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معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة (املعاهــدة) هــي معاهــدة متهيــدا ً لبــدء نفــاذ املعاهــدة وإنشــاء املنظمــة املنشــودة ،أنشــأت الــدول
دوليــة تحظــر جميــع التفج ـرات النوويــة .وتســعى املعاهــدة ،مــن خــال املوقِّعــة اللجنــة التحضرييــة للمنظمــة يف  19ترشيــن الثاين/نوفمــر .1996
الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة ،إىل الحــد مــن تطويــر نوعيــة األســلحة وأُس ـ ِندت إىل اللجنــة مهمــة التحضــر لدخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ.
النوويــة ،وإىل إنهــاء تطويــر أنــواع جديــدة منهــا .وهــي تشــكل تدبـرا ً فعــاالً
وتقــوم اللجنــة ،التــي يوجــد مقرهــا يف مركــز فيينــا الــدويل ،بنشــاطني
لنـــزع الســاح النــووي وعــدم انتشــاره بجميــع جوانبهــا.
رئيســيني .األول هــو اتخــاذ جميــع التحضــرات الالزمــة لضــان تفعيــل
وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة هــذه املعاهــدة ،وفُتــح نظــام التحقــق مــن االمتثــال للمعاهــدة لــدى دخولهــا حيــز النفــاذ .والثــاين
بــاب التوقيــع عليهــا يف نيويــورك يف  24أيلول/ســبتمرب  .1996ويف ذلــك هــو التشــجيع عــى التوقيــع عــى املعاهــدة والتصديــق عليهــا مــن أجــل
اليــوم ،وقَّعــت  71دولــة عــى املعاهــدة .وكانــت فيجــي أول دولــة تصــدق تحقيــق دخولهــا حيــز النفــاذ.
عــى املعاهــدة ،وذلــك يف  10ترشيــن األول/أكتوبــر  .1996وســوف تدخــل
وتتكــون اللجنــة التحضرييــة مــن هيئــة عامــة مســؤولة عــن توجيــه
املعاهــدة حيــز النفــاذ بعــد  180يومــاً مــن التصديــق عليهــا مــن جانــب
السياســات وتضــم كل الــدول املوقِّعــة ،وأمانــة فنيــة مؤقَّتــة تســاعد اللجنــة
جميــع الــدول املدرجــة يف مرفقهــا الثــاين ،وعددهــا  44دولــة.
عــى القيــام بواجباتهــا ،تقن ًّيــا وفن ًّيــا عــى الســواء ،وتــؤدي املهــام الوظيفيــة
وعندمــا تدخــل املعاهــدة حيــز النفــاذ ،ســوف تُنشــأ منظمــة معاهــدة الحظر التــي تحددهــا لهــا اللجنــة .وقــد بــدأت األمانــة عملهــا يف فيينــا يف 17
عــن
الشــامل للتجــارب النوويــة يف فيينــا ،النمســا .وتتمثــل الواليــة املســندة إىل آذار/مــارس  .1997وهــي متعــددة الجنســيات يف تكوينهــا ،حيــث يُ َّ
هــذه املنظمــة الدوليــة يف تحقيــق هــدف املعاهــدة والغــرض منهــا ،وضــان موظفوهــا مــن الــدول املوقِّعــة وعــى أوســع أســاس جغ ـرايف ممكــن.
تنفيــذ أحكامهــا ،مبــا فيهــا األحــكام املتعلقــة بالتحقــق الــدويل مــن االمتثــال
للمعاهــدة ،وتوفــر منتــدى للتعــاون والتشــاور بــن الــدول األطـراف.
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يف مجيع املواضع من هذه الوثيقةُ ،يش�ار إىل البلدان بحس�ب األسماء التي كانت مس�تخدمة رس�ميا يف الفرتة التي ُأعدَّ عنها
هذا النص.
ال ينطوي رسم احلدود وال طريقة عرض املواد يف اخلرائط الواردة يف هذه الوثيقة عىل اإلعراب عن أي رأي كان من جانب
اللجن�ة التحضريي�ة ملنظم�ة معاهدة احلظر الش�امل للتجارب النووية بش�أن الوضع القانوين ألي بل�د أو إقليم أو مدينة أو
منطقة أو للسلطات القائمة فيها ،أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.
مس�جلة) عىل أي قصد للمساس بحقوق
معينة (س�واء ُأشير أو مل ُيرش إىل كوهنا َّ
ال ينطوي ذكر أسماء رشكات أو منتجات َّ
امللكية ،كام ينبغي عدم تأويله عىل أنه إقرار أو توصية من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية.
نِّ
تبِّي� اخلرائ�ط الواردة يف الصفحات  14-11والصفحة  15املواقع التقريبية ملرافق نظام الرصد الدويل بنا ًء عىل املعلومات
أقرهتا اللجنة
الواردة يف املرفق األول لربوتوكول املعاهدة ،وقد ُعدِّ لت عىل الوجه املناسب وفق املواقع البديلة املقرتحة التي َّ
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الش�امل للتجارب النووية لكي تعرضها يف تقرير عىل الدورة األولية التي س�وف يعقدها
مؤمتر الدول األطراف عقب بدء نفاذ املعاهدة.
ُطبع يف النمسا
أيار/مايو ٢٠١٧
استناد ًا إىل الوثيقة  ،CTBT/ES/2016/5التقرير السنوي 2016

رسالة

من األمني التنفيذي
كان عام  ،٢٠١٦الذي تزامن مع الذكرى السنوية العرشين لفتح باب
التوقيع عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وإنشاء اللجنة
التحضريية ،مليئاً بالتحديات والفرص.
فقد حظيت املعاهدة وعمل اللجنة باعرتاف وتقدير ملحوظني طوال
السنة .وانتهز قادة العامل وممثلو املجتمع املدين كل فرصة لتجديد التزامهم
باملعاهدة ودعمهم ألنشطة اللجنة.
وخالل االجتامع الوزاري واملائدة املستديرة الوزارية اللذين ُعقدا مبناسبة
الذكرى العرشين يف فيينا يف حزيران/يونيه ،ويف االجتامع الوزاري الثامن
لجامعة "أصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب ،ويف بيان لألعضاء الخمسة
الدامئني يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،ويف الدورة الحادية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة ،جدد قادة
وطنيون ووزراء ومسؤولون آخرون رفيعو املستوى مراراً تأييدهم للمعاهدة ،ودعوا إىل دخولها حيز النفاذ .ورحبوا
بإسهام املعاهدة يف نظام عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي .وعالوة عىل ذلك ،فقد شددوا عىل إنجازات
املنظمة ،مبا يف ذلك قوة نظام التحقق التابع للمعاهدة وتطبيقاته املدنية والعلمية.
وقبل انعقاد االجتامع الوزاري لجامعة "أصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" مبارش ًة يف أيلول/سبتمرب،
أودعت سوازيلند وميامنار ص ْ
يك تصديقهام عىل املعاهدة .وبهذين التصديقني ،بلغ عدد التصديقات عىل املعاهدة ،١٦٦
مبا يجعلها أحد أكرث الصكوك الدولية يف مجال نزع السالح التي شهدت إقباالً عىل االنضامم إليها.
ومتثلت أبرز معامل العام يف االجتامع التاريخي ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة عشية الذكرى السنوية العرشين
للمعاهدة .فقد ناقش املجلس األهمية املستمرة للمعاهدة وأهمية السعي إىل بدء نفاذها ،واعتمد قراراً بشأن املعاهدة
تَشارك يف تقدميه  45بلداً.
ُ
التقيت السيد روش مارك كريستيان كابوري ،رئيس بوركينا فاسو،
ويف إطار االتصاالت التي أجريناها خالل عام ،٢٠١٦
ُ
أجريت محادثات
والسيد خورخي خالز ،نائب رئيس إكوادور ،والسيد بنيامني نتنياهو ،رئيس وزراء إرسائيل .كام
مع وزراء خارجية ومسؤولني حكوميني كبار آخرين يف االتحاد الرويس وإثيوبيا واألرجنتني واألردن وإكوادور وأملانيا
وأوكرانيا وباكستان وبنغالديش وتركامنستان والجبل األسود وجزر القمر وجمهورية إيران اإلسالمية وجمهورية كوريا
وجنوب السودان والدامنرك والسودان وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال والصومال والصني والعراق وغامبيا وفرنسا وكوبا
وكوستاريكا ومرص واملغرب والنمسا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واالتحاد األورويب.
ويف تح ٍّد صارخ للقاعدة الراسخة ضد التجارب النووية ،أجرت جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تجربتني نوويتني
خالل السنة .وأبرزت التجربتان ،اللتان ُأجريتا يف  6كانون الثاين/يناير و ٩أيلول/سبتمرب ،مرة أخرى الرضورة امللحة لبدء
نفاذ املعاهدة.
ويرسين أن أالحظ أنَّ أداء نظام التحقق كان فعاالً ويف حينه ،وأثبت قيمة االستثامر يف إنشائه .وقد رصدت مرافق نظام
وعممت البيانات آن ًّيا عىل الدول املو ِّقعة .وتل َّقت الدول املو ِّقعة منتجات البيانات
الرصد الدويل التجربتني املعلن عنهامُ ،
املستع َرضة يف اآلجال املح َّددة .كام عقدت اللجنة جلسات إحاطة ملناقشة نتائج نظام التحقق.
وأثبت رصد نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل للتجربتني أنَّ قدراتهام تقرتب من مستوى النضج الكامل .وإضافة
إىل ذلك ،أكدت التجربتان أهمية آلية التفتيش املوقعي باعتبارها عنرصاً تكميل ًّيا لنظامنا التحققي ،والحاجة إىل اختبار
النظام والتح ُّقق منه بشكل مستمر.

III

وكان رد الفعل الدويل عىل التجربتني املعلن عنهام رسيعاً وقو ًّيا .وقد أدانت بلدان عديدة التجربتني النوويتني ،واعتربت
أنَّ هذه األفعال ته ِّدد بشكل خطري السالم واألمن الدوليني .ودعت جمهوري َة كوريا الشعبية الدميقراطية إىل وقف إجراء
ِّأي تجارب أخرى وإىل التوقيع والتصديق عىل املعاهدة فوراً.
وتَواصل العمل عىل بناء نظام التحقق .فقد تم تركيب أو اعتامد عدة محطات جديدة ومهمة تابعة لنظام الرصد
الدويل .وشملت تلك املحطات تركيب املحطة األخرية املتبقية من محطات الرصد الصويت املايئ ،وهي املحطة ،HA4
يف جزر كروزيه ،فرنسا ،ومحطة رصد النويدات املشعة  ،RN24يف جزيرة سانتا كروز ،ضمن جزر غاالباغوس ،بإكوادور.
ويف كانون األول/ديسمرب ،اعتمدت املنظمة أوىل محطاتها ضمن نظام الرصد الدويل يف الصني ،مبا يعزز فرص إصدار
املزيد من االعتامدات يف البلد خالل عام .٢٠١٧
وبحلول نهاية العام ،وصل إجاميل عدد مرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة إىل  286مرفقاً ،مام أدى إىل تحسني نطاق
تغطية الشبكة وكذلك قدرتها عىل الصمود .وميثل هذا الرقم  85يف املائة من حجم الشبكة التي تتوخاها املعاهدة.
وركزت األنشطة املتصلة بالتفتيش املوقعي خالل عام  ٢٠١٦عىل وضع الصيغة النهائية لخطة عمل التفتيش املوقعي
للفرتة  2019-٢٠١٦وخطة مترينات التفتيش املوقعي للفرتة  2020-٢٠١٦املستمدة من عملية استعراض وتقييم التمرين
امليداين املتكامل لعام  ،٢٠١٤وعىل إقرار هاتني الخطتني وتنفيذهام األويل.
وقد توسعنا يف االضطالع بأنشطة بناء القدرات وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية والربامج التثقيفية لتلبية
االحتياجات التقنية للدول املو ِّقعة ،ال سيام البلدان النامية .وتهدف هذه األنشطة إىل مساعدة الدول املو ِّقعة عىل الوفاء
عىل نحو أفضل بالتزاماتها التي تنص عليها املعاهدة وتحسني فعالية استخدامها لبيانات ونواتج نظام التحقق.
وقد اس ُتهل العام الذي يتزامن مع الذكرى السنوية بتنظيم الندوة املعنونة "العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن:
ذكرى مرور  20عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" يف كانون الثاين/يناير ،وقد ضمت الندوة مفاوضني
سابقني بشأن املعاهدة ،وممثلني للدول املو ِّقعة واملجتمع املدين ووسائط اإلعالم ،وفريق شباب منظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية .كام كان لفريق الشباب حضور بارز يف حلقة نقاش مع األمني العام لألمم املتحدة بان يك-مون
يف فيينا يف نيسان/أبريل .ويف كانون األول/ديسمرب ،شارك الشباب مرة أخرى يف مناسبة ُعقدت يف فيينا ،حيث التقيت
أنا وممثل األمم املتحدة السامي لشؤون نزع السالح بالشباب ،شخص ًّيا وعىل شبكة اإلنرتنت ،إلجراء مناقشة حول
املعاهدة.
واتخذت الدول املو ِّقعة عدة قرارات رئيسية ملواصلة التطوير التنظيمي للجنة ومتويل األنشطة املهمة .وتشمل تلك
القرارات ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،قبول النظام األسايس للجنة الخدمة املدنية الدولية ،وتطبيق مجموعة عنارص األجر
الجديدة للموظفني ،وتوفري موارد إضافية من أجل أنشطة بناء القدرات وإنشاء مرفق دائم لخزن املعدات وصيانتها .ويف
ترشين الثاين/نوفمرب ،مددت اللجنة واليتي بصفتي األمني التنفيذي للمنظمة لفرتة إضافية مدتها أربع سنوات تبدأ يف
 ١آب/أغسطس .٢٠١٧
هذا موجز مقتضب إلنجازاتنا الجامعية يف عام  .٢٠١٦ويعرض التقرير التايل تفاصيل أنشطة اللجنة الرئيسية طوال
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