تنمية القدرات
املتكاملة
أبرز األنشطة يف عام 2018
تزايد أنشطة تنمية القدرات
ضمان إدماج العمل عىل بناء قدرات مراكز
البيانات الوطنية يف األنشطة املتعلقة بالسياسات
والتواصل التثقيفي
مواصلة تطوير التعلم اإللكرتوني

الندوة الثانية للدبلوماسية والعلوم المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية.

ّ
توفِر

اللجنة للدول ّ
الموقِعة دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن التكنولوجيات المقترنة بالدعائم الثالث التي يقوم عليها
نظام التحقق  −أي نظام الرصد الدولي ،ومركز البيانات الدولي ،والتفتيش الموقعي  −وكذلك بشأن الجوانب
السياسية والدبلوماسية والقانونية للمعاهدة .وتساعد هذه الدورات على تعزيز القدرات العلمية وقدرات صنع القرار على
ّ
الموقِعة على التصدي بفعالية للتحديات السياسية
المستوى الوطني في المجاالت ذات الصلة ،وعلى تطوير قدرات الدول
والقانونية والتقنية والعلمية التي تواجه المعاهدة ونظامها التحققي.
وفي بعض الحاالت ،توفر اللجنة المعدات لمراكز البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرتها على المشاركة النشطة في نظام
التحقق من خالل الوصول إلى بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي وتحليلهما .ويلزم تحديث المعارف
وتحسن .وبفضل تعزيز القدرات التقنية
توسع
ُّ
والخبرات التي يملكها الخبراء الوطنيون في ضوء ما تشهده التكنولوجيات من ُّ
ّ
الموقِعةُ ،ت ّ
مكِن تلك األنشطة جميع الجهات المعنية من المشاركة في تنفيذ المعاهدة ومن التمتع بالمنافع المدنية
للدول
والعلمية التي تجنيها من وراء نظام التحقق الخاص بالمعاهدة.
و ُتع َقد الدورات التدريبية في مقر اللجنة في فيينا وفي مواقع أخرى ،وكثيرا ً ما يكون ذلك بمساعدة من الدول المضيفة .ويم َّول
برنامج بناء القدرات من خالل الميزانية العادية للجنة ومن خالل التبرعات .وتستهدف جميع أنشطة التدريب مجموعة جيدة
التحديد ،وتعرض مضمونا ً َّ
وتكملها المنصة التعليمية وغيرها من أنشطة التواصل مع األوساط العلمية وأوساط
مفصالًِ ّ ،
المجتمع المدني األوسع.
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الندوة الثانية للدبلوماسية والعلوم المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

األنشطة
الندوة الثانية لدبلوماسية علوم معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية
ُعقدت الندوة الثانية لدبلوماسية علوم معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية يف الفرتة من  ٢١أيار/مايو إىل  ١حزيران/يونيه  ٢٠١٨يف مركز فيينا
الدويل .وحرض الحدث أكرث من  ١٢٠من مق ِّرري السياسات والدبلوماسيني
واألكادمييني والطالب واملهنيني الشباب ،إضاف ًة إىل  ٢٠٠مشارك آخر تابعوه
عىل شبكة اإلنرتنت .وجاء املشاركون من جميع أنحاء العامل ،مبا يف ذلك
العديد من البلدان التي مل تص ِّدق بعد عىل املعاهدة .واستهدفت الندوة
زيادة الوعي العام مبساهمة املعاهدة يف السلم واألمن الدوليني وحفز
البحث واالبتكار التعاونيني بشأن علوم وتكنولوجيا رصد التجارب النووية.
وشُ ِّج َع املشاركون عىل التفكري بشكل مبدع بشأن الحلول السياسية
والقانونية والدبلوماسية للتحديات التي تواجه املعاهدة .وجرى الرتكيز
بوجه خاص عىل إرشاك الشباب ،حيث شارك أكرث من  ٤٠من أعضاء
فريق شباب املنظمة يف املناقشات كمحاورين أو كمساهمني يف الحوار من
موقعهم يف صفوف الجمهور .كام شارك أعضاء فريق الشخصيات البارزة
وقدموا خرباتهم الفنية يف املناقشات.
وتضمن الحدث الذي استمر عىل مدى أسبوعني طائفة واسعة من جلسات
املناقشة املواضيعية ،ومتارين املحاكاة العملية ،ورحلة ميدانية إىل معهد
الذ ّرة يف جامعة فيينا للتكنولوجيا .ويف جلسة رفيعة املستوى ُعقدت يف
 ٢٥أيار/مايو ،أُلقيت كلامت رئيسية من هيئة مك َّونة بالكامل من اإلناث،
مبن فيهن السيدة كارين كنايسل ،الوزيرة االتحادية لشؤون أوروبا
واالندماج والخارجية يف جمهورية النمسا؛ والسيدة إلبا روسا برييس
مونتويا ،وزيرة العلم والتكنولوجيا والبيئة يف كوبا؛ والسيدة إيزومي

ناكاميتسو ،املمثلة السامية لألمم املتحدة لشؤون نزع السالح .و ُعقد أيضاً
حوار بني الخرباء بعنوان "تقييم السياق األمني العاملي الراهن :النجاحات
والتحديات والسبل املمكنة للميض قدماً" ،شارك فيه السيد ديزموند
براون ،نائب رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الدولة السابق لشؤون
الدفاع يف اململكة املتحدة ،والسيدة ميشيل ندياي ،مديرة برنامج أفريقيا
للسالم واألمن مبعهد دراسات السالم واألمن ورئيسة أمانة منتدى تانا
الرفيع املستوى بشأن األمن يف أفريقيا.
وأُجريت باالقرتان بالندوة زيارة إعالمية لفائدة ممثلني حكوميني من دول
غري مص ِّدقة عىل املعاهدة .وشارك نحو  ٤٠من املرشحني الحكوميني من
 ٢٢دولة غري مص ِّدقة .وإضاف ًة إىل املشاركة يف كامل برنامج الندوة ،التقى
املشاركون باألمني التنفيذي وتبادلوا معه اآلراء بشأن املسائل ذات الصلة
بإمكانية التصديق عىل املعاهدة.

حلقة عمل التفتيش املوقعي الرابعة والعرشون
ُعقدت حلقة عمل التفتيش املوقعي الرابعة والعرشون ،املعنونة "التفتيش
املوقعي يف البيئات واألحداث غري تلك التي تجري تحت سطح األرض"،
يف مقر املركز الوطني لعلوم املحيطات يف ساوثهامبتون ،اململكة املتحدة.
وتركزت املناقشات عىل الجوانب العلمية والقانونية لعمليات التفتيش
املوقعي يف مختلف املناخات أو البيئات الجيوفيزيائية واألحداث غري
التفجريات النووية تحت األرض ويف املناطق الواقعة خارج والية أو سيطرة
أي دولة ،وعىل التحديات العملية والتنظيمية التي تواجه إجراء تفتيش
موقعي يف أعايل البحار.
وحرض حلقة العمل  74مشاركاً من  29دول ًة موقِّعة واألمانة .و ُعقدت
فريقي خرباء متوازيني ،ركَّز أحدهام عىل عمليات
املناقشات يف إطار
ْ
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والع�ون للتفتيش الموقعي (ال أ ي ن
ش
رجنت�).
الدورة التمهيدية إالقليمية الثالثة

التفتيش املوقعي يف أعايل البحار أو فوقها ،وركَّز اآلخر عىل عمليات
التفتيش املوقعي يف البيئات املنطوية عىل تحديات .وأفضت املناقشات
إىل توصيات ق ِّيمة عديدة ،وخصوصاً فيام يتعلق بوضع النص النموذجي
ملرشوع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي ،مع مراعاة مواضيع من
قبيل مفهوم العمليات ،واللوجستيات ،ومنطق البحث ،واالختصاصات
الوظيفية لفريق التفتيش ،واملعدات ،والتكنولوجيا ،وتدريب املفتشني،
والصحة واألمان.

الدورة التمهيدية اإلقليمية للتفتيش املوقعي
لدول أمريكا الالتينية والكاريبي
ُعقدت الدورة التمهيدية اإلقليمية الثالثة والعرشون الخاصة بالتفتيش
املوقعي يف نيسان/أبريل  ٢٠١٨يف ميادين التدريب يف إسكويال دي الس
آرماس ،معسكر كامبو دي مايو ،يف مدينة بوينس أيرس ،األرجنتني.
وحرض الدورة  45مشاركاً ميثلون  ١٩دولة موقِّعة من منطقة أمريكا
الالتينية والكاريبي .وشمل املشاركون اختصاصيي الجيولوجيا والرصد
السيزمي والجيوفيزياء وخرباء رصد النويدات املشعة واإلشعاع ،وخرباء
يف مجال دعم النرش امليداين ،وكذلك خرباء يف تحديد املواقع أو املراقبة
البرصية من الجو.
وكانت الدورة هي الدورة التمهيدية اإلقليمية الثالثة والعرشين التي
تستضيفها اللجنة .وشمل الربنامج محارضات مخترصة ،وتدريبات عملية،
وعروضاً إيضاحية للمعدات ،ومتارين منضدية ،ومتريناً ميدان ًّيا ملدة يومني.
وتض َّمن الربنامج تقدمياً شامالً للمفاهيم والتكنولوجيات والعمليات املتصلة
بالتفتيش املوقعي ،وكذلك أنشطة التامرين امليدانية.
ومتثلت األهداف الرئيسية يف تعريف الخرباء واملوظفني التقنيني الوطنيني
من أمريكا الالتينية والكاريبي بنظام التحقق الخاص بالتفتيش املوقعي،
44

وزيادة عدد الخرباء اإلقليميني املشاركني يف األنشطة املتصلة بالتفتيش
املوقعي ،وتحديد املرشحني املحتملني لالنضامم إىل قامئة املفتشني.

تطوير التعلم اإللكرتوني الخاص
بالتفتيش املوقعي
واصلت بوابة املعرفة والتدريب دعم أنشطة الدورة التدريبية الثالثة
عن طريق استحداث صفحات رئيسية للدورات ومكتبة التعلم اإللكرتوين
الخاصة بالتفتيش املوقعي .وتتضمن املنصة مواد تقييمية ،ومنائط للتعلم
اإللكرتوين ،ووثائق معلومات أساسية ،ووثائق لوجستية ذات صلة بدورات
محددة ،وآلية تقييم ،وهي متكِّن املستعملني من تعقُّب التقدم املحرز
بشأن أنشطة التعلم.
واستُحدثت يف عام  2018أربع صفحات شبكية خاصة بالدورة تضم عدة
منائط بشأن االختصاصات الوظيفية لفريق التفتيش ،وتقنيات التفتيش
املوقعي وأنشطته ،والرصد البرصي األريض والجوي ،وكذلك منيطة تفاعلية
بشأن نظام  .GIMOواستُخدمت هذه املوارد كمواد تعلُّم تحضريية
للدورة التدريبية الثالثة .كام استُحدثت صفحة شبكية للدورة التمهيدية
اإلقليمية الثالثة والعرشين للتفتيش املوقعي تضم منائط متهيدية بشأن
نظام التحقق الخاص بالتفتيش املوقعي.
واستُحدثت أيضاً صفحة شبكية للدورة لدعم برنامج تدريبي تنشيطي
عن بُعد لفائدة مجموعة املفتشني املشاركني يف الدورتني التدريبيتني
األوىل والثانية .وشملت صفحة الدورة جميع النامئط املقدمة أثناء الجزء
التمهيدي للدورة التدريبية الثالثة يف الفرتة  ،٢٠١٨-٢٠١٦وستكون مبثابة
منصة لتنشيط املعارف.
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مشاركة الخبراء من البلدان النامية
واصلت األمانة تنفيذ املرشوع لتسهيل مشاركة خرباء من البلدان النامية
يف اجتامعاتها التقنية الرسمية .ويرمي هذا املرشوع إىل تعزيز طابع اللجنة
العاملي وبناء القدرات يف البلدان النامية .وصدر يف ترشين األول/أكتوبر
مفصل عن حالة تنفيذ املرشوع .ويف ترشين الثاين/
 ٢٠١٨تقرير سنوي َّ
نوفمرب  ،٢٠١٨مددت اللجنة املرشوع لثالث سنوات أخرى (،)٢٠٢١-٢٠١٩
رهناً بتوافر أموال كافية من التربعات.
ويف عام  ،٢٠١٨دعم املرشوع مشاركة خرباء من  ١٢دولة ،هي :إثيوبيا،
األرجنتني ،إكوادور ،تونس ،السودان ،شييل ،العراق ،ماليزيا ،املغرب،
ميامنار ،ناميبيا ،النيجر .وشارك هؤالء الخرباء يف دوريتْ الفريق العامل باء
الخمسني والحادية والخمسني ،مبا يف ذلك االجتامعات الرسمية واجتامعات
أفرقة الخرباء .كام استفادوا من املناقشات التقنية مع األمانة بشأن املسائل
الرئيسية املتصلة بالتحقق.

واملغرب وناميبيا والنيجر) ،ودولة واحدة يف أوروبا الرشقية (ألبانيا)،
و 9دول يف أمريكا الالتينية والكاريبي (األرجنتني وإكوادور وباراغواي
والربازيل وبوليفيا وبريو والجمهورية الدومينيكية وشييل واملكسيك)،
و 6دول يف الرشق األوسط وجنوب آسيا (األردن ورسي النكا والعراق
وقريغيزستان ونيبال واليمن) ،و 10دول يف جنوب رشق آسيا واملحيط
الهادئ والرشق األقىص (إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتايلند وساموا
وفانواتو والفلبني وفييت نام وماليزيا ومنغوليا وميامنار).
ويف عام  ،2018استُخدمت التربعات الواردة من أملانيا وتركيا والصني
وكازاخستان واململكة املتحدة لتمويل املرشوع ،و ُر ِّح َل جزء من هذه
األموال إىل عام  .2019وتواصل األمانة سعيها للحصول عىل تربعات إضافية
لضامن االستدامة املالية للمرشوع.

وقدم املرشوع منذ إنشائه يف عام  2007الدعم إىل  48خبريا ً من  37دولة،
منهم  15خبرية .وتنتمي عرش من هذه الدول ،أو كانت ،إىل فئة أقل
البلدان من ًّوا .وجاء املشاركون من  ١١دولة يف أفريقيا (إثيوبيا وبوركينا
فاسو وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا والسودان وكينيا ومدغشقر

دورة تدريبية لبناء قدرات مراكز البيانات الوطنية (فيينا).
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