع
املشاركة يف املشروع.
ويف عام  ،2010غادر املشروعَ أربع ُة
خرباء دُعمت مشاركتهم يف عامي 2008
و ،2009واختري مخسة خرباء جدد،
فبلغ بذلك جمموع عدد اخلرباء املدعومة
مشاركتهم عشرة خرباء ألول مرة (واحد
من كلٍ من إندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة
والربازيل وبوليفيا (دولة-املتعدّدة القوميات)
وتونس وساموا وسري النكا والفلبني وكينيا
ومدغشقر) .ومن ثمَّ فقد دُعمت يف إطار
هذا املشروع مشاركة خبريين من اثنني من
أقل البلدان منو ًا.
وشارك اخلرباء يف دورات الفريق العامل باء
وغريها من االجتماعات التقنية ،مبا يف ذلك
مشاورات غري رمسية بشأن مسائل ذات صلة
بالفريق العامل باء يف الفرتة أيار/مايو -
حزيران/يونيه ،وحلقة العمل اخلاصة بتقييم
مراكز البيانات الوطنية يف أيار/مايو ،وحلقة
العمل اخلاصة بإدارة النوعية يف تشرين
الثاني/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب.
وإضافة إىل ذلك ،استفاد اخلرباء من سلسلة
من املناقشات التقنية مع األمانة بشأن
القضايا الرئيسية املتصلة بالتح ُّقق .وقاد
اخلبري الكيين املناقشات يف دورتي الفريق
العامل باء العاديتني كلتيهما بصفته رئيس
فريق املهام املعين باملسائل املتعلقة مبراكز
البيانات الوطنية.
وقد مُوِّل املشروعُ يف عام  2010بفضل
التربّعات املقدّمة من كلٍ من إسبانيا
وإندونيسيا وتركيا ومجهورية كوريا وجنوب
أفريقيا وسلوفينيا والصني وعُمان وفنلندا
وقطر ولكسمربغ وماليزيا واملغرب واململكة
املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا

وهنغاريا وهولندا .وإضافة إىل ذلك،
تل ّقى املشروع تربّع ًا من صندوق األوبك
للتنمية الدولية.
واستناد ًا إىل تقرير أعدّته األمانة الفنية
املؤ ّقتة عن التنفيذ ،أعربت اللجنة ،يف
دورهتا املعقودة يف تشرين الثاني/نوفمرب،
عن الدعم املشروع ،و ّمت اإلعالن عن مزيد
من االلتزامات بتنفيذه .وأعربت اللجنة
أيض ًا عن تقديرها للبلدان املاحنة ملا قدّمته
من إسهامات ،وإىل األمانة من أجل إعداد
تقاريرها عن املشروع وإدارته.

دعم اللجنة التحضريية
وهيئاهتا الفرعية
األم��ان��ة الفنية امل��ؤ ّق��ت��ة ه��ي اهل��ي��ئ��ة ال��يت
ت��ن� ِّف��ذ ال���ق���رارات ال���يت تعتمدها اللجنة.
وه��ي متعدّدة اجلنسيات يف تكوينها :إذ
يتمّ تعيني املوظفني ،م��ن ال���دول املو ِّقعة،
على أوس��ع أس��اس جغرايف ممكن .وال��دور
امل��ن��وط باألمانة فيما يتعلق باجتماعات
اللجنة وهيئاهتا الفرعية هو توفري الدعم
الفين والتنظيمي .ومن ثمَّ فإنَّ األمانة هي
عنصر ح��ي��وي يف عمل اللجنة وهيئاهتا
الفرعية ،بدءاً من تنظيم مرافق املؤمترات
وترتيب تسهيالت ال��رتمج��ة الشفوية إىل
صياغة الوثائق الرمسية اخلاصة مبختلف
الدورات وإسداء املشورة إىل رؤساء الدورات
واالجتماعات.

وقد و ّفرت األمانة دعم ًا فني ًا وتنظيمي ًا ملنسّقي
عملية املادة الرابعة عشرة من املعاهدة فيما
يتعلق بعقد مشاورات غري رمسية بني الدول
املصدِّقة على املعاهدة .واختذت اللجنة
قرار ًا بشأن متويل املؤمتر املعين باملادة الرابعة
عشرة ،يف حال الطلب إىل األمني العام لألمم

املتحدة ،بصفته وديع املعاهدة ،من جانب
أكثرية من الدول املصدّقة ،عقدَ مؤمت ٍر من هذا
القبيل يف عام .2011

نظام املعلومات عن التقدّم
احملرز يف الوفاء بالوالية اليت
تنصّ عليها املعاهدة
ُأحرز مزيدٌ من التقدّم يف إقامة نظام
املعلومات املزوّد بوصالت إلكرتونية بشأن
املهام املسندة مبوجب القرار املنشئ للجنة
التحضريية (نظام "إشتار"  .)ISHTARواهلدف
من مشروع إشتار ،الذي يقوم على استخدام
وصالت إلكرتونية بالوثائق الرمسية اخلاصة
باللجنة ،هو رصد التقدم احملرز وفقا للوالية
املنصوص عليها يف املعاهدة وللقرار املنشئ
للجنة وللتوجيهات الصادرة عن اللجنة
وهيئاهتا الفرعية .والغرض العام من ذلك
هو متكني اللجنة من حتديد املهام اليت مل
ُتستكمل بعدُ من حيث األعمال التحضريية
إلنشاء منظمة معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية عند دخول املعاهدة
حيّز النفاذ.

استحداث بيئة عمل
افرتاضية
توفّر األمانة بيئة عمل افرتاضية ملن ال
يستطيعون حضور االجتماعات املنتظمة
للجنة وهيئاهتا الفرعية .و ُتستخدم أحدث
التكنولوجيات لبثِّ مداوالت كل جلسة عامة
رمسية على نطاق العامل يف الزمن احلقيقي.
و ُتسجَّل االجتماعات و ُتبثُّ على اهلواء عرب
نظام اتصاالت اخلرباء قبل حفظها من أجل
األغراض املرجعية .وإضاف ًة إىل ذلك ،تُوزَّ ع
على الدول املو ِّقعة الوثائق الداعمة ذات
الصلة بكل دورة معيَّنة ،من خالل نظام

البعيدة املدى
السياسات
تقرير
التوعية
■
■

05/07/2011 14:35:40

■ 45

V1183394.indd 45

اتصاالت اخلرباء ،ويُخطر املشاركون
بالوثائق اجلديدة بواسطة رسائل تنبيه بالربيد
اإللكرتوني .ويف عام  ،2010باشرت األمانة
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الفنية املؤ ّقتة توزيع مجيع وثائق اللجنة
وهيئاهتا الفرعية والعروض اإليضاحية املقدَّمة
إليها ،مسجَّلة على أقراص تسجيل رقمي

بصري مضغوطة (دي فـي دي) يف بداية كل
دورة من دوراهتا.
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