ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١٦
ﻋﻘﺪ دورات ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘني اﻟﻨﻮوﻳﺘني اﻟﻠﺘني أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬام
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﻌﻴني ﻧﻮاب رﺋﻴﴘ اﻟﻔﺮﻳﻘني اﻟﻌﺎﻣﻠني أﻟﻒ وﺑﺎء
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴني اﻷﻣني اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺒﺚ اﳌﺒﺎﴍ ﻻﺟﺘامع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/
ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠١٦

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﻮ ﱢﻗﻌﺔ ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ واﻹﴍاف
ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺮﻳﻘﺎن ﻋﺎﻣﻼن.
و ُﻳﻌﻨﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻟﻒ ﺑﺸﺆون اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻹدارة ،ﰲ ﺣني ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎء ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪة .وﻳﻘﺪم اﻟﻔﺮﻳﻘﺎن اﻟﻌﺎﻣﻼن ﻣﻘﱰﺣﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت إﱃ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟيك ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ.
وإﺿﺎﻓ ًﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﱪاء اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻟﻒ،
وإﺳﺪاء اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
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االجتماعات املعقودة في
عام ٢٠١٦

واألم��ان��ة عنرص حيوي يف عمل اللجنة وهيئاتها
الفرعية ،حيث ت�تراوح مهامها من تنظيم مرافق
املؤمترات وترتيب الرتجمتني الشفوية والتحريرية
إىل صياغة الوثائق الرسمية ملختلف ال��دورات ويف إط��ار نهج الورقات االفرتاضية ،ال��ذي تسعى
وتخطيط ال��ج��دول الزمني السنوي ل��ل��دورات اللجنة م��ن خالله إىل الحد م��ن طبع الوثائق
وتقديم امل��ش��ورة الفنية واإلج�رائ��ي��ة إىل رؤس��اء التي ت��ص��دره��ا ،واص��ل��ت األم��ان��ة تقديم خدمة
الدورات واالجتامعات.
"الطباعة حسب الطلب" يف جميع دورات اللجنة
وهيئاتها الفرعية.
سبل الوصول إىل الوثائق وغريها من املعلومات ذات
الصلة باالجتامعات.

عقدت كل من اللجنة وهيئاتها الفرعية دورتني
عاديتني يف عام  .٢٠١٦كام ُعقد اجتامع مشرتك
للفريقني العاملني ألف وباء يف  ١أيلول/سبتمرب وثالث
دورات مستأنفة للجنة يف  ٧كانون الثاين/يناير و22
آب/أغسطس و ٩أيلول/سبتمرب.
ومن بني املسائل الرئيسية التي تناولتها اللجنة خالل
عام  ٢٠١٦الرتويج للمعاهدة؛ والذكرى السنوية
العرشون للمعاهدة واللجنة؛ والرد عىل التجربتني
النوويتني اللتني أعلنت عنهام جمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية؛ والقرار بتخصيص الفائض النقدي لعام
 ٢٠١٤إلنشاء مرفق دائم لخزن املعدات وصيانتها
وأنشطة بناء القدرات ومتويل مؤمتر ُيعقد مبقتىض
املادة الرابعة عرشة يف عام ٢٠١٧؛ وتجديد تعيني
األمني التنفيذي لفرتة أربع سنوات (.)2021-2017

دعم اللجنة
وهيئاتها الفرعية
األمانة هي الهيئة التي تن ِّفذ القرارات التي تعتمدها
يتم
اللجنة .وهي متع ِّددة الجنسيات يف تكوينها؛ إذ ُّ
تعيني املوظفني من الدول املو ِّقعة عىل أوسع أساس
جغرايف ممكن .وتوفر األمانة الدعم الفني والتنظيمي
الجتامعات اللجنة وهيئاتها الفرعية ويف فرتات ما بني
تيس عملية اتخاذ القرارات.
الدورات ،وبذلك رِّ

بيئة العمل
االفتراضية

نظام املعلومات عن التق ُّدم
احملرز في الوفاء بالوالية التي
تنص عليها املعاهدة

تو ِّفر اللجنة ،من خالل نظام اتصاالت الخرباء ،بيئة
عمل افرتاضية ملن ال يستطيع حضور اجتامعاتها
العادية .ويسجل نظام اتصاالت الخرباء ويبث،
باستخدام أحدث التكنولوجيات ،وقائع كل جلسة
عامة رسمية بثًّا ح ًّيا عىل نطاق العامل .ثم تُحفظ يرصد نظام املعلومات امل��زود بوصالت تشعبية
تسجيالت االجتامعات باعتبارها مراجع .وإضاف ًة إىل بشأن املهام املسندة مبوجب القرار املنشئ للجنة
ذلك ،يتم من خالل نظام اتصاالت الخرباء توزيع التحضريية التقدم املحرز يف الوفاء بالوالية التي تنص
الوثائق الداعمة ذات الصلة بكل دورة مع َّينة عىل عليها املعاهدة والقرار املنشئ للجنة وتوجيهات
الدول املو ِّقعة ،وإخطار املشاركني بالوثائق الجديدة اللجنة وهيئاتها الفرعية .وهو يستخدم وصالت
تشعبية إىل الوثائق الرسمية للجنة من أجل تقديم
بواسطة الربيد اإللكرتوين.
معلومات مح َّدثة بشأن املهام التي ال يزال يتعني
ويف كانون الثاين/يناير ُ ،٢٠١٤دمِج نظام اتصاالت أداؤه��ا يف التحضري إلنشاء منظمة معاهدة الحظر
الخرباء يف نظام التوقيع الوحيد الذي وضعته اللجنة .الشامل للتجارب النووية عند دخ��ول املعاهدة
ومنذ ذل��ك الحني ،ازدادت أهمية النظام ك��أداة حيز النفاذ وانعقاد ال��دورة األوىل ملؤمتر ال��دول
للمناقشة املتواصلة والجامعة فيام بني الدول املو ِّقعة األط��راف .والنظام متاح لجميع مستخدمي نظام
والخرباء بشأن املسائل العلمية والتقنية املتعلقة بنظام اتصاالت الخرباء.
التحقق .ويف عام ُ ،2016أدخلت تحسينات إضافية
ييس استخدامه ويتيح
عىل نظام اتصاالت الخرباء ،مام رِّ

اجتامعات اللجنة وهيئاتها الفرعية يف عام ٢٠١٦
الهيئة
اللجنة التحضريية

الفريق العامل ألف
الفريق العامل باء
الفريق االستشاري

الدورة

مستأنفة
السادسة واألربعون
مستأنفة
مستأنفة
السابعة واألربعون
التاسعة واألربعون
الخمسون
السادسة واألربعون
السابعة واألربعون
استثنائية
السادسة واألربعون
السابعة واألربعون

التواريخ

 ٧كانون الثاين/يناير
 ١٥-١٣حزيران/يونيه
 ٢٢آب/أغسطس
 ٩أيلول/سبتمرب
 ٩-٧ترشين الثاين/نوفمرب
 ٣١-٣٠أيار/مايو
 ١٩-١٧ترشين األول/أكتوبر
 ٢٢شباط/فرباير  ٤ -آذار/مارس
 ٢٢آب/أغسطس  ٢ -أيلول/سبتمرب
 ٩ترشين الثاين/نوفمرب
 ٦-٣أيار/مايو
 ١٤-١٢أيلول/سبتمرب

الرئيس
السفري كريستيان إيسرتات (رومانيا)

السفري عدنان عثامن (ماليزيا)
السيد يواكيم شولتيس (أملانيا)

السيد مايكل ويستون (اململكة املتحدة)

عقد دورتﲔ مﺴتﺄنفتﲔ
للتباﺣﺚ ﺣوﻝ التجربتﲔ
النوويتﲔ اللتﲔ أعلنﺖ
عنهما جمهورية كوريا
الشعبية الدﳝقراﻃية
ر ًّدا عىل التجربتني النوويتني اللتني أعلنت عنهام
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،عقدت اللجنة
عدة جلسات إحاطة غري رسمية ودورتني مستأنفتني يف
 ٧كانون الثاين/يناير و ٩أيلول/سبتمرب .٢٠١٦
وألقت الوفود بيانات بشأن مواقفها الوطنية من
التجربتني النوويتني املعلن عنهام ،وأعربت عن القلق
عىل الصعيد العاملي بشأن أثر هذه التجارب عىل
السلم واألمن الدوليني ،وعن رفضها إلجراء جميع
تجارب التفجريات النووية.

ﲡديد تعيﲔ
األمﲔ التنفيﺬﻱ
سلمت اللجنة بالتزام األمني التنفيذي وبالجهود التي
يبذلها من أجل تعزيز املعاهدة ودعم عمل اللجنة،
وقررت بالتزكية تجديد تعيينه لفرتة أربع سنوات تبدأ
يف  ١آب/أغسطس .٢٠١٧

تعيﲔ نواﺏ رﺋيﺴي
الفريقﲔ العاملﲔ
ألﻒ وباء
عينت اللجنة السفري ألفريدو راؤول شوكيهوارا تشيل،
املمثل الدائم لبريو ،نائباً لرئيس الفريق العامل ألف.
كام عينت السيدة زينبو منداودو سويل (النيجر)
والسيد سريغي برييزين (كازاخستان) نائبني لرئيس
الفريق العامل باء.
وتبلغ مدة والية رئييس الفريقني العاملني ونوابهام
ثالث سنوات.

دورات أجهزة تقرير
السياسات يف عام .٢٠١٦

