تقرير
السياسات
أبرز األنشطة يف عام 2018
التطورات يف شبه الجزيرة الكورية
قرار االنضمام إىل الصندوق املشرتك للمعاشات
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
استعراض سري عمل الفريق االستشاري

ّ
توفِر

ّ
الموقِعة ،التوجيه السياسي لألمانة ،واإلشراف عليها.
الهيئة العامة للجنة التحضيرية ،المؤ َّلفة من جميع الدول
ويساعد الهيئة العامة فريقان عامالن.

و ُيعنى الفريق العامل ألف بشؤون الميزانية واإلدارة ،في حين ينظر الفريق العامل باء في المسائل العلمية والتقنية المتصلة
بالمعاهدةّ .
ويقدِم الفريقان العامالن مقترحات وتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة وتعتمدها في جلستها العامة.
ً
وإضافة إلى ذلك ،يقوم فريق استشاري من الخبراء بدور داعم ،فيسدي المشورة إلى اللجنة من خالل الفريق العامل ألف حول
الشؤون المالية وشؤون الميزانية.
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اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية يف عام 2018
الهيئة

الدورة

الرئيس

التاريخ

اللجنة التحضريية

الخمسون
الحادية والخمسون

 ٣-٢تموز/يوليه
 ٩-٧ترشين الثاني/نوفمرب

السفرية ماريا أتشيلي ساباتيني (إيطاليا)

الفريق العامل ألف

الثالثة والخمسون
الرابعة والخمسون

 ١٣-١١حزيران/يونيه
 ١٧ترشين األول/أكتوبر

السفرية ماريا أتشيلي ساباتيني (إيطاليا)
السفري لطفي بوشعرة (املغرب)

الفريق العامل باء

الخمسون
الحادية والخمسون

 ٢٣-١٢آذار/مارس
 ٢٧آب/أغسطس  ٧ -أيلول/سبتمرب

السيد يواخيم شولتسه (أملانيا)

الفريق االستشاري

الخمسون
الحادية والخمسون

 ١٨-١٤أيار/مايو
 27-25أيلول/سبتمرب

السيد مايكل ويستون (اململكة املتحدة)

االجتماعات المعقودة في عام 2018
كل من اللجنة وهيئاتها الفرعية دورتني عاديتني يف عام .2018
عقدت ٌّ
ومن بني املسائل الرئيسية التي تناولتها اللجنة خالل عام  ٢٠١٨الرتويج
للمعاهدة والتقدم املحرز نحو تحقيق عامليتها ،مبا يف ذلك تصديق تايلند
عىل املعاهدة وتوقيع توفالو عليها؛ والدعوة إىل توقيع وتصديق الدول
املتبقِّية عىل املعاهدة ،وخصوصاً الدول املدرجة يف املرفق  ٢للمعاهدة؛
والحالة يف شبه الجزيرة الكورية والتطورات اإليجابية األخرية؛ والتقدم
املحرز صوب إنجاز نظام التحقق الخاص باملعاهدة؛ وأنشطة املنظمة.

دعم اللجنة وهيئاتها الفرعية
األمانة هي الهيئة التي تنفِّذ القرارات التي تعتمدها اللجنة .وهي متعددة
الجنسيات يف تكوينها؛ إذ يت ُّم تعيني املوظفني من الدول املوقِّعة عىل أوسع
أساس جغرايف ممكن .وتوفر األمانة الدعم الفني والتنظيمي الجتامعات
تيس عملية
اللجنة وهيئاتها الفرعية ويف فرتات ما بني الدورات ،وبذلك ِّ
اتخاذ القرارات.
واألمانة عنرص حيوي يف عمل اللجنة وهيئاتها الفرعية ،حيث ترتاوح
مهامها بني تنظيم مرافق املؤمترات وترتيب الرتجمتني الشفوية والتحريرية

وصياغة الوثائق الرسمية ملختلف الدورات وتخطيط الجدول الزمني
السنوي للدورات وتقديم املشورة الفنية واإلجرائية إىل رؤساء الكيانات
واالجتامعات.

بيئة العمل االفرتاضية
توفِّر 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 ت ُحفظ تسجيالت االجتامعات باعتبارها مراجع .وإضاف ًة
إىل ذلك ،يتم من خالل نظام اتصاالت الخرباء توزيع الوثائق الداعمة ذات
الصلة بكل دورة معيَّنة عىل الدول املوقِّعة ،وإخطار املشاركني بالوثائق
الجديدة بواسطة الربيد اإللكرتوين.
ونظام اتصاالت الخرباء عبارة عن نظام توقيع وحيد وضعته اللجنة يوفر
منربا ً للمناقشة املتواصلة والجامعة فيام بني الدول املوقِّعة والخرباء بشأن
املسائل العلمية والتقنية املتعلقة بنظام التحقق.
ويف إطار نهج الورقات االفرتاضية ،الذي تسعى اللجنة من خالله إىل الحد
من طبع الوثائق التي تصدرها ،واصلت األمانة تقديم خدمة "الطباعة
حسب الطلب" يف جميع دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية.
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نظام املعلومات عن التقدم املحرز يف الوفاء بالوالية
التي تنص عليها املعاهدة
يرصد نظام املعلومات املز َّود بوصالت تشعبية بشأن املهام املسندة مبوجب
القرار املنشئ للجنة التحضريية التقدم املحرز يف الوفاء بالوالية التي تنص
عليها املعاهدة والقرار املنشئ للجنة وتوجيهات اللجنة وهيئاتها الفرعية.
وهو يستخدم وصالت تشعبية إىل الوثائق الرسمية للجنة من أجل تقديم
معلومات مح َّدثة بشأن املهام التي ال يزال يتعني أداؤها يف التحضري إلنشاء
منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عند دخول املعاهدة حيز
النفاذ وانعقاد الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف .والنظام متاح لجميع
مستخدمي نظام اتصاالت الخرباء.

التطورات في شبه الجزيرة الكورية
أحاطت الدول املوقِّعة علامً ،خالل دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية،
بالتطورات اإليجابية يف شبه الجزيرة الكورية .ورحبت مبؤمترات القمة بني
الكوريتني ،وإعالن بامنونجوم ،والبيان املشرتك الصادر عن رئيس الواليات
املتحدة دونالد ترامب ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كيم
جونغ-أون يف قمة سنغافورة ،وكذلك مؤمترات القمة بني الصني وجمهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية.
وحثَّت الدول املوقِّعة جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عىل اتخاذ
خطوات ملموسة صوب نزع السالح النووي عىل نحو كامل وقابل
للتحقق منه وال رجعة فيه وعىل الحفاظ عىل تعليقها املعلن عنه
لتجارب األسلحة النووية .وشُ جعت األطراف عىل املشاركة بجدية يف
مفاوضات املتابعة.
وأبرزت الدول املوقِّعة أهمية إغالق وتفكيك مواقع التجارب النووية يف
ذلك البلد عىل نحو قابل للتحقق منه ،والدور املحتمل للخربات والقدرات
الخاصة باملعاهدة يف هذا الشأن ،رهناً مبوافقة اللجنة؛ كام حثَّت جمهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية عىل توقيع املعاهدة والتصديق عليها.

االنتقال من صندوق االدخار إلى الصندوق
المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي
األمم المتحدة
كلفت اللجنة ،يف دورتها التاسعة واألربعني ،األمانة بتقديم طلب والدخول
يف مفاوضات لالنضامم إىل عضوية الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية
ملوظفي األمم املتحدة.
وأق َّرت اللجنة ،يف دورتها الخمسني ،االنضامم إىل الصندوق اعتبارا ً من
 ١كانون الثاين/يناير  .٢٠١٩كام أقرت مرشوع االتفاق بني املجلس املشرتك
للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة واللجنة فيام يخص الرشوط
التي تحكم انضامم اللجنة إىل الصندوق.
دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية ي ف� عام .2018
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وبإقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الثالثة والسبعني ،أصبحت
اللجنة إحدى املنظامت األعضاء يف الصندوق اعتبارا ً من  ١كانون الثاين/
يناير .٢٠١٩
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التحض�ية.
الدورة الحادية والخمسون للجنة
ي

استعراض سير عمل
الفريق االستشاري

تعيين رئيس الفريق
العامل ألف ونائبيْه

استعرضت اللجنة والفريق العامل ألف عمل الفريق االستشاري .وأعربا
عن ارتياحهام بشأن مساهمة الفريق االستشاري ،وسلَّطا الضوء عىل أهمية
النظر يف عمله .وتحقيقاً لهذه الغاية ،تقرر إجراء مزيد من املشاورات.

عيَّنت اللجنة السفري لطفي بوشعرة من املغرب رئيساً للفريق العامل ألف،
والسفري ب َرنْدن تشارلز هامر من أسرتاليا والسفري كارويل دان من هنغاريا
نائبي للرئيس لفرتة تنتهي يف  ٣١كانون األول/ديسمرب .٢٠٢٠
ْ
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