بن�اء الق�درات
املتكاملة
ﺃبرﺯ األنشطة ﻓي عام ٢٠١٦
استمرار الرتكيز عىل أنشطة بناء القدرات
إدماج بناء قدرات مراكز البيانات الوطنية يف
األنشطة املتعلقة بالسياسات والتوعية التثقيفية
مواصلة تطوير التعلم اإللكرتوين

توفر اللجنة للدول املو ِّقعة دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن التكنولوجيات املقرتنة
بالدعائم الثالث التي يقوم عليها نظام التحقق؛ أال وهي نظام الرصد الدويل ومركز البيانات
ال��دويل والتفتيش املوقعي ،وكذلك بشأن الجوانب السياسية والدبلوماسية والقانونية
للمعاهدة .وتساعد هذه ال��دورات عىل تعزيز القدرات العلمية وق��درات صنع القرار عىل
املستوى الوطني يف املجاالت ذات الصلة من أجل املعاونة عىل تطوير قدرة الدول املو ِّقعة
عىل التصدي بفعالية للتحديات السياسية والقانونية والتقنية والعلمية التي تواجه املعاهدة
ونظامها التحققي.

عرض إيضاحي لتحليل
البيانات يف مركز البيانات
الدويل (فيينا).

ويف بعض الحاالت ،توفر اللجنة معدات إىل مراكز البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرتها عىل
املشاركة بنشاط يف نظام التحقق من خالل الوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات
مركز البيانات الدويل وتحليلها .ويلزم تحديث املعارف والخربات التي ميلكها الخرباء الوطنيون
وتحسن.
باالستفادة مام تشهده التكنولوجيات من ُّ
توسع ُّ
وبفضل تعزيز القدرات التقنية للدول املو ِّقعةُ ،مت ِّكن تلك األنشطة جميع الجهات املعنية من
املشاركة يف تنفيذ املعاهدة ومن التمتع باملنافع املدنية والعلمية التي تجنيها من وراء نظام
التحقق الخاص باملعاهدة.
وتُعقد الدورات التدريبية يف مقر اللجنة يف فيينا ويف مواقع أخرى ،وكثرياً ما يكون ذلك مبساعدة
من الدول املضيفة .ومي َّول برنامج بناء القدرات من خالل امليزانية العادية للجنة ومن خالل
التربعات .وتستهدف جميع أنشطة التدريب مجموعة جيدة التحديد ،وتعرض مضموناً مفص ًال،
وتك ِّملها املنصة التعليمية وغريها من أنشطة التوعية يف األوساط العلمية وأوساط املجتمع
املدين األوسع.
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"اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ :ذﻛﺮى ﻣﺮور  ٢٠ﻋﺎﻣﺎً ﻋﲆ
ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ" )ﻓﻴﻴﻨﺎ(.

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
واﺻﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﰲ إﻃﺎر ﻧﻬﺠﻬﺎ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﲆ  ٦دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ُﻋﻘﺪت ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻃﻨﻴﺔ ،و ١١دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﳌﺸﻐﱢﲇ اﳌﺤﻄﺎت ،و ١٣ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﺟﺘامﻋﺎً ﺗﻘﻨ ٍّﻴﺎ ،وﺣﻠﻘﺘﻲ ﻋﻤﻞ ُﻋﻘﺪﺗﺎ ﰲ ﻣﺮﻛﺰي
ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻃﻨﻴني ،وﻣ ْﻨﺢ  ٧ﻧﻈﻢ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ،وﺗﺮﻛﻴﺐ
 ١١ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻟﺒﻨﺎء ﻗــﺪرات ،ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﻈﻢ
ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات )اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ( ،واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺠﻴﺔ
اﳌﻮﺳﻌﺔ.
’ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‘ ) (NDC in a boxﱠ
وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻳﻀﺎً اﻟــﺮدود ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟــﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻮ ﱢﻗﻌﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﻌﺘ َﻤﺪﻳﻦ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
وﻋﻘﺪت ﻧﺪوة ﺧﺎﺻﺔ مبﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب
ُ
اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،ﺑﻌﻨﻮان" :اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم
واﻷﻣــﻦ :ذﻛﺮى ﻣﺮور  ٢٠ﻋﺎﻣﺎً ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ" ،ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ٢٥ﻛﺎﻧﻮن
اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ إﱃ  ٤ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ،٢٠١٦وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﱃ ﰲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة .وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﺪوة منﺎﺋﻂ
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ﺗﻌﻠﻢ إﻟﻜﱰوين وﻧﺪوة ُﻋﻘﺪت ﳌﺪة أﺳﺒﻮﻋني ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ زﻣــﺎﻻت اﻷﻣﻢ
ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﻢ أﻳﻀﺎً ﺑﺜﻬﺎ ﻣﺒﺎﴍة اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻧﺰع اﻟﺴﻼح ﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ،٢٠١٦
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺮوض ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ ومتﺮﻳﻦ
ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
ﻣﻨﻀﺪي ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻮﻗﻌﻲ.
وﺷﻤﻠﺖ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺳﺒﺎق اﻟﺘﺴﻠﺢ،
ودور اﳌﻌﺎﻫﺪة ﰲ ﻧﻈﺎم ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﰲ ﻳﻮﻣﻲ  ٢٧و ٢٨ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،٢٠١٦اﺟﺘﻤﻊ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺤﻮ  ٤٠ﻋﺎﳌﺎً ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻟﺼني واﻟرنوﻳﺞ واﻟﻬﻨﺪ
اﻷﻃﺮاف .واﺧﺘُﺘﻤﺖ اﻟﻨﺪوة ﺑﺘﻤﺮﻳﻦ ﻳﺤﺎيك ﻣﺪاوﻻت واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺆ ﱠﻗﺘﺔ
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻴﺠني مبﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑني
ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻟﻌﻠامء .وأﺗﺎﺣﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت
ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ مبﺎ ﻣ ﱠﻜﻦ اﳌﺸﺎرﻛني ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑني اﻟﻌﻠامء ﻣﻦ دول اﳌﺮﻓﻖ  ،٢وﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة.
اﳌﻌﺎﻫﺪة .واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺑني
وﺷﺎرك زﻫﺎء  ٦٥٠ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠامء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺻﺪ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة ﰲ اﻟﻨﺪوة إ ﱠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﴢ أو ﻋﱪ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳌﺮﻓﻖ ٢
اﻹﻧﱰﻧﺖ .وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑني اﳌﺸﺎرﻛني دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻣﻘﻴﻤﻮن وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺪرات ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ.
ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ،وﻣﻤﺜﻠﻮ ﻣﻨﻈامت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،وﻣﻮﻇﻔﻮ ﻣﺮاﻛﺰ
وﻋﻘﺪت ﺣﻠﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﺻﺪ دون اﻟﺴﻤﻌﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻣﺸﻐﱢﻠﻮ ﻣﺤﻄﺎت ،وأﻛﺎدميﻴﻮن،
ُ
وﻣﻤﺜﻠﻮ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ووﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم .وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﰲ إﻛﻮادور ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ  ٧إﱃ  ١١ﺗﴩﻳﻦ
اﻟﺪول اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳌﺮﻓﻖ  ٢اﻟﺘﻲ مل ﺗﻮ ﱢﻗﻊ أو مل ﺗﺼ ﱢﺪق اﻟﺜﺎين/ﻧﻮﻓﻤﱪ  .٢٠١٦واﺟﺘﺬﺑﺖ اﻟﺤﻠﻘﺔ  ٨٤ﻣﺸﺎرﻛﺎً ﻣﻦ
 ٢٨ﺑﻠﺪاً ،وﻛﺎﻧﺖ مبﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﻔﻞ دوﱄ ﻟﻌﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻤﺜﱠﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺪوة.
أوﺟﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺑﺤﻮث اﻟﺮﺻﺪ دون اﻟﺴﻤﻌﻲ.
وﻋﻘﺪت ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺎمنﺎر ﻳﻮﻣﻲ
ُ
 ٦و ٧متﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻪ  ٢٠١٦ﻟﺘﻴﺴري ﺟﻬﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛام روﺟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
ﻣﻴﺎمنﺎر اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﻜامل إﺟﺮاءات ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﲆ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ
اﳌﻌﺎﻫﺪة .وﺣﴬ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وزﻳــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ  ،iTunes Uاﻟــﺬي ﻳﻀﻢ اﻵن  ١٧ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
أرﺑﻊ دورات دراﺳﻴﺔ ﺗﻀﻢ أﻛرث ﻣﻦ  ٤١٥ﻣﻠ ٍّﻔﺎ ﻗﺎﺑ ًﻼ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

للبحث باملجان .وبحلول نهاية عام  ،٢٠١٦بلغ عدد
املشرتكني يف املوقع أكرث من  ،٢ 75٠وزاره أكرث من
 ١٦ ٠٠٠شخص ،وشهد املوقع أكرث من  ٢٠ ٠٠٠عملية
تحميل ملواده.

الدورة التمﻬيدية اإلقليمية
للتفتيش املوقعي
ُعقدت الدورة التمهيدية اإلقليمية الحادية والعرشون
للتفتيش املوقعي يف منطقة تجارب أوفربريغ التابعة
ملؤسسة دينيل يف جنوب أفريقيا يف الفرتة ١7-١٠
نيسان/أبريل  .٢٠١٦واستضافها مجلس علوم األرض
ومجلس جنوب أفريقيا لعدم انتشار أسلحة الدمار
الشامل .وهدفت ال��دورة إىل تعريف املتدربني
باملعاهدة وأحكامها املتعلقة بالتفتيش املوقعي،
واستعراض أنشطة وم��ع��دات التفتيش املوقعي
والتدريب العميل .واشتملت ال��دورة عىل عملية
تدريب ميداين ملدة يومني ،أتاحت للمشاركني فرصة
تطبيق الخربات التي اكتسبوها حديثاً بطريقة عملية
ومتكاملة .وسلطت عملية التدريب امليداين الضوء
أيضاً عىل املهام التي يقوم بها الفريق امليداين أثناء
بعثة التفتيش املوقعي والتحديات املحتملة .وشارك
يف الدورة ما مجموعه  73متدرباً من  33دولة مو ِّقعة
يف منطقة أفريقيا األوسع نطاقاً .ومثَّل املتدربون
وزارات حكومية ومؤسسات وطنية تقنية وعلمية من
قبيل املراصد السيزمولوجية ولجان الطاقة النووية

وهيئات البحوث واألوس���اط األكادميية .وإضافة
ميرسون من إرسائيل
إىل ذل��ك ،ش��ارك يف ال��دورة ِّ
والعراق والنمسا ،وكذلك خ �رباء تفتيش موقعي
من األمانة.

مشارﻛة اخلبراﺀ
من البلدان النامية
واصلت اللجنة تنفيذ م��رشوع ،بدأ يف عام ،٢٠٠7
لتسهيل مشاركة خ��رباء من البلدان النامية يف
اجتامعاتها التقنية الرسمية .ويرمي هذا املرشوع
إىل تعزيز طابع اللجنة العاملي وإىل بناء القدرات
يف البلدان النامية .ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،٢٠١5
مددت اللجنة املرشوع ملدة ثالث سنوات (-٢٠١٦
 ،)٢٠١8رهناً بتوافر أموال كافية من التربعات .وصدر
آخر تقرير سنوي مفصل عن حالة تنفيذ املرشوع يف
ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٦

التقنية التي دارت مع األمانة بشأن املسائل الرئيسية
املتعلقة بالتحقق.
وقدم املرشوع منذ إنشائه يف عام  ٢٠٠7الدعم إىل ما
مجموعه  3٦خبرياً من  3٢دولة ،منهم  ١٠سيدات.
وتنتمي عرش من هذه الدول ،أو كانت ،إىل فئة أقل
البلدان من ًّوا .وجاء املشاركون من  ٩دول يف أفريقيا
(إثيوبيا وبوركينا فاسو وتونس والجزائر وجنوب
أفريقيا والسودان وكينيا ومدغشقر والنيجر) ،ودولة
واحدة يف أوروبا الرشقية (ألبانيا) ،و 8دول يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريب�ي (األرجنتني وإكوادور
وباراغواي والربازيل وبوليفيا وبريو والجمهورية
الدومينيكية واملكسيك) ،و 5دول يف الرشق األوسط
وجنوب آسيا (األردن ورسي النكا وقريغيزستان ونيبال
واليمن) ،و ٩دول يف جنوب رشق آسيا واملحيط
الهادئ وال��رشق األق��ﴡ (إندونيسيا وبابوا غينيا
الجديدة وتايلند وساموا وفانواتو والفلبني وفييت نام
ومنغوليا وميامنار).

ويف عام ُ ،٢٠١٦م ِّول املرشوع من التربعات الواردة من
تركيا والصني واململكة املتحدة والرنويج ،وقد ُر ِّح َل
ويف عام  ،٢٠١٦دعم امل��رشوع مشاركة خ�رباء من جزء من هذه األموال إىل عام  .٢٠١7وتواصل األمانة
 ١١دولة ،هي :األرجنتني واألردن وإكوادور وألبانيا سعيها للحصول عىل تربعات إضافية لضامن استدامة
والسودان وفييت نام وقريغيزستان ومدغشقر وميامنار املرشوع مال ًّيا.
ونيبال والنيجر .وشارك هؤالء الخرباء يف دوريت الفريق
العامل باء السادسة واألربعني والسابعة واألربعني،
مبا يف ذلك االجتامعات الرسمية واجتامعات أفرقة
الخرباء .وإضافة إىل ذلك ،استفاد الخرباء من املناقشات

الدورة التمهيدية اإلقليمية الحادية والعرشون للتفتيش املوقعي
(جنوب أفريقيا).
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