رصد نظام التح ُّقق للتجربتني
النوويتني اللتني أعلنت عنهام
جمهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية
إحاطة صحافية يف  ٩أيلول/سبتمرب ( ٢٠١٦فيينا).

إنَّ جمع األدلة عن التجارب النووية وتوفري البيانات وتحليالتها يف الوقت املناسب للدول املو ِّقعة
لهام يف صميم مهام منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقد اخ ُترب استعداد اللجنة لالضطالع بهذه املهمة مرتني يف عام  ٢٠١٦من خالل التجربتني النوويتني
اللتني أعلنت عنهام جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف  ٦كانون الثاين/يناير و ٩أيلول/سبتمرب.
وقبل عام  ،٢٠١٦كانت جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد أجرت ثالث تجارب نووية يف
األعوام  ٢٠٠٩و ٢٠١١و.٢٠١3
وبلغت الفرتة الفاصلة بني تجربتي عام  ٢٠١٦تسعة أشهر .و ُت َع ُّد هذه أقرص فرتة حتى اآلن تفصل
بني تجربتني معلن عنهام .ويف كلتا الحالتني ،كام يف التجارب الثالث املعلن عنها سابقاً ،كان أداء
نظام التحقق من املعاهدة يتسم بالشمولية .وت ُِّبني النتائج أنَّ قدرات شبكة نظام الرصد الدويل
ومركز البيانات الدويل تقرتب من مرحلة النضج الكامل فيام يخص العمليات الروتينية وهي
جاهزة للتعامل مع األحوال التي ستسود بعد بدء نفاذ املعاهدة.

التجربتان النوويتان املعلن عنهام
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ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺍﳌﻌﻠﻦ
ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠١٦
ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘني اﳌﻌﻠﻦ
وﻋ ﱢﻤﻤﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ اﻟﺪول اﳌﻮ ﱢﻗﻌﺔ ﰲ وﻗﺖ
ﻋﻨﻬامُ .
ﱢ
ﺷﺒﻪ آين .وﺗﻠﻘﺖ اﻟــﺪول اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺆمتﺘﺔ
وﻣﺴﺘﻌ َﺮﺿﺔ وﻓﻘﺎً ﳌﴩوع اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﲇ ﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﱄ .وﺻﺪرت اﻟﻨﴩات اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث
اﳌﻔﺮوزة ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﳌﻌﺎﻫﺪة
ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ.
وﺻــﺪرت ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﻷﺣــﺪاث اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﺆمتﺘﺔ
) SEL1و SEL2و .(SEL3ووﻓﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠني ﻣﻨﻄﻠﻘﺎً
ﺟﻴﺪاً ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺻﻘﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﺆمتﺘﺔ.
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اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﺎن اﻟﻨﻮوﻳﺘﺎن اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬام

ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻷورويب
ﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﻄﻘﺲ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ مبﻮﻋﺪ وﺻﻮل
اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺠﺴﻴامت واﻟﻐﺎزات اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ
اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺰﻣﻲ إﱃ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻨﻮﻳﺪات
اﳌﺸﻌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪوﱄ .وﺣﺘﻰ اﻵن ،مل
ُﻳﻜﺘﺸﻒ ﱡأي ارﺗﺒﺎط ﺑني اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺰﻣﻲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺘني
واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻳﺪات اﳌﺸﻌﺔ.

وﻳﺒني اﻟﺸﻜﻞ  ٢اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﺤﺪث
اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ  ٩أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻛام وردت ﰲ ﻧﴩة اﻷﺣﺪاث
اﳌﻨ ﱠﻘﺤﺔ .وﻳﻌﺮض اﻟﺸﻜﻞ  ٣ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻟﺸﻜﻠني
اﳌﻮﺟﻴني ﻟﻠﻤﺤﻄﺘني اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﺤﺪﺛني اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴني ﰲ وﺗﻌﻜﻒ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﲆ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات
ﻋﺎم .٢٠١٦
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺎص ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث .وﻣﻦ
ﺑني ﻫﺬه اﻷدوات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻀﺎﻫﺎة اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ
ﻛﺎن اﻟﺤﺪﺛﺎن اﻟﻠﺬان ﺷﻬﺪﻫام ﻋﺎم  ٢٠١٦ﻛﺒريﻳﻦ ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﻮارد ﰲ ﻧﴩة اﻷﺣﺪاث اﳌﻨ ﱠﻘﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
وﺗﺒني ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أنﱠ اﻟﺤﺪث
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺻﺪﻫام ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﺤﻄﺎت وﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺮى إﱃ ﺣﺪث رﺋﻴﴘ .ﱠ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬام اﻟﺘﻔﺠريﻳﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ  ٩أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ ٠٫٤٦
اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺴﻴﺰﻣﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ .وﻗﺪ ُﺻﻨﻒ ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ إﱃ اﻟﴩق وإﱃ اﻟﺸامل ﻗﻠﻴ ًﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي
اﻟﺤﺪﺛﺎن ﻋﲆ أنﱠ ﻟﻬام ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻏري زﻟﺰاﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﴩة وﻗﻊ ﰲ  ٦ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ .(١
اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث اﳌﻔﺮوزة.
وﰲ إﻃــﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘني اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬام،
وﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘني ،أﺟﺮى ﻋﻠامء اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻟﺪى ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻠﺴﺎت إﺣﺎﻃﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪول
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﱄ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام منﺎذج اﳌﻮ ﱢﻗﻌﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺤﻘﻖ .وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺪﺛني ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻟﻺﺣﺎﻃﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ .وأﻋﺮﺑﺖ أﻳﻀﺎً ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﻷداء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤ ﱡﻘﻖ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪة.
اﳌﺘﺒﻘﻲ )ﺛﻮان(

واﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻧﴩة اﻷﺣﺪاث اﳌﻨ ﱠﻘﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺤﺪث
اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ  ٩أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ  ١٠٨ﻣﺤﻄﺎت
ﺳﻴﺰﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﻄﺘﺎن  PS37و PS31ﻫام
اﻷﻗــﺮب واﳌﺤﻄﺔ  PS1ﻫﻲ اﻷﺑﻌﺪ .واﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  ٩٧ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺤﺴﺎب اﳌﻮﻗﻊ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻫﻠﻴﻠﺞ اﻟﺨﻄﺄ  ١٥٢ﻛﻴﻠﻮﻣﱰاً ﻣﺮﺑﻌﺎً،

أي مبﺎ ﻳﻨﺪرج ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻛﺒري ﺿﻤﻦ ﴍوط اﳌﻌﺎﻫﺪة
وﺣﺪد ﻗﺪر اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲُ .
ﺑﻮاﻗﻊ  ،٥٫٠٩وﻫﻮ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺑني اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﻲ
أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ.

ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ )ﺷامل/ﺟﻨﻮب(

وﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﺤﺪث اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ  ٦ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/
ﻳﻨﺎﻳﺮ ،اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻧﴩة اﻷﺣﺪاث اﳌﻨ ﱠﻘﺤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  ١٠٢ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻴﺰﻣﻴﺔ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻋﲆ
ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑني  ٤درﺟــﺎت )) PS37اﻻﺗﺤﺎد
اﻟــﺮوﳼ( و) PS31ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ(( و ١٦٥درﺟﺔ
)) PS1اﻷرﺟﻨﺘني(( .واﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ٨٣
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺤﻄﺎت ﻟﺤﺴﺎب اﳌﻮﻗﻊ .وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺔ إﻫﻠﻴﻠﺞ اﻟﺨﻄﺄ  ١٩٣ﻛﻴﻠﻮﻣﱰاً ﻣﺮﺑﻌﺎً ،أي مبﺎ
ﻳﻨﺪرج ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻛﺒري ﺿﻤﻦ ﴍوط اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺣــﺪد ﻗﺪر اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲُ .
ﺑﻮاﻗﻊ .٤٫٨٢

ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ اﳌﻌﻘﻮدة ﻳﻮم  ٧ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ
) ٢٠١٦ﻓﻴﻴﻨﺎ(.

ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ )ﴍق/ﻏﺮب(
اﻟﺸﻜﻞ  -١ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑني اﻟﺤﺪﺛني اﻟﻮاﻗﻌني ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٦
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪث اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ )اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء( ﻛﻤﺮﺟﻊ
ﻟﻠﺤﺪث اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ )اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺤﻤﺮاء( .وﻳﻘﻊ ﺣﺪث أﻳﻠﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ  ٠٫٤٦ﻛﻴﻠﻮﻣﱰ إﱃ ﴍق ﺷامل ﴍق ﺣﺪث ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ.

وﺧﻼل اﻻﺟﺘامﻋﺎت ،أﻟﻘﺖ اﻟــﺪول اﳌﻮ ﱢﻗﻌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
أوﺿﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .وﺷﺠﺒﺖ اﻟﺪول
اﻟﺘﺠﺮﺑﺘني ،وأﻋﺮﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺨﻄرية ﳌﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣــﻦ
اﻟﺪوﻟﻴني ،وﻋﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﻹﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻔﺠريات
اﻟﻨﻮوﻳﺔ .ودﻋﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
إﱃ اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ إﺟ ـﺮاء ﱢأي ﺗﺠﺎرب ﻧﻮوﻳﺔ أﺧﺮى،
وأﻛــﺪت ﻣﺠ ﱠﺪداً ﻋﲆ اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻠﺢ ﻟﺒﺪء
ﻧﻔﺎذ اﳌﻌﺎﻫﺪة.

اﺟﺘامع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮم  ٦ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ ) ٢٠١٦ﻓﻴﻴﻨﺎ(.
˚90

˚180

˚150

˚120

˚90

˚60

˚30

˚0

˚−90˚ −60˚ −30

˚−180˚ −150˚ −120

˚90
˚75

˚75

˚60

˚60

˚45

˚45

˚30

˚30
˚15

˚15

˚0

˚0
˚–15

˚–15
˚– 30

اﻟﺸﻜﻞ  -٢ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﻲ رﺻﺪت اﻟﺤﺪث اﻟﺬي وﻗﻊ ﰲ
 ٩أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٢٠١٦ﻛام وردت ﰲ ﻧﴩة اﻷﺣﺪاث اﳌﻨ ﱠﻘﺤﺔ .متﺜﻞ اﳌﺜﻠﺜﺎت
اﳌﺴ ﱠﻮدة اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺴﻴﺰﻣﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ؛ ومتﺜﻞ اﳌﺜﻠﺜﺎت اﻟﺠﻮﻓﺎء اﳌﺤﻄﺎت
اﻟﺴﻴﺰﻣﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
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January 6, 2016

Broadband vertical signal from array station KSRS

September 9, 2016

KSRS

اﻟﺸﻜﻞ  -٣ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑني اﻟﺸﻜﻠني اﳌﻮﺟﻴني ﻟﻠﻤﺤﻄﺘني اﻷﻗﺮب إﱃ اﻟﺤﺪﺛني
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴني ﰲ ﻋﺎم  .٢٠١٦اﻹﻃﺎر اﻟﺪاﺧﲇ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻹﺷﺎرة رأﺳﻴﺔ
ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق.

January 6, 2016

Broadband vertical signal from array station USRK

September 9, 2016

USRK

اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﺎن اﻟﻨﻮوﻳﺘﺎن اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬام
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