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املعاهدة

ــدة  ــي معاه ــدة( ه ــة )املعاه ــارب النووي ــامل للتج ــر الش ــدة الحظ معاه

ــة. وتســعى املعاهــدة، مــن خــال  ــع التفجــرات النووي ــة تحظــر جمي دولي

ــة األســلحة  ــر نوعي ــة، إىل الحــد مــن تطوي الحظــر الشــامل للتجــارب النووي

النوويــة، وإىل إنهــاء تطويــر أنــواع جديــدة منهــا. وهــي تشــكل تدبــراً فعــاالً 

لنـــزع الســاح النــووي وعــدم انتشــاره بجميــع جوانبهــا. 

ــح  ــدة، وفُت ــذه املعاه ــدة ه ــم املتح ــة لألم ــة العام ــدت الجمعي ــد اعتم وق

بــاب التوقيــع عليهــا يف نيويــورك يف 24 أيلول/ســبتمرب 1996. ويف ذلــك 

اليــوم، وقَّعــت 71 دولــة عــى املعاهــدة. وكانــت فيجــي أول دولــة تصــدق 

ــر 1996. وســوف تدخــل  ــن األول/أكتوب ــك يف 10 ترشي عــى املعاهــدة، وذل

ــب  ــن جان ــا م ــق عليه ــن التصدي ــاً م ــد 180 يوم ــاذ بع ــز النف ــدة حي املعاه

ــة. ــا 44 دول ــاين، وعدده ــا الث ــة يف مرفقه ــدول املدرج ــع ال جمي

وعندمــا تدخــل املعاهــدة حيــز النفــاذ، ســوف تُنشــأ منظمــة معاهــدة الحظر 

ــة املســندة إىل  ــل الوالي ــا، النمســا. وتتمث ــة يف فيين الشــامل للتجــارب النووي

هــذه املنظمــة الدوليــة يف تحقيــق هــدف املعاهــدة والغــرض منهــا، وضــان 

تنفيــذ أحكامهــا، مبــا فيهــا األحــكام املتعلقــة بالتحقــق الــدويل مــن االمتثــال 

للمعاهــدة، وتوفــر منتــدى للتعــاون والتشــاور بــن الــدول األطــراف.

اللجنة

ــدول  ــدء نفــاذ املعاهــدة وإنشــاء املنظمــة املنشــودة، أنشــأت ال ــداً لب متهي

ــن الثاين/نوفمــرب 1996.  ــة للمنظمــة يف 19 ترشي ــة التحضري املوقِّعــة اللجن

ــز النفــاذ. ــِندت إىل اللجنــة مهمــة التحضــر لدخــول املعاهــدة حي وأُس

وتقــوم اللجنــة، التــي يوجــد مقرهــا يف مركــز فيينــا الــدويل، بنشــاطن 

ــل  ــان تفعي ــة لض ــرات الازم ــع التحض ــاذ جمي ــو اتخ ــين. األول ه رئيس

نظــام التحقــق مــن االمتثــال للمعاهــدة لــدى دخولهــا حيــز النفــاذ. والثــاين 

هــو التشــجيع عــى التوقيــع عــى املعاهــدة والتصديــق عليهــا مــن أجــل 

ــاذ. ــز النف ــا حي ــق دخوله تحقي

وتتكــون اللجنــة التحضريــة مــن هيئــة عامــة مســؤولة عــن توجيــه 

السياســات وتضــم كل الــدول املوقِّعــة، وأمانــة فنيــة مؤقَّتــة تســاعد اللجنــة 

عــى القيــام بواجباتهــا، تقنيًّــا وفنيًّــا عــى الســواء، وتــؤدي املهــام الوظيفيــة 

ــا يف 17  ــا يف فيين ــة عمله ــدأت األمان ــد ب ــة. وق ــا اللجن ــا له ــي تحدده الت

ــنَّ  ــث يُع ــا، حي ــيات يف تكوينه ــددة الجنس ــي متع ــارس 1997. وه آذار/م

ــرايف ممكــن. ــة وعــى أوســع أســاس جغ ــدول املوقِّع ــن ال ــا م موظفوه
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يف مجيع املواضع من هذه الوثيقة، ُيش�ار إىل البلدان بحس�ب األس�اء 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.

لة( عىل أي قصد للمساس بحقوق  ال ينطوي ذكر أس�اء رشكات أو منتجات معيَّنة )س�واء ُأش�ري أو مل ُيرش إىل كوهنا مس�جَّ
امللكية، كا ينبغي عدم تأويله عىل أنه إقرار أو توصية من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 

النووية.

تب�نينِّ اخلرائ�ط الواردة يف الصفحات 11-14 والصفحة 15 املواقع التقريبية ملرافق نظام الرصد الدويل بناًء عىل  املعلومات 
هتا اللجنة  لت عىل الوجه املناسب وفق املواقع البديلة املقرتحة التي أقرَّ الواردة يف املرفق األول لربوتوكول املعاهدة، وقد ُعدنِّ
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 ٢٠1٧

استنادًا إىل الوثيقة CTBT/ES/2016/5، التقرير السنوي ٢٠16
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كان عام ٢٠١٦، الذي 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" مبارشًة يف أيلول/سبتمرب، 
أودعت سوازيلند وميامنار صيْك 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 

َتشارك يف تقدميه 45 بلداً. 

ويف إطار االتصاالت التي أجريناها خالل عام ٢٠١٦، التقيُت السيد روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، 
والسيد خورخي خالز، نائب رئيس إكوادور، والسيد بنيامني نتنياهو، رئيس وزراء إرسائيل. كام أجريُت محادثات 

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 تحدٍّ صارخ للقاعدة الراسخة ضد التجارب النووية، أجرت جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية تجربتني نوويتني 
خالل السنة. وأبرزت التجربتان، اللتان أُجريتا يف ٦ كانون الثاين/يناير و٩ أيلول/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 
ت الدول املوقِّعة منتجات البيانات  الرصد الدويل التجربتني املعلن عنهام، وُعممت البيانات آنيًّا عىل الدول املوقِّعة. وتلقَّ

دة. كام عقدت اللجنة جلسات إحاطة ملناقشة نتائج نظام التحقق. املستعرَضة يف اآلجال املحدَّ

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 تكميليًّا لنظامنا التحققي، والحاجة إىل اختبار 

ق منه بشكل مستمر. النظام والتحقُّ

رسالة 
من األمني التنفيذي
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السينا زيربو

األمني التنفيذي

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

فيينا، آذار/مارس 2017

وكان رد الفعل الدويل عىل التجربتني املعلن عنهام رسيعاً وقويًّا. وقد أدانت بلدان عديدة التجربتني النوويتني، واعتربت 
د بشكل خطري السالم واألمن الدوليني. ودعت جمهوريَة كوريا الشعبية الدميقراطية إىل وقف إجراء  أنَّ هذه األفعال تهدِّ

أيِّ تجارب أخرى وإىل التوقيع والتصديق عىل املعاهدة فوراً.

وَتواصل العمل عىل بناء نظام التحقق. فقد تم تركيب أو اعتامد عدة محطات جديدة ومهمة تابعة لنظام الرصد 
 ،HA4 الدويل. وشملت تلك املحطات تركيب املحطة األخرية املتبقية من محطات الرصد الصويت املايئ، وهي املحطة

يف جزر كروزيه، فرنسا، ومحطة رصد النويدات املشعة RN24، يف 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 2017.

وبحلول نهاية العام، وصل إجاميل عدد مرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة إىل 286 مرفقاً، مام أدى إىل تحسني نطاق 
تغطية الشبكة وكذلك قدرتها عىل الصمود. وميثل هذا الرقم 85 يف املائة من حجم الشبكة التي تتوخاها املعاهدة.

وركزت األنشطة املتصلة بالتفتيش املوقعي خالل عام 2016 عىل وضع الصيغة النهائية لخطة عمل التفتيش املوقعي 
للفرتة 2016-2019 وخطة مترينات التفتيش املوقعي للفرتة 2016-2020 املستمدة من عملية استعراض وتقييم التمرين 

امليداين املتكامل لعام 201٤، وعىل إقرار هاتني الخطتني وتنفيذهام األويل.

وقد توسعنا يف االضطالع بأنشطة بناء القدرات وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية والربامج التثقيفية لتلبية 
االحتياجات التقنية للدول املوقِّعة، ال سيام البلدان النامية. وتهدف هذه األنشطة إىل مساعدة الدول املوقِّعة عىل الوفاء 

عىل نحو أفضل بالتزاماتها التي تنص عليها املعاهدة وتحسني فعالية استخدامها لبيانات ونواتج نظام التحقق. 

وقد اسُتهل العام الذي يتزامن مع الذكرى السنوية بتنظيم الندوة املعنونة "العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن: 
ذكرى مرور 20 عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" يف كانون الثاين/يناير، وقد ضمت الندوة مفاوضني 
سابقني بشأن املعاهدة، وممثلني للدول املوقِّعة 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، شخصيًّا وعىل شبكة اإلنرتنت، إلجراء مناقشة حول 
املعاهدة.

واتخذت الدول املوقِّعة 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
1 آب/أغسطس 2017.

هذا موجز مقتضب إلنجازاتنا الجامعية يف عام 2016. ويعرض التقرير التايل تفاصيل أنشطة اللجنة الرئيسية طوال 
السنة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص تقديري للدول املوقِّعة عىل الثقة التي منحتني إياها والتزامها 

الثابت بأهداف املعاهدة وعمل املنظمة.
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صة للكشف عن التفجريات النووية املحتملة  نظام الرصد الدويل هو شبكة عاملية من املرافق املخصَّ

وتوفري األدلة عليها. وسيتألف هذا النظام لدى اكتامله من 3٢١ محطة رصد و١٦ مخترباً للنويدات 

املشعة، منشورة يف جميع أنحاء العامل يف مواضع حددتها املعاهدة. ويقع العديد من هذه املواضع 

يف مناطق نائية يصعب الوصول إليها، وهو ما يطرح تحديات هندسية ولوجستية كربى.

السمعي  ودون  املايئ  والصويت  السيزمي  الرصد  تكنولوجيات  الدويل  الرصد  نظام  ويستخدم 

املنبعثة من أيِّ انفجار - سواء أكان نوويًّا أم غري نووي - أو  الطاقة  )'الشكل املوجي'( لكشف 

أيِّ حادث طبيعي يقع يف باطن األرض أو تحت سطح املاء أو يف الغالف الجوي، ولتحديد موضع 

تلك الطاقة.

من  عيِّنات  جمع  أجل  من  املشعة  النويدات  رصد  تكنولوجيات  الدويل  الرصد  نظام  ويستخدم 

أجل  من  عليها  ل  املتحصَّ العيِّنات  ُتحلَّل  ثم  الجوي.  الغالف  من  الخاملة  والغازات  الجسيامت 

الحصول عىل أدلة عىل وجود نواتج فيزيائية )نويدات مشعة( ناشئة من تفجري نووي ومحمولة عرب 

د هذا التحليل ما إذا كان الحدث الذي سجلت وقوعه تكنولوجيات  الغالف الجوي. وميكن أن يؤكِّ

ا. الرصد األخرى تفجرياً نوويًّا حقًّ

نظام 
الرصد الدولي

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

إنجاز تركيب شبكة الرصد الصويت املايئ التابعة لنظام 
الرصد الدويل

م كبري يف إنشاء مرافق جديدة لنظام إحراز تقدُّ
الرصد الدويل واعتامدها، وتحقيق املعلم البارز 

املتمثل يف اعتامد 85 يف املائة من مرافق 
نظام الرصد الدويل

استدامة شبكة نظام الرصد
الدويل وضامن مستوى رفيع 

من توافر البيانات

تركيب محطة 
الرصد الصويت 

 ،HA4 املايئ
جزر كروزيه 

)فرنسا(.
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استكمال 
نظام الرصد الدولي

بناء  إىل  يش�  ا  عام� مصطلحاً  املحطات  إنشاء  ُيعترب 

إك�لها.  وحتى  األولية  مراحلها  من  بدءاً  املحطات 

بها  املضطلع  األع�ل  إىل جميع  عادًة  الرتكيب  ويش� 

حتى تصبح املحطة جاهزة إلرسال البيانات إىل مركز 

سبيل  عىل  ذلك،  ويشمل  فيينا.  يف  الدويل  البيانات 

املثال، إعداد املوقع والتشييد وتركيب املعدات. وتنال 

املحطة االعت�د عندما تفي بجميع املواصفات التقنية، 

وصلة  عرب  وبثها  البيانات  توثيق  متطلبات  فيها  »ا 

الدويل.  البيانات  مركز  إىل  العاملي  االتصاالت  مرفق 

وعند ذلك، ُتعترب املحطة مرفقاً عامًال من مرافق نظام

 الرصد الدويل.

مع  التواصل  بعد  اللجنة،  أحــرزت   ،٢٠١٦ عام  ويف 

عدد  يف  محطات  إنشاء  يف  تقدماً  املضيفة،  الــدول 

بطيئاً  أو  معدوماً  فيها  التقدم  كان  التي  الدول  من 

تقدماً  املنظمة  أحــرزت  ك�  السابقة.  الفرتة  خالل 

املقامة يف  الدويل  الرصد  نظام  إك�ل محطات  صوب 

االتحاد الرويس.

التحض�ية  ــ�ل  األع كانت  العام،  نهاية  وبحلول 

مجموعه  ما  اعت�د  بشأن  وساق  قدم  عىل  تجري 

الــغــازات  ونظم  املحطات  مــرافــق  مــن   ١٠ نحو 

يف  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة  واملختربات  الخاملة 

عام ٢٠١٧. 

الرصد  محطات  من  بيانات  إرسال   Äالص واستأنفت 

السيزمي الرئيسية ومحطات النويدات املشعة التابعة 

لنظام الرصد الدويل خدمًة ألغراض االختبار والتقييم. 

أجل  من  متضافرة  جهوداً  واللجنة   Äالص وبذلت 

التحض� لعملية االرتقاء بتلك املحطات بحيث تستويف 

مواصفات نظام الرصد الدويل بغية اعت�دها يف أقرب 

اعُتمدت  الرئيسية،  اإلنجازات  ومن  ممكن.  وقت 

األول/ كانون  يف   RN21 املشعة  النويدات  محطة 

ديسمرب ٢٠١٦.

مرشوع   ٢٠١٦ األول/ديسمرب  كانون  يف  واسُتكمل 

 Íاملــا  Îالــصــو الــرصــد  ملحطة  الرئييس  الرتكيب 

االعت�د  وسيمثل  (فرنسا).  كروزيه  جزر  يف   HA4

عملية  انتهاء   ٢٠١٧ عام  يف   HA4 ملحطة  املقرر 

نظام شبكة  مــن   Íاملــا  Îالــصــو ن  املــكــوِّ تركيب 

الرصد الدويل.

نظام  استك�ل  صــوب  التقدم  من  املزيد  وأُحــرز 

النويدات  محطة  تركيب  خالل  من  الــدويل  الرصد 

الرصد  محطة  واعت�د  (إكــوادور)،   RN24 املشعة 

األمريكية)،  املتحدة  (الواليات   IS60 السمعي  دون 

(إيطاليا)،   RL10 املشعة  النويدات  مخترب  واعت�د 

رصد  محطة  يف  الخاملة  الــغــازات  نظام  واعت�د 

نظام  واعت�د  (شييل)،   RN19 املشعة  النويدات 

 RN32 املشعة النويدات  الجسي�ت يف محطة  رصد 

تركيب واعتماد محطات نظام الرصد الدولي حتى ٣١ كانون األول/ديسمبر ٢٠١٦
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 RL16 املشعة  النويدات  واعُتمد مخترب  )فرنسا(. 

عىل  قدرته  حيث  من  األمريكية(  املتحدة  )الواليات 

تحليل عيِّنات الغازات الخاملة.

نظام  ومختربات  محطات  عدد  إجاميل  ارتفع  وبذلك 

85 يف  ميثل  ما  )وهو   ٢8٦ إىل  املعتمدة  الدويل  الرصد 

املعاهدة(؛  توختها  التي  الشبكة  حجم  من  املائة 

وقدرتها  الشبكة  تغطية  نطاق  تحسني  إىل  أدى  مام 

عىل الصمود. 

الخاملة  للغازات  املشعة  النويدات  رصد  ويضطلع 

بدور أسايس يف نظام التحقق مبوجب املعاهدة؛ وهو 

أعلنت  اللتني  النوويتني  التجربتني  أعقاب  يف  تبنيَّ  ما 

إجرائهام  عن  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية 

أنه  الرصد  هذا  أثبت  كام  و٢٠١3.   ٢٠٠٦ عامي  يف 

الذي وقع يف  النووي  الحادث  أعقاب  القيمة يف  بالغ 

اللجنة  وواصلت   .٢٠١١ عام  يف  باليابان،  فوكوشيام 

عىل  الرتكيز  أولوياتها،  مع  متشياً   ،٢٠١٦ ع��ام  يف 

اعتامد  عىل  وعالوة  الخاملة.  الغازات  رصد  برنامج 

املشعة  النويدات  محطة  يف  الخاملة  الغازات  نظام 

الغازات  تحليل  ق��درات  اللجنة  اعتمدت   ،RN19

إليه  أش��ري  )حسبام   RL16 املخترب  ل��دى  الخاملة 

من قبل(. 

نظاماً   3١ تركيب  تم  قد  كان  العام،  نهاية  وبحلول 

املائة  يف   78 ميثل  )مام  الخاملة  الغازات  نظم  من 

نظاماً(   4٠ وهو  تركيبه  املخطط  العدد  إجاميل  من 

الرصد  لنظام  التابعة  املشعة  النويدات  محطات  يف 

الدويل. وقد اعُتمد ٢5 نظاماً من تلك النظم باعتباره 

يستويف املتطلبات التقنية الصارمة. وإضافة تلك النظم 

الدويل الرصد  نظام  قدرة شبكة  ملموس  بقدر  تدعم 

عىل الكشف. 

وواصلت اللجنة أعاملها التحضريية املتعلقة باعتامد 

فيام  الدويل  الرصد  لنظام  تابعة  إضافية  مختربات 

وكانت  الخاملة.  الغازات  قياس  عىل  القدرة  يخص 

اللجنة قد حددت يف عام ٢٠١٢ متطلبات وعمليات 

عام  يف  وجرت  الخاملة.  الغازات  مختربات  اعتامد 

الرصد  لنظام  تابع  ملخترب  اعتامد  عملية  أول   ٢٠١4

الدويل من حيث قدرته عىل قياس الغازات الخاملة، 

اللجنة  وواصلت   .٢٠١٦ عام  يف  عملية  ثاين  وجرت 

يف  الخاملة  الغازات  بيانات  تحليل  عمليات  تقييم 

املقارنة  متارين  طريق  عن  املذكور  النظام  مختربات 

الدولية. وألول مرة، جرى تحليل هذه التامرين وفقاً 

للمعايري املستخدمة يف متارين اختبار الكفاءة. وكان 

وهذه  ممتازاً.  الدويل  الرصد  نظام  مختربات  أداء 

ومراقبة  لضامن  األهمية  حاسمة  الجديدة  الوظيفة 

نظام  إط��ار  يف  الخاملة  ال��غ��ازات  قياسات  ج��ودة 

الرصد الدويل. 

إكامل  إمكانية  يف  هذه  التقدم  أوجه  جميع  وتسهم 

شبكة نظام الرصد الدويل.

،RN21 معرض عن محطة رصد النويدات املشعة 
النتشو )الصني(.
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االتفاقات اخلاصة مبرافق 
الرصد

اللجنة مكلفة بوضع إجراءات وأساس رسمي لتشغيل 

نفاذ  بدء  قبل  مؤقتاً  تشغياًل  ال��دويل  الرصد  نظام 

املعاهدة. ويشمل ذلك إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع 

الدول التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل من 

أجل تنظيم أنشطة معيَّنة مثل عمليات مسح املواقع، 

واألنشطة  واالعتامد،  التحسني،  أو  الرتكيب  وأعامل 

الالحقة لالعتامد. 

وتحتاج اللجنة، بغية إنشاء نظام الرصد الدويل وإدامته 

من  كاملة  استفادة  تستفيد  أن  إىل  وفعالية،  بكفاءة 

الحصانات التي تحق لها بصفتها منظمة دولية، مبا يف 

لذلك، فإنَّ  ذلك اإلعفاء من الرضائب والرسوم. وتبعاً 

اتفاقات أو ترتيبات املرافق تنص )مع إجراء تغيريات 

الخاصة  االتفاقية  تطبيق  عىل  مناسباً(  يكون  حيثام 

أنشطة  عىل  وحصاناتها  املتحدة  األم��م  بامتيازات 

اللجنة وحصاناتها.  امتيازات  أو ترسد رصاحة  اللجنة، 

مرفقاً  تستضيف  التي  الدولة  من  ذلك  يقتيض  وقد 

تعتمد  أن  ال��دويل  الرصد  نظام  مرافق  من  أكرث  أو 

االمتيازات  هذه  لتفعيل  الالزمة  الوطنية  التدابري 

والحصانات.

األهمية  مراعاة  اللجنة  واصلت   ،٢٠١٦ ع��ام  ويف 

املرافق  وترتيبات  اتفاقات  إب��رام  بها  يتسم  التي 

ويتسبب  الوطني.  الصعيد  عىل  ذلك  بعد  وتنفيذها 

يف  الحاالت  بعض  يف  القانونية  اآلليات  هذه  غياب 

املوارد  صعيد  عىل  ذلك  يف  )مبا  كبرية  تكاليف  تكبد 

مرافق  استدامة  يف  كبرية  تأخر  وح��االت  البرشية( 

التكاليف  هذه  وتؤثر  املعتمدة.  الدويل  نظام الرصد 

من  البيانات  توافر  عىل  سلباً  التأخري  وح��االت 

نظام التحقق. 

الرصد  نظام  مرافق  تستضيف  التي  الدول  بني  ومن 

البالغ عددها 8٩ دولة، وقَّعت 4٩ دولة عىل  الدويل 

 4٠ وأصبح  اللجنة،  مع  مرافق  ترتيبات  أو  اتفاقات 

اتفاقاً وترتيباً منها ساري املفعول. ويف نهاية عام ٢٠١٦، 

كانت اللجنة تتفاوض مع 4 من الدول املضيفة ال�4٠ 

التي مل تربم بعد اتفاق مرافق أو ترتيب مرافق. وتبدي 

اختتام  ويؤمل  املوضوع،  بهذا  متزايداً  اهتامماً  الدول 

واستهالل  القريب،  املستقبل  يف  الجارية  املفاوضات 

املفاوضات مع دول أخرى قريباً.

األنشطة الالحقة
لالعتماد

الرصد  نظام  يف  وإدماجها  ما  محطة  اعتامد  عقب 

رفيعة  بيانات  تقديم  عىل  تشغيلها  يرتكز  ال��دويل، 

الجودة إىل مركز البيانات الدويل. 

ثابتة  عقود  هي  لالعتامد  الالحقة  األنشطة  وعقود 

املحطات.  يل  مشغِّ وبعض  اللجنة  بني  ُتربم  التكلفة 

وشتى  املحطات  عمليات  العقود  ه��ذه  وتشمل 

أنشطة الصيانة الوقائية. ويف عام ٢٠١٦، بلغ مجموع 

نفقات اللجنة فيام يتصل باألنشطة الالحقة لالعتامد

هذا املبلغ  ويغطي  أمريكياً.  دوالراً   ١7  775  3٢4

للمرافق  لالعتامد  الالحقة  باألنشطة  املتصلة  النفقات 

ونظم الغازات الخاملة، وعددها ١٦5 مرفقاً ونظاماً.

محطة رصد النويدات املشعة RN32، دومون دورفيل، 
أنتاركتيكا )فرنسا(.



نظام الرصد الدويل  5 

 ،HA4 تركيب محطة الرصد الصويت املايئ
جزر كروزيه )فرنسا(.

أداء  عن  شهريًّا  تقريراً  محطة  ل  مشغِّ كل  ويقدم 

الفنية  األمانة  تستعرضه  لالعتامد،  الالحقة  األنشطة 

لخطط  االمتثال  مدى  عىل  للوقوف  )األمانة(  تة  املؤقَّ

التشغيل والصيانة. وقد وضعت اللجنة معايري موحدة 

يل املحطات وتقييمه. قياسيًّا بشأن استعراض أداء مشغِّ

م  وواصلت اللجنة التوحيد القيايس للخدمات التي تقدَّ

مبوجب عقود األنشطة الالحقة لالعتامد. وطلبت من 

واملحطات  حديثاً  املعتمدة  املحطات  جميع  يل  مشغِّ

أن  جديدة  ميزانية  مقرتحات  قدمت  التي  القامئة 

موحد.  لنموذج  وفقاً  وصيانة  تشغيل  خطط  يضعوا 

ُقدمت خطط تشغيل وصيانة تخص  ويف عام ٢٠١٦، 

محطتني يف إطار الصيغة املوحدة. وبذلك ارتفع عدد 

لالعتامد  الالحقة  األنشطة  بعقود  املشمولة  املحطات 

وفقاً  موضوعة  وصيانة  تشغيل  خطط  لديها  التي 

للصيغة املوحدة إىل ١٠4 محطات.

استدامة
األداء

ينطوي إعداد نظام رصد عاملي مؤلف من 337 مرفقاً 

أكرث  عىل  الخاملة  للغازات  نظاماً  ب�4٠  ومستكمل 

اتباع  يتطلب  فهو  املحطات.  بناء  مجرد  من  بكثري 

نظم‘  ’منظومة  واستدامة  إنشاء  أجل  من  كيل  نهج 

التحقق  مبتطلبات  للوفاء  إنجازها  ينبغي  متشابكة 

االستثامرات  حامية  مع  املعاهدة  عليها  نصت  التي 

ذلك  تحقيق  وميكن  بالفعل.  اللجنة  وظفتها  التي 

ثم  واستدامته  وتقييمه  موجود  هو  ما  باختبار 

زيادة تحسينه.

الدويل  الرصد  نظام  محطات  شبكة  عمر  دورة  وتبدأ 

التشغيل  إىل  والرتكيب وصوالً  التصوري  التصميم  من 

واالستدامة والتخلص وإعادة البناء. وتشمل االستدامة 

الوقائية  الصيانة  عمليات  طريق  عن  الصيانة 

والتحسينات  الالزمة،  والرتقية  واالستبدال  واإلصالح 

لقدرات  التكنولوجية  الصالحية  لضامن  املستمرة 

اإلدارة  مهام  أيضاً  العملية  هذه  وتشمل  الرصد. 

العمر  دورة  كامل  امتداد  عىل  والدعم  والتنسيق 

ى  تؤدَّ أن  عىل  املرافق،  مكونات  من  مكون  لكل 

والفعالية.  الكفاءة  من  ممكن  قدر  بأكرب  املهام  تلك 

وإضافة إىل ذلك، ومع وصول مرافق النظام إىل نهاية 

التخطيط  إىل  األمر  يحتاج  التصميمية،  عمرها  دورة 

لعملية تجديد )أي إبدال( جميع مكونات كل مرفق 

بغية  منها  القصوى  واالستفادة  العملية  هذه  وإدارة 

االستخدام وضامن  العمل  عن  التوقف  وقت  تقليص 

 األمثل للموارد. 
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الدويل  الرصد  نظام  مرافق  دعم  أنشطة  تركيز  وظل 

يف عام ٢٠١٦ منصب�ا عىل الحيلولة دون انقطاع تدفق 

البيانات. ك� استهدفت تلك األنشطة تحس� الصيانة 

الرصد  نظام  محطات  وتجديد  والتصحيحية  الوقائية 

الدويل ومكونات املحطات لدى بلوغها نهاية أع�رها. 

وتنفيذ  إيجاد  إىل  الرامية  جهودها  اللجنة  وضاعفت 

النظام  مرافق  متانة   �تحس بغية  هندسية  حلول 

املذكور وقدرتها عىل الصمود. 

عىل  أيضاً  وتعزيزه  األمثل  األداء  تحقيق  وينطوي 

التحس� املستمر لجودة البيانات وموثوقيتها وقوتها. 

ومن ثم، واصلت اللجنة التشديد عىل ض�ن الجودة 

للتشغيل،  الرصد  معدات  صالحية  وعىل  ومراقبتها، 

(الرضورية  النظام  مرافق  معايرة  أنشطة  وعــىل 

 �تحس وعىل  املكتشفة)،  لإلشارات  املوثوق  للتفس« 

هذه  وتسهم  ــدويل.  ال الرصد  نظام  تكنولوجيات 

الرصد  نظام  مصداقية  عىل  الحفاظ  يف  األنشطة 

وصالحيته التكنولوجية. 

اللوجستيات

مستويات  أرفــع  لض�ن  الـــالزم  الــدعــم  يتطلب 

التي  كتلك  عاملية  مرافق  شبكة  من  البيانات  توافر 

يتوخاها نظام الرصد الدويل اتباع نهج متكامل بشأن 

اللوجستيات يهدف إىل التحقق من الصالحية وبلوغ 

 ،٢٠١٦ عام  ويف  مستمر.  أساس  عىل  األمثل  املستوى 

اللوجستية  ملتطلباتها  متعمقاً  تقييً�  اللجنة  أجرت 

والبضائع،  املعدات  (شحن  رئيسية  مجاالت  ثالثة  يف 

إنشاء  يف  ورشعت  املوجودات)؛  وإدارة  والتخزين، 

بشأن  كلها  األمانة  صعيد  عىل  متكامل  دعم  هيكل 

املتطلبات اللوجستية لالضطالع بهذه املهام. 

الدعم  اللجنة تطوير قدرتها عىل تحليل  ك� واصلت 

ممكن  مستوى  أرفع  تحقيق  إىل  سعياً  اللوجستي 

 Ìأك وجود  ومع  التكاليف.  بأقل  البيانات  توافر  من 

الدويل يف  الرصد  لنظام  تابعاً  معتمداً  من ٢٨٠ مرفقاً 

شتى أنحاء العاÏ، بل ويف مواقع نائية يف أحيان كث«ة، 

البيانات  توافر  مستويات  أرفع  عىل  الحفاظ  يتطلب 

املواظبة عىل تحليل وتدقيق واعت�د تكاليف دورات 

أع�ر محطات النظام واملتغ«ات املتعلقة Ñوثوقيتها. 

الرامية  جهودها  اللجنة  واصلت   ،٢٠١٦ عام  وخالل 

 �تحس بهدف  وذلك  الن�ذج؛  واعت�د  تدقيق  إىل 

التخطيط الستدامة شبكة نظام الرصد الدويل. 

وتعزز اإلدارة الفعالة لتشكيل األنساق الثقة الشاملة 

يف أنَّ مرافق الرصد التابعة لنظام الرصد الدويل تستويف 

محطة الرصد دون السمعي IS57، بينيون فالت، 
كاليفورنيا (الواليات املتحدة األمريكية).

محطة الرصد دون السمعي IS18، كاناك، 
غرينالند (الداØرك).
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محطة الرصد دون السمعي IS37، باردوفوس )الرنويج(.

من  وغريها  الدويل  الرصد  لنظام  التقنية  املواصفات 

تخضع  أن  تكفل  وهي  االعتامد.  أجل  من  املتطلبات 

لتقييم صارم من  املحطات  تطرأ عىل  التي  التغيريات 

التغيريات، عند  تأثريها؛ وأن تؤدي  الوقوف عىل  أجل 

تنفيذها، إىل تقليص التكاليف والجهود واالنخفاضات 

غري املنظورة يف توافر البيانات. 

وتحسني  تنفيذ  اللجنة  واصلت  السياق،  هذا  ويف 

أنساق  تشكيل  بإدارة  املتعلقة  الداخلية  اإلج��راءات 

النظام؛ وهي اإلجراءات التي بدأ العمل بها يف نهاية عام 

يل املحطات  ٢٠١3. كام سعت مع الدول املضيفة ومشغِّ

إىل امليض يف تبسيط اإلجراءات التي تطبقها كل دولة 

بشأن شحن معدات النظام ومواده االستهالكية وضامن 

تكلفة.  وبدون  املناسب  الوقت  يف  الجمريك  تخليصها 

الجمريك  الشحن والتخليص  ومع ذلك، ظلت عمليات 

ويؤدي  املوارد.  وتستن�زف  ا  جدًّ طوياًل  وقتاً  تستغرق 

النظام  محطات  إلصالح  الالزم  الوقت  زيادة  إىل  ذلك 

وإىل تقليص توافر بيانات املحطات املعنية. لذا واصلت 

اللجنة تحليل وتحسني معدالت توافر املعدات واملواد 

النظام ومستودعاته اإلقليمية  االستهالكية يف محطات 

ومستودعات املوردين ويف املستودع القائم يف فيينا.
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الصيانة

صيانة  بشأن  التقنية  واملساعدة  الدعم  األمانة  تقدم 

العا�.  أنحاء  جميع  يف  الــدويل  الرصد  نظام  مرافق 

وخالل عام ٢٠١٦، عولج العديد من طلبات الصيانة، 

�ا يف ذلك مشاكل قد�ة العهد بشأن توافر البيانات 

يف ¡انية مرافق تابعة لنظام الرصد الدويل. ك� أجرت 

الوقائية والتصحيحية  الصيانة  زيارات ألغراض  األمانة 

إىل ١٣ مرفقاً معتمداً تابعاً لنظام الرصد الدويل. ويش§ 

يل  مشغِّ عىل  االعت�د  زيادة  إىل  املنخفض  الرقم  هذا 

املحطات واملتعاقدين وغ§هم من مصادر الدعم ألداء 

هذه املهام تبعاً السرتاتيجية األمانة.

طويلة  دعم  عقود  وإدارة  إبــرام  اللجنة  وواصلت 

ــدويل،  ال الرصد  نظام  معدات  صانعي  مع  األجــل 

واسُتخدم  الدعم.  مقدمي  من  غ§هم  مع  وكذلك 

في�  الدعم  احتياجات  ملعالجة  العقود  هذه  بعض 

أبرمت  ذلك،  إىل  وإضافة  املوقعي.  التفتيش  يخص 

املنظمة وأدارت عدداً من العقود اإلطارية مع موردي 

املعدات واملواد والخدمات التقنية. ويضمن كال هذين 

الرضوري  الدعم  تقديم  إمكانية  العقود  من   Éالنوع

إىل محطات الرصد التابعة للنظام يف الوقت املناسب 

وبطريقة فعالة.

األقرب أليِّ مرفق  الكيان  املحطة هو  ل  أنَّ مشغِّ و�ا 

درء  عىل  األقدر  فهو  الدويل،  الرصد  نظام  مرافق  من 

عند  املحطات وكفالة حلها برسعة  املشاكل يف  وقوع 

وقوعها. ويف عام ٢٠١٦، واصلت اللجنة التشديد عىل 

يل املحطات. وإىل جانب  تطوير القدرات التقنية ملشغِّ

يل املحطات، استمر توف§  تقديم التدريب التقني ملشغِّ

الزيارات  خالل   Éاملحلي  Éللموظف العميل  التدريب 

وذلك  للمحطات،  األمانة  موظفو  بها  يقوم  التي 

فيينا  من  السفر  األمانة  موظفي  عىل   Éيتع ال   Ñل

لحل املشاكل.

واملوثوقة  باستمرار  ثة  املحدَّ التقنية  الوثائق  وُتَعدُّ 

لكل من محطات نظام الرصد الدويل رضورية لض�ن 

استدامة هذه املحطات والحفاظ عىل مستوى عال من 

اللجنة تقدماً  البيانات. ويف عام ٢٠١٦، أحرزت  توافر 

التابع  الجودة  إدارة  نظام  تزويد  صعيد  عىل  كب§اً 

نهاية  وبحلول  محطة.  بكل  الخاصة  بالوثائق  لألمانة 

قد  الوثائق  من  كاملة  مجموعات  كانت   ،٢٠١٦ عام 

أُعدت من أجل ٢٦ محطة، واكُتسبت معلومات جزئية 

من أجل ١٩ محطة إضافية. 

يل  التقني ملشغِّ التدريب   Éالجمع ب وأسهمت عملية 

لÉ واللجنة من  املحطات، وتحسÉ التنسيق بÉ املشغِّ

إىل  لالعت�د  الالحقة  األنشطة  بعقود  الوصول  أجل 

والصيانة  التشغيل  خطط   Éوتحس األمثل،  املستوى 

قدرة  تعزيز  يف  محطة،  بكل  الخاصة  واملعلومات 

بيانات مستمدة من محطة الرصد الصوÞ املاHA4 Ý، جزر كروزيه (فرنسا).

.(Éالص) النتشو ،RN21 تركيب محطة رصد النويدات املشعة
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 ،RN24 إعداد عينة من النويدات املشعة يف محطة
جزيرة سانتا كروز، جزر غاالباغوس )إكوادور(.

أكرث  صيانة  مبهام  االضطالع  عىل  املحطات  يل  مشغِّ

تعقيداً يف محطاتهم. وُيَعدُّ ذلك أمراً رضوريًّا للوصول 

إىل  وأدائها  ال��دويل  الرصد  نظام  شبكة  باستدامة 

املستوى األمثل.

جتديد املعدات

تشمل املرحلة النهائية من دورة عمر معدات مرافق 

باسم  ُيعرف  ما  )وهو  إبدالها  ال��دويل  الرصد  نظام 

عام  ويف  البالية.  املعدات  من  والتخلص  التجديد( 

هذا  مرافق  مكونات  تجديد  اللجنة  واصلت   ،٢٠١٦

النظام كلام بلغت النهاية املقررة لعمرها التشغييل. 

لو املحطات، يف سياق إدارة  وقد راعت األمانة ومشغِّ

بدورة  الخاصة  البيانات  املعدات،  تجديد  عملية 

يف  املخاطر  وتقييم  األعطال  وتحليل  التشغييل  العمر 

إلدارة  األمثل  التحسني  وبغية  حدة.  عىل  محطة  كل 

تقادم شبكة نظام الرصد الدويل واملوارد املرتبطة بها، 

واصلت اللجنة إعطاء األولوية لتجديد املكونات التي 

والتي ميكن  املخاطر  أو  األعطال  فيها معدالت  ترتفع 

ويف  كبرية.  توقف  فرتات  حدوث  تعطلها  يسبب  أن 

َل تجديد املكونات التي ثبتت متانتها  الوقت نفسه، أُجِّ

عمرها  دورة  نهاية  بلوغها  بعد  ما  إىل  وموثوقيتها 

تحقيق  أجل  من  مناسباً،  ذلك  كان  حيثام  التشغييل، 

االستخدام األمثل للموارد املتاحة. 

تابعة  معتمدة  ملرافق  تجديد  مشاريع  عدة  وُأنجزت 

للنظام يف عام ٢٠١٦ انطوت عىل قدر كبري من االستثامر 

البرشية واملالية. ويف ثالث حاالت )املحطة  املوارد  يف 

)الدامنرك(، واملحطة   IS18 الرنويج(، واملحطة(  PS28

عمليَة  تلت  األمريكية((،  املتحدة  )الواليات   IS57

لضامن  من الصالحية  تحقق  إعادة  عمليُة  التجديد 

كام  التقنية.  املتطلبات  استيفاء  يف  املحطات  استمرار 

اسُتكملت تحسينات كربى يف نظم الغازات الخاملة يف 

محطتي نويدات مشعة معتمدتني )RN11 )الربازيل(، 

وRN75 )الواليات املتحدة األمريكية((. 

احللول الهندسية
مبرافق  الخاص  والتطوير  الهندسة  برنامج  يهدف 

البيانات  توافر  الدويل إىل تحسني معدل  الرصد  نظام 

املرافق  هذه  شبكة  تكلفة  وفعالية  ونوعيتها،  العام 

والتحقق  الحلول  تصميم  خالل  من  وذلك  وأدائها، 

النظم طوال  ذ هندسة  وُتنفَّ وتنفيذها.  من صالحيتها 

دورة عمر محطات نظام الرصد الدويل، وهي تعتمد 

عىل تصميم نظم مفتوحة من خالل التوحيد القيايس 

للوصالت البينية والتصميم النامئطي. وهي تهدف إىل 

صيانتها  وإمكانية  املعدات  وموثوقية  النظم  تحسني 

وتراعي  واختبارها.  وتشغيلها  لوجستيًّا  ودعمها 

الشاملة  النظم  الهندسية والتطويرية هندسة  الحلول 

يف  البيانات  معالجة  مع  التفاعل  وتحسني  للمحطات 

مركز البيانات الدويل.

تصليح  عمليات  عدة  اللجنة  أجرت   ،٢٠١٦ عام  ويف 

من  ضخمة  هندسية  بأعامل  القيام  تطلبت  معقدة 

أجل إعادة تشغيل املحطات. وُأدخلت تحسينات عىل 

البنى التحتية واملعدات يف عدة مرافق معتمدة تابعة 

لنظام الرصد الدويل بغية تحسني أدائها وقدرتها عىل 

مت حلول هندسية ترمي إىل تقليص  الصمود. كام ُعمِّ

فرتات تعطل املحطات أثناء عمليات االرتقاء بها.

أداء  تحسني  إىل  الرامية  جهودها  اللجنة  وواصلت 

الرصد.  وتكنولوجيات  ال��دويل  الرصد  نظام  مرافق 

استبانة  عىل  املحطات  أعطال  تحليل  ساعد  وقد 

ييل  ما  وعىل  البيانات  فقدان  وراء  الرئيسية  األسباب 

عن  املسؤولة  الفرعية  النظم  أعطال  تحليل  من  ذلك 

عام  يف  اللجنة  أجرت  خاص،  وبوجه  التعطل.  مدة 

النظم  من  نظام  كل  تعطل  التجاهات  تحلياًل   ٢٠١٦

الفرعية؛ وذلك باستخدام تكنولوجيات الشكل املوجي. 

لألعطال  منهجي  تحليل  إجراء  اللجنة  واصلت  كام 

نظم  تخص  حوادث  عن  اإلبالغ  حاالت  إىل  استناداً 

وقد  الخاملة.  والغازات  املشعة  النويدات  جسيامت 

قيِّمة  مدخالت  عن  األنشطة  تلك  محصلة  أسفرت 

بتصميم  املتعلقة  األولويات  تحديد  عملية  أْث��رت 

وتكنولوجيات  محطات  عىل  املدخلة  التحسينات 

تلك  صالحية  من  والتحقق  ال��دويل  الرصد  نظام 

التحسينات وتنفيذها. 

كام تركزت الجهود الهندسية التي بذلتها اللجنة يف عام 

٢٠١٦ عىل ما ييل:

  توقيع عقود إطارية لدعم املعدات والخدمات 

االستبانة،  العالية  الرقمية  باألجهزة  الخاصة 

دون  االستشعار  وأجهزة  االتصاالت،  ونظم 
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السمعية، وخدمات األرصاد الجوية، وخدمات 

هندسة الربامجيات؛

محطة  ثاين  يف  موقعية  معايرة  عملية    تنفيذ 

تابعة لنظام الرصد الدويل  رصد دون سمعي 

)IS37، الرنويج(؛

املختربات  بني  الثانية  الرائدة  املقارنة    إجراء 

السمعي  دون  ال��رص��د  تكنولوجيا  بشأن 

باعتبارها خطوة رئيسية نحو تحقيق التعقب 

مقارنًة مبعيار محدد بدعم من معاهد القياس 

الوطنية؛

  تقييم الجيل التايل من محطات الرصد الصويت 

تة املحتملة؛ املايئ والحلول املؤقَّ

عىل  تعتمد  التي  املكاشف  تحسني    مواصلة 

الجرمانيوم الشديد النقاء، مع اختبار تصاميم 

املكاشف املقواة بتحسني الفراغ.

نظم  أربعة  تطوير  حاليا  يجري  ذلك،  إىل  وإضافة 

وستخضع  ال��ق��ادم.  الجيل  من  الخاملة  للغازات 

الرصد  نظام  مبتطلبات  الوفاء  الختبار  النظم  جميع 

قدرة  عن  تربهن  أن  عليها  ويجب  لالعتامد،  الدويل 

ملدة  البيانات  ر  توفُّ من  املائة  تشغيلية مبعدل 95 يف 

الدويل.  الرصد  نظام  يف  استخدامها  قبل  واحدة  سنة 

 MIKS نظام  عىل  تفتيش  عمليات  األمانة  وأجرت 

التشغيل  البيانات املستمدة من  الرويس، واستعرضت 

التجريب�ي لذلك النظام.

املؤمتت  للتحليل  أولية  برامجية  األمانة  واختربت 

الخاملة  الغازات  معدات  بصالحية  املتعلقة  للبيانات 

أعطال  تحديد  عىل  الربامجية  وستساعد  للتشغيل. 

أعامل  يف  الرشوع  أجل  من  باألعطال  والتنبؤ  النظام 

صيانة وقائية. 

الطاقة  من  االحتياجات  الستعراض  مرشوع  واسُتهل 

ملحطات  الكهربائية  الطاقة  ومعايري  الكهربائية 

الرصد  لنظام  التابعة  املشعة  ال��ن��وي��دات  رص��د 

الكهربائية  الطاقة  إمدادات  ضعف  واسُتبني  الدويل. 

املحطات.  لتعطل  الجذرية  األسباب  أحد  بوصفه 

لالحتياجات  مواصفات  إعداد  إىل  املرشوع  ويهدف 

لتحسينات  حلول  واق��راح  الكهربائية  الطاقة  من 

نظام  مواقع  جميع  عىل  ُتطبَّق  الكهربائية   الطاقة 
الرصد الدويل. 

واستمر اختبار منوذج أويل لجهاز لكشف إشعاعات بيتا 

وغاما عايل االستبانة لقياس الغازات الخاملة يستخدم 

االختبار،  وألغراض  سيليكونية.   )PIN( ثالثية  وصلة 

الوصلة  يستخدم  الذي  النوع  من  كشف  نظام  ُدمج 

وتوفر  ساونا.  نوع  من  نظام  يف  السيليكونية  الثالثية 

هذه التكنولوجيا، عىل وجه الخصوص، قدرة محسنة 

عىل التمييز بني نظائر غاز الزينون شبه املستقرة.

وقد أدت هذه املبادرات إىل امليض يف تحسني موثوقية 

الصمود.  عىل  وقدرتها  ال��دويل  الرصد  نظام  مرافق 

وأسفرت أيضاً عن تعزيز أداء الشبكة ومتتني محطات 

نظام الرصد الدويل، عىل نحو يسهم يف إطالة عمرها 

عىل  تؤثر  أعطال  وقوع  مخاطر  وتقليص  ال�ُمجدي 

معالجة  جودة  تحسني  إىل  أدت  كام  البيانات.  توفري 

البيانات ونوعية نواتج البيانات.

الشبكة السيزمية املساعدة

واصلت اللجنة رصد تشغيل محطات الرصد السيزمي 

املساعدة واستدامتها يف عام ٢٠١٦. وتم الحفاظ عىل 

معدل توافر البيانات من املحطات السيزمية املساعدة 

خالل السنة.

العادية  التكاليف  تتحمل  بأن  املعاهدة  وتقيض 

السيزمي  الرصد  محطات  من  محطة  كل  لتشغيل 

املساعدة وصيانتها، مبا يف ذلك تكاليف األمن املادي، 

الدولُة املضيفة لتلك املحطة. غري أنَّ املامرسة أظهرت 

املحطات  يخص  فيام  كبرياً  تحدياً  يشكل  ذلك  أنَّ 

وال  نامية  بلدان  يف  توجد  التي  املساعدة  السيزمية 

تنتمي إىل ‘شبكة أم’ لها برنامج صيانة راسخ. 

تستضيف  التي  ال��دول  تشجع  اللجنة  فتئت  وما 

أوجه  من  تعاين  التي  املساعدة  السيزمية  املحطات 

عىل  بالتقادم  متعلقة  مشاكل  أو  التصميم  يف  قصور 

محطاتها  ترقية  تكاليف  سداد  عىل  قدرتها  استعراض 

واستدامتها. غري أنَّ الحصول عىل املستوى املناسب من 

الدعم التقني واملايل ال يزال أمراً صعباً بالنسبة لعدة 

دول مضيفة.

عام  يف  األورويب  االتحاد  واص��ل  الصدد،  ه��ذا  ويف 

٢٠١٦ دعم عملية استدامة محطات الرصد السيزمي 

متر  بلدان  أو  نامية  بلدان  تستضيفها  التي  املساعدة 

مبرحلة انتقالية. وتشمل هذه املبادرة اتخاذ إجراءات 

وسائل  وتوفري  التشغيل  حالة  إىل  املحطات  إلعادة 

النقل واألموال الالزمة لالستعانة مبوظفني إضافيني يف 

اللجنة  التقني. وواصلت  الدعم  تقديم  األمانة بغرض 

األم عدداً  تتضمن شبكاتها  مناقشاتها مع دول أخرى 

من محطات الرصد السيزمي املساعدة من أجل اتخاذ 

ترتيبات مامثلة. 

ضمان اجلودة

تويل اللجنة، عالوة عىل حرصها عىل تحسني أداء شتى 

املحطات، أهمية عظيمة لكفالة موثوقية شبكة نظام 

الرصد الدويل ككل. لذا ظل تركيز أنشطتها الهندسية 

والتطويرية يف عام ٢٠١٦ منصبًّا عىل تدابري التيقن من 

البيانات واملعايرة. 

وعمدت اللجنة إىل امليض يف تطوير منهجياتها الخاصة 

باملعايرة. فقد أجرت بوجه خاص ثاين عملياتها للمعايرة 

دون  رصد  محطة  يف  الرددات  نظام  بكامل  املوقعية 

جميع  معايرة  ُأدرجت  كام  الرنويج(.   ،IS37( سمعي 

محطات الرصد الصويت املايئ من الطور الثالثي بالكامل 

ضمن الجدول الزمني للمعايرة السيزمية. وإضافة إىل 

املعايرة املقررة ملحطات  اللجنة عملية  ذلك، واصلت 

نرش  وطورت  واملساعدة،  الرئيسية  السيزمي  الرصد 

عىل  للمحطات  القيايس  البيني  للربط  املعايرة  منيطة 

نطاق الشبكة السيزمية التابعة لنظام الرصد الدويل.

ألنها  التحقق  نظام  يف  مهامًّ  دوراً  املعايرة  وت��ؤدي 

اإلشارات  لتفسري  الالزمة  البارامرات  وترصد  تحدد 

التي تسجلها مرافق نظام الرصد الدويل تفسرياً سلياًم. 

 وهي تفعل ذلك من خالل القياس املبارش أو املقارنة

. مبعيار معنيَّ

مختربات  ج��ودة  ومراقبة  ض��امن  برنامج  ويتألف 

بني  فيام  مقارنة  أنشطة  من  املشعة  النويدات 

املختربات. وقامت اللجنة بتقييم مترين اختبار الكفاءة 

لعام ٢٠١5، وأجرت مترين اختبار الكفاءة لعام ٢٠١٦ 

هندسة  يف  االختبار  عيِّنات  تحليل  عىل  اشتمل  الذي 

نظم RASA اآللية. وأوفدت اللجنة أيضاً زيارة رقابية 

إىل مخترب النويدات املشعة RL5 )كندا(. 

فيام يخص  الجودة  أنشطة ضامن ومراقبة  وتواصلت 

الغازات الخاملة؛ وذلك من خالل إجراء ثالثة متارين 

لدى  الخاملة  الغازات  تحليل  قدرات  بني  للمقارنة 

مختربات النويدات املشعة.

الرصد  نظام  شبكة  يف  البيانات  توافر  ضامن  وُيعترب 

ظل  يف  أيضاً  لكن  الدائم  تناميها  ظل  يف  ال��دويل، 

تقادمها، مهمة بالغة الصعوبة. إالَّ أنَّ جميع أصحاب 

املضيفة  وال��دول  املحطات  يل  مشغِّ من  املصلحة، 

واملتعاقدين والدول املوقِّعة واللجنة، عملوا بجد، من 

القوي  األداء  وراء كفالة  الوثيق، سعياً   خالل تعاونهم 

والفعال للشبكة.
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سامت 
تكنولوجيات

الرصد

منوذج للشكل املوجي السيزمي.

محطات الرصد السيزمي

التفجريات  كشف  هو  السيزمي  الرصد  من  الهدف  إنَّ 
فالزالزل  مواقعها.  وتحديد  األرض  باطن  يف  النووية 
وغريها من األحداث الطبيعية، وكذلك األحداث البرشية 
املنشأ، تولِّد نوعني رئيسيني من املوجات السيزمية، هام 
املوجات الدفينة واملوجات السطحية. واملوجات الدفينة 
املوجات  أنَّ  حني  يف  األرض،  باطن  عرب  وتنتقل  أرسع 
عند  وُينظر  األرض.  سطح  عىل  وتنتقل  أبطأ  السطحية 
دة  التحليل يف نوعي املوجات، بغية جمع معلومات محدَّ

. عن حدث معنيَّ

أيِّ  كشف  يف  الكفاءة  بالغة  السيزمية  والتكنولوجيا 
السيزمية  املوجات  ألنَّ  وقوعه،  يف  ُيشتبه  نووي  تفجري 

بعد  دقائق  غضون  يف  تسجيلها  وميكن  رسيعاً  تنتقل 
محطات  من  ال��واردة  البيانات  وتوفر  الحدث.  وقوع 
معلومات  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة  السيزمي  الرصد 
وقوعه،  يف  املشتبه  الجويف  النووي  التفجري  مكان  عن 
وتساعد عىل تحديد املنطقة التي ينبغي أن يجرى فيها 

تفتيش موقعي. 

سيزمي  رصد  محطات  من  الدويل  الرصد  نظام  ويتألف 
السيزمي  الرصد  محطات  وترسل  ومساعدة.  رئيسية 
مركز  إىل  آين  شبه  وقت  يف  مستمرة  بيانات  الرئيسية 
السيزمي املساعدة  الرصد  ا محطات  أمَّ الدويل.  البيانات 

فتوفر البيانات عندما يطلبها مركز البيانات الدويل. 

الرصد  لنظام  التابعة  السيزمي  الرصد  محطة  وتتألف 
سيزمي  مقياس  أساسية:  أجزاء  ثالثة  من  عادًة  الدويل 
لقياس الحركة األرضية، ونظام يسجل البيانات رقميًّا مع 

تحديد زمنها بدقة، ووصلة بينية لنظام اتصاالت.

لنظام  التابعة  السيزمي  الرصد  محطة  تكون  أن  وميكن 
صفائف.  محطة  أو  املكونات  ثالثية  ا  إمَّ الدويل  الرصد 
األرضية  الحركة  املكونات  الثالثية  املحطة  وتسجل 
متعامدة.  اتجاهات  ثالثة  يف  الرتددي  النطاق  العريضة 

من  عموماً  الصفيفية  السيزمي  الرصد  محطة  وتتألف 
وأجهزة  الفرتة  القصرية  االهتزازات  لقياس  أجهزة  عدة 
ومنفصلة  ال��رتددي  النطاق  وعريضة  املكونات  ثالثية 
معظمها  يف  الرئيسية  السيزمية  الشبكة  وتتألف  مكانيًّا. 
 5٠ أص��ل  م��ن  محطة   3٠( صفائف  محطات  م��ن 
يف  املساعدة  السيزمية  الشبكة  تتألف  حني  يف  محطة(، 
معظمها من محطات ثالثية املكونات )١١٢ محطة من 

أصل ١٢٠ محطة(. 

١7٠
7٦

محطة
5٠ محطة رئيسية

١٢٠ محطة مساعدة

محطة صفيفية رئيسية للرصد السيزمي

محطة رئيسية ثالثية املكونات للرصد السيزمي

محطة صفيفية مساعدة للرصد السيزمي  

محطة مساعدة ثالثية املكونات للرصد السيزمي

بلداً



INFRASOUND STATION

محطات الرصد دون السمعي

املنخفضة  ال��رتددات  ذات  الصوتية  املوجات  ُتسمى 

الرتددات املسموعة لألذن  الواقعة دون نطاق  للغاية 

دون  املوجات  وتنتج  سمعية.  دون  موجات  البرشية 

السمعية عن مجموعة متنوعة من املصادر الطبيعية 

يف  النووية  االنفجاراُت  تولِّد  أن  وميكن  والبرشية. 

القريبة  الجوفية  النووية  واالنفجارات  الجوي  الغالف 

أن  ميكن  سمعية  دون  موجاٍت  األرض  سطح  من 

لنظام  التابعة  السمعي  دون  الرصد  شبكة  تكشفها 

الرصد الدويل.

ضئيلة  تغريات  السمعية  دون  املوجات  وتسبب 

الجوي  الضغط  مبقاييس  تقاس  الجوي  الضغط  يف 

تقطع  أن  السمعية  دون  للموجات  وميكن  الدقيقة. 

مسافات طويلة دون أن تتبدد كثرياً، ولذا فإنَّ الرصد 

دون السمعي تقنية مفيدة لكشف التفجريات النووية 

يف الغالف الجوي وتحديد مواقعها. وإضافة إىل ذلك، 

النووية الجوفية تولِّد أيضاً موجات  التفجريات  مبا أنَّ 

التكنولوجيا  استخدام  بني  الجمع  فإنَّ  سمعية،  دون 

دون السمعية والتكنولوجيا السيزمية يعزز قدرة نظام 

الرصد الدويل عىل استبانة التجارب الجوفية املحتملة.

الرصد  لنظام  التابعة  السمعية  دون  املحطات  وتوجد 

ابتداًء  البيئات،  من  التنوع  واسعة  مجموعة  يف  الدويل 

التي  النائية  بالجزر  وانتهاًء  املطرية  االستوائية  بالغابات 

تجتاحها الرياح والجروف الجليدية القطبية. إالَّ أنَّ املوقع 

املثايل لنرش املحطات دون السمعية هو داخل الغابات 

الكثيفة، حيث تكون محمية من الرياح السائدة، أو يف 

موقع يوجد فيه أقل قدر ممكن من الضوضاء الخلفية، 

وذلك من أجل تحسني كشف اإلشارات.

ويف العادة، تستخدم محطة )أو صفيفة( الرصد دون 

السمعي التابعة لنظام الرصد الدويل عدة عنارص من 

الصفائف دون السمعية املرتَّبة يف أمناط هندسية شتى 

ضوضاء  من  للحد  ونظاماً  الجوية  لألرصاد  ومحطة 

الرياح ومرفقاً مركزيًّا ملعالجة البيانات ونظام اتصاالت 

لبث البيانات. 

منوذج للشكل املوجي دون السمعي.

٦٠
بلداً

محطة

34

محطة الرصد دون السمعي



HYDROACOUSTIC (HYDROPHONE) STATION

HYDROACOUSTIC (T PHASE) STATION

محطات الرصد 
الصوتي املائي

تولِّد التفجريات النووية التي ُتجرى تحت سطح املاء، 

باطن  يف  أو  املحيط،  سطح  من  بالقرب  الجو  يف  أو 

األرض بالقرب من سواحل املحيطات، موجات صوتية 

التابعة  املايئ  الصويت  الرصد  شبكة  تكشفها  أن  ميكن 

لنظام الرصد الدويل.

ويشمل الرصد الصويت املايئ تسجيل اإلشارات التي تدل 

املوجات  تنتجها  املاء  ضغط  يف  تغريات  حدوث  عىل 

الصوتية يف املاء. ونظراً لكفاءة انتقال الصوت يف املاء، 

الصغرية  اإلش��ارات  عن  حتى  بسهولة  الكشف  ميكن 

، تكفي ١١  ثمَّ ا. ومن  نسبيًّا عىل مسافات طويلة جدًّ

محطة لرصد معظم محيطات العامل.

املايئ،  الصويت  الرصد  محطات  من  نوعان  وهناك 

تحت  املغمورة  املائية  املساميع  محطات  وه��ام: 

أو  الجزر  عىل  املقامة  الثالثي  الطور  ومحطات  املاء 

تحت  املغمورة  املائية  املساميع  ومحطات  السواحل. 

وأكرثها  بناًء  الرصد  محطات  أصعب  من  هي  املاء 

تؤدي  بحيث  م  ُتصمَّ أن  يجب  املنشآت  فهذه  تكلفة. 

وظيفتها يف بيئات مناوئة إىل أقىص حد، وهي معرضة 

لدرجات حرارة قريبة من نقطة التجمد ولضغط هائل 

وللتآكل بفعل امللوحة. 

املائية  املساميع  محطة  من  املغمورة  األجزاء  ونرش 

عملية  هو  الكبالت(  ومد  املائية  املساميع  وضع  )أي 

بأعامل  والقيام  سفن  استئجار  يتطلب  فهو  معقدة. 

ومعدات  مواد  واستخدام  املاء  تحت  النطاق  واسعة 

مصممة خصيصاً لهذه األغراض.

منوذج للشكل املوجي الصويت املايئ.

١١
بلداً

محطة
٦ منها مغمورة تحت املاء

5 منها موجودة فوق سطح األرض

8

محطة الرصد الصويت املايئ )الطور الثالثي(

محطة الرصد الصويت املايئ )املساميع املائية(



14  س�ت تكنولوجيات الرصد

٩٦
بلداً

مرفقا
٨٠ محطة
١٦ مختربا

٤١

محطات رصد 
جسيمات النويدات 

املشعة 

ل تكنولوجيا رصد النويدات املشعة تكنولوجيات  تكمِّ

التحقق  نظام  يف  املستخدمة  الثال�  املوجي  الشكل 

الوحيدة  التكنولوجيا  هي  وهذه  املعاهدة.  �وجب 

ُكشف  الذي  االنفجار  كان  إذا  ما  تأكيد  عىل  القادرة 

املوجي  الشكل  أساليب  بواسطة  مكانه  تحديد  وتم 

يدل عىل تجربة نووية. وتوفر هذه التكنولوجيا وسيلة 

عىل  وجــوده  يدل  الذي  الواضح‘  ’الدليل  الستبانة 

احت�ل حدوث انتهاك للمعاهدة.

جسي�ت  املشعة  النويدات  رصد  محطات  وتكشف 

كل  وتحتوي  الهواء.  يف  املوجودة  املشعة  النويدات 

محطة عىل جهاز ألخذ عيِّنات الهواء ومعدات للكشف 

وحواسيب وتجهيزات اتصاالت. ويف جهاز أخذ عيِّنات 

يحتفظ  مرشح  عْرب  املرور  عىل  الهواء  ُيجرب  الهواء، 

�عظم الجسي�ت التي تصل إليه. وُتفحص املرشحات 

املستخدمة، وُترسل أطياف أشعة غاما الناتجة من هذا 

الفحص إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا لتحليلها. 

نظم كشف الغازات
اخلاملة

محطات  من  محطة   ٤٠ تكون  أن  املعاهدة  تشرتط 

الرصد  لنظام  التابعة   - املشعة  النويدات  جسي�ت 

عند  أيضاً،  قادرة   - محطة   ٨٠ عددها  والبالغ  الدويل 

األشكال  عن  الكشف  عىل  املعاهدة،  رسيــان  بدء 

الزينون واألرغون.  املشعة لغازات خاملة معيَّنة مثل 

ولذلك اسُتحدثت نظم كشف خاصة، ويجري نرشها 

قبل  املشعة،  النويدات  رصد  شبكة  يف  واختبارها 

إدماجها يف إطار العمليات الروتينية. 

والغازات الخاملة عدÔة النشاط ونادراً ما تتفاعل مع 

غ×ها من العنارص الكيميائية. وللغازات الخاملة، مثلها 

مثل العنارص األخرى، عدة نظائر متنوعة موجودة يف 

إشعاعات.  منه  وتصدر  مستقر  غ×  بعضها  الطبيعة، 

توجد  ال  الخاملة  للغازات  مشعة  نظائر  أيضاً  وهناك 

يف الطبيعة وال Ôكن أن تنتج إالَّ عن تفاعالت نووية. 

بحكم  الخامل،  الزينون  لغاز  نظائر  أربعة  وتتسم 

لكشف  بالنسبة  خاصة  بأهمية  النووية،  خواصها 

التفج×ات النووية. وÔكن للزينون املشع الصادر من 

تفج× نووي أُجري يف موقع محكم اإلغالق يف جوف 

األرض أن يترسب من خالل طبقات الصخور وينطلق 

آالف  بعد  عىل  الحقاً  وُيكشف  الجوي  الغالف  إىل 

الكيلومرتات. 

التابعة  الخاملة  الغازات  كشف  نظم  كل  وتعمل 

ُيضخ  فالهواء  متشابهة.  بطريقة  الدويل  الرصد  لنظام 

يف جهاز تنقية يحتوي عىل فحم حيث ُيعزل الزينون. 

وبخار  الغبار  مثل  امللوثات،  أنــواع  مختلف  وتــزال 

äوذج ألطياف أشعة غاما.



RADIONUCLIDE PARTICULATE STATION

RADIONUCLIDE LABORATORY

RADIONUCLIDE PARTICULATE AND NOBLE GAS STATION

الهواء  ويحتوي  األخ��رى.  الكيميائية  والعنارص  املاء 

وغري  املستقر  بشكليه  الزينون  عىل  ذلك  من  الناتج 

ويقاس  أعىل.  تركيز  بدرجات  املشع(  )أي  املستقر 

وُيرسل  واملركز،  املعزول  للزينون  اإلشعاعي  النشاط 

للمزيد ال��دويل  البيانات  مركز  إىل  الناتج  الطيف 

من التحليل.

مختبرات النويدات 
املشعة 

كل  يقع  املشعة،  للنويدات  مخترباً  عرش  ستة  يدعم 

منها يف دولة مختلفة، شبكة محطات رصد النويدات 

هذه  وتقوم  ال��دويل.  الرصد  لنظام  التابعة  املشعة 

الواردة  النتائج  صحة  تأكيد  يف  مهم  بدور  املختربات 

من محطة تابعة لنظام الرصد الدويل، وخصوصاً تأكيد 

أن  ميكن  تنشيطية  نواتج  أو  انشطارية  نواتج  وجود 

ذلك،  عىل  وعالوة  نووية.  تجربة  حدوث  عىل  تدل 

القياسات  ج��ودة  مراقبة  يف  املختربات  تلك  تسهم 

التي تتم يف املحطات وتقييم أداء الشبكة عن طريق 

التحليل املنتظم للعينات الروتينية الواردة من جميع 

املختربات  هذه  وتقوم  املعتمدة.  النظام  محطات 

من  أخ��رى  أن��واع  بتحليل  كذلك  املستوى  العاملية 

موقع  أثناء مسح  ُتجمع  التي  العيِّنات  مثل  العيِّنات، 

املحطة أو اعتامدها.

رشوط  وفق  املشعة  النويدات  مختربات  وُتعتمد 

أشعة  أطياف  تحليل  عىل  قدرتها  حيث  من  صارمة 

غاما. وتضمن عملية االعتامد دقة النتائج التي يقدمها 

يف  أيضاً  املختربات  هذه  وتشارك  وصحتها.  املخترب 

التامرين السنوية الختبار الكفاءة التي تنظمها اللجنة. 

اعتامد مختربات  بدأ يف عام ٢٠١4  إىل ذلك،  وإضافة 

من  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة  املشعة  النويدات 

حيث قدرتها عىل تحليل الغازات الخاملة. 

منوذج ألطياف أشعة بيتا-غاما.  

مثال عىل منذجة االنتقال يف الغالف الجوي.

محطة لرصد جسيامت النويدات املشعة   

محطة لرصد جسيامت النويدات املشعة والغازات الخاملة   

مخترب للنويدات املشعة   





مرفق االتصاالت العاملي  17 

مرفق االتصاالت العاملي

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

اإلبقاء عىل معدل توافر عال فيام يخص 
مرفق االتصاالت العاملي 

بث ما متوسطه 37 غيغابايت من البيانات 
واملنتجات يوميًّا 

إجراء عملية مناقصة تنافسية لتوريد الجيل 
الثالث من مرفق االتصاالت العاملي للفرتة 

٢٠٢8-٢٠١8

 ،AS112 بناء قّبة رادارية من أجل املحطة السيزمية املساعدة
جزيرة شيميا، أالسكا )الواليات املتحدة األمريكية(.

أجل  من  واألرضية  الساتلية  االتصاالت  وصالت  من  توليفة  العاملي  االتصاالت  مرفق  يستخدم 

اللجنة.  مع  البيانات  تبادل  من  العامل  أنحاء  شتى  يف  والدول  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  متكني 

مركز  إىل  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  من  آين  شبه  وقت  يف  الخام  البيانات  نقل  أوالً  يتوىل  وهو 

البيانات الدويل يف فيينا ملعالجتها وتحليلها. ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع البيانات املحلَّلة والتقارير 

اللجنة  استخدام  ويتزايد  املوقِّعة.  الدول  عىل  للمعاهدة  االمتثال  من  بالتحقق  الصلة  ذات 

يل املحطات ملرفق االتصاالت العاملي كوسيلة لرصد ومراقبة محطات نظام الرصد الدويل  ومشغِّ

عن بعد.

العاملي يف عام ٢٠٠7 عىل يد متعاقد  الثاين الحايل من مرفق االتصاالت  وقد بدأ تشغيل الجيل 

توافر  مبعدل  العاملي  االتصاالت  ملرفق  الساتلية  االتصاالت  وصالت  تعمل  أن  ويتعني  جديد. 

توافر قدره ٩٩٫٩5  األرضية مبعدل  اتصاالته  أن تعمل وصالت  يتعنيَّ  بينام  املائة،  قدره ٩٩٫5 يف 

يف  املستقِبل  إىل  املرِسل  من  البيانات  يرسل  أن  العاملي  االتصاالت  مرفق  عىل  ويتعنيَّ  املائة.  يف 

املنقولة صحيحة  البيانات  أنَّ  للتيقن من  توقيعات ومفاتيح رقمية  ثوان. وهو يستخدم  غضون 

ومل ُيعبث بها. 



نطاق تغطية سواتل مرفق االتصاالت العاملي الستة الثابتة 
بالنسبة لألرض.

تركيب معدات جديدة خاصة مبرفق االتصاالت العاملي يف
املركز الحاسويب يف فيينا.
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تركيب معدات ملحطة طرفية ذات فتحة صغرية جدا يف محطة 
رصد النويدات املشعة RN24، جزيرة سانتا كروز، 

جزر غاالباغوس )إكوادور(.

التكنولوجيا

ميكن ملرافق نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل 

من  واحد  خالل  من  البيانات  تبادل  املوقِّعة  والدول 

طريق  عن  لألرض  بالنسبة  ثابتة  تجارية  سواتل  عدة 

محطاتها الطرفية األرضية املحلية ذات الفتحة الصغرية 

ا. وتغطي هذه السواتل جميع مناطق العامل عدا  جدًّ

البيانات  السواتل  ه  وتوجِّ والجنويب.  الشاميل  القطبني 

ُترَسل  ثم  األرض،  عىل  اتصاالت  محاور  إىل  املرسلة 

وصالت  بواسطة  الدويل  البيانات  مركز  إىل  البيانات 

فرعية  بشبكات  الشبكة  هذه  وُتستكمل  أرضية. 

مستقلة تستخدم مجموعة متنوعة من تكنولوجيات 

االتصاالت لنقل البيانات من مرافق نظام الرصد الدويل 

املتصلة مبرفق  منها  لكل  الوطنية  االتصاالت  ُعَقد  إىل 

االتصاالت العاملي، حيث ُتحوَّل البيانات من هناك إىل 

مركز البيانات الدويل.

وسيلة  توفر  أن  افرتاضية  خصوصية  لشبكة  وميكن 

املحطات  فيها  تكون  التي  األحوال  يف  بديلة  اتصال 

ا غري مستخدمة أو  الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدًّ

افرتاضية  وَتستخدم شبكة خصوصية  بعد.  عاملة  غري 

بشكل  البيانات  لبث  القامئة  االت��ص��االت  شبكات 

الخصوصية  الشبكات  معظم  وَتستخدم  خصويص. 

التحتية  البنية  العاملي  االتصاالت  ملرفق  االفرتاضية 

مجموعة  جانب  إىل  لإلنرتنت  األساسية  العمومية 

صة لدعم االتصاالت  متنوعة من الربوتوكوالت املتخصِّ

الخصوصية  الشبكات  وُتستخدم  املأمونة.  رة  املشفَّ

وصلة  لتوفري  امل��واق��ع  بعض  يف  أيضاً  االفرتاضية 

املحطات  وصلة  تعطل  حالة  يف  لالتصاالت  احتياطية 

ا أو الوصلة األرضية.  الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدًّ

بنية  متتلك  التي  الوطنية  البيانات  ملراكز  وبالنسبة 

إنرتنت تحتية صالحة لالستخدام، ُيوىص بتلقي البيانات 

واملنتجات من مركز البيانات الدويل عن طريق شبكة 

خصوصية افرتاضية.

ويف نهاية عام ٢٠١٦، كان لدى شبكة مرفق االتصاالت 

العاملي توصيالت ل�٩٩ دولة موقِّعة. وشملت وصالت 

من  محطة   ٢١8 ه��ذه  العاملي  االت��ص��االت  مرفق 

)منها  ا  جدًّ الصغرية  الفتحة  ذات  الطرفية  املحطات 

وصالت  من  احتياطية  بوصالت  م��زودة  محطة   ٢7

قامئة  وصلة  و38  االفرتاضية(،  الخصوصية  الشبكات 

االفرتاضية،  الخصوصية  الشبكات  وصالت  من  بذاتها 

و5 شبكات فرعية مستقلة قامئة عىل وصالت أرضية 

تستخدم التحويل املتعدد الربوتوكوالت، ووصلة أرضية 

ملحطات  صة  مخصَّ التحويل  هذا  تستخدم  واح��دة 

الواليات املتحدة املوجودة يف القارة القطبية الجنوبية، 

ومرفقي اتصاالت ساتلية )يف بالفاند بالدامنرك وسانت 

باوال، يف والية كاليفورنيا، بالواليات املتحدة األمريكية( 

للسواتل الثابتة بالنسبة لألرض، ومركزاً واحداً لعمليات 

بالواليات املتحدة األمريكية(.  الشبكات )يف مرييالند، 

االتصاالت  مرفق  متعاقد  املكونات  هذه  كل  ويدير 

ل ١٠ دول موقِّعة عىل  العاملي. وإضافة إىل ذلك، ُتشغِّ

الشبكة  املعاهدة ما مجموعه 7١ وصلة من وصالت 

القارة  يف  لالتصاالت  وصالت  و٦  املستقلة  الفرعية 

الرصد  نظام  بيانات  نقل  أجل  من  الجنوبية  القطبية 

الدويل إىل إحدى نقاط االتصال مع مرفق االتصاالت 

وصلة   34٠ نحو  مجتمعة  الشبكات  ومتتلك  الدويل. 

البيانات  مركز  من  البيانات  لنقل  مختلفة  اتصاالت 

الدويل وإليه.

العمليات

تقيس اللجنة امتثال متعاقد مرفق االتصاالت العاملي 

للهدف التشغييل املحدد بنسبة توافر قدرها ٩٩٫5 يف 

املائة يف سنة واحدة باستخدام رقم توافر معدل ملدة 

١٢ شهراً متتالياً. ويف عام ٢٠١٦، كان هذا الرقم ضمن 

نطاق ±٠٫١ يف املائة من الهدف التشغييل بواقع ٩٩٫5 

ا التوافر الفعيل عىل مدى ١٢  يف املائة يف كل شهر. أمَّ

شهراً متتالياً، الذي يقيس زمن التشغيل الخام لكل من 

وصالت مرفق االتصاالت العاملي يف سنة واحدة، فقد 

كان أدىن بنسبة نحو ٢٫3 يف املائة من التوافر املعدل. 

وعىل مدار العام، بلغ متوسط كمية البيانات املنقولة 

الرصد  نظام  مرافق  العاملي من  االتصاالت  عرب مرفق 

البيانات  الدويل، ومن مركز  البيانات  إىل مركز  الدويل 

37 غيغابايت  الوطنية،  البيانات  مراكز  إىل  الدويل 

يوميًّا. وإضافة إىل ذلك، بلغ متوسط البيانات املرسلة 

مبركز  مبارشة  املتصلة  الوطنية  البيانات  مراكز  إىل 

األرقام  يوميًّا. وهذه  غيغابايت   ١١٫5 الدويل  البيانات 

هي نفس أرقام عام ٢٠١5.

فتحة  ذات  طرفية  ملحطة  جديدة  وصلة  تركيب  وتم 

 AS112 املساعدة  السيزمية  املحطة  يف  ا  جدًّ صغرية 

الثاين/نوفمرب  )الواليات املتحدة األمريكية( يف ترشين 

مركز  إىل  البيانات  إرسال  يف  املحطة  وبدأت   .٢٠١٦

البيانات الدويل يف كانون األول/ديسمرب. 
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مركز البيانات الدويل

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

إجراء تجربة عىل نطاق كامل لتشغيل مركز البيانات الدويل 

إصدار تحديث رئييس لربامجية "مراكز البيانات الوطنية" 
 )"NDC in a box"(

توفري بيانات يف الوقت املناسب إىل الدول املوقِّعة 
بشأن التجربتني النوويتني اللتني أعلنت 

عنهام جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

يقوم  وهو  العاملي.  االتصاالت  ومرفق  الدويل  الرصد  نظام  تشغيل  الدويل  البيانات  مركز  يتوىل 

ومعالجة  املشعة  النويدات  ومختربات  الدويل  الرصد  نظام  محطات  من  الواردة  البيانات  بجمع 

املوقِّعة  للدول  املركز  ومنتجات  البيانات  تلك  ذلك  بعد  يتيح  ثم  وتحليلها؛  البيانات  تلك 

تقنيًّا  ودعاًم  تقنية  خدمات  الدويل  البيانات  مركز  يقدم  ذلك،  إىل  وإضافة  تقييمها.  أجل  من 

للدول املوقِّعة.

وقد استحدثت اللجنة يف مركز البيانات الدويل دعاًم احتياطيًّا كاماًل للشبكات بغية ضامن درجة 

عالية من التوافر ملوارده. وهناك نظام تخزين ضخم يوفر القدرة عىل حفظ بيانات التحقق كلها، 

ويغطي حاليًّا البيانات الخاصة بأكرث من ١5 سنة. ومعظم الربامجيات املستخدمة يف تشغيل مركز 

البيانات الدويل مستحدثة تحديداً من أجل نظام التحقق الخاص باملعاهدة. 

تحليل البيانات يف مركز البيانات الدويل )فيينا(.



األول





العمليات: 
من البيانات اخلام إلى 

املنتجات النهائية 

األحداث السيزمية والصوتية املائية 
ودون السمعية

يجمعها  التي  البيانات  الدويل  البيانات  مركز  يعالج 

ومنتج  فيينا.   إىل  وصولها  فور  الدويل  الرصد  نظام 

األحداث  قا�ة  باسم   املعروف  األول،  البيانات 

مؤ�ت  تقرير  عن  عبارة  هو   ،(SEL1) النمطية-١ 

الشكل املوجي  الشكل املوجي يرسد أحداث  لبيانات 

السيزمي  الرصد  محطات  سجلتها  التي  األولــيــة 

هذا  وُينجز  املا£.  الصو¤  الرصد  ومحطات  الرئيسية 

البيانات  التقرير يف غضون ساعة واحدة من تسجيل 

يف املحطة.

وُيصِدر مركز البيانات الدويل قا�ة أك° اكت¯الً بأحداث 

النمطية-٢  األحداث  قا�ة  وهي   املوجي،  الشكل 

البيانات.  تسجيل  من  ساعات  أربع  بعد   ،(SEL2)

وهذه القا�ة تستخدم بيانات إضافية ترد من محطات 

من  ترد  بيانات  جانب  إىل  املساعدة  السيزمي  الرصد 

محطات الرصد دون السمعي وأيِّ بيانات شكل موجي 

أخرى ترد في¯ بعد. وبعد ميض ساعت½ أخري½، يفرز 

مركز البيانات الدويل القا�ة النهائية املحسنة املؤ�تة 

األحــداث  قا�ة  وهي   املوجي،  الشكل  ألحــداث 

شكل  بيانات  أيَّ  التي تتضمن   ،(SEL3) النمطية-٣ 

املنتجات  هذه  وجميع  متأخرة.  تصل  إضافية  موجي 

املؤ�تة ُتنتج وفقاً للمواعيد التي ستكون مطلوبة فيها 

عند بدء نفاذ املعاهدة.

ويستعرض محللو مركز البيانات الدويل الحقاً أحداث 

الشكل املوجي املسجلة يف قا�ة األحداث النمطية-٣، 

االقتضاء  عند  مضيف½  املؤ�تة  النتائج  ويصححون 

األحداث  إعداد  نرشة  أجل  املفتقدة من  األحداث 

األحداث  نرشة  يوميةوتحتوي  نرشة  وهي  حة،  املنقَّ

أحداث  جميع  عىل  مع½َّ  يوم  بأيِّ  الخاصة  حة  املنقَّ

الشكل املوجي التي تستويف املعايÉ الالزمة. والهدف 

ملركز  الحالية  املؤقت  التشغيل  مرحلة  خالل  املقرر 

حة يف  البيانات الدويل هو إصدار نرشة األحداث املنقَّ

غضون ١٠ أيام. وبعد بدء نفاذ املعاهدة، سوف تصدر 

حة يف غضون يوم½.  نرشة األحداث املنقَّ

أطياف النويدات املشعة 
والنمذجة اجلوية

رصد  نظم  سجلتها  التي  األطياف  تصل  ما  ــادًة  ع

الجسي¯ت والغازات الخاملة العاملة يف محطات رصد 

بعد  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة  املشعة  النويدات 

بضعة أيام من وصول اإلشارات املستمدة من األحداث 

نفسها التي تسجلها محطات الشكل املوجي. وتخضع 

أجل من  مؤ�تة  ملعالجة  املشعة  النويدات  بيانات 

يف  املشعة  النويدات  عن  املؤ�ت  التقرير  إنتاج  

املعاهدة.  نفاذ  بدء  بعد  املطلوبة  املواعيد  غضون 

وبعد أن يستعرض املحلل هذه البيانات وفقاً ملواعيد 

التشغيل املؤقت، يصدر مركز البيانات الدويل  تقريراً 

منقحاً عن النويدات املشعة لكل طيف كامل تم تلقيه. 

باقتفاء  الخاصة  الحسابية  العمليات  اللجنة  وتؤدي 

األثر يف الغالف الجوي يوميÑا لكل محطة من محطات 

الدويل،  الرصد  لنظام  التابعة  املشعة  النويدات  رصد 

وقت  يف  ترد  التي  الجوية  األرصاد  بيانات  باستخدام 

شبه آÕ من املركز األوروÔ لتنبؤات الطقس املتوسطة 

تقرير  بكل  الحسابية  العمليات  تلك  وُتلَحق  األمد؛ 

وÛكن  بالجسي¯ت.  خاص  منقح  مشعة  نويدات 

باستع¯ل  الحسابات،  هذه  تدمج  أن  املوقِّعة  للدول 

سيناريوهات  مع  اللجنة،  طورتها  التي  الربامجيات 

الخاصة  والبارامرتات  املشعة  النويدات  عن  الكشف 

أن  ُيحتمل  التي  املناطق  بالنويدات، من أجل تحديد 

توجد فيها مصادر نويدات مشعة.

مع  اللجنة  تتعاون  األثر،  اقتفاء  حسابات  ولتأكيد 

نظام  خالل  من  الجوية  لألرصاد  الدولية  املنظمة 

ن هذا النظام اللجنة من إرسال  استجابة مشرتك. وÛكِّ

نويدات  كشف  حال  يف  للمساعدة،  الت¯ساً  طلبات 

إقليمية  جوية  أرصاد  مراكز  إىل عرشة  مريبة،  مشعة 

متخصصة أو مراكز أرصاد جوية وطنية تابعة للمنظمة 

 .âالعاملية لألرصاد الجوية، موجودة يف شتى أنحاء العا

اللجنة  ا عىل ذلك، تسعى هذه املراكز إىل تزويد  Ñورد

بالعمليات الحسابية التي أجرتها يف غضون ٢٤ ساعة.

التوزيع على الدول املوقِّعة

توزيعها  يجب  هذه،  البيانات  منتجات  توليد  بعد 

مركز  ويوفر  املوقِّعة.  الدول  عىل  املناسب  الوقت  يف 

البيانات الدويل سبل الوصول، عن طريق االشرتاك وعرب 

املنتجات،  من  متنوعة  مجموعة  إىل  اإلنرتنت،  شبكة 

إىل   Õآ شبه  وقت  يف  البيانات  تدفقات  من  ترتاوح 

æاذج  إىل  غاما  أشعة  أطياف  ومن  األحداث،  نرشات 

التشتت يف الغالف الجوي.

 

IDC STANDARD PRODUCTSالنواجت النموذجية ملركز البيانات الدولي
البيانات
 الخام

استعراض الجودة

فرز 
األحداث

نرشة 
األحداث
النمطية

نرشة
 األحداث
حة املنقَّ

القا�ة
النمطية 

عن األحداث ٣

التقرير املؤ�ت 
عن النويدات 

ة املشعَّ

ح  التقرير املنقَّ
عن النويدات 

ة املشعَّ

القا�ة 
النمطية 

عن األحداث ٢

القا�ة 
النمطية 

عن األحداث ١

القا�ة
 النمطية 
لإلشارات
 املكتشفة

النرشة النمطية 
لألحداث املفروزة 
الخاصة بالنويدات 

ة املشعَّ

االستعراض 
التحلييل

الخالصات
الوافية

اإلرسال إىل

الدول املوقِّعة

فرز 
األحداث

االستعراض 
التحلييل

فرز 
األحداث املحطات السيزمية املساعدة

املحطات السيزمية الرئيسية

املحطات الصوتية املائية

محطات الرصد دون السمعي

ة محطات رصد النويدات املشعَّ

(SLSD) القا�ة النمطية لإلشارات املكتشفة
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اخلدمات

دولة  يف  قامئة  منظمة  هو  الوطني  البيانات  مركز  إنَّ 

من  التحقق  تكنولوجيات  يف  تقنية  خربة  له  موقِّعة، 

االمتثال للمعاهدة، وعينته السلطة الوطنية يف الدولة 

املعنية. وقد تشمل وظائفه تلقي البيانات واملنتجات 

من مركز البيانات الدويل، ومعالجة بيانات نظام الرصد 

الدويل وغريه من املصادر، وتقديم املشورة التقنية إىل 

السلطات املحلية التابع لها.

بناء القدرات 
والتعزيز

تشغيل مركز البيانات الدولي 

النظام  تشغيل  يف  الدويل  البيانات  مركز  والية  تتمثل 

واختباره عىل أساس مؤقت تحضرياً لتشغيله بعد بدء 

نفاذ املعاهدة. وتضم خطة التشغيل التدريجي ملركز 

هذا  يف  املحرز  التقدم  تحدد  معامل  الدويل  البيانات 

املسعى وآليات املراقبة، مبا يف ذلك: 

 خطة التشغيل التدريجي نفسها؛ 

تحدد  التي  التشغيلية،  األدل��ة      مشاريع 

املتطلبات؛ 

 خطة االعتامد النهايئ واختبار القبول؛ 

  آلية استعراض تسمح للدول املوقِّعة بتحديد 

مبتطلباتها  يفي  أن  للنظام  ميكن  كان  إذا  ما 

الخاصة بالتحقق. 

واملواظبة  ال��دويل  البيانات  مركز  ق��درات  وبناء 

أساسيان  أمران  واختباره  أدائه  ورصد  تعزيزه  عىل 

اللجنة  تبذلها  التي  األنشطة  وتسرتشد  لتشغيله. 

رصد  بشأن  األمانة  وضعته  بإطار  الصدد  هذا  يف 

واختبار األداء.

وخالل عام ٢٠١٦، أجرت األمانة تجربة كاملة األبعاد 

ملدة أسبوعني للقدرة التحليلية ملركز البيانات الدويل. 

االختبارات  التجربة مجموعة فرعية من  واستخدمت 

القبول  واختبار  النهايئ  االعتامد  خطة  يف  املوصوفة 

يف  سُتستخدم  قيِّمة  معلومات  ووفرت  لها،  كأساس 

يف  التي ُتجرى  واالختبارات  التجارب  وتقييم  إجراء 

املستقبل بشأن قدرات مركز البيانات الدويل يف عملية 

التشغيل التدريجي ملركز البيانات الدويل.

ويف عام ٢٠١٦، واصلت اللجنة صياغة خطة االعتامد 

 ٦ املرحلة  يف  سُتستخدم  التي  القبول  واختبار  النهايئ 

من التشغيل التدريجي ملركز البيانات الدويل. وشملت 

األنشطة يف هذا املجال االجتامعات التقنية والتفاعل 

بشأن نظام اتصاالت الخرباء واملناقشات أثناء دورات 

الفريق العامل باء. 

التحسينات األمنية

املحيطة  املخاطر  ومعالجة  استبانة  اللجنة  واصلت 

مجال  يف  األمنية  الضوابط  وتعزيز  التشغيلية  ببيئتها 

إىل  الرامية  التدابري  وتضمنت  املعلومات.  تكنولوجيا 

املعلومات  بتكنولوجيا  املرتبطة  املوجودات  صون 

تخفيف مخاطر الربامجيات الضارة والتنفيذ التدريجي 

ملراقبة دخول الشبكة من أجل منع االطالع غري املأذون 

به عىل موارد اللجنة. 

املعلومات،  ألم��ن  فعال  برنامج  وج��ود  ولضامن 

لتعريف  التوعوي  برنامجها  تنفيذ  اللجنة  واصلت 

ويركز  األمنية.  املامرسات  بأفضل  األمانة  موظفي 

املعلومات،  ألمن  األساسية  املبادئ  عىل  الربنامج 

وهي: حامية رسية املوجودات املتمثلة يف املعلومات 

إطاراً  اللجنة  وضعت  كام  وتوافرها.  سالمتها  وتأمني 

التدريجي  للتنفيذ  أساساً  ُيَعدُّ  األمنية  للسياسات 

ألفضل املامرسات.

تحليل البيانات يف مركز العمليات التابع ملركز البيانات الدويل 
)فيينا(.
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تعزيز البرامجيات

جديدة  صيغة  اللجنة  أصدرت   ،٢٠١٦ �وز/يوليه   يف 

والصوتية  السيزمية  للمكونات  كب�اً  تحسيناً  �ثل 

املائية ودون السمعية لربامجية مراكز البيانات الوطنية 

("NDC in a box"). وتتضمن هذه النسخة الجديدة 

ودون  السيزمية  للبيانات  اآللية  للمعالجة  حزمة 

السمعية، وتدمج املكشاف السيزمي ومكشافاً جديداً. 

التفاعلية  األدوات  من  الجديدة  املجموعة  وتتضمن 

املتاحة يف هذه الصيغة أداة لتحليل البيانات السيزمية-

الصوتية واستعراضها، وأداة تتيح للمستعمل¤ تحليل 

لفهم  املحطات  إحدى  يف  السابقة  الكشف  عمليات 

ُأدخلت  ك´  الخلفية.  عن  الصادرة  املتسقة  الضوضاء 

دمج  من  الوطنية  البيانات  مراكز  لتمك¤  تحسينات 

البيانات  مركز  ومنتجات  الدويل  الرصد  نظام  بيانات 

املحلية  الشبكات  من  ــواردة  ال البيانات  مع  الدويل 

واإلقليمية والعاملية. وُتدعم هذه التحسينات ºنتجات 

التحقق  لبيانات  الرتاُسيل  النقل  نظام  يوفرها  جديدة 

الوطنية من  البيانات  ن مستعميل خدمات مراكز  �كِّ

اسرتجاع بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجاته ودمجها 

يف نظم املعالجة الخاصة بهم.

وواصلت اللجنة إحراز تقدم بشأن تحس¤ Äاذج زمن 

االنتقال السيزمي اإلقليمي. ونظمت دورت¤ تدريبيت¤ 

يف جنوب أفريقيا ومرص بشأن برامجية "مراكز البيانات 

الوطنية" لتشجيع زيادة توافر بيانات األحداث األرضية 

من  املستقاة  البيانات  وستكون  أفريقيا.  يف  الحقيقية 

هذه األحداث املعروفة ºثابة مدخالت لتحس¤ Äاذج 

زمن االنتقال السيزمي.

وتفاعلية  مؤ�تة  برامجية  تطوير  األمانة  واصلت  ك´ 

املؤ�ت  التعلم  تقنيات  أحــدث  تستخدم  جديدة 

والذكاء االصطناعي. وقد أصبحت برامجية "نيت فيزا" 

الشبكية  للمعالجة  اختصاراً   ،NET-VISA) زة  املعزَّ

بالتحليل السيزمي املتكامل عموديÎا) قادرة �اماً في´ 

يتعلق بالتكنولوجيات الثالث للشكل املوجي، ويتفوق 

لكشف  القائم  التشغييل  النظام  أداء  عىل  أداؤهــا 

األحداث، سواء من حيث عدد األحداث الكاذبة التي 

كشفها.  يتم  التي  الحقيقية  األحداث  عدد  أو  تبنيها 

أيِّ  ºعالجة  للس´ح  هندسية  تحسينات  وأضيفت 

نرشات  توقيت  حسن  لض´ن  التكنولوجيا  من  مزيج 

مؤ�تة  قاÖة  من  األحداث  تعقب  وتحس¤  األحداث 

إىل القاÖة التي تليها. 

داخيل  نظام  صدر   ،٢٠١٦ األول/أكتوبر  ترشين  ويف 

مركز  لربامجيات  املؤ�ت  االختبار  يدعم  جديد 

للن´ئط  املؤ�ت  االختبار  يتيح  الدويل. وهو  البيانات 

لض´ن عدم إدخال أيِّ سلوك غ� مرغوب فيه يف أداء 

ويجري  لها.  جديدة  صيغة  إصدار  عند  الربامجيات 

االختبار  برامجيات  من  مجموعات  استحداث  حاليÎا 

املؤ�ت تشمل أكرب عدد ممكن من وظائف برامجيات 

املعالجة املؤ�تة املستخدمة يف مركز البيانات الدويل. 

وُيتوقع أن تفيض مجموعات برامجيات االختبار هذه 

إىل تحس¤ كب� لنوعية الربامجيات املؤ�تة وإىل جعل 

كفاءة   Þوأك لتكراره  قابلية   Þأك الربامجيات  اختبار 

وأقل اعت´داً عىل الخربات البرشية. 

مركز  هندسة  إعادة  من  الثانية  املرحلة  ُأطلقت  وقد 

يف  إنجازها  وُيتوقع   ،٢٠١٤ عام  يف  الدويل  البيانات 

إىل  املــرشوع  ويهدف   .٢٠١٧ عام  من   áالثا الربع 

الشكل  برامجيات  لجميع  موحد  هنديس  نسق  وضع 

تعبيد  أجل  من  املعالجة  مراحل  جميع  عرب  املوجي 

وإدامتها.  الربامجيات  تطوير  يف  امليض  أمام  الطريق 

التي  التأسيسية،  املــرشوع  مرحلة  اسُتكملت  وقد 

 .٢٠١٥ شباط/فرباير  يف  متطلباته،  تحديد  عىل  ركزت 

واملرشوع حاليÎا يف مرحلته التطويرية التي تهدف إىل 

املوقِّعة  الدول  من  خرباء  واستعرض  النظام.  تصميم 

يف  ُعقدت  تقنية  اجت´عات  خالل  املــرشوع  نواتج 

 ٢٠١٥ وحزيران/يونيه   ٢٠١٤ حزيران/يونيه  يف  فيينا 

وشباط/فرباير ٢٠١٦.

مركز  برامجية  تحس¤  إىل  الرامية  الجهود  وتركزت 

املشعة  النويدات  ºعالجة  املتعلقة  الدويل  البيانات 

ب¤  االتساق  مستوى  رفع  مجال¤:  يف  التشغيلية 

وتصنيفها  الجسي´ت  ألطياف  املؤ�ت  التصنيف 

املستعرَض؛ وتقليص أعباء العمل الواقعة عىل املحلل¤. 

وشملت التحسينات املهمة التي أُجريت يف عام ٢٠١٦ 
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تخص  رئيسية  بجوانب  األمثل  النحو  عىل  االرتقاء 

تتيح  برامجية  أداة  وتنفيذ  املشعة؛  النويدات  مكتبة 

الجسيامت.  عيِّنات  يف  الخلفية  لتأثري  التلقايئ  الطرح 

املشعة  النويدات  عن  املؤمتتة  التقارير  أيضاً  وُعزِّزت 

معلومات  بإضافة  حة  املنقَّ املشعة  النويدات  وتقارير 

ذات صلة باستبعاد ملوثات الخلفية.

ونتيجة لهذه التحسينات املتعلقة بالربامجيات، تخطى 

املتمثل  هدفه   ٢٠١٦ عام  يف  الدويل  البيانات  مركز 

نتائج  بني  االتساق  من  املائة  يف   ٦٠ نسبة  تحقيق  يف 

التصنيف املؤمتت والتصنيف املستعرَض. كام واصلت 

اللجنة استكشاف بدائل لطريقة حساب العدد الصايف 

يف  حاليًّا  املستخدمة  بيتا-غاما  تحليل  يخص  فيام 

برامجية مركز البيانات الدويل بغية دمج تلك البدائل 

يف اإلصدارات املقبلة. 

لالستعاضة  إضافية  خطوات  اتُّخذت   ،٢٠١٦ عام  ويف 

املحللون  يستخدمهام  اللتني  الحاليتني  األدات��ني  عن 

الغازات  وبيانات  للجسيامت  التفاعيل  االستعراض  يف 

جديدة  ألداة  أولية  صيغة  داخليًّا  وُنرشت  الخاملة. 

ببيانات  الخاصة  الوظيفية  السامت  الستعراض 

بيتا  إىل تصادف جسيامت  املستندة  الخاملة  الغازات 

الجديدة  املؤمتتة  التقنية  نتائج  األداة  وُتظِهر  وغاما. 

األبعاد.  املتعددي  روي  الذُّ والتوافق  روي  الذُّ للبحث 

خالل  األداة  هذه  تطوير  يستمر  أن  املتوقع  ومن 

عام ٢٠١7. 

واتُّخذت خطوات مهمة صوب زيادة االستبانة املكانية 

الجوي  الغالف  يف  االنتقال  منذجة  لقناة  والزمانية 

األسايس  العنرص  عىل  تحسينات  إدخ��ال  طريق  عن 

 )FLEXPART( "فليكسبارت"  منوذج  وهو  للقناة، 

الالغرانجي لالنتقال والتشتت.

وصدرت نسخة جديدة من برامجية املعالجة الالحقة 

"ويب-غريب"  الجوي  الغالف  يف  االنتقال  لنتائج 

)WEB-GRAPE(. وتساعد هذه النسخة املستعملني 

من  االنبعاثات،  املستمرة  املصادر  أثر  تحليل  عىل 

يف  املقاسة  الرتكيزات  عىل  النووية،  املرافق  قبيل 

عىل  العمل  استمر  ذلك،  ومب��وازاة  الرصد.  محطات 

مرشوع الستحداث نسخة من برامجية "ويب-غريب" 

تتيح  وسوف  اإلنرتنت.  عرب  لالستعامل  صالحة  تكون 

اإلنرتنت  عىل  القامئة  "ويب-غريب"  برامجية  خدمة 

تحليل  بيانات  يعالجوا  أن  لهم  املأذون  للمستعملني 

الحساسية بني املصدر واملستقِبل املولَّدة واملخزَّنة لدى 

مركز البيانات الدويل معالجًة الحقة وأن يروها برصيًّا 

دومنا حاجة إىل تركيب برامجية تجارية متاحة محليًّا. 

التجربة الدولية املتعلقة بالغازات 
اخلاملة والزينون املشع املوجود في 

الغالف اجلوي

مركز  إىل  البيانات  إرس��ال   ٢٠١٦ عام  خالل  َتواصل 

البيانات الدويل من 3١ نظاماً من نظم الغازات الخاملة 

النويدات  رصد  محطات  يف  املؤقت  التشغيل  قيد 

املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل. فقد أرسلت النظم 

املعتمدة، وعددها ٢5 نظاماً، بيانات إىل عمليات مركز 

املستمدة  البيانات  عولجت  حني  يف  الدويل،  البيانات 

يف  نظم،   ٦ وعددها  املعتمدة،  غري  النظم  بقية  من 

وبذلت  ال��دويل.  البيانات  مركز  يف  االختبارات  بيئة 

اللجنة جهوداً كبرية من أجل ضامن مستوى توافر عال 

الصيانة  خالل  من  وذلك  النظم،  جميع  من  للبيانات 

يل  مشغِّ مع  املنتظم  والتفاعل  والتصحيحية  الوقائية 

املحطات وصانعي النظم. 

املوجود  املشع  الزينون  مقادير  أنَّ  من  الرغم  وعىل 

الدولية  التجربة  من  تقاس كجزء  حاليًّا  موقعاً   33 يف 

املتعلقة بالغازات الخاملة، فإنَّ هذه املقادير ال تزال 

غري مفهومة يف بعض الحاالت؛ علاًم بأنَّ الفهم الجيد 

ملقادير الغازات الخاملة يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة 

لتحديد اإلشارات الصادرة عن التفجريات النووية. 

من  لة  املموَّ املبادرة  تنفيذ   ٢٠١٦ عام  خالل  واستمر 

األول/ديسمرب  كانون  بدأت يف  التي  األورويب،  االتحاد 

عىل  املشع  الزينون  مقادير  معرفة  لتحسني   ،٢٠٠8

تعزيز  إىل  امل��رشوع  هذا  ويهدف  العاملي.  الصعيد 

العاملي  الصعيد  عىل  املشع  الزينون  مبقادير  املعرفة 

عىل مدى فرتات أطول. ومن خالل إجراء قياسات ملدة 

١٢ شهراً عىل األقل، سيوفر هذا املرشوع فرتات أكرث 

تجسيداً للواقع يف مواقع مختارة. وسيوفر ذلك بيانات 

دورة تدريبية أثناء املؤمتر الجيولوجي الدويل الخامس والثالثني 
)جنوب أفريقيا(.
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معدات  والختبار  الشبكة،  أداء  من  للتحقق  تجريبية 

الزينون، ولتحليل البيانات، ولتدريب الخرباء املحلي�. 

بإندونيسيا  مانادو  يف  محمولة  نظً�  اللجنة  لت  وشغَّ

ومدينة الكويت بالكويت طوال عام ٢٠١٦. وبعد قيام 

البيانات  واستعراض  ¡عالجة  الدويل  البيانات  مركز 

البيانات  تلك  تتاح  الحملت�،  هات�  من  ــواردة  ال

أجل  من  املشعة  النويدات  يف  املتخصص�  للخرباء 

مواصلة تحليلها. 

واالستنتاجات  النتائج  استخدام  اللجنة  وتعتزم 

تطوير  ملواصلة  الحملت�  هات�  من  املستخَلصة 

مخططها الخاص بتصنيف الغازات الخاملة واكتساب 

يف  املــوجــود  املشع  الزينون  لرصيد  أفضل  فهم 

عليه تطرأ  التي  والتغºات  وانتقاله  الجوي  الغالف 

¡رور الوقت. 

التطبيقات املدنية 
والعلمية لنظام

التحقق

عىل  اللجنة  وافقت   ،٢٠٠٦ الثا¿/نوفمرب  ترشين  يف 

يف  الدويل  الرصد  نظام  بيانات  تقديم  يف  االستمرار 

بالتسونامي  ــذار  اإلن منظ�ت  إىل  آ¿  شبه  توقيت 

املعرتف بها. وأبرمت اللجنة الحقاً اتفاقات أو ترتيبات 

املعتمدة من  بالتسونامي  اإلنذار  مع عدد من مراكز 

 ºلتوف والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 

بالتسونامي. ويف عام ٢٠١٦،  اإلنذار  البيانات ألغراض 

للمحيطات  الوطني  املعهد  مع  اتفاقاً  اللجنة  وقَّعت 

والغالف الجوي يف الربتغال. وقد ُأبرمت اآلن اتفاقات 

أو ترتيبات من هذا القبيل مع ١٥ منظمة يف االتحاد 

وتركيا  وتايلند  والربتغال  وإندونيسيا  وأسرتاليا  الرويس 

ومياÐار  وماليزيا  والفلب�  وفرنسا  كوريا  وجمهورية 

ــاواي)  وه (أالسكا  األمريكية  املتحدة  والــواليــات 

واليابان واليونان. 
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عاٍل بدرجة غº مألوفة وكانت إحداها عىل األقل ناتجاً انشطاريا.
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دورة تدريبية أثناء انعقاد الجمعية العامة للجنة األفريقية 
املعنية بالهزات األرضية )مرص(.

وميكن لبيانات الرصد دون السمعي املستمدة من نظام 

الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل أن توفر 

األجسام  بشأن  العاملي  النطاق  عىل  قيِّمة  معلومات 

الذي  للنيزك  ونتيجة  الجوي.  الغالف  تدخل  التي 

انفجر يف عام ٢٠١3 يف تشيليابينسك، باالتحاد الرويس، 

التي  واملتعددة  الحجم  الصغرية  الجوية  ولالنفجارات 

بتكنولوجيا  االهتامم  استمر  الحني،  ذلك  منذ  رُصدت 

الرصد دون السمعي مبا يتجاوز نظام التحقق. وُتواصل 

شبكة الرصد دون السمعي التابعة لنظام الرصد الدويل 

رصد االنفجارات الجوية التي تظهر يف منتجات مركز 

البيانات الدويل. 

يقلص  أن  الرباكني  ث��وران  عن  اآلين  للكشف  وميكن 

من املخاطر عىل الحركة الجوية بفعل تسبُّب سحب 

الرماد الربكانية يف انسداد محركات الطائرات النفاثة. 

لنظام  التابعة  السمعي  الرصد دون  ل محطات  وتسجِّ

أنحاء  جميع  يف  تقع  التي  االنفجارات  الدويل  الرصد 

الدويل.  البيانات  مركز  منتجات  عنها يف  ويبلَّغ  العامل، 

عليها  ُيتحصل  التي  املعلومات  أنَّ  املؤكد  من  وأصبح 

عن طريق تكنولوجيا الرصد دون السمعي تفيد أيضاً 

أوساط الطريان املدين.

املنظمة  مثل  الدولية،  املنظامت  مع  اللجنة  وتتعاون 

املدين  الطريان  ومنظمة  الجوية  لألرصاد  العاملية 

للمراكز  التابعة  العلمية  األوس��اط  وم��ع  ال��دويل، 

مرفق  ومرشوع  الربكاين  بالرماد  املعنية  االستشارية 

البحوث املتعلقة بديناميات الغالف الجوي يف أوروبا 

)ARISE( يف سبيل وضع نظام لبارامرتات الرصد دون 

املشاركة  اللجنة  وستواصل  الرباكني.  لثوران  السمعي 

يف املجلس االستشاري ملرشوع ARISE2 طوال مدته 

 .)٢٠١7-٢٠١5(

مؤمترات العلم والتكنولوجيا 
ألغراض معاهدة احلظر 

الشامل للتجارب النووية

حتى  امل��ع��اه��دة،  مبوجب  التحقق  نظام  يعتمد 

اإلنجازات  أحدث  عىل  العلمية،  التطورات  يواكب 

مع  التفاعل  وكذلك  والتكنولوجيا  العلم  مجال  يف 

العاملي.  املستوى  عىل  والتكنولوجيا  العلم  أوساط 

مع  رشاكات  تقيم  أن  للجنة  املستمر  التفاعل  ويتيح 

رصد  جوانب  شتى  يف  املشارِكة  العلمية  األوس��اط 

حظر التجارب. ويف ظل دينامية املشهد التكنولوجي، 

وتبادل  والدعم  التعاون  عىل  تقوم  العملية  تلك  فإنَّ 

جدوى  عىل  املحافظة  عىل  يساعد  وه��ذا  األفكار. 

والتغلب  التحديات  فهم  خالل  من  التحقق  نظام 

من يستفيد  التحقق  نظام  أنَّ  يعني  أنه  كام  عليها. 

 أحدث البحوث.

ألغ��راض  والتكنولوجيا  العلم  م��ؤمت��رات  وتسعى 

تعقب  إىل  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 

االبتكارات الواعدة ذات الصلة التي تصاحب املؤمترات 

إدماج  وإىل  والتقييم  واالختبار  التطوير  خالل  من 

االقتضاء.  عند  للجنة  التشغيلية  النظم  يف  النتائج 

الرتابط  أساليب  استخدام  ذلك  عىل  األمثلة  وتشمل 

التقاطعي يف معالجة متواليات الهزَّات الالحقة الكبرية؛ 

واكتشاف األحداث وتحديد مواقعها باستخدام أساليب 

والصوتية  السيزمية  البيانات  عىل  املطبَّقة   Bayes

الرسعة  من��اذج  وتحسني  السمعية؛  ودون  املائية 

وتحسني  الجوي؛  والغالف  لألرض  السيزمية-الصوتية 

يف  االنتقال  بنمذجة  الخاصة  اليقني  عدم  قياسات 

الغالف الجوي. 

العلم  ملؤمتر  القادمة  ال��دورة  ُتعقد  أن  ر  املقرَّ ومن 

والتكنولوجيا ألغراض معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

النووية يف الفرتة من ٢٦ إىل 3٠ حزيران/يونيه ٢٠١7. 

ويف عام ٢٠١٦، بدأت اللجنة األعامل التحضريية الفنية 

للمؤمتر، مبا يف ذلك اختيار مواضيعه الرئيسية.
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نووي.  تفجري  أدلة عىل وقوع  عن  بحثاً  العامل  الدويل  البيانات  الدويل ومركز  الرصد  نظام  يرصد 

فإذا اكُتشفت مثل تلك األدلة، تنص املعاهدة عىل معالجة الشواغل بشأن احتامل عدم االمتثال 

تطلب  أن  أيضاً  املعاهدة، ميكن  نفاذ  بدء  وبعد  واستيضاح.  تشاور  للمعاهدة من خالل عملية 

الدول إجراء تفتيش موقعي، وهو التدبري النهايئ للتحقق مبوجب املعاهدة.

للمعاهدة،  والغرض من التفتيش املوقعي هو توضيح ما إذا كان قد أُجري تفجري نووي انتهاكاً 

وكذلك جمع الوقائع التي قد تساعد عىل تحديد هوية أيِّ جهة منتِهكة محتملة.

ومبا أنَّ أيَّ دولة طرف ميكن أن تطالب بإجراء تفتيش موقعي يف أيِّ وقت من األوقات، فإنَّ القدرة 

عىل إجراء هذا التفتيش تقتيض وضع ما يلزم من سياسات وإجراءات واعتامد تقنيات التفتيش 

موظفني  وجود  املوقعي  التفتيش  عمليات  تتطلب  ذلك،  إىل  وإضافة  املعاهدة.  نفاذ  قبل بدء 

بني تدريباً وافياً ومعدات تفتيش رئيسية معتمدة ولوجستيات مناسبة ومرافق ذات صلة من  مدرَّ

أجل دعم فريق يصل عدد أفراده إىل 4٠ مفتشاً يف امليدان لفرتة أقصاها ١3٠ يوماً، مع تطبيق أعىل 

معايري الصحة والسالمة والرسية. 

وعىل مر السنني، دأبت اللجنة عىل تقوية قدراتها يف مجال التفتيش املوقعي؛ وذلك من خالل 

بهذا  املتعلقة  أنشطتها  وتقييم  ميدانية،  متارين  وإجراء  التفتيش،  هذا  عنارص  وتطوير  إعداد 

التفتيش. ومع اختتام وتقييم التمرين امليداين املتكامل لعام ٢٠١4، استهلت اللجنة دورة تطوير 

جديدة للتفتيش املوقعي. ويف عام ٢٠١٦، نفذت اللجنة خطة عمل جديدة فيام يتعلق بأنشطة 

التفتيش املوقعي خالل الفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩.

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

تنفيذ خطة عمل التفتيش املوقعي الجديدة 
والدورة التدريبية الثالثة للتفتيش املوقعي 

نقل مرفق خزن املعدات وصيانتها إىل 
موقع مؤقت وبدء مرشوع بناء مرفق دائم

تقديم دورة متهيدية إقليمية يف جنوب أفريقيا 

نشاط تعريفي يف نيفادا )الواليات املتحدة األمريكية(.
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خطة عمل التفتيش املوقعي 
للفترة ٢٠١٦-٢٠١٩ وخطة 

متارين التفتيش املوقعي 
للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠

خالل  املوقعي  بالتفتيش  املتصلة  األنشطة  ركــزت 

عمل  لخطة  النهائية  الصيغة  وضع  عىل   ٢٠١٦ عام 

�ارين  وخطة   ٢٠١٦-٢٠١٩ للفرتة  املوقعي  التفتيش 

املستمدة   ٢٠١٦-٢٠٢٠ للفرتة  املوقعي  التفتيش 

امليدا�  التمرين  وتقييم  استعراض  عملية  من 

الخطت�  هات�  إقــرار  وعىل   ،٢٠١٤ لعام  املتكامل 

خطط  و�ارين  مشاريع  وتهدف  األويل.  وتنفيذه¥ 

من  املوقعي  التفتيش  ــدرات  ق تعزيز  إىل  العمل 

وقوي  ومت¥سك  متوازن  ق  تحقُّ نظام  إنشاء  أجل 

إطار  ضمن  النفاذ،  حيز  املعاهدة  تدخل  عندما 

عىل  والتمرين  والتدريب  واالختبار  للتطوير  متكامل 

نطاق األمانة.

وتتألف خطة عمل التفتيش املوقعي للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩ 

وظيفية،  فئات  خمس  ضمن  مصنَّفاً  مرشوعاً   ٤٣ من 

والــوثــائــق؛  واملنهجيات  السياسات  ــع  وض ــي:  ه

املعدات؛  وتطوير  والتقنيات  ودعمها؛  والعمليات 

التحتية.  البنى  وتطوير  التفتيشية؛  الهيئات  وتطوير 

أثبتت  التي  الت¥رين  أشكال  األمانة  تستخدم  وسوف 

للفرتة املوقعي  التفتيش  عمل  خطة  يف  جــدواهــا 

املنضدية  ــتــ¥ريــن  ال وبــخــاصــة   ،٢٠٢٠-  ٢٠١٦

والت¥رين امليدانية.

ك¥ وضعت األمانة أهدافاً ونواتج وأطراً زمنية تفصيلية 

للمشاريع، وحددت كذلك املتطلبات املتعلقة باملوارد 

من ابتداًء  مرشوعاً   ٣٣ يخص  في¥  واملالية  البرشية 

عام ٢٠١٦.

تخطيط السياسات 
والعمليات

ارتبطت جهود تخطيط السياسات والعمليات املتعلقة 

بإقرار  وثيقاً  ارتباطاً   ٢٠١٦ عام  املوقعي يف  بالتفتيش 

للفرتة املوقعي  بالتفتيش  الخاصة  العمل  خطة 

املوقعي  التفتيش  �ارين  وخطة   ٢٠١٦-٢٠١٩

وتنفيذه¥،  وإطــالقــهــ¥   ٢٠١٦-٢٠٢٠ للفرتة 

بشأن الشامالن  واإلدارة  التنسيق  ــك  ذل يف  Óــا 

١٠ مشاريع منفردة.

وُعقد يف عام ٢٠١٦ اجت¥عا خرباء يتعلقان بتخطيط 

أوله¥،  وُعقد  املوقعي.  التفتيش  وعمليات  سياسات 

يف  الجوي  الغالف  يف  االنتقال  Öذجة  عىل  ركز  الذي 

وضم  نيسان/أبريل.  يف  املوقعي،  التفتيش  سياق 

واألمانة،  موقِّعة  دولة   ١٤ من  خبØاً   ٤٩ االجت¥ع 

الجوية.  لألرصاد  العاملية  املنظمة  ممثل� عن  وكذلك 

وناقش املشاركون قدرات ومنتجات Öذجة االنتقال يف 

الغالف الجوي الخاصة بالتفتيش املوقعي، مع الرتكيز 

وصالحية  الطقس؛  بأحوال  التنبؤ  عىل  خاصة  بصفة 

مختلف نطاقات الن¥ذج (العاملية واإلقليمية واملحلية) 

لالستخدام؛ وتوافر البيانات؛ وÖاذج املنتجات املطلوبة 

املوقعي؛  التفتيش  معلومات  إدارة  نظم  مع  لإلدماج 

البيانات  ومركز  التفتيش  لفريق  املمكنة  واألدوار 

االنتقال  توفر Öوذج  التي  الخارجية  والجهات  الدويل 

تناول  وسيتم  املوقعي.  للتفتيش  الجوي  الغالف  يف 

إطار خطة عمل  االجت¥ع يف  الصادرة عن  التوصيات 

التفتيش املوقعي.

االختبار امليدا� للنظم املحمولة جواً 
يف النغينليبارن (النمسا).



التفتيش املوقعي  31 

واألمن  بالسالمة  املعني  الثاين  الخرباء  اجتامع  وُعقد 

١٩ خبرياً  االجتامع  وضم  نيسان/أبريل.  يف  امليدان  يف 

من 4 دول موقِّعة ومنظمتني دوليتني واألمانة. وتناول 

املستفادة من  الدروس  والتقييم  باملناقشة  املشاركون 

الخربة  لعام ٢٠١4 يف ضوء  املتكامل  امليداين  التمرين 

وُشَعب  األخ��رى  الدولية  املنظامت  اكتسبتها  التي 

األمانة، واقرتحوا تحسينات ملفاهيم السالمة واألمن يف 

امليدان فيام يخص التفتيش املوقعي. وقدم املشاركون 

لدى  فيها  سُينظر  التي  القيمة  التوصيات  من  عدداً 

عمل  خطة  يف  املدرجة  الصلة  ذات  املشاريع  تنفيذ 

التفتيش املوقعي.

ثالث  أُعدت  واملنهجيات،  السياسات  ويف مجال وضع 

املعلومات  وأمن  املادي  األمن  بشأن  سياساتية  وثائق 

ودخلت  املوقعي،  التفتيش  خالل  املقر  يف  والدعم 

سياسات  تحديث  وجرى  الرسمي.  االستعراض  عملية 

املوقعي،  التفتيش  يخص  فيام  والسالمة  الصحة 

التفتيش،  لفريق  الوظيفية  االختصاصات  ودليل 

واإلجراءات التشغيلية املوحدة املتعلقة باالختصاصات 

التوصيات  إدماج  أجل  من  امليداين  للفريق  الوظيفية 

املتكامل  امليداين  التمرين  من  املستفادة  وال��دروس 

عىل  البيئية  الظروف  آث��ار  وخضعت   .٢٠١4 لعام 

أُعدت  دراسة  يف  للفحص  املوقعي  التفتيش  عمليات 

يف  واإلج��راءات  املعدات  الختبار  خطة  وضع  بهدف 

مختلف البيئات.

تلك  ودع��م  املوقعي  التفتيش  عمليات  مجال  ويف 

يف  العمليات  دعم  مركز  مفهوم  اسُتحدث  العمليات، 

البيانات الدويل.  مقر األمانة، ونوقش مع خرباء مركز 

املصممة  الحاسوبية  األجهزة  منظومة  تركيب  وتم 

لدعم استحداث وتشغيل الجيل التايل من نظام إدارة 

امليدانية  املعلومات  إدارة  ونظام  املتكامل  املعلومات 

والنموذج األويل ملرصف بيانات التفتيش املوقعي عىل 

يف  املوجودة  العمليات  دعم  مركز  خواديم  مجموعة 

مركز  تشغيل  واسُتهل  لألمانة.  التابع  الحاسويب  املركز 

بيانات افرتايض لدعم بيئات نظم التشغيل املتعددة. 

املتكامل  املعلومات  إدارة  نظام  مواصفات  وُوضعت 

امليداين  التمرين  من  املستخلصة  الدروس  إىل  استناداً 

إلعداد  تطبيقة  واسُتحدثت   .٢٠١4 لعام  املتكامل 

منوذج أويل، وهي قيد االستعراض.

بالتفتيش  الخاصة  االت��ص��االت  معدات  وخضعت 

يف  بعضها  واسُتخدم  والتحديث،  للصيانة  املوقعي 

شعبة  بها  اضطلعت  التي  واالختبار  التدريب  أنشطة 

من  كاملة  مجموعة  وأُع��دت  املوقعي.  التفتيش 

من  والسالمة  والصحة  االتصاالت  ملعدات  املواصفات 

والعرشين  الثالثة  املوقعي  التفتيش  عمل  حلقة  أجل 

التي ُكرست لقامئة املعدات املستخدمة أثناء عمليات 

التفتيش املوقعي.

املعدات واإلجراءات 
واملواصفات 

املوقعي  التفتيش  معدات  تطوير  مواصلة  بغية 

 ١8 اسُتهل  بها،  املرتبطة  واملواصفات  واإلج��راءات 

مرشوعاً فيام يتعلق بتقنيات التفتيش وقدراته خالل 

عام ٢٠١٦ وفقاً للجدول الزمني لخطة عمل التفتيش 

املوقعي. كام اضُطلع بأعامل تحضريية بشأن املشاريع 

املقرر إطالقها خالل عام ٢٠١7. 

من  وصيانتها  املعدات  تخزين  مرفق  نقل  وانطوى 

غونرتامزدورف بالنمسا إىل منطقة التخزين املؤقَّت يف 

سايربسدورف بالنمسا عىل تحديات كبرية عىل صعيد 

التخفيف من اآلثار الضارة  املوارد والعمليات. وبغية 

الرسائل بني  تبادل  تم  املوقعي،  التفتيش  برنامج  عىل 

يف  املتبادل  التعاون  بشأن  النمسا  وحكومة  اللجنة 

بالتفتيش  املتعلقة  والتمرين  التدريب  أنشطة  مجال 

عام  أثناء  بالغة  أهمية  التعاون  لهذا  وكان  املوقعي. 

وامل��وارد  املرافق  استخدام  لألمانة  أت��اح  إذ   ،٢٠١٦

النمساوية  والرياضة  الدفاع  وزارة  لدى  املوجودة 

واختبارها،  املوقعي  التفتيش  تقنيات  تطوير  لتسهيل 

املحمولة  املوقعي  التفتيش  نظم  مجايل  يف  خصوصاً 

التضاريس  ذات  املناطق  يف  البيانات  وب��ث  ج��واً 

وما  ممتاز  دعم  من  األمانة  تلقته  ملا  ونظراً  الصعبة. 

أتيح لها من سبل للوصول إىل املوارد عرب هذه اآللية، 

يف  التعاون  بشأن  للرسائل  آخر  لتبادل  اإلعداد  جرى 

عام ٢٠١7.

لالتحاد  العامة  الجمعية  إىل  مساهامت  مت  وُقدِّ

البحوث  "ليلة  معرض  وإىل  األورويب،  الجيوفيزيايئ 

الطويلة" ومعرض الذكرى السنوية العرشين للمعاهدة 

الدويل.  فيينا  مركز  يف  ُأقيم  وكالهام   ،)CTBT@20(

م مبناسبة  وإضافة إىل ذلك، شاركت اللجنة يف معرض ُنظِّ

انعقاد مؤمتر للعلوم والتكنولوجيا يف كوبا؛ ويف معرض 

م يف واشنطن العاصمة مبناسبة اكتامل ٦٠ سنة من  ُنظِّ

عمليات رصد التفجريات النووية؛ ويف اجتامع الفريق 

العامل املعني بتكنولوجيات ومنهجيات التحقق، التابع 

للرابطة األوروبية للبحث والتطوير يف مجال الضامنات، 

الخريفي  االجتامع  ويف  إيطاليا؛  إيسربا،  يف  ُعقد  الذي 

يف ُعقد  الذي  األمريكية،  للبلدان  الجيوفيزياء  التحاد 

سان فرانسيسكو.

التقنيات احملمولة جوًّا 
واملراقبة البصرية

التفتيش  عمل  خطة  مشاريع  من  عدد  ر  تصوُّ تم 

املوقعي من أجل تعزيز استحداث التقنيات املحمولة 

بالتفتيش  الخاصة  البرصية  املراقبة  وق��درات  ا  جوًّ

عىل  املشاريع،  هذه  تنفيذ  ينطوي  وسوف  املوقعي. 

وتطوير  اختبار  زيادة  عىل  سنوات،  أربع  فرتة  مدى 

الجدارة  اعتامد  إىل  وسيفيض  ا،  جوًّ املحمولة  النظم 

الجوية. وباملثل، فإنَّ التحسينات املدخلة عىل معدات 

املراقبة البرصية األرضية وأدوات جمع البيانات سوف 

تسهل عمل املفتشني وتعجل تعميم املعلومات داخل 

فريق التفتيش.

والتقنيات  األرضية  البرصية  باملراقبة  يتعلق  وفيام 

عام  يف  بها  املضطلع  األنشطة  ركزت  بها،  املرتبطة 

٢٠١٦ عىل موضوعني: استعراض املعدات القامئة فيام 

يتعلق باالحتياجات، وإنجاز تحليل للنظم فيام يتعلق 

يضطلع  أن  املقرر  املوقعية  البرصية  املراقبة  مبهام 

يف  األنشطة  هذه  بنتائج  وسُيسرتشد  املفتشون.  بها 

استحداث منيطة برامجية ُتخترب يف عام ٢٠١7 وتشكل 

املعلومات  إدارة  نظام  من  القادم  الجيل  من  جزءاً 

املتكامل/نظام إدارة املعلومات امليدانية. 

ارتقاء  عمليات  واختبار  إج��راء   ٢٠١٦ عام  وشهد 

تعديالت  وكذلك  وبالربامجيات  النسقي  بالتشكيل 

إجرائية فيام يتعلق بنظم التفتيش املوقعي املتكاملة 

ا الستخدامها يف التصوير املتعدد األطياف  املحمولة جوًّ

الشامل للتصوير باألشعة تحت الحمراء )MSIR( ويف 

الحقول  خرائط  رسم  ويف  غاما  أشعة  أطياف  قياس 

اختبار   ٢٠١٦ أيلول/سبتمرب  يف  وأُجري  املغنطيسية. 

األمانة،  لدى  املوجودة  ا  جوًّ املحمولة  للنظم  ميداين 

مع تركيب للمعدات يف قاعدة تابعة للقوات الجوية 

الحقة  تحليق  وأنشطة  فيينا  من  بالقرب  النمساوية 

فوق والية النمسا السفىل. ودعاًم لعمليات مسح أشعة 

ا وإلجراءات املعايرة التبادلية، أُجري  غاما املحمولة جوًّ

مسح أريض اشتمل عىل قياسات موقعية ورسم خرائط 

وكذلك  يدوياً  محمولة  أجهزة  بواسطة  غاما  ألشعة 

أخذ عيِّنات من الرتبة والغطاء النبايت إلجراء تحليالت 

االختبار يف  بنتائج هذا  ُيسرتشد  لها. وسوف  مختربية 

ا  إجراءات معايرة مسوح إشعاعات غاما املحمولة جوًّ

يف املستقبل، كام ستوفِّر مساهامت للوثائق اإلجرائية 

الخاصة بتقنيات معيَّنة.

وبغية تسهيل وتبسيط احتياز البيانات أثناء التحليق 

برامجيات  اسُتحدثت  الحقاً،  البيانات  تلك  ومعالجة 

صة ملسح إشعاعات غاما أثناء التحليق، واخُتربت  مخصَّ

ا.  جوًّ املحمولة  للنظم  امليداين  االختبار  إطار  ضمن 

محاولة  من  جزءاً  الربامجيات  هذه  استحداث  وميثل 

أوسع نطاقاً لتبسيط عمليات احتياز البيانات املحمولة 

جرى  الصدد،  ه��ذا  ويف  البيانات.  ومعالجة  ا  ج��وًّ

برامجيات  من  طة  مبسَّ مجموعة  الختبار  التخطيط 

اإلج��راءات  يف  إلدراجها  البرصية  البيانات  معالجة 

التشغيلية لعام ٢٠١7.
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التصوير  نظام  تطوير  صعيد  عىل  كبري  تقدم  وأُحرز 

)MSIR( يف  الحمراء  تحت  باألشعة  األطياف  املتعدد 

إطار مرشوع ممول من االتحاد األورويب. ويف إطار هذا 

املرشوع، سوف ُيستكمل هذا النظام الحايل املحمول 

إضافيني  استشعار  بجهازي  األمانة  متتلكه  والذي  ا  جوًّ

سيجري اختبارهام وإدماجهام بالكامل يف عام ٢٠١7.

غاما  أطياف  بقياس  املتعلق  األمانة  لعمل  ودع��اًم 

كمساهمة  كندا  وفرتهام  خبريان  عمل  ا،  جوًّ املحمول 

اإلج��راءات  تطوير  زي��ادة  عىل  األمانة  مع  عينية 

والتعليامت العملية املتعلقة بتحليل البيانات واإلبالغ 

الكنديان  الخبريان  استهل  ذلك،  إىل  وإضافة  عنها. 

قياس  ملعدات  ميداين  الختبار  التخطيط  واألمانة 

أطياف غاما املحمولة جواً يف ظروف شتائية، ُيجرى يف 

كندا يف شباط/فرباير ٢٠١7. كام حرض موظفو األمانة 

ا للقياسات  إيضاحيًّا عمليًّا ملنصات محمولة جوًّ عرضاً 

يف  املتحدة  بالواليات  الطاقة  وزارة  نظمته  الراديوية 

نيفادا يف أوائل عام ٢٠١٦.

تقنيات التفتيش 
اجليوفيزيائية

العمل  خطة  يف  املدرجة  املشاريع  تنفيذ  استمر 

واملستهلة يف أوائل عام ٢٠١٦ بشأن تجديد تكنولوجيا 

 ،)SAMS( الالحقة  للهزات  السيزمي  الرصد  نظام 

السيزمية  واملسوحات  الرنيني،  السيزمي  والقياس 

النشطة، يف مواعيدها املحددة. واضُطلع أيضاً باألعامل 

بشأن   ٢٠١7 عام  يف  مرشوعني  لتنفيذ  التحضريية 

للتطبيقات  السيزمية  غري  الجيوفيزيائية  التقنيات 

الضحلة والعميقة.

وفيام يتعلق بتجديد تكنولوجيا نظام الرصد السيزمي 

القوات  مع  بالتعاون  األمانة،  أجرت  الالحقة،  للهزات 

املسلحة النمساوية، اختباراً ميدانيًّا أوليًّا لنظام القياس 

املوقعي،  التفتيش  بيانات  بنقل  يتعلق  فيام  بعد  عن 

 SAMS نظام  بيانات  مخطط  صحة  أَثبت  ال��ذي 

من  النظام  هذا  عليه  ينطوي  ما  وأظهر  عة،  املجمَّ

إمكانات أوسع لخدمة سائر تقنيات التفتيش املوقعي 

واتصاالته. وعقب إجراء االختبار، سوف ُيواَصل تطوير 

النظام من أجل زيادة جدواه العملية وتوسيع نطاق 

استخدامه فيام يخص التفتيش املوقعي.

الرنيني  السيزمي  القياس  تقنيات  تطوير  وشمل 

عمليات   ٢٠١٦ عام  يف  النشطة  السيزمية  واملسوح 

جامعة  مع  بالتعاون  وُنفذت  أُعدت  ميدانية  قياس 

هذا  وأُج��ري  فنلندا.  يف  ألغام  منطقة  يف  هلسنيك 

إثر توصيات صادرة عن اجتامع خرباء سابق  النشاط 

بشأن تقنيات التفتيش املوقعي السيزمية، وأسفر عن 

قياسات مستمرة شملت محطات ثالثية العنارص تابعة 

السيزمية  واإلشارات  الضوضاء  ُسجلت  حيث  لألمانة 

وشملت  كيميائية.  تفجريات  مجموعة  عن  الناشئة 

وإقليمية  محلية  ألحداث  تسجيالت  أيضاً  البيانات 

زلزال قوي رضب  منها  أخرى،  نائية  وأحداث سيزمية 

سُتبذل  التي  الجهود  تركز  وس��وف  إيطاليا.  وسط 

البيانات الختبار مختلف  مستقباًل عىل استخدام تلك 

طرائق املعالجة.

قياس النشاط 
اإلشعاعي وتقنيات 

التفتيش املتعلقة بجسيمات 
النويدات املشعة

اسُتلم يف عام ٢٠١٦ النموذج التجريب�ي األول ملاسحة 

إشعاعية مطيافية محمولة قادرة عىل تنفيذ عمليات 

قامئة عىل سيناريوهات ملحاكاة حاالت تلوث إشعاعي 

ذلك،  جانب  وإىل  حاليًّا.  االختبار  قيد  وهو  ميدانية، 

نووي  قياس  أجهزة  لثالثة  قبول  اختبارات  أجريت 

القياس  ق��درات  وُع��ززت  الكفاءة،  عالية  محمولة 

امليداين  التحليل  وح��دات  ويف  موقعيًّا  الستخدامها 

املتنقل. ويجري تطوير وصلة بيانية تربط بني النظام 

واملستعِمل فيام يخص النظم املحمولة عىل سيارات، 

ألغراض  خاصة  وبرامجية  قياس  جهاَزي  من  مؤلفة 

الرصد اآلين. 

الدورة التمهيدية اإلقليمية الحادية والعرشون للتفتيش املوقعي، 
منطقة تجارب أوفربريغ التابعة ملؤسسة دينيل )جنوب أفريقيا(.
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فيام  البيئية  املعاينة  ق��درات  وتعزيز  صون  وجرى 

يتعلق بجسيامت النويدات املشعة والغازات الخاملة 

سياق  يف  املقررة  املعدات  صيانة  عمليات  خالل  من 

الصلة  ذات  املوقعي  التفتيش  عىل  التدريب  أنشطة 

الواليات  مت  وَقدَّ  .٢٠١٦ عام  يف  بها  اضُطلع  التي 

املتحدة األمريكية معدات ملعاينة املياه، بغية اختبارها 

واحتامل إدماجها ضمن إطار َنَسق عمليايت لالختبارات 

امليدانية والتقييم امليداين.

 ٢٠ طولها  البالغ  للنقل،  القابلة  الحاوية  تركيب  وتم 

املتنقلة  النميطة  من  األسايس  الجزء  متثل  التي  قدماً، 

التفتيش  املشعة يف سياق  للنويدات  امليداين  للتحليل 

 .٢٠١٦ عام  أوائل  يف  الدويل  فيينا  مركز  يف  املوقعي، 

نحو  عىل  نسقها  ل  وُشكِّ الحاوية،  بصيانة  واضُطلع 

النرش  نسق  من  التايل  الجيل  تصميم  دراسة  يدعم 

بنقل  النسق الحايل ال يسمح أساساً  الرسيع. ذلك أنَّ 

أو  السفن  أو  الحديدية  السكك  بواسطة  إالَّ  الحاوية 

أنساق  مع  مواءمته  تتم  سوف  ثم،  ومن  اللوريات. 

وبرسعة  منائط  بواسطة  نرشها  ميكن  جوية  حاويات 

ا وبرًّا وبحراً، مع  د وسائط النقل جوًّ إلتاحة إمكانية َتعدُّ

د للجيل الجديد من  ضامن أداء الوظائف الالزمة. وُحدِّ

أنساق النرش الرسيع ملخترب النويدات املشعة امليداين 

للمتطلبات  ل يتضمن عرضاً  إطار مرجعي تقني مفصَّ

ويبنيِّ  النامئطي،  للنرش  مرناً  نسقاً  ويحدد  الوظيفية، 

كيفية إعادة تصميم التشكيلة الحالية.

تقنيات التفتيش املتعلقة بالغازات 
اخلاملة

الخاصني  املوقعي  التفتيش  نظامي  تطوير  استمر 

نظام  الخاملة والكشف عنها، وهام  الغازات  مبعالجة 

 XESPM ونظام  باألرغون-37(  )الخاص   MARDS

الفيزياء  معهد  مع  بالتعاون  بالزينون(،  )الخاص 

الصينية  لألكادميية  التابع  النووية  والكيمياء  النووية 

للفيزياء الهندسية ومعهد الشامل الغريب للتكنولوجيا 

النووية يف الصني، عىل التوايل. وُنفذت أعامل الصيانة 

الخاملة  الغازات  رصد  لنظام  العملياتية  والتحسينات 

متلكه  الذي  بالزينون(  )الخاص   )SAUNA( "ساونا" 

املخترب  حاوية  نقل  وعقب  املقرر.  النحو  عىل  األمانة 

املوقعي،  بالتفتيش  الخاص  الخاملة  للغازات  امليداين 

الدويل،  الذي يؤوي حاليًّا نظام ساونا، إىل مركز فيينا 

تم استالم معدات أساسية لدعم املختربات، وأُجريت 

إىل  املشاريع،  هذه  وُتَدعم  واالختبار.  الصيانة  عمليتا 

النويدات  بيانات  بتقييم  املتعلقني  املرشوعني  جانب 

البيئية، بعقد مربم مع جامعة برن  املشعة وباملعاينة 

إضافية  وتطوير  توصيف  بأنشطة  يتعلق  يف سويرسا، 

بشأن األرغون-37 املوجود يف البيئة.

منذجة  حول  أيام  ثالثة  ملدة  خرباء  اجتامع  وخالل 

املوقعي  التفتيش  ألغراض  الجوي  الغالف  يف  االنتقال 

ُنظم يف فيينا يف نيسان/أبريل، ناقش الخرباء املختصون 

بنمذجة االنتقال يف الغالف الجوي وبالنويدات املشعة 

األجل  القصرية  التطوير  وخطط  التقنية  الجوانب 

النمذجة  هذه  مبتطلبات  املتعلقة  األجل  والطويلة 

ألغراض التفتيش املوقعي. وُعقد اجتامع خرباء بشأن 

يف  فيينا  يف  الخاملة  للغازات  امليدانية  العيِّنات  أخذ 

والتطورات  الراهنة  الحالة  ملناقشة  حزيران/يونيه 

خرباء  اجتامع  نظر  ذلك،  إىل  وإضافة  املقبلة.  التقنية 

الراهنة  الحالة  يف  األرغ��ون-37  ظاهرة  تحليل  بشأن 

العيِّنات  أخذ  يتسم  أن  لضامن  التطوير  وخيارات 

امليدانية من األرغون-37 ومعالجتها وقياسها يف سياق 

التفتيش املوقعي باإلحكام والسالمة العلمية. وأشارت 

كبري  مبجهود  القيام  يلزم  أنه  إىل  الثالثة  االجتامعات 

تجسد  وقد  والهندسة.  العلمي  بالبحث  يتعلق  فيام 

ذلك يف تخطيط وتنفيذ مشاريع خطة عمل التفتيش 

املوقعي ذات الصلة. 

وضمن إطار تحديد املقياس املرجعي للخلفية العاملية 

من أجل توفري سياق لتحليل بيانات الغازات الخاملة 

معاينة  إجراءات  أُعدت  املوقعي،  بالتفتيش  الخاصة 

الجوي.  الغالف  غ��ازات  من  عيِّنات  لجمع  موحدة 

ويكمن الهدف من ذلك يف أن تتطوع الدول املوقِّعة 

الخلفية  يف  الرتكز  درج��ات  عن  املعلومات  بتوفري 

الخامل  الغاز  نظري  يخص  فيام  وتحديداً  الطبيعية، 

يف  اآلن  حتى  املجموعة  العيِّنات  وتقاس  أرغون-37. 

مخترب موجود يف جامعة برين.

الدعم اللوجستي ودعم 
العمليات

العمليات يف  اللوجستي ودعم  الدعم  ركزت عمليات 

مجال التفتيش املوقعي عىل تنفيذ املشاريع املندرجة 

بصون  واملتعلقة  املوقعي  التفتيش  عمل  خطة  يف 

امليدانية  العمليات  وقدرات  الرسيع  االنتشار  قدرات 

ذلك،  عىل  وعالوة  القدرات.  تلك  تطوير  ومبواصلة 

والتواصل  واالختبار  التدريب  أنشطة  إىل  دعم  م  ُقدِّ

وكذلك  املوقعي،  التفتيش  شعبة  بها  تضطلع  التي 

لتيسري وتوفري  األمانة  املبذولة عىل نطاق  الجهود  إىل 

الدعم اللوجستي عىل نطاق املنظمة. 

بالدعم  املتعلقة  املشاريع  جميع  اسُتهلت  وق��د 

اللوجستي ودعم العمليات يف سياق التفتيش املوقعي، 

عمل  خطة  يف  املحدد  الزمني  للجدول  وفقاً  ذت  وُنفِّ

االنتشار  التقدم يف مجايل  وَتواصل  املوقعي.  التفتيش 

الرسيع واملعدات املساعدة وكذلك يف مجاالت األمن 

والصحة والسالمة. 

وأُعدت صيغة أولية لسياسة التفتيش املوقعي املتعلقة 

باألمن املادي استناداً إىل نتائج اجتامع خرباء ُعقد يف 

من  استعراضها  حاليًّا  ويجري  نيسان/أبريل،  يف  فيينا 

ُيسرتَشد  وسوف  املصلحة.  ذات  املعنية  الجهات  قبل 

األمن  ترتيبات عملية لضامن  السياسة يف وضع  بهذه 

إطار مرشوع خاص  املوقعي يف  التفتيش  أثناء  املادي 

باملتابعة يف عام ٢٠١7.

النرش  قدرات  يف  املستبانة  القصور  أوجه  وملعالجة 

ووحدات  قيادة  مراكز  تصميم  األمانة  بدأت  الرسيع، 

كام  ا.  ج��وًّ نقلها  ميكن  متخصصة  ميدانية  مختربات 

الخاصة  األمتعة  َحزْم  تصميم  إعادة  عملية  ُأطلقت 

الوسائط  املتعدد  الرسيع  النرش  نظام  بحاويات 

املراجعة  أيضاً  واسُتهلت  األم��ان��ة،  متتلكها  التي 

نقل  يف  املستخدمة  واملعدات  للمامرسات  الشاملة 

اختبار  يف  بدئ  ذلك،  إىل  وإضافة  الخطرة.  البضائع 

الرسيع النرش  ألغراض  مخصصة  جوي  شحن  منصة 

للمعدات الثقيلة.

واعتامد  ومعايرة  صيانة  عمليات  وُأنجزت  مت  وُنظِّ

مبعدات  الخاصة  الرئيسية  العنارص  لجميع  مقررة 

التفتيش املوقعي املساِعدة )مثل أجهزة توليد الكهرباء 

وإمدادات الكهرباء املستمرة، إلخ(. وشمل هذا توفري 

املوقعي،  التفتيش  عمليات  قاعدة  ملرافق  الخدمات 

وكذلك إجراء عمليات التبديل الالزمة ملكونات وقطع 

غيار مختارة من أجل إطالة دورة حياة منائط املعدات 

جديدة  خيمة اجتامعات  أيضاً  واشرُتيت  الحالية. 

ميدانية  أدوات  ومجموعة  العايل  للضغط  مقاومة 

متنقلة إلزالة التلوث ألغراض االختبار والتقييم. 

ودعم  اللوجستي  بالدعم  تتعلق  بأنشطة  واضُطلع 

ملشاريع  دعاًم  املوقعي  التفتيش  سياق  يف  العمليات 

التفتيش  عمل  خطة  يف  مندرجة  أخرى  وفعاليات 

املعدات  واختبار  الخرباء  اجتامعات  مثل  املوقعي، 

التمهيدية  ال��دورة  سيام  )وال  والتدريب  الربنامجي 

التفتيش  عىل  للتدريب  الثالثة  الدورة  نطاق  ضمن 

الثالثة  املوقعي  التفتيش  عمل  وحلقة  املوقعي( 

معدات  قامئة  إع��داد  مبواصلة  املتعلقة  والعرشين 

التفتيش املوقعي.

منطقة التخزين املؤقت والدعم 
اللوجستي على نطاق األمانة 

ملعدات  الرسيع  النرش  ق��درات  صون  مع  بالتوازي 

التفتيش املوقعي وقدرات العمليات امليدانية ومواصلة 

تطوير تلك القدرات، ُأنشئت منطقة للتخزين املؤقت 

اللوجستي  والدعم  التحتية  البنى  توفري  أجل  من 

ألنشطة التفتيش املوقعي الربنامجية. وإىل جانب ذلك، 

ُأنشئت يف منطقة التخزين املؤقت بيئة اختبار تحايك 

عمليات  بقاعدة  الخاصة  واالستقبال  العمل  مناطق 

التفتيش املوقعي، ليك يتسنى مواصلة تطوير واختبار 

التفتيش املوقعي وما يتصل بها من عمليات  تقنيات 

تدفق البيانات.



34  التفتيش املوقعي

التحليل  منائط  فيها  توجد  التي  الحاويات  نقل  وبعد 

الخاملة،  والغازات  املشعة  النويدات  لعيِّنات  امليداين 

الدويل،  فيينا  مركز  إىل  املوقعي،  بالتفتيش  الخاصة 

أَمكن تهيئتها للعمل. وتقدمت عمليتا تطوير تقنيات 

الزمني  للجدول  وفقاً  واختبارها  املوقعي  التفتيش 

ملشاريع خطة عمل التفتيش املوقعي ذات الصلة. 

املوقعي مشاركتهم يف  التفتيش  وواصل موظفو شعبة 

املتكامل،  اللوجستي  بالدعم  الخاص  األمانة  مرشوع 

الذي يهدف إىل تحسني األنشطة اللوجستية ومناسقتها، 

كام واصلوا تقديم مساهامت كبرية فيه. وواصلت شعبة 

التفتيش املوقعي عملها كجزء أسايس من فريق املرشوع 

منطقة  ب��إدارة  واملعني  األمانة  نطاق  عىل  ل  املشكَّ

اللوجستي،  الدعم  خدمات  وتقديم  املؤقت  التخزين 

حسب الطلب، إىل األنشطة الربنامجية لألمانة. 

وشاركت شعبة التفتيش املوقعي وساهمت يف تحديد 

ص  دائم مخصَّ الزمني إلنشاء مرفق  والجدول  النطاق 

العملياتية  الوظائف  من  وغريه  املوقعي  للتفتيش 

واالختبار  والصيانة  التخزين  ذلك  يف  مبا  لألمانة، 

املتعلق  املرشوع  إدارة  مهمة  وُأسندت  والتدريب. 

بإنشاء هذا املرفق الدائم إىل شعبة التفتيش املوقعي، 

التقني  بالدعم  املتعلقة  املناقصة  عملية  وُأنجزت 

للمرشوع بنجاح يف نهاية عام ٢٠١٦.

وثائق التفتيش املوقعي

شملت األنشطة املضطلع بها خالل عام ٢٠١٦ تقديم 

حلقة  عقد  خالل  من  باء  العامل  الفريق  إىل  الدعم 

املتعلقة  والعرشين  الثالثة  املوقعي  التفتيش  عمل 

مبواصلة إعداد قامئة معدات التفتيش املوقعي، وتنفيذ 

املشاريع املدرجة يف خطة عمل التفتيش املوقعي، مبا 

املرحيل  للتقرير  خرباء  جانب  من  استعراض  ذلك  يف 

املتكامل  امليداين  التمرين  يخص  فيام  التفتيش  عن 

إعداد  ومواصلة  األولية،  النتائج  ووثيقة   ٢٠١٤ لعام 

شعبة تخص  التي  الجودة  إدارة  نظام  وثائق   وتنقيح 

التفتيش املوقعي.

وقدمت األمانة املساعدة الفنية والتقنية واإلدارية إىل 

إعداد  عملية  من  الثالثة  باء يف جولته  العامل  الفريق 

املوقعي.  بالتفتيش  الخاص  التشغيل  دليل  مرشوع 

وشمل ذلك إعداد مصفوفة تلخص العنارص املشمولة يف 

دة وتعليامت العمل لكل من  التشغيل املوحَّ إجراءات 

تقنيات التفتيش املوقعي وإرشاداته الواردة يف الفصل 

٦ من مرشوع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي. 

الثالثة  املوقعي  التفتيش  عمل  حلقة  وُع��ق��دت 

والعرشون يف الفرتة 7-١١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦ 

يف بادن بالنمسا. وحرض حلقة العمل 73 مشاركاً من 

موقِّعة  دول   ٢٤ ميثلون  الجغرافية،  املناطق  جميع 

واألمانة. وَتطلَّبت هذه الحلقة بصفة خاصة قدراً كبرياً 

املستمرة  الجهود  إطار  ويف  والتخطيط.  التحضري  من 

عقب  املوقعي  للتفتيش  التشغيلية  القدرات  لبناء 

ركزت حلقة   ،٢٠١٤ لعام  املتكامل  امليداين  التمرين 

العمل عىل مرشوع قامئة املعدات التي ُتستخدم أثناء 

الدروس  إىل  واستندت  املوقعي،  التفتيش  عمليات 

 ٢٠١٤ لعام  املتكامل  امليداين  التمرين  من  املستفادة 

ملواصلة تطوير قامئة معدات التفتيش املوقعي. 

مناقشات  والعرشون  الثالثة  العمل  حلقة  وشملت 

قة يف أفرقة خرباء ُنظمت حسب التقنيات  مكثفة ومعمَّ

املستخدمة: التصوير املتعدد األطياف مبا فيه التصوير 

املشعة  النويدات  وتقنيات  الحمراء،  تحت  باألشعة 

والغازات الخاملة، والتقنيات الجيوفيزيائية، واألنشطة 

البيانات.  وإدارة  االتصاالت  أنشطة  فيها  مبا  الشاملة، 

هيكل  مثل  عامة  مواضيع  أيضاً  املشاركون  وناقش 

ومسائل  املوقعي  التفتيش  معدات  قامئة  ومحتوى 

الربامجيات والوثائق واإلجراءات يف الجلسات العامة. 

واملتطلبات  املعدات  مواصفات  من  عدد  َث  وُح��دِّ

التشغيلية، وتم الخلوص إىل نتائج وتوصيات مفيدة. 

املوقعي  التفتيش  عمل  خطة  مشاريع  تنفيذ  وبدأ 

استعراض  وأُج��ري  الجودة.  إدارة  بنظام  املتصلة 

إلجراءات مراقبة وثائق وإرشادات نظام مراقبة الجودة 

املوقعي. واستند االستعراض إىل  التفتيش  لدى شعبة 

الدروس املستفادة من التمرين امليداين املتكامل لعام 

٢٠١٤، وتقرير حلقة العمل الثانية والعرشين، واجتامع 

شعبة  يف  الجودة  إدارة  نظام  وثائق  بشأن  الخرباء 

استعراض  العملية  هذه  وشملت  املوقعي.  التفتيش 

بوضع  الخاصة  القياسية  العمل  إج��راءات  وتنقيح 

املوقعي  بالتفتيش  الخاص  الجودة  إدارة  نظام  وثائق 

بقامئة  الخاصة  العمل  تعليامت  وتنقيح  واستعراض 

وثائق هذا النظام املتداولة دوريًّا، ووضع وثائق نظام 

إدارة الجودة بشأن مكتبات التفتيش املوقعي )املكتبة 

اإللكرتونية، والنسخة املطابقة من املكتبة اإللكرتونية 

املتكامل، ومكتبة  املعلومات  إدارة  واملدرجة يف نظام 

مركز دعم العمليات، واملكتبة امليدانية(. 

ذت عملية االنتقال إىل نظام إدارة الوثائق الخاصة  وُنفِّ

بنظام إدارة الجودة من أجل استعراض وإقرار ما أُِعدَّ 

ح حديثاً من وثائق نظام إدارة الجودة التي تخص  أو ُنقِّ

شعبة التفتيش املوقعي. 

نظام  وثائق  تنقيح  أو  إعداد  لتنسيق  جهود  وُبذلت 

املوقعي  التفتيش  شعبة  تخص  التي  الجودة  إدارة 

وتتعلق باملواضيع ذات األولوية، مبا فيها الدعم الذي 

والصحة  املوقعي  التفتيش  لعمليات  املقر  يقدمه 

التدريب  ودعم  وإدارة  وتخطيط  واألمن،  والسالمة 

والتامرين امليدانية فيام يتعلق بالتفتيش املوقعي.

أنشطة  عن  ب��اإلب��الغ  املتعلق  امل��رشوع  سياق  ويف 

عمل  خطة  إطار  ضمن  املندرج  املوقعي،  التفتيش 

 ٢٠١٦ آب/أغسطس   ١ يف  بدأ  املوقعي،  التفتيش 

التفتيش  أنشطة  عن  املرحيل  التقرير  استعراض 

ووثيقة االستنتاجات األولية. ومن أجل استعراض هاتني 

مشفوعة  مفصلة  إرشادية  وثيقة  أُعدت  الوثيقتني، 

هة. وقدم سبعة مستعرِضني من  بقوائم القراءات املوجَّ

ومحتواهام  الوثيقتني  هيكل  عىل  تعليقاتهم  الخرباء 

التقني ومدى اتساقهام مع متطلبات املعاهدة. وتناول 

االستعراض أيضاً مختلف تقنيات التفتيش املوقعي التي 

 ٢٠١٤ لعام  املتكامل  امليداين  التمرين  يف  اسُتخدمت 

والتي تراوحت من تقنيات تحديد املواقع إىل التقنيات 

الجيوفيزيائية، كام تناول عنارص شاملة لعدة مجاالت. 

ويجري حاليًّا تجميع هذه التعليقات وتحليلها. 

عىل  تقنية  تحسينات  إدخال  إىل  الحاجة  ُحددت  وقد 

التمرين  خالل  املوقعي  للتفتيش  اإللكرتونية  املكتبة 

تنفيذ  األمانة  وواصلت   .٢٠١٤ لعام  املتكامل  امليداين 

هذه التحسينات خالل عام ٢٠١٦، مع الرتكيز عىل توسيع 

وتعزيز وظائف املكتبة اإللكرتونية يف املقر ويف امليدان.

التدريب

نشاط نيفادا التعريفي

بوالية  فيغاس  الس  يف  التعريفي  نيفادا  نشاط  ُعقد 

يف  الوطني  لألمن  نيفادا  موقع  يف  وتحديداً  نيفادا، 

الواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة ١٦-٢٠ أيار/مايو 

مفتيش  تعريف  يف  النشاط  أهداف  ومتثلت   .٢٠١٦

الوطنيني  التقنيني  والخرباء  البدالء  املوقعي  التفتيش 

التفجريات  تجارب  مواقع  للرصد يف  القابلة  بالظواهر 

العمليات  عىل  املشاركني  وإطالع  القدمية،  النووية 

التجريبية امليدانية التي تشرتك يف سامتها مع أنشطة 

تجارب التفجريات النووية، واستكشاف إمكانية القيام 

مواقع  يف  املستقبل  يف  باملعاهدة  تتعلق  بأنشطة 

تجارب التفجريات النووية القدمية. 

مثلوا  مشاركاً   5٠ مجموعه  ما  النشاط  يف  وش��ارك 

املحددة  الست  الجغرافية  املناطق  من  بلداً   3٠

خربتهم  أساس  عىل  املشاركون  واختري  يف املعاهدة. 

يف املراقبة البرصية والتقنيات السيزمية والجيوفيزياء 

نشطني  كمشاركني  خربتهم  وكذلك  غاما  أشعة  ورصد 

وكان النشاط  السابقة.  املوقعي  التفتيش  فعاليات  يف 

املوقعي  التفتيش  ملفتيش  مسبوقة  غري  فرصة  مبثابة 

النووية  التفجريات  تجارب  بقايا  من  للتعلم  البدالء 

بأنَّ  املشاركون  وأف��اد  وتحليلها.  وفحصها  القدمية 

النشاط ساعد عىل سد الفجوات بني التدريب النظري 

السابق واملراقبة والتحليل املبارشين للظواهر املرتبطة 
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ومثَّل  الباطنية.  النووية  للتفج�ات  الفعلية  بالتجارب 

نشاط نيفادا التعريفي معلً� رئيسيا يف أنشطة تدريب 

مفتيش التفتيش املوقعي البدالء، ألنه كان األول عىل 

التفج�ات  تجارب  موقع  يف  يستضاف  الذي  اإلطالق 

النووية السابق يف الواليات املتحدة.

نظام التدريب اإللكتروني اخلاص 
بالتفتيش املوقعي

زار مطورو نظام التدريب اإللكرتو¥ واملحاكاة الخاص 

املؤ»تة  النظم  بحوث  معهد  من  املوقعي  بالتفتيش 

لعموم روسيا األمانة يف آب/أغسطس ٢٠١٦ للمشاركة 

يف دورة تعريفية بشأن النموذج األويل للجيل القادم 

إدارة  املتكامل/نظام  املعلومات  إدارة  نظام  من 

نظام  مع  تكامله  تحقيق  بهدف  امليدانية  املعلومات 

م املطوِّرون  املحاكاة الخاص بالتدريب اإللكرتو¥. وقدَّ

نظام  من  عة  املجمَّ البيانات  رؤية  يتيح  أوليا  تصميً� 

قياسات  بشأن  اإللكرتو¥  بالتدريب  الخاص  املحاكاة 

الجاذبية واملجاالت املغنطيسية وأشعة غاما يف أدوات 

زال  وما  املوقعي.  بالتفتيش  الخاصة  املعلومات  إدارة 

تطوير النموذج األويل للنظام مستمرا.

تطوير التعلم اإللكتروني

الصحة  بشأن  اإللكرتو¥  للتعلم  Èيطتان  اسُتحدثت 

النميطة  لتطوير  املوقعي  التفتيش  إطار  يف  والسالمة 

الجديدتان عىل مجاالت  النميطتان  ز  وُتركِّ التمهيدية. 

املخاطر أثناء إطالق عمليات التفتيش املوقعي وإقامة 

الدخول  نقطة  إىل  والوصول  العمليات،  دعم  مركز 

وإقامة قاعدة العمليات، واألع�ل امليدانية والعمليات 

ومركز  التفتيش  أنشطة  وإنجاز  العمليات،  قاعدة  يف 

دعم العمليات واالستجابة يف حاالت الطوارئ. و»ثل 

للتحض�   Ñمهم  Ñمرجعي موردين  النميطتان  هاتان 

وقد  البدالء،   Ñللمفتش الثالثة  التدريبية  للدورة 

أضيفتا إىل مكتبة التعلم اإللكرتو¥ عىل بوابة املعرفة 

 Ñتدريبي موردين  Öثابة  ستكونان  ك�  والتدريب. 

تنشيطيÑ طوال مدة دورة التدريب. 

وقد ُأنجزت تحديثات تقنية يف Èيطة التعلم اإللكرتو¥ 

الستيعاب  املتكامل  املعلومات  إدارة  بنظام  الخاصة 

أولية  خطوات  واتُّخذت  السعة.  املنخفضة  الوصالت 

نظام  منصة  عىل  بعد  عن  املتاح  التدريب  لتطوير 

التعلم  بنميطة  وربطه  املتكامل  املعلومات  إدارة 

اإللكرتو¥ للنظام.

الثالثة  التدريبية  للدورة  التمهيدية  الدورة  وُعقدت 

للمفتشÑ البدالء يف سلوفاكيا يف الفرتة ١٦-٢٨ ترشين 

ليشت  مركز  ويف  تسفولن  يف   ٢٠١٦ األول/أكتوبر 

من  ما مجموعه ٧٤ متدرباً  الدورة  للتدريب. وحرض 

٤٦ دول موقِّعة. 

أساس متÑ الكتساب  إرساء  الدورة  الغرض من  وكان 

الكفاءات الالزمة للمشاركة يف عملية تفتيش موقعي 

أساسيا  تدريباً  الــدورة  ــرت  ووفَّ امليدان.  يف  وللعمل 

املعاهدة  فيها  Öا  بالتفتيش،  املرتبطة  املواضيع  عىل 

وعمليات  املوقعي،  بالتفتيش  املتعلقة  وأحكامها 

التفتيش املوقعي وإجراءاته، وبص�ت االنفجار النووي 

وتلقى  باملالحظة.  الجديرة  وِس�ته  األريض  تحت 

الرصد  مجاالت  يف  جامعاً  عمليا  تدريباً  املشاركون 

البرصي األريض واملعاينة البيئية ورصد إشعاعات غاما. 

استع�ل  عىل  ميدانيا  »ريناً  أيضاً  الدورة  وتضمنت 

واملالحة،  ه  التوجُّ ومعدات  األساسية  االتصاالت  نظم 

وتنظيم عمل فريق التفتيش، Öا يف ذلك إدارة شؤون 

الرسية والصحة واألمان واملبادئ األمنية وفقاً لقواعد 

التفتيش املوقعي اإلجرائية. 

املشاركون يف الدورة التمهيدية للمفتشÑ البدالء (سلوفاكيا).
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ق للتجربتني  رصد نظام التحقُّ
النوويتني اللتني أعلنت عنهام 

جمهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية

إنَّ جمع األدلة عن التجارب النووية وتوفري البيانات وتحليالتها يف الوقت املناسب للدول املوقِّعة 

لهام يف صميم مهام منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. 

وقد اخُترب استعداد اللجنة لالضطالع بهذه املهمة مرتني يف عام ٢٠١٦ من خالل التجربتني النوويتني 

اللتني أعلنت عنهام جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف ٦ كانون الثاين/يناير و٩ أيلول/سبتمرب. 

وقبل عام ٢٠١٦، كانت جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد أجرت ثالث تجارب نووية يف 

األعوام ٢٠٠٩ و٢٠١١ و٢٠١3. 

وبلغت الفرتة الفاصلة بني تجربتي عام ٢٠١٦ تسعة أشهر. وُتَعدُّ 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. وُتبنيِّ النتائج أنَّ قدرات شبكة نظام الرصد الدويل 

وهي  الروتينية  العمليات  يخص  فيام  الكامل  النضج  مرحلة  من  تقرتب  الدويل  البيانات  ومركز 

جاهزة للتعامل مع األحوال التي ستسود بعد بدء نفاذ املعاهدة.

إحاطة صحافية يف ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠١٦ )فيينا(.
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التجربتان النوويتان املعلن 
عنهما في عام ٢٠١٦

املعلن  التجربت�  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  كشفت 

مت البيانات عىل الدول املوقِّعة يف وقت  عنه�. وُعمِّ

مؤ�تة  منتجات  املوقِّعة  الــدول  وتلقت  آ�.  شبه 

ملركز  التشغييل  الدليل  ملرشوع  وفقاً  ومستعرَضة 

النمطية لألحداث  النرشات  الدويل. وصدرت  البيانات 

املفروزة ضمن الحدود الزمنية ملا بعد دخول املعاهدة 

حيز النفاذ. 

املؤ�تة  النمطية  األحــداث  قوائم  جميع  وصــدرت 

(SEL1 وSEL2 وSEL3). ووفر ذلك للمحلل� منطلقاً 

جيداً ملواصلة صقل الحلول املؤ�تة. 

الثا�/ كانون   ٦ يف  وقع  الذي  الحدث  عن  ولإلبالغ 

بيانات  حة  املنقَّ األحداث  نرشة  يف  اسُتخدمت  يناير، 

عىل  تراوحت  سيزمية  محطة   ١٠٢ من  مستمدة 

(االتحاد   PS37) درجــات   ٤ ب�  املسافة  صعيد 

درجة  و١٦٥  كوريا))  (جمهورية   PS31و الــرويس) 

 ٨٣ من  بيانات  واسُتخدمت  (األرجنت�)).   PS1)

وكانت  املوقع.  لحساب  املحطات  هذه  من  محطة 

Çا  أي  مربعاً،  كيلومرتاً   ١٩٣ الخطأ  إهليلج  مساحة 

الخاصة  املعاهدة  رشوط  ضمن   Ðكب بهامش  يندرج 

الداخلية  املوجة  قدر  وُحــدد  املوقعي.  بالتفتيش 

بواقع ٤٫٨٢.

حة بشأن الحدث  واسُتخدمت يف نرشة األحداث املنقَّ

الذي وقع يف ٩ أيلول/سبتمرب بيانات من ١٠٨ محطات 

ه�   PS31و  PS37 املحطتان  كانت  حيث  سيزمية، 

واسُتخدمت  األبعد.  هي   PS1 واملحطة  ــرب  األق

املوقع.  لحساب  محطة   ٩٧ من  مستمدة  بيانات 

مربعاً، كيلومرتاً   ١٥٢ الخطأ  إهليلج  مساحة  وكانت 

املعاهدة  رشوط  ضمن   Ðكب بهامش  يندرج  Çا  أي 

الخاصة بالتفتيش املوقعي. وُحدد قدر املوجة الداخلية 

بواقع ٥٫٠٩، وهو األكرب من ب� التجارب الخمس التي 

أعلنت عنها جمهورية كوريا الشعبية الدÚقراطية. 

الحدث  اكتشفت  التي  املحطات   ٢ الشكل  ويب� 

الواقع يف ٩ أيلول/سبتمرب ك� وردت يف نرشة األحداث 

الشكل�  ب�  مقارنة   ٣ الشكل  ويعرض  حة.  املنقَّ

املوجي� للمحطت� األقرب إىل الحدث� التجريبي� يف 

عام ٢٠١٦.

كبÐين   ٢٠١٦ عام  شهده�  اللذان  الحدثان  كان 

بحيث يرصده� عدد كاف من املحطات وبحيث ُترى 

البيانات  أساس  عىل  بوضوح  التفجÐية  خصائصه� 

ُصنف  وقد  وحدها.  السيزمية  املحطات  من  الواردة 

النرشة  أنَّ له� خصائص غÐ زلزالية يف  الحدثان عىل 

النمطية عن األحداث املفروزة.

لدى  الجوي  الغالف  عل�ء  أجرى  الحالت�،  كلتا  ويف 

مركز البيانات الدويل حسابات انتقال باستخدام èاذج 

 éاألورو املركز  املستقاة من  الجوية  األرصاد  توقعات 

للتنبؤ Çوعد وصول  لتنبؤات الطقس املتوسطة األمد 

املوقع  من  الخاملة  والغازات  الجسي�ت  انبعاثات 

الذي حدده التحليل السيزمي إىل محطات النويدات 

 ê اآلن،  وحتى  الدويل.  الرصد  لنظام  التابعة  املشعة 

التسجيل السيزمي للتجربت�  ُيكتشف أيُّ ارتباط ب� 

واملالحظات الخاصة بالنويدات املشعة.

األدوات  من  مجموعة  وضع  عىل  األمانة  وتعكف 

للتحليل الخاص ملجموعة مختارة من األحداث. ومن 

ب� هذه األدوات تقنية تستند إىل املضاهاة التقاطعية 

حة بالنسبة  لتنقيح املوقع الوارد يف نرشة األحداث املنقَّ

الحدث  أنَّ  التقنية  إىل حدث رئييس. وتب�َّ من هذه 

 ٠٫٤٦ بعد  عىل  يوجد  أيلول/سبتمرب   ٩ يف  وقع  الذي 

كيلومرت إىل الرشق وإىل الش�ل قليًال من الحدث الذي 

وقع يف ٦ كانون الثا�/يناير (انظر الشكل ١). 

عنه�،  املعلن  التجربت�  إىل  االستجابة  إطــار  ويف 

الدول  لفائدة  تقنية  إحاطة  جلسات  اللجنة  عقدت 

نظام  إليها  توصل  التي  النتائج  ملناقشة  املوقِّعة 

التحقق. وقدمت اللجنة الشكر لألمانة عىل استجابتها 

التي  التقنية  ولإلحاطات  املناسب  الوقت  يف  للحدث� 

ق  قدمتها. وأعربت أيضاً عن ارتياحها ألداء نظام التحقُّ

الخاص باملعاهدة. 

بيانات  املوقِّعة  الــدول  ألقت  االجت�عات،  وخالل 

الدول  وشجبت  الوطنية.  مواقفها  فيها  أوضحت 

السلبية  اآلثــار  من  القلق  عن  وأعربت  التجربت�، 

واألمــن  السلم  عىل  التجارب  تلك  ملثل  الخطÐة 

الدولي�، وعن رفضها إلجراء جميع تجارب التفجÐات 

النووية. ودعت جمهورية كوريا الشعبية الدÚقراطية 

أخرى،  نووية  تجارب  أيِّ  إجــراء  عن  اإلحجام  إىل 

لبدء  امللح  والطابع  األهمية  عىل  داً  مجدَّ وأكــدت 

نفاذ املعاهدة. 

كيلومرت (رشق/غرب)

ن)
ثوا

ي (
بق

ملت
ا

ب)
نو

/ج
�ل

(ش
رت 

وم
كيل

جلسة اللجنة التحضÐية املعقودة يوم ٧ كانون الثا�/يناير 
٢٠١٦ (فيينا).

 ٢٠١٦ عام  يف  الواقع�  الحدث�  ب�  النسبية  املسافة  تقديرات   -١ الشكل 

كمرجع  البيضاء)  (النقطة  الثا�/يناير  كانون  يف  الواقع  الحدث  باستخدام 

أيلول/ حدث  ويقع  الحمراء).  (النقطة  أيلول/سبتمرب  يف  الواقع  للحدث 

سبتمرب عىل بعد ٠٫٤٦ كيلومرت إىل رشق ش�ل رشق حدث كانون الثا�/يناير.
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الشكل ٢- محطات نظام الرصد الدويل التي رصدت الحدث الذي وقع يف 

حة. �ثل املثلثات  ٩ أيلول/سبتمرب ٢٠١٦ ك� وردت يف نرشة األحداث املنقَّ

املحطات  الجوفاء  املثلثات  و�ثل  الرئيسية؛  السيزمية  املحطات  دة  املسوَّ

السيزمية املساعدة.

الحدث¥  إىل  األقرب  للمحطت¥  املوجي¥  الشكل¥  ب¥  مقارنة   -٣ الشكل 

رأسية  إلشارة  تفصيل  عن  عبارة  الداخيل  اإلطار   .٢٠١٦ عام  يف  التجريبي¥ 

عريضة النطاق.

اجت�ع اللجنة التحض¸ية بشأن التجربة النووية املعلن عنها يوم ٦ كانون 

الثاº/يناير ٢٠١٦ (فيينا).

Broadband vertical signal from array station KSRS

Broadband vertical signal from array station USRK

January 6, 2016

September 9, 2016

January 6, 2016

September 9, 2016

KSRS

USRK





تحسني األداء والكفاءة  41 

تحسني 
األداء 

والكفاءة

تسعى اللجنة، يف جميع مراحل عملية إنشاء نظام التحقق مبقتىض املعاهدة، إىل تحقيق الفعالية 

الوطنية(  البيانات  ومراكز  املوقِّعة  الدول  )أي  معها  املتعاملني  احتياجات  ومراعاة  والكفاءة 

والتحسني املستمر، من خالل تنفيذ نظامها الخاص بإدارة الجودة. ويهدف تنفيذ هذا النظام إىل 

ضامن أن يكون املسعى نحو إنشاء نظام التحقق ممتثاًل ملقتضيات املعاهدة وبروتوكولها ووثائق 

اللجنة ذات الصلة. 

وُيَعدُّ إنشاء نظام إدارة الجودة عملية مستمرة صوب بلوغ األهداف والغايات املحددة يف سياسات 

اللجنة املتعلقة بالجودة، خاصة زرع بذور ثقافة الجودة داخل األمانة.

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

مواصلة تطوير نظام إدارة الجودة وتوطيده

تعزيز أداة اإلبالغ عن األداء وتحسني مؤرشات 

األداء الرئيسية 

التقييم التقني للتشغيل التدريجي

ملركز البيانات الدويل 

حلقة العمل الخاصة بإدارة الجودة لعام ٢٠١٦ )فيينا(.



 نظام إدارة 
اجلودة

واصلت اللجنة، من أجل ضامن استمرار توفري منتجات 

الجودة  إدارة  نظام  تحسني  الجودة،  عالية  وخدمات 

ميكن  حي  نظام  الجودة  إدارة  ونظام   .2016 عام  يف 

احتياجات  عىل  اللجنة  تركيز  مع  يتامىش  مبا  تعديله 

وعىل  الوطنية  البيانات  ومراكز  املوقِّعة   ال��دول 

التحسني املستمر. 

الوثائق املتصلة  وجرى توطيد اإلجراء الخاص مبراقبة 

لنظام  بالنظام وترميزها؛ وُنرشت صيغة جديدة متاماً 

وتتضمن  الجودة.  إدارة  بنظام  الخاص  الوثائق  إدارة 

محددة  مبواصفات  تكييف  عملية  الصيغة  ه��ذه 

لتيسري توزيع الوثائق التقنية عىل الدول املوقِّعة من 

تعزيز  يف  تقدم  وأُحرز  األمانة.  بيانات  قاعدة  خالل 

مبنتجات  املوظفني  وعي  وزيادة  الجودة  إدارة  نظام 

نظام  استخدام  يف  كبرية  زيادة  هذا  ويشمل   النظام. 

إدارة الوثائق. 

بشأن  املوقِّعة  الدول  مع  مناقشاتها  اللجنة  وواصلت 

إدارة  بنظام  املتعلقة  للمصطلحات  م��رد  وض��ع 

األمانة  نطاق  عىل  املعتَمد  النهج  وُيَعدُّ  الجودة. 

وتبادلها  املشرتكة  املصطلحات  إدارة  يخص  فيام 

نظام  بتطوير  املرتبطة  الجارية  األنشطة   أح��د 

إدارة الجودة.

عىل  بالجودة،  املتعلقة  سياساتها  يف  اللجنة،  وتركز 

فهي  ولذلك،  معها.  املتعاملني  احتياجات  مراعاة 

ال��واردة  التعقيبات  ملسألة  األولوية  إعطاء  ُتواِصل 

املستخدمني  ُتَعدُّ  التي  الوطنية  البيانات  مراكز  من 

وتشجع  وخدماتها.  اللجنة  ملنتجات  الرئيسيني 

وعىل  تعقيباتها  توفري  عىل  املراكز  تلك  املنظمة 

استعراض  القامئة وعىل  القنوات  عرب  تساؤالتها  إحالة 

تتخلل  التي  املتابعة  جلسات  أثناء  التوصيات   تنفيذ 

حلقات العمل.

تنفيذ  حالة  عن  ثاً  محدَّ تقريراً  األمانة  وقدمت 

السابقة  العمل  حلقات  عن  املنبثقة  التوصيات 

الخاصة  العمل  حلقة  خالل  الوطنية  ملراكز البيانات 

مبراكز البيانات الوطنية، التي ُعقدت يف دبلن يف الفرتة 

٩-13 أيار/مايو 2016.

وللحصول عىل تعقيبات بشأن حالة تنفيذ نظام إدارة 

إلجراء  دوليني  خبريين  مع  األمانة  تعاقدت  الجودة، 

استعراض نظراء مخصص للنظام املذكور. وقد نوقشت 

حلقة  أثناء  وتوصياته  النظراء  استعراض  استنتاجات 

التي نظمتها األمانة يف  العمل الخاصة بإدارة الجودة 

عام 2016.

لعام  الجودة  بإدارة  الخاصة  العمل  حلقة  وُعقدت 

الثاين/نوفمرب  ترشين   30 إىل   28 من  فيينا،  يف   2016

2016. وكان الهدف من الحلقة استعراض سري تنفيذ 

وتحسني  عليه،  تعليقات  وجمع  الجودة  إدارة  نظام 

استخدام  وضامن  مستعمليه،  لدى  النظام  ذلك  فهم 

منه.  املتوخى  الغرض  تلبية  يف  واستمراره  النظام 

رفيع  استعراض  إج��راء  يف  الرئييس  املوضوع  ومتثَّل 
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مستودع وثائق نظام إدارة الجودة للفرتة  2016-2014
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الجودة  إدارة  نظام  تنفيذ  يف  املحرز  للتقدم  املستوى 

فحص  إجــراء  املناقشات  وشملت  ــ�الً.  إج وحالته 

مثل  الجودة،  إدارة  لنظام  الرئيسية  للعنارص  ل  مفصَّ

الجودة،  شؤون  ودليل  بالجودة،  املتعلقة  السياسة 

بالتحقق  املتعلقة  العمليات  بخرائط  الخاص  والدليل 

(مؤرشات األداء الرئيسية)، ودليل مقاييس العمليات، 

للقواعد  لة  مفصَّ قا£ة  ووضع  األداء،  رصد  وأدوات 

الحلقة  واستعرضت  الوثائق.  إدارة  ونظام  اإلجرائية، 

أيضاً إطار األمانة الخاص برصد األداء واختباره ونهجها 

التحقق.  لنظام  التدريجي  التشغيل  عملية  تقييم  يف 

وقد أتاحت مشاركة منظمة حظر األسلحة الكيميائية 

للمشارك¶  الفرصة  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة 

الجودة  إدارة  نظام  تنفيذ  مجال  يف  خرباتهم  لتبادل 

العمل  إليها. وحرض حلقة  ينتمون  التي  املنظ�ت  يف 

للطاقة  الدولية  الوكالة  ومن  بلداً  من ١٤  ٤٤ مشاركاً 

الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ومن األمانة

تة.  الفنية املؤقَّ

رصد األداء

اإلبــالغ  أداة  تحس¶  عىل  عملها  األمــانــة  واصلت 

يف  جديدة  صيغة  وُأصــدرت   .(PRTool) األداء  عن 

وهي:  جديدة،  مقاييس  سبعة  تضمنت   ٢٠١٦ عام 

بجسي�ت  الخاصة  املنتجات  ملوقوتية  مقياس 

بيانات  لنوعية  مقاييس  وثالثة  املشعة،  النويدات 

الشكل  بيانات  لنوعية  ومقياسان  الخاملة،  الغازات 

املوجي.  الشكل  منتجات  ملوقوتية  ومقياس  املوجي، 

الجديدة  للصيغة  املصاحبة  الوثائق  وتتضمن 

ض�ن  أجل  من  العمليات  Çقاييس  لدليل  تنقيحات 

واملعلومات املقاييس  تعاريف  ب¶  التام  االتساق 

املبلغ عنها.

يف   "PRTool" األداة  استخدام  األمانة  وواصلت 

والبيانات  العمليات  نوعية  وتقييم  األداء  رصــد 

التحقق  نــظــام  بتطوير  املتعلقة  واملــنــتــجــات 

وتشغيله املؤقت.

التقييم 

التشغيل  خطة  إطار  يف  كاملة  تجربة  ألول  تحضËاً 

التدريجي ملركز البيانات الدويل، أجرت األمانة تحديثاً 

االسرتاتيجي  اإلطــار  ُيــريس  األويل  املخطط  ملــرشوع 

اجت�ع  من  ــواردة  ال التعليقات  يشمل  Çا  للتقييم 

 .٢٠١٦ حزيران/يونيه  يف  الدويل  البيانات  مركز  خرباء 

ويتضمن  التقييم،  متطلبات  األويل  املخطط  ويحدد 

عرضاً موجزاً ملنهجية التقييم. ك� وضعت األمانة إطاراً 

أثناء  التقييم  أنشطة  توجيه  يف  به  ُيسرتشد  تقييميÒا 

أيلول/  ١٤ إىل   ١ من  الفرتة  يف  أُجريت  التي  التجربة 

سبتمرب ٢٠١٦. 

تحليًال  األمــانــة  أجــرت  التجربة،  إنــجــاز  وعقب 

بشأن  التقرير  وصاغت  املجموعة،  للمعلومات 

التقييم التقني. 

اللجنة،  عقدت   ،٢٠١٦ عام  من   Ëاألخــ الربع  ويف 

الذرية ومنظمة  للطاقة  الدولية  الوكالة  باالشرتاك مع 

األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومكتب األمم املتحدة 

يف  تنسيقيÒا  اجت�عاً  والجرØة،  باملخدرات  املعني 

السنوي  التقييم  ألسبوع  التحضËية  األعــ�ل  إطار 

سُيعقد  الذي  بالتقييم،  املعني  املتحدة  األمم  لفريق 

 .٢٠١٧ أيار/مايو   ١٩ إىل   ١٥ من  الفرتة  يف  فيينا  يف 

لتبادل  الفريق  ألعضاء  فريداً  محفًال  الحدث  وسيتيح 

املعلومات بشأن األنشطة األخËة وامل�رسات الفضىل 

والدروس املستفادة.

سبعة مقاييس جديدة يف الصيغة الجديدة من أداة اإلبالغ عن األداء 

(PRTool) الصادرة يف عام ٢٠١٦.

حلقة العمل الخاصة بإدارة الجودة لعام ٢٠١٦ (فيينا).
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املقرتنة  التكنولوجيات  بشأن  عمل  وحلقات  تدريبية  دورات  املوقِّعة  للدول  اللجنة  توفر 

البيانات  ومركز  الدويل  الرصد  نظام  وهي  أال  التحقق؛  نظام  عليها  يقوم  التي  الثالث  بالدعائم 

والقانونية  والدبلوماسية  السياسية  الجوانب  بشأن  وكذلك  املوقعي،  والتفتيش  ال��دويل 

عىل  القرار  صنع  وق��درات  العلمية  القدرات  تعزيز  عىل  ال��دورات  هذه  وتساعد  للمعاهدة. 

املوقِّعة  الدول  قدرة  تطوير  عىل  املعاونة  أجل  من  الصلة  ذات  املجاالت  يف  الوطني  املستوى 

املعاهدة  تواجه  التي  والعلمية  والتقنية  والقانونية  السياسية  للتحديات  بفعالية  التصدي  عىل 

ونظامها التحققي.

ويف بعض الحاالت، توفر اللجنة معدات إىل مراكز البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرتها عىل 

ومنتجات  الدويل  الرصد  نظام  بيانات  إىل  الوصول  خالل  من  التحقق  نظام  يف  بنشاط  املشاركة 

الوطنيون  الخرباء  التي ميلكها  والخربات  املعارف  تحديث  ويلزم  وتحليلها.  الدويل  البيانات  مركز 

ن. ع وتحسُّ باالستفادة مام تشهده التكنولوجيات من توسُّ

من  املعنية  الجهات  األنشطة جميع  تلك  ن  مُتكِّ املوقِّعة،  للدول  التقنية  القدرات  تعزيز  وبفضل 

نظام  وراء  من  تجنيها  التي  والعلمية  املدنية  باملنافع  التمتع  ومن  املعاهدة  تنفيذ  يف  املشاركة 

التحقق الخاص باملعاهدة. 

وُتعقد الدورات التدريبية يف مقر اللجنة يف فيينا ويف مواقع أخرى، وكثرياً ما يكون ذلك مبساعدة 

خالل  ومن  للجنة  العادية  امليزانية  خالل  من  القدرات  بناء  برنامج  وميوَّل  املضيفة.  الدول  من 

التربعات. وتستهدف جميع أنشطة التدريب مجموعة جيدة التحديد، وتعرض مضموناً مفصاًل، 

املجتمع وأوساط  العلمية  األوساط  يف  التوعية  أنشطة  من  وغريها  التعليمية  املنصة  لها  وتكمِّ

املدين األوسع.

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 

عرض إيضاحي لتحليل 

البيانات يف مركز البيانات 

الدويل )فيينا(.

بن�اء الق�درات 
املتكاملة
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أنشطة بناء 
القدرات

مجال  يف  أنشطتها  نطاق  توسيع  اللجنة  واصلت 

التعليم والتوعية يف عام ٢٠١٦ يف إطار نهجها املتكامل 

لبناء القدرات. 

تدريبية  دورات   ٦ عىل  األنشطة  تلك  اشتملت  وقد 

تدريبية  دورة  و١١  وطنية،  بيانات  مراكز  يف  ُعقدت 

تكنولوجية  عمل  حلقة  و١٣  املحطات،  يل  ملشغِّ

مركزي  يف  ُعقدتا  عمل  وحلقتي  تقني£ا،  واجت¥عاً 

وتركيب  قدرات،  بناء  نظم   ٧ ومْنح  وطني»،  بيانات 

نظم  لدعم  سياسة  ووضع  قــدرات،  لبناء  نظاماً   ١١

برامجية  تطوير  يف  واالستمرار  (الصيانة)،  قدرات  بناء 

عة.  ’مراكز البيانات الوطنية‘ (NDC in a box) املوسَّ
االستفسارات  عىل  الــردود  أيضاً  الخدمات  وشملت 

منظمة  مجتمع  وأعضاء  املوقِّعة  الدول  من  الــواردة 

املعتَمدين  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 

بشكل عام. 

وُعقدت ندوة خاصة ºعاهدة الحظر الشامل للتجارب 

النووية، بعنوان: "العلم والدبلوماسية من أجل السالم 

الحظر  معاهدة  عىل  عاماً   ٢٠ مرور  ذكرى  واألمــن: 

كانون   ٢٥ من  الفرتة  يف  النووية"،  للتجارب  الشامل 

الثاÇ/يناير إىل ٤ شباط/فرباير ٢٠١٦، وكانت األوىل يف 

بالذكرى  لالحتفال  العام  خالل  امللتقيات  من  سلسلة 

السنوية العرشين للمعاهدة. وتضمنت الندوة Ìائط 

فيينا  يف  أسبوع»  ملدة  ُعقدت  وندوة   Çإلكرتو تعلم 

مبارشة  بثها  أيضاً  تم  الدراسية  الحلقات  بأسلوب 

عىل اإلنرتنت. 

التسلح،  وسباق  النووية  التجارب  املواضيع  وشملت 

ودور املعاهدة يف نظام عدم انتشار األسلحة النووية، 

والحد من األسلحة والتحقق منها عىل أساس متعدد 

مداوالت   Óيحا بتمرين  الندوة  واخُتتمت  األطراف. 

الشامل  الحظر  معاهدة  ملنظمة  التنفيذي  املجلس 

موقعي  تفتيش  إجراء  طلب  بشأن  النووية  للتجارب 

املفاهيم  تطبيق  من  املشارك»  ن  مكَّ ºا  املستقبل  يف 

واألفكار التي نوقشت خالل الندوة.

وشارك زهاء ٦٥٠ شخصاً من جميع املناطق الجغرافية 

عرب  أو  الشخيص  بالحضور  ا  إمَّ الندوة  يف  للمعاهدة 

اإلنرتنت. وكان من ب» املشارك» دبلوماسيون مقيمون 

يف فيينا، وممثلو منظ¥ت دولية أخرى، وموظفو مراكز 

وأكادÛيون،  محطات،  لو  ومشغِّ الوطنية،  البيانات 

وممثلو املجتمع املدÇ ووسائط اإلعالم. وكانت جميع 

ق  الدول املدرجة يف املرفق ٢ التي Ü توقِّع أو Ü تصدِّ

عىل املعاهدة تقريباً ممثَّلة يف الندوة. 

يومي مياÌار  يف  وطنية  دراسية  حلقة  وُعقدت 

حكومة  جهود   Ýلتيس  ٢٠١٦ ßوز/يوليه  و٧   ٦

عىل  تصديقها  إجراءات  استك¥ل  إىل  الرامية  مياÌار 

الدولة  وزيــر  الدراسية  الحلقة  وحرض  املعاهدة. 

للشؤون الخارجية. 

األمم  زمــاالت  لربنامج  نشاطاً  اللجنة  واستضافت 

 ،٢٠١٦ أيلول/سبتمرب  يف  السالح  نزع  بشأن  املتحدة 

التحقق وßرين  ºا يف ذلك سلسلة عروض عن نظام 

منضدي يف مجال التفتيش املوقعي.

ويف يومي ٢٧ و٢٨ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٦، اجتمع 

والهند  والçويج  والص»  باكستان  من  عاملاً   ٤٠ نحو 

تة  املؤقَّ الفنية  واألمانة  األمريكية  املتحدة  والواليات 

ب»  الثانية  العمل  حلقة  انعقاد  ºناسبة  بيج»  يف 

للمناقشات  منتدى  العمل  حلقة  وأتاحت  العل¥ء. 

التقنية والفنية ب» العل¥ء من دول املرفق ٢، وكذلك 

تنمية القدرات يف املجاالت التقنية لنظام التحقق من 

ب»  عالقات  بناء  العمل  حلقة  واستهدفت  املعاهدة. 

برصد  املتعلقة  املجاالت  يف  يشاركون  الذين  العل¥ء 

التجارب النووية يف الدول املتبقية املدرجة يف املرفق ٢ 

ومناقشة قدرات نظام التحقق.

السمعي  الرصد دون  تكنولوجيا  وُعقدت حلقة عمل 

لعام ٢٠١٦ يف إكوادور يف الفرتة من ٧ إىل ١١ ترشين 

الثاÇ/نوفمرب ٢٠١٦. واجتذبت الحلقة ٨٤ مشاركاً من 

ومناقشة  لعرض  دويل  محفل  ºثابة  وكانت  بلداً،   ٢٨

أوجه التقدم يف بحوث الرصد دون السمعي.

إلكرتونية  تعليمية وتدريبية  اللجنة مواد  ك¥ روجت 

موقع  الخاصة عىل  من خالل صفحتها  املعاهدة  عن 

منها  مجموعة،   ١٧ اآلن  يضم  الــذي   ،iTunes U

قابًال  ا  ملف£  ٤١٥ من   ëأك تضم  دراسية  دورات  أربع 

"العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن: ذكرى مرور ٢٠ عاماً عىل 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" (فيينا).
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عدد  بلغ   ،٢٠١٦ عام  نهاية  وبحلول  باملجان.  للبحث 

من  أكرث  وزاره   ،٢  75٠ من  أكرث  املوقع  يف  املشرتكني 

٠٠٠ ١٦ شخص، وشهد املوقع أكرث من ٠٠٠ ٢٠ عملية 

تحميل ملواده.

الدورة التمهيدية اإلقليمية 
للتفتيش املوقعي

ُعقدت الدورة التمهيدية اإلقليمية الحادية والعرشون 

التابعة  للتفتيش املوقعي يف منطقة تجارب أوفربريغ 

 ١7-١٠ الفرتة  يف  أفريقيا  جنوب  يف  دينيل  ملؤسسة 

األرض  علوم  مجلس  واستضافها   .٢٠١٦ نيسان/أبريل 

الدمار  أسلحة  انتشار  لعدم  أفريقيا  جنوب  ومجلس 

املتدربني  تعريف  إىل  ال��دورة  وهدفت  الشامل. 

املوقعي،  بالتفتيش  املتعلقة  وأحكامها  باملعاهدة 

املوقعي  التفتيش  وم��ع��دات  أنشطة  واستعراض 

عملية  عىل  ال��دورة  واشتملت  العميل.  والتدريب 

فرصة  للمشاركني  أتاحت  يومني،  ملدة  ميداين  تدريب 

تطبيق الخربات التي اكتسبوها حديثاً بطريقة عملية 

الضوء  امليداين  التدريب  عملية  وسلطت  ومتكاملة. 

أثناء  امليداين  الفريق  بها  يقوم  التي  املهام  عىل  أيضاً 

وشارك  املحتملة.  والتحديات  املوقعي  التفتيش  بعثة 

يف الدورة ما مجموعه 73 متدرباً من 33 دولة موقِّعة 

املتدربون  ومثَّل  نطاقاً.  األوسع  أفريقيا  منطقة  يف 

وزارات حكومية ومؤسسات وطنية تقنية وعلمية من 

النووية  الطاقة  ولجان  السيزمولوجية  املراصد  قبيل 

وإضافة  األكادميية.  واألوس���اط  البحوث  وهيئات 

إرسائيل  من  ون  ميرسِّ ال��دورة  يف  ش��ارك  ذل��ك،  إىل 

موقعي  تفتيش  خ��رباء  وكذلك  والنمسا،  والعراق 

من األمانة.

مشاركة اخلبراء 
من البلدان النامية

 ،٢٠٠7 عام  يف  بدأ  م��رشوع،  تنفيذ  اللجنة  واصلت 

يف  النامية  البلدان  من  خ��رباء  مشاركة  لتسهيل 

املرشوع  هذا  ويرمي  الرسمية.  التقنية  اجتامعاتها 

القدرات  بناء  وإىل  العاملي  اللجنة  طابع  تعزيز  إىل 

 ،٢٠١5 الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف  النامية.  البلدان  يف 

-٢٠١٦( سنوات  ثالث  ملدة  املرشوع  اللجنة  مددت 

٢٠١8(، رهناً بتوافر أموال كافية من التربعات. وصدر 

آخر تقرير سنوي مفصل عن حالة تنفيذ املرشوع يف 

ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٦.

من  خ��رباء  مشاركة  امل��رشوع  دعم   ،٢٠١٦ عام  ويف 

وألبانيا  وإكوادور  واألردن  األرجنتني  هي:  دولة،   ١١

والسودان وفييت نام وقريغيزستان ومدغشقر وميامنار 

ونيبال والنيجر. وشارك هؤالء الخرباء يف دوريت الفريق 

واألربعني،  والسابعة  واألربعني  السادسة  باء  العامل 

أفرقة  واجتامعات  الرسمية  االجتامعات  ذلك  يف  مبا 

الخرباء. وإضافة إىل ذلك، استفاد الخرباء من املناقشات 

التقنية التي دارت مع األمانة بشأن املسائل الرئيسية

املتعلقة بالتحقق.

وقدم املرشوع منذ إنشائه يف عام ٢٠٠7 الدعم إىل ما 

١٠ سيدات.  منهم  دولة،   3٢ من  خبرياً   3٦ مجموعه 

وتنتمي عرش من هذه الدول، أو كانت، إىل فئة أقل 

أفريقيا  يف  ٩ دول  من  املشاركون  وجاء  ا.  منوًّ البلدان 

وجنوب  والجزائر  وتونس  فاسو  وبوركينا  )إثيوبيا 

ودولة  والنيجر(،  ومدغشقر  وكينيا  والسودان  أفريقيا 

واحدة يف أوروبا الرشقية )ألبانيا(، و8 دول يف أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريب�ي )األرجنتني وإكوادور 

والجمهورية  وبريو  وبوليفيا  والربازيل  وباراغواي 

األوسط  الرشق  يف  دول  و5  واملكسيك(،  الدومينيكية 

وجنوب آسيا )األردن ورسي النكا وقريغيزستان ونيبال 

واملحيط  آسيا  رشق  جنوب  يف  دول  و٩  واليمن(، 

غينيا  وبابوا  )إندونيسيا  األق��ىص  وال��رشق  الهادئ 

الجديدة وتايلند وساموا وفانواتو والفلبني وفييت نام 

ومنغوليا وميامنار(.

ويف عام ٢٠١٦، ُموِّل املرشوع من التربعات الواردة من 

َل  ُرحِّ وقد  والرنويج،  املتحدة  واململكة  والصني  تركيا 

جزء من هذه األموال إىل عام ٢٠١7. وتواصل األمانة 

سعيها للحصول عىل تربعات إضافية لضامن استدامة 

املرشوع ماليًّا.

الدورة التمهيدية اإلقليمية الحادية والعرشون للتفتيش املوقعي 

)جنوب أفريقيا(.
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ُفتح باب التوقيع عىل معاهدة حظر التجارب النووية يف األمم املتحدة يف نيويورك يف ٢4 أيلول/

ع عىل املعاهدة، مبا يف ذلك جميع الدول  سبتمرب ١٩٩٦. ويف غضون ٢4 ساعة، كان 7١ بلداً قد وقَّ

الخمس الحائزة لألسلحة النووية. 

املفاوضات  من  عقود  بعد  النووية  األسلحة  من  خال  عامل  نحو  املهمة  الخطوة  هذه  وجاءت 

السياسية املكثفة، وكذلك أعامل تحضريية علمية حثيثة ليس إلرساء املعايري القانونية لفرض حظر 

وخاضع  ومستقل  محكم  تحقق  نظام  إلرساء  أيضاً  ولكن  فحسب،  النووية  التجارب  عىل  عاملي 

للمراقبة الدولية. 

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

واألمن:  السالم  أجل  من  والدبلوماسية  "العلم  ندوة 
الشامل  الحظر  معاهدة  عىل  عاماً   ٢٠ مرور  ذكرى 

للتجارب النووية"

فعاليات وزارية يف فيينا يف حزيران/يونيه

مبادرة "الفن من أجل حظر التجارب النووية"
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مهمة غير منجزة

ال تزال املعاهدة، بعد عرشين عاماً، غ� نافذة. ذلك 

املرفق  يف  املدرجة  الدول  من  دول   ��ا تصديق  أنَّ 

الوضع  املعاهدة  نيل  زال معلقا �ا يحول دون  ما   ٢

من  فعلي�ا،  ُأرسيت  فقد  ذلك،  ومع  الكامل.   �القانو

جانب  من  املعاهدة  عىل  والتصديق  التوقيع  خالل 

التجارب  قاعدة دولية ملكافحة  الدول،  عدد كب� من 

النووية ونظام تحقق ُمحَكم لكشف أيِّ تجربة نووية 

يف أيِّ بيئة.

لالحتفال   ٢٠١٦ عام  يف  املناسبات  من  عدد  م  وُنظِّ

اللجنة.  وإنشاء  املعاهدة  عىل  عاماً   ٢٠ مرور  بذكرى 

جمهورية  أجرته¹   ºاللت  ºالنوويت  ºالتجربت ومع 

الثا�/يناير  كانون  يف  الد½قراطية  الشعبية  كوريا 

الدويل  املجتمع  أيضاً  العاُم  ر  ذكَّ أيلول/سبتمرب،  ويف 

املعاهدة  بدخول  قدماً  الدفع  إىل  امللحة  بالحاجة 

حيز النفاذ.

"العلم  ــدوة  ن جمعت  الثا�/يناير،  كــانــون  ويف 

مرور  ذكرى  واألمن:  السالم  أجل  من  والدبلوماسية 

للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  عىل  ٢٠ عــامــاً 

 ºوممثل املعاهدة؛  بشأن   ºسابق  ºمفاوض النووية" 

للدول واملجتمع املد� ووسائط اإلعالم؛ وفريق شباب 

النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  منظمة 

حضور  الشباب  لفريق  كان  ك¹  حديثاً.  ُأنشئ  الذي 

املتحدة  لألمم  العام   ºاألم مع  نقاش  حلقة  يف  بارز 

بان Í-مون يف مركز فيينا الدويل يف نيسان/أبريل. ويف 

حدث جرى يف فيينا يف كانون األول/ديسمرب، تواصل 

املدير التنفيذي وممثل األمم املتحدة السامي لشؤون 

نزع السالح مع الشباب شخصي�ا وعىل شبكة اإلنرتنت 

إلجراء مناقشة حول املعاهدة. 

يف  السنوية  الذكرى  إلبــراز  الرسمي  الحدث  وÖثَّل 

حزيران/يونيه  يف  املستوى  رفيع  وزاري  اجت¹ع 

اإلنــجــازات،  املوقِّعة  ــدول  ال فيه  قيَّمت  فيينا  يف 

العاملي،  التجارب  بحظر  التزامها  تأكيد  ــادت  وأع

للعمل مقرتحات  وقدمت  التحديات  واستعرضت 

يف املستقبل.

أستانا  يف  فعاليات  ُعــقــدت  آب/أغــســطــس،  ويف 

األمريكية،  املتحدة  بالواليات  ونيويورك  بكازاخستان؛ 

ملناهضة  الــدويل  باليوم  لالحتفال  بالنمسا،  وفيينا 

والعرشين  الخامسة  والــذكــرى  النووية  التجارب 

النووية  للتجارب  سيميباالتينسك  موقع  إلغــالق 

يف كازاخستان. 

التجارب  حظر  أجــل  من  "الفن  مبادرة  وُعرضت 

ــعــارض طـــوال الــســنــة، �ا  ــة" يف عــدة م ــووي ــن ال

ــم  األم خصصته  ــع  طــاب ـــالق  إط ــاء  ــن أث ذلـــك  يف 

أيلول/سبتمرب   ٢١ يف  املناسبة  لــهــذه  املتحدة 

يف نيويورك. 

ويف أيلول/سبتمرب، أصدر األعضاء الخمسة الداàون يف 

فيه  تعهدوا  بياناً  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

بالسعي إىل التصديق عىل املعاهدة وبدء نفاذها عىل 

وجه الرسعة.

اجتمع  املعاهدة،  إىل  بالنسبة  تاريخية  لحظة  ويف 

السنوية  الذكرى  عشية  املتحدة  لألمم  األمن  مجلس 

العرشين للمعاهدة ملناقشة استمرار أهمية املعاهدة 

وأهمية السعي إىل دخولها حيز النفاذ. واتخذ مجلس 

املعاهدة بشأن  ــراراً  ق املتحدة  لألمم  التابع  األمن 

(S/RES/2310 (2016)) شارك يف تقد½ه ٤٢ بلداً.

مهم  تقدم  إحراز  أيضاً  العرشين  الذكرى  عام  وشهد 

خالل  من  التحقق  نظام  ــدرات  ق بناء  صعيد  عىل 

تابعة  جديدة  محطات  عــدة  اعت¹د  أو  تركيب 

املحطة  تركيب  ذلك  وشمل  ــدويل.  ال الرصد  لنظام 

 ãاملا  äالصو الرصد  محطات  من  املتبقية  األخــ�ة 

وكذلك  (فرنسا))،  كروزيه  جزر  يف   ،HA4 (املحطة 

يف   ،RN24 املشعة  النويدات  رصد  محطة  تركيب 

ويف  (إكــوادور).  غاالباغوس  بجزر  كروز  سانتا  جزيرة 

نظام  محطات  أوىل  اعُتمدت  األول/ديسمرب،  كانون 

يعزز  �ا  النجو)،   ،RN21)  ºالص يف  الدويل  الرصد 

خالل  ºالص يف  االعت¹دات  من  املزيد  إصدار  آفاق 

عام ٢٠١٧.

االجت¹ع الوزاري لالحتفال بذكرى مرور ٢٠ عاماً 

عىل املعاهدة (فيينا).



51الذكرى السنوية العرشون للمعاهدة   51  الذكرى السنوية العرشون للمعاهدة  الذكرى السنوية العرشون للمعاهدة  

من األعىل إىل األسفل:

مناقشة مائدة مستديرة بشأن الذكرى السنوية العرشين 
للمعاهدة )فيينا(.

األمني العام لألمم املتحدة، بان يك-مون.

فريق شباب املنظمة يشارك يف حلقة النقاش بشأن ذكرى 
مرور ٢٠ عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية مع األمني العام لألمم املتحدة بان يك-مون )فيينا(. 

"العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن: ذكرى 
مرور ٢٠ عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية" )فيينا(. 

معرض فني عن اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية 
لعام ٢٠١٦ )فيينا(.
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املعاهدة  توقيع  عىل  التشجيع  إىل  اللجنة  بها  تضطلع  التي  التواصل  أنشطة  تهدف 

فهم  تعزيز  عىل  عــالوة  التحققي،  ونظامها  ومبادئها  أهدافها  فهم  وتعزيز  وتصديقها، 

تلك  وتنطوي  التحقق.  لتكنولوجيات  والعلمية  املدنية  التطبيقات  وترويج  اللجنة،  وظائف 

اإلعالم ووسائل  األكاد�ية  واملؤسسات  الدولية  واملنظ¤ت  الدول  مع  التفاعل  عىل  األنشطة 

وعامة الجمهور. 

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

رفع مستوى التواصل مع الدول 

تنفيذ اسرتاتيجية شاملة للتواصل 
مع الجمهور ووسائل اإلعالم 

إنشاء فريق شباب منظمة معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية

"العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن: ذكرى مرور ٢٠ عاماً عىل 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" (فيينا).

التواصل
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صوب بدء 
نفاذ املعاهدة 

وعامليتها

ستدخل املعاهدة حيز النفاذ عندما تصدق عليها ٤٤ 

دولة مدرجة يف مرفقها الثا�. وهذه الدول هي الدول 

التي شاركت رسمي�ا يف املرحلة النهائية من املفاوضات 

بشأن املعاهدة يف مؤ�ر نزع السالح املعقود يف عام 

طاقة  مفاعالت  الح¡  ذلك  يف  �تلك  وكانت   ١٩٩٦

عىل  تصدق  و¨  نووية.  أبحاث  مفاعالت  أو  نووية 

املعاهدة حتى اآلن ®ا� دول من تلك الدول الـ٤٤.

ومع ذلك، استمرت املعاهدة يف اكتساب الزخم صوب 

بدء نفاذها وعامليتها، حيث كانت سوازيالند ومياµار 

أحدث دولت¡ صدقتا عليها. أضف إىل ذلك أنَّ اللجنة 

املراقب.  صفة  موقِّعة،   Àغ دولة  وهي  كوبا،  منحت 

عدد  بلغ   ،٢٠١٦ األول/ديسمرب  كانون   ٣١ وحتى 

الدول املوقِّعة عىل املعاهدة ١٨٣ دولة، وعدد الدول 

يف  مدرجة  دولة   ٣٦ منها  دولة،   ١٦٦ عليها  املصدقة 

املرفق ٢ للمعاهدة. 

 �Êالث  ٢ املرفق  دول  تصديق  عدم  من  الرغم  وعىل 

املعاهدة  إىل  بالفعل  ُينظر  املعاهدة،  عىل  املتبقية 

عىل نطاق واسع عىل أنها صك فعال لألمن الجÊعي 

النووي  ودعامة مهمة من دعائم نظام عدم االنتشار 

الدعم  استمر   ،٢٠١٦ عام  ويف  النووي.  السالح  ونزع 

ولجهود  نفاذها  ببدء  وللتعجيل  للمعاهدة  السيايس 

املعاهدة  بأهمية  التنويه  ذلك  عىل  دل  وقد  اللجنة. 

يف العديد من األحداث الرفيعة املستوى ومن جانب 

والزعÊء  الحكومي¡  املسؤول¡  كبار  من  العديد 

غÀ الحكومي¡. 

من  املزيد  اجتذاب  إىل  الرامية  األنشطة  يف  ويشارك 

عمليات التصديق عىل املعاهدة، ×ا يف ذلك من جانب 

وصانعي  الدول  من  متنام  عدد   ،٢ املرفق  دول  بقية 

القرار الرئيسي¡ واملنظÊت الدولية واإلقليمية وممثيل 

مع  مشاورات  اللجنة  وأجرت  املد�.  املجتمع  دوائر 

املعاهدة بعد  التي ¨ تصدق عىل  الدول  العديد من 

أو ¨ توقعها بعد. 

معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية

يف عام ٢٠١٣، أنشأ األم¡ التنفيذي فريق الشخصيات 

البارزة من أجل الدفع قدماً بعملية بدء نفاذ املعاهدة. 

الوزاري يومي  واجتمع أعضاؤه عىل هامش االجتÊع 

١٣ و١٤ حزيران/يونيه ٢٠١٦ يف فيينا لبحث التطورات 

وكذلك  باملعاهدة  الصلة  ذات  والتقنية  السياسية 

تحديد اإلجراءات امللموسة واملبادرات الجديدة التي 

ßكن استكشافها للتعجيل ببدء نفاذ املعاهدة. 

عىل  فيه  د  يشدِّ الذي  فيينا  إعالن  الفريق  واعتمد 

النووية  للتجارب  واآل�  املستمر  الرصد  صون  قيمة 

التجارب  تفجÀات  عن  للكشف  العاملي  الصعيد  عىل 

هناك  كان  متى  مواقعها  وتحديد  واستبانتها  النووية 
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احت�ل بوقوعها، والذي يعلن فيه عن التزامه الراسخ 

باتباع جميع السبل املتاحة واستخدام جميع الوسائل 

املوجودة تحت ترصفه لدعم وتكميل الجهود الدولية 

من أجل الدفع قدماً بعملية بدء نفاذ املعاهدة. وأدىل 

الفريق ببيان يف االجت�ع الوزاري.

وبعد عرشين عاماً عىل فتح باب التوقيع عىل املعاهدة، 

من الواضح أنَّ دخول املعاهدة حيز النفاذ وتنفيذها 

القادة وصانعي  من  القادم  الجيل  أيدي  سيكونان يف 

يف  املنظمة  شباب  فريق  ُأنشئ  ولذلك،  السياسات. 

واألمن:  السالم  أجل  من  والدبلوماسية  "العلم  ندوة 

الشامل  الحظر  معاهدة  عىل  عاماً   ٢٠ مرور  ذكرى 

الفرتة من  فيينا يف  التي ُعقدت يف  النووية"  للتجارب 

٢٥ كانون الثاÀ/يناير إىل ٤ شباط/فرباير ٢٠١٦. وكان 

وتكنولوجيات  املعاهدة  يف  الشباب  مشاركة  تشجيع 

التحقق منها أحد األهداف الرئيسية للندوة. 

تنشيط  إعــادة  يف  الشباب  فريق  أهــداف  وتتمثل 

القرارات  صانعي   Æب في�  املعاهدة  حول  النقاش 

واألوساط األكادÉية والطالب وأوساط الخرباء ووسائط 

اإلعالم؛ وإذكاء الوعي بأهمية حظر التجارب النووية؛ 

وبناء قاعدة لنقل املعارف إىل األجيال الشابة؛ ودمج 

املعاهدة  ترويج  جهود  يف  الجديدة  التكنولوجيات 

(وسائط التواصل االجت�عي والتصور الرقمي والوسائل 

عىل  املعاهدة  وإدراج  املعلومات)؛  إليصال  التفاعلية 

جدول األع�ل العاملي.

 Æوالخريج الطالب  جميع  النض�م  مفتوح  والفريق 

نحو  الوظيفي  مسارهم  يوجهون  الذين  الشباب 

العاملي  الصعيد  عىل  واألمــن  السالم  يف  املساهمة 

والذين يرغبون يف املشاركة بنشاط يف ترويج املعاهدة 

ونظام التحقق الخاص بها.

التفاعل مع الدول 

استمرت اللجنة يف بذل جهودها من أجل تيسÕ إنشاء 

وواظبت  أع�لها.  يف  املشاركة  وتعزيز  التحقق  نظام 

زيارات  إجراء  من خالل  الدول  مع  الحوار  عىل  أيضاً 

البعثات  مع  التفاعل  خالل  ومن  العواصم  إىل  ثنائية 

وانصب  وفيينا.  ونيويورك  وجنيف   Æبرل يف  الداÚة 

التي  الــدول  عىل  التفاعل  هذا  يف  الرئييس  الرتكيز 

التي  والدول  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  تستضيف 

الدول  خاصة  املعاهدة،  بعد عىل  تصدق  أو  توقع   Þ

املدرجة يف املرفق ٢.

الرفيع  االستباقي  تفاعله  من  التنفيذي   Æاألم وزاد 

للمعاهدة،  الرتويج  أجل  من  الــدول  مع  املستوى 

العاملي  واالنــضــ�م  النفاذ  حيز  دخولها  وتعزيز 

ومنتجات  تكنولوجيات  الستخدام  والرتويج  إليها، 

بيانات التحقق. 

ثنائية  اجت�عات  عدة  يف  التنفيذي   Æاألم وشــارك 

خاللها  التقى  املستوى  رفيعة  ــرى  أخ وأحـــداث 

من   Æب من  وكــان  وحكومات.  دول  ــاء  رؤس بعدة 

كابوري،  كريستيان  مارك  روش  السيد  بهم  التقى 

نائب خالز،  خورخي  والسيد  فاسو،  بوركينا  رئيس 

إطالق فريق شباب منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

النووية (فيينا).
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رئيس  نتنياهو،  بنيام�  والسيد  إكـــوادور،  رئيس 

وزراء إرسائيل.

 

فيينا،  ويف  زياراته  أثناء  التنفيذي،  األم�  التقى  ك� 

بعدة وزراء خارجية ووزراء آخرين لدول موقِّعة ودول 

بهم  التقى  من  ب�  من  فكان  مراقب.  بصفة  تتمتع 

وإكوادور  واألرجنت�  الرويس  االتحاد  خارجية  وزراء 

وترك�نستان  وبنغالديش  وباكستان  وأوكرانيا  وأملانيا 

والجبل األسود وجزر القمر وجمهورية إيران اإلسالمية 

وجمهورية كوريا وغامبيا وفرنسا وكوستاريكا ومرص 

والنمسا واملمثلة السامية لالتحاد األوروª. ك� التقى 

بنائب وزير الشؤون الخارجية يف الص�؛ ووزير العلوم 

والتكنولوجيا والبيئة يف كوبا؛ ووزير الصناعة والعمل 

الدا¶رك؛  يف  الخارجية  والشؤون  والطاقة  والتجارة 

إثيوبيا؛ ووكيل  الدولة للعلوم والتكنولوجيا يف  ووزير 

الوزارة للشؤون القانونية والعالقات املتعددة األطراف 

يف العراق؛ ووزير الدولة للشؤون الخارجية يف اليابان؛ 

الجبل  يف  العلوم  ووزير  األردن؛  وزراء  رئيس  ونائب 

األسود؛ ووزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف املغرب؛ 

ووزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر 

يف املغرب؛ ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون يف 

املغرب؛ ونائب الوزير واملمثل الخاص لشؤون السالم 

كوريا؛  الكورية يف جمهورية  الجزيرة  واألمن يف شبه 

ووزير  السنغال؛  يف  والبحث  العايل  التعليم  ووزير 

 Âاملكا والتخطيط  البيئة  ووزير  سلوفاكيا؛  يف  الدفاع 

يف سلوفينيا؛ ونائب وزير الشؤون الخارجية وتشجيع 

الخارجية  الشؤون  ووزيــر  الصومال؛  يف  االستث�ر 

والتعاون الدويل يف جنوب السودان؛ ووزير الدولة يف 

وزارة الخارجية يف السودان؛ ووزير الطاقة يف الواليات 

املتحدة األمريكية. 

Åمثل�  التنفيذي  األم�  التقى  ذلك،  إىل  وإضافة 

التالية  املوقِّعة  الــدول  من  آخرين  كبار  حكومي� 

مراقب:  بصفة  تتمتع  التي  التالية  والكيانات 

وإسبانيا  وإثيوبيا  الرويس  واالتحاد   ªاألورو االتحاد 

وإيطاليا  وأملانيا  وإكـــوادور  وإرسائــيــل  وأسرتاليا 

ــان  وس األســــود  والــجــبــل  وبلجيكا  ــال  ــغ ــربت وال

وسلوفينيا  وسلوفاكيا  وبرينسيبـي  تــومــي 

وفنلندا  وفرنسا  االستوائية  وغينيا  ــراق  ــع وال

واملغرب  وكولومبيا  وكوبا  وكازاخستان  وقطر 

ــواليــات وال ــج  ــÎوي وال وموريشيوس  واملكسيك 

املتحدة األمريكية. 

التواصل من خالل 
منظومة األمم املتحدة، 
واملنظمات اإلقليمية، 

واملؤمترات، واحللقات
الدراسية األخرى

العاملية  املؤÐرات  من  االستفادة  اللجنة  واصلت 

التجمعات  من  وغÒها  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية 

بدخولها  املعاهدة والدفع قدماً  تعزيز فهم  من أجل 

اللجنة  ُمثِّلت  فقد  التحقق.  نظام  وبناء  النفاذ  حيز 

األفريقي  واالتحاد  السالح  نزع  مؤÐر  اجت�عات  يف 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حلف ش�ل 

ولجنتها  املتحدة  لألمم  العامة  والجمعية  األطليس 

القيادة  وشبكة  العاملي  االقتصادي  واملنتدى  األوىل 

ويف  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ومنظمة  األوروبية 

 ªزيارة لجنة الشؤون السياسية واألمنية التابعة للمجلس األورو

(فيينا).
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التنفيذي يف  غ�ها من االجت�عات. ك� شارك األم� 

العديد من املؤ�رات والحلقات الدراسية التي نظمتها 

مؤسسات فكرية رائدة. 

األم�  التقى  واملؤ�رات،  االجت�عات  تلك  وخالل 

منظ�ت  مسؤويل  وكبار  رؤساء  من  بعدد  التنفيذي 

دولية وإقليمية؛ ¤ن فيهم املدير العام ملنظمة حظر 

األفريقية  املفوضية  ورئيس  الكيميائية؛  األسلحة 

العام  واألمــ�  التنفيذي؛  وأمينها  النووية  للطاقة 

لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  وممثل  املتحدة  لألمم 

نزع السالح.

الكلمة  التنفيذي  األم�  ألقى  الثاµ/يناير،  كانون  ويف 

الرئيسية االفتتاحية يف ندوة "العلم والدبلوماسية من 

أجل السالم واألمن: ذكرى مرور ٢٠ عاماً عىل معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية" يف فيينا. ك� اختتم 

األم� التنفيذي الحدث مع السيد ديس براون، وزير 

الدفاع السابق يف اململكة املتحدة ونائب رئيس مبادرة 

التهديد النووي. 

ويف شباط/فرباير، ُمثلت األمانة يف املعتكف الثاµ عرش 

املعنون:  األطراف،  بتعددية  املعنية  املستقلة  للجنة 

"أسلحة الدمار الشامل وعدم االنتشار ونزع السالح"، 

واملعقود يف جنيف.

وشارك األم� التنفيذي يف حلقة نقاش بشأن الذكرى 

فيينا  مركز  يف  ُعقدت  للمعاهدة،  العرشين  السنوية 

لنـزع السالح وعدم االنتشار، يف آذار/مارس. 

املناسبة  التنفيذي  األم�  استضاف  نيسان/أبريل،  ويف 

الرفيعة املستوى "ذكرى مرور ٢٠ عاماً عىل معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية" يف فيينا. وكان األم� 

املحاورين يف  بان Ð-مون، أحد  املتحدة،  العام لألمم 

حلقة النقاش هذه.

ضيف  التنفيذي  ـــ�  األم حــل  ــو،  ــاي ــار/م أي ويف 

االتحاد  رئــاســة  أقامتها  ــداء  غ مــأدبــة  عــىل  رشف 

للدول  الداÓون  املمثلون  فيها  وناقش   ،Õاألورو

ذات الراهنة  القضايا   Õاألورو االتحاد  يف  األعضاء 

الصلة باللجنة.

التنفيذي  األم�  أجرى  األول/ديسمرب،  كانون  ويف 

السالح  نزع  لشؤون  السامي  املتحدة  األمم  وممثل 

التجارب  "إنهاء  بعنوان  الشباب  مع  تفاعلي×ا  حــواراً 

األمم  مكتب  نظمه  ــايل"،  أب أن  عيلَّ  ملــاذا  النووية: 

اللجنة  مع  باالشرتاك  السالح  نزع  لشؤون  املتحدة 

ودائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا ومركز فيينا لنـزع 

السالح وعدم االنتشار.

التنفيذي عدة مؤ�رات واجت�عات  األم�  ك� حرض 

وحلقات دراسية ألقى خاللها كل�ت رئيسية أو شارك 

خاللها يف حلقات نقاش أو مناقشات بشأن املعاهدة. 

والحلقات  واالجت�عات  املؤ�رات  تلك  وتضمنت 

املعني  األكادÞي  للمجلس  السنوي  املؤ�ر  الدراسية 

¤نظومة األمم املتحدة بعنوان "ُنُهج جديدة من أجل 

(كانون  بالنمسا  فيينا،  يف  استدامة"   àوأك آمن   áعا

الثاµ/يناير)؛ و"مؤ�ر ميونيخ األمني" يف ميونيخ، بأملانيا 

(شباط/فرباير)؛ والحدث املعنون "البحث عن أسلحة 

التكنولوجيا  من  االستفادة  تعظيم  الشامل:  الدمار 

الجديدة"، الذي تشاركت يف استضافته وزارة الخارجية 

ومرشوع  الدولي�  والتعاون  األمن  ومركز  األمريكية 

للدراسات  سبوغيل  فرÞان  ومعهد   åالوقا الدفاع 

املتحدة  بالواليات  ستانفورد،  بجامعة  الدولية 

 æاألمري "الحوار  واجت�ع  (نيسان/أبريل)؛  األمريكية 

الرويس حول القضايا النووية"، الذي َتشارك يف تنظيمه 

مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار يف معهد 

بالواليات  مونت�ي،  يف  الدولية  للدراسات  ميدلربي 

واألمن  الطاقة  دراســات  ومركز  األمريكية،  املتحدة 

وحلقة  (نيسان/أبريل)؛  الرويس  باالتحاد  موسكو،  يف 

النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  عمل حول معاهدة 

نظمها مركز دراسات الطاقة واألمن يف موسكو باالتحاد 

جديد  زخم  "إيجاد  ومؤ�ر  (نيسان/أبريل)؛  الرويس 

لتحقيق عدم االنتشار ونزع السالح يف الرشق األوسط/

ملعاهدة   µالثا االستعرايض  املؤ�ر  فشل  بعد  الخليج 

عدم االنتشار"، الذي نظمه معهد فرانكفورت لبحوث 

السالم يف برل�، بأملانيا (أيار/مايو)؛ و"املؤ�ر السنوي 

الثاµ عرش ملنظمة حلف ش�ل األطليس بشأن أسلحة 

الدمار الشامل والحد من التسليح ونزع السالح وعدم 

والدورة  سلوفينيا؛  ليوبليانا،  يف  ُعقد  الذي  االنتشار"، 

االنتشار  وعــدم  السالح  لنـزع  الصيفية  الدراسية 

�وز/يوليه)؛ ) باملكسيك  سيتي،  مكسيكو  يف  النووي، 

و"مؤ�ر استعراض السياسات الخارجية" يف ويندهوك، 

السادس  الدويل  ومؤ�ر طوكيو  �وز/يوليه)؛ ) بناميبيا 

(آب/ بكينيا   ،Õن�و يف  أفريقيا،  يف  بالتنمية  املعني 

أغسطس)؛ واملؤ�ر الدويل "بناء عاá خال من األسلحة 

(آب/أغسطس)؛  بكازاخستان  أستانا،  يف  النووية" 

"ض�ن  بعنوان  عرش  الحادي  االسرتاتيجي  واملنتدى 

املستقبل"، يف بح�ة بليد، بسلوفينيا (أيلول/سبتمرب)؛ 

واملؤ�ر الدويل "التكنولوجيات الناشئة واألمن العاملي: 

املركز  نظمه  الذي  والعرشين"،  الحادي  للقرن  خطة 

الدبلوماسية  واألكادÞية  السياسات  ألبحاث  الرويس 

التابعة لوزارة الخارجية الروسية يف موسكو، باالتحاد 

 Õاألورو االتحاد  ومؤ�ر  (أيلول/سبتمرب)؛  الــرويس 

يف   ،٢٠١٦ السالح  ونــزع  االنتشار  لعدم  الخامس 

ومنتدى  الثاµ/نوفمرب)؛  (ترشين  ببلجيكا  بروكسل، 

العاصمة،  النووية" يف واشنطن  السياسات  "محادثات 

الثاµ/نوفمرب)؛  (ترشين  األمريكية  املتحدة  بالواليات 

والحدث املعنون "رصد التفج�ات النووية: ستون عاماً 

الخارجية  وزارتا  نظمته  الذي  واالبتكار"،  العلم  من 

العاصمة،  واشنطن  يف  املتحدة  الواليات  يف  والطاقة 

الثاµ/نوفمرب)؛  (ترشين  األمريكية  املتحدة  بالواليات 

االنتشار  "عدم  بعنوان  السنوي  بارك  ويلتون  ومؤ�ر 

املتحدة  اململكة  يف   "٢٠٢٠ لعام  التخطيط  النووي: 

(كانون األول/ديسمرب).

والحلقات  واالجــتــ�عــات  املــؤ�ــرات  تلك  ــالل  وخ

الدراسية، التقى األم� التنفيذي عدداً من الشخصيات 

الرائدة  الفكرية  واملؤسسات  األكادÞية  األوساط  من 

والكيانات غ� الحكومية األخرى. 

"إنهاء التجارب النووية: ملاذا عيلَّ أن أهتم"، (فيينا).
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اإلعالم العام

خالل عام ٢٠١٦، تلقى املوقع الشب� العمومي للجنة 

من  أك�  بها  الخاصة  االجت�عي  التواصل  وقنوات 

٠٠٠ ٤٠٠ زيارة شهري�ا يف املتوسط، أي بزيادة قدرها 

تحديث  وتم   .٢٠١٥ بعام  مقارنة  املائة  يف   ٨٥ نحو 

نرشة  و١٢  رئيسية  مقالة   ٥٦ بتحميل  الشب�  املوقع 

اللجنة  واصلت  ك�  إعالمية.  إشعارات  و٦  صحفية 

توسيع نطاق حضورها عىل مواقع يوتيوب وفيسبوك 

وتويرت وفليكر.

عىل  اللجنة  قناة  إىل  فيديو  ٣٨ رشيط  إضافة  وأدت 

موقع يوتيوب إىل اجتذاب نحو ٠٠٠ ١٠٠ مشاهدة، 

من  يوماً   ٢١١ من  أك�  مجموعه  يف  يعادل  ما  أي 

العرشين،  السنوية  بالذكرى  ولالحتفال  املشاهدة. 

الجديد  الفيديو  رشيط  يوتيوب  موقع  عىل  ُأطلق 

 .(20 Years ‒ 20 Voices) "ًبعنوان "٢٠ عاماً-٢٠ صوتا

الشخصيات  فريق  وأعضاء  التنفيذي   Ãاألم وعربَّ 

وأعضاء  املعاهدة  بشأن  سابقون  ومفاوضون  البارزة 

فريق الشباب، من بÃ أمور أخرى، عن أفكارهم بشأن 

فيلً�  اللجنة  أنتجت  املعاهدة. ك�  نفاذ  بدء  أهمية 

قصÊاً عن تركيب املحطة املائية الصوتية HA4 (جزر 

املشاهدة  من  واسع  بنطاق  حظي  بفرنسا)  كروزيه، 

خدمة  وكذلك  املتحدة،  األمم  جانب  من  واإلذاعــة 

رويرتز التلفزيونية واملجلة العلمية.

Ïناسبة   "CTBT20 Special" املعنون  املنشور  وُنرش 

حزيران/ يف  العرشين  للذكرى  الــوزاري  االجت�ع 

بنسختيه  واســـع  نــطــاق  عــىل  ــــد ُوزِّع  وق يونيه. 

املتبقية  الــفــرتة  طـــوال  واإللــكــرتونــيــة  املطبوعة 

من السنة.

التقنية  القدرات  ُتظِهر  التي  املعارض  َم عدد من  وُنظِّ

لنظام التحقق، وكذلك األع�ل الفنية ذات الصلة، يف 

عام ٢٠١٦ يف أماكن، منها واشنطن العاصمة ومقر األمم 

الفعاليات  أبرز  نيويورك وفيينا. وكان من  املتحدة يف 

ة خصيصاً من طوابع األمم املتحدة  إطالق مجموعة معدَّ

 Ãبشأن املعاهدة يف أيلول/سبتمرب، تضمنت أع�الً لفنان

صينيÃ بارزين. 

التغطية اإلعالمية
العاملية 

ونظامها  للمعاهدة  العاملية  اإلعالمية  التغطية  ظلت 

التحققي عالية؛ حيث ُنرشت قرابة ٣٤٠ ١ مقالة بشأنه� 

وإشارة إليه� يف وسائل اإلعالم الشبكية، أي بزيادة قدرها 

٥٠ يف املائة مقارنًة بعام ٢٠١٥. وشمل ذلك مقابالت مع 

األمÃ التنفيذي أجرتها مؤسسات إعالمية، منها الجزيرة 

 the Associated Press, CNN France 24, وكذلك 
 i24NEWS, L’Opinion, Mainichi Shimbun, Nature,

 .Russia Today, Xinhua News Agency

ونظامها  املعاهدة  عن  أخرى  مهمة  مقاالت  وُنرشت 

اإلعالمية  واملؤسسات  واملجالت  الصحف  التحققي يف 

 Arms Control Wonk, Bulletin of the التالية: 
 Atomic Scientists, DPA, Foreign Policy, Haaretz,

 The Hindu, In Depth News, the Institute for

 Security Studies, Inter Press Service, The

 Japan Times, The Jerusalem Post, New York

 Daily News, The Olympian, Pakistan Observer,

 Politico, Reuters, Sputnik, The Times of Israel,

 The Verge, Wired, The Wire, WNYC radio and

.Yonhap News Agency

صوتاً"  عاماً/٢٠   ٢٠" املعنون  الفيديو  رشيط  من  انطباعات 
.(20 Years/20 Voices)
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YEARS

LET’S FINISH  
WHAT WE STARTED

The “longest sought and hardest fought” international 
treaty was opened for signature 20 years ago:
the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).

The Treaty uses modern science to detect and verify 
nuclear explosions anywhere on the planet and makes 
our world safer and more secure. Yet the CTBT has still 
not entered into force.

To mark the anniversary, artists from China have lent 
their voices and visions to raise awareness on the  
importance of bringing the Treaty into force.

ART FOR THE NUCLEAR TEST BAN

التدابير 
التنفيذية

الوطنية

إنَّ من مهام اللجنة تيس
 تبادل املعلومات ب� الدول 

املتعلقة  واإلداريــة  القانونية   
التداب بشأن  املوقِّعة 

بتنفيذ املعاهدة، عالوة عىل إسداء املشورة واملساعدة 

 
التداب تلك  وبعض  الطلب.  عند  الصدد  هذا  يف 

حيز  املعاهدة  دخول  عند  مطلوباً  سيكون  التنفيذية 

أثناء  بالفعل  اآلخر قد يكون رضوري¡ا  النفاذ؛ وبعضها 

التشغيل املؤقت لنظام الرصد الدويل ومن أجل دعم 

أنشطة اللجنة. 

ويف عام ٢٠١٦، واصلت اللجنة تعزيز تبادل املعلومات 

الوطنية.  التنفيذية   
التداب بشأن  املوقِّعة  الدول  ب� 

املتعلقة  إيضاحية بشأن الجوانب  ك¶ قدمت عروضاً 

العمل  حلقات  من  العديد  أثناء  الوطني  بالتنفيذ 

واألحداث  التدريبية  والدورات  الدراسية  والحلقات 

الخارجية واملحارضات األكاد½ية.

طوابع األمم املتحدة الخاصة باملعاهدة، تربز أع¶الً 
لفنان� صيني�.

النووية التجارب  ملناهضة  ــدويل  ال اليوم  عن  فني  معرض 
لعام ٢٠١٦ (فيينا).

الفن من 
أجل حظر
النووية  التجارب 

قبل عرشين سنة، ُفتح باب التوقيع عىل املعاهدة 
ًة  ًة يف السعي إليها وأكÊها شدَّ التي هي أطول املعاهدات مدَّ
يف النضال من أجلها:

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

تسّخر املعاهدة العلوم الحديثة للكشف عن التفج
ات 
النووية والتحقق منها يف أي مكان عىل كوكب األرض، لتجعل 
بذلك عاملنا أكÊ أمناً وأماناً. بيد أنَّ معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية Ð تدخل حيز النفاذ بعد.

واحتفاالً بهذه الذكرى السنوية، سعى فنانون من الص�
من خالل أصواتهم ورؤاهم إىل إذكاء الوعي بأهمية
بدء نفاذ املعاهدة.
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قت عىل املعاهدة كل سنت� يف مؤ�ر معني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة  تجتمع الدول التي صدَّ

الحظر الشامل للتجارب النووية (املعروف أيضاً باسم مؤ�ر املادة الرابعة عرشة). ويف السنوات 

التي تفصل ب� مؤ�رات املادة الرابعة عرشة، ُيدعى وزراء خارجية الدول املوقِّعة عىل املعاهدة 

إىل االجتªع عىل هامش دورة الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب. ويتمثَّل 

الدعم  السيايس وزيادته وكذلك  الزخم  املحافظة عىل  الوزارية يف  االجتªعات  الهدف من هذه 

الشعبي لدخول املعاهدة حيِّز النفاذ. وتحقيقا لتلك الغاية، يعتمد الوزراء ويوقِّعون بياناً مشرتكاً 

مفتوحاً أمام بلدان أخرى لالنضªم إليه. وكانت اليابان قد اتخذت مبادرة عقد هذه االجتªعات 

مت أول اجتªع وزاري "ألصدقاء معاهدة الحظر الشامل  بالتعاون مع أسرتاليا وهولندا، التي نظَّ

للتجارب النووية" يف عام ٢٠٠٢. 

 ٢ املرفق  يف  مدرجة   - دولًة   ٤٤ عليها  ق  تصدِّ حتى  النفاذ  حيِّز  تدخل  أن  للمعاهدة  Çكن  وال 

نزع  مؤ�ر  يف  املعاهدة  بشأن  املفاوضات  من  النهائية  املرحلة  يف  رسميËا  شاركت   - للمعاهدة 

مفاعالت  أو  نووية  طاقة  مفاعالت  الح�  ذلك  يف  �تلك  وكانت   ١٩٩٦ عام  يف  املعقود  السالح 

دول  ثالث  فيها  Ôا  املعاهدة،  عىل  بعد  ــدول  ال هذه  من  Öان  تصدق  و×  نووية.  أبحاث 

× توقِّع عليها.

الرتويج لبدء نفاذ املعاهدة

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

استمرار الدعم السيايس القوي للمعاهدة 
وأعªل اللجنة

االجتªع الوزاري الثامن لجªعة أصدقاء 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

اعتªد مجلس األمن لألمم املتحدة قراراً 
بشأن املعاهدة

مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة، أيلول/سبتمرب 

٢٠١٦ (نيويورك).
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نيويورك، ٢٠١٦

ُعِقد االجت�ع الوزاري الثامن ألصدقاء معاهدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية يف ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٦ يف 

نيويورك، وترأسه وزراء خارجية أسرتاليا وأملانيا وفنلندا 

خارجية  وزير  مع  بالتعاون  واليابان،  وهولندا  وكندا 

الرابعة  املادة  ¤وجب  املشارك  الرئيس  كازاخستان، 

عرشة. وحرض االجت�ع األم¯ العام لألمم املتحدة، إضافًة 

́هم من كبار املسؤول¯ يف  إىل عدد كب´ من الوزراء وغ

الدول املوقِّعة. 

أيَّ  أنَّ  فيه  أكدوا  مشرتكاً  وزاري¹ا  بياناً  الوزراء  واعتمد 

آخر  تفج´ نووي  أيَّ  أو  نووي  سالح  لتجريب  تفج´ 

ومقصدها.  املعاهدة  هدف  يحبط  أن  شأنه  من 

أجرتها جمهورية  التي  النووية  التجارب  البيان  وأدان 

الدول  جميع  وحث  الدÆقراطية،  الشعبية  كوريا 

عليها.  والتصديق  املعاهدة  توقيع  عىل  املتبقية 

بض�ن  املتعلق  املحرز  م  بالتقدُّ أيضاً  البيان  ورحب 

وتطبيقاته  باملعاهدة  الخاص  التحقق  نظام  متانة 

العلمية واملدنية. 

وأشار األم¯ العام لألمم املتحدة بان Î-مون يف كلمته 

إىل أنَّ "هذا العام يصادف الذكرى السنوية العرشين 

ليس  هذا  أنَّ  بيد  املعاهدة.  عىل  التوقيع  باب  لفتح 

ُينجز   Ó الذي  بالعمل  صارخ  تذك´  إنه  بل  احتفاالً؛ 

بعد". ك� أضاف أنَّ "عدم دخول املعاهدة حيز النفاذ 

غ´ مقبول عندما تسلمت مهام منصبي يف  أمراً  كان 

ر األم¯ العام برغبة األغلبية الساحقة  عام ٢٠٠٧". وذكَّ

دون  العمل  عىل  املتبقية  الدول  وحثَّ  الــدول،  من 

تأخ´ عىل توقيع املعاهدة والتصديق عليها يف أقرب 

وقت ممكن. 

العامة  للجمعية  والسبعون  الحادية  الدورة  ووفرت 

عن  التعب´  أجل  من  إضافي¹ا  منرباً  املتحدة  لألمم 

ذلك  وتجىل  بها.  االلتزام  وتجديد  للمعاهدة  الدعم 

بشأن  قراراً  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعت�د  يف 

املعاهدة (A/RES/71/86)، حيث صوتت ١٨٣ دولة 

لصالح القرار. وحثَّ القرار جميع الدول التي Ó توقِّع 

التي  الدول  بعد، وال سي�  ق عليها  أو تصدِّ املعاهدة 

أن  عىل  النفاذ،  حيِّز  املعاهدة  لدخول  تصديقها  يلزم 

د عىل  ق عليها يف أقرب وقت ممكن، وأكَّ توقِّع وتصدِّ

جميع  استيفاء  صوب  الزخم  عىل  الحفاظ  رضورة 

د القرار أيضاً عىل األهمية  ق. وشدَّ عنارص نظام التحقُّ

ه  ونوَّ املعاهدة،  نفاذ  لبدء  امللحِّ  والطابع  القصوى 

¤ساه�ت االجت�ع الوزاري للمعاهدة وعملية املادة 

الرابعة عرشة وفريق الشخصيات البارزة وفريق شباب 

املنظمة يف ترويج املعاهدة. 

البيان املشترك الصادر
عن األعضاء الدائمني 

في مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة 

حكومات  ــدرت  أص  ،٢٠١٦ أيلول/سبتمرب   ١٥ يف 

املتحدة  واململكة  وفرنسا  والص¯  الــرويس  االتحاد 

مشرتكاً  بــيــانــاً  األمــريــكــيــة  املــتــحــدة  والـــواليـــات 

بشأن املعاهدة. 

التبك´  أجل  بالسعي من  املشرتك  البيان  رعاة  د  وتعهَّ

بالتصديق عىل املعاهدة والرسيان الفوري لها، وحثوا 

املعاهدة  عىل  ق  تصدِّ أو  توقِّع   Ó التي  الدول  جميع 

التأكيد  البيان  عىل النظر يف القيام بذلك. وأعاد رعاة 

األسلحة  ́ات  تفج لتجارب  االختياري  وقفهم  عىل 

بدء  بانتظار  أخرى  نووية  ́ات  تفج أيِّ  أو  النووية 

نفاذ املعاهدة، وأقروا بأنَّ هذه التجارب تعطل غاية 

األم¯ العام لألمم املتحدة بان Î-مون إبَّان االجت�ع الوزاري 
ألصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (نيويورك).



املوقِّعة  الدول  جميع  أيضاً  ودعوا  املعاهدة،  ومقصد 

إىل دعم إنجاز نظام التحقق.

جلسة مجلس األمن
التـابع لألمم املتحدة 

بشأن املعاهدة

التابع لألمم املتحدة جلسة مهمة  عقد مجلس األمن 

عشية   ،٢٠١٦ أيلول/سبتمرب   ٢٣ يف  املعاهدة  بشأن 

الذكرى السنوية العرشين لفتح باب التوقيع عليها. 

واغتنم أعضاء مجلس األمن هذه الفرصة للتعب£ عن 

أهمية  وكانت  نفاذها.  وبدء  املعاهدة  إزاء  مواقفهم 

يف  مشرتكاً  موضوعاً  اللجنة  عمل  وتقدير  املعاهدة 

جميع البيانات التي ُألقيت يف االجت°ع تقريباً. 

املتحدة  لألمم  التابع  األمن  اتخذ مجلس  النهاية،  ويف 

قراراً بشأن املعاهدة (S/RES/2310 (2016)) شاركت 

يف تقدºه ٤٢ دولة. 

امللحة  والرضورة  الحيوية  األهمية  عىل  القرار  ويؤكد 

الدول  جميع  ويحث  املعاهدة،  نفاذ  ببدء  للتعجيل 

ق عليها عىل القيام  التي À توقِّع املعاهدة أو À تصدِّ

بذلك دون مزيد من التأخ£. ويدعو القرار أيضاً جميع 

الدول إىل االمتناع عن إجراء أيِّ تفج£ات نووية، وإىل 

املحافظة عىل قرارات الوقف االختياري الوطني التي 

اتخذتها. ويؤكد عىل أنَّ قرارات الوقف االختياري هذه 

يسهم يف  الذي  املسؤول  الدويل  للسلوك  مثاالً  تشكل 

د  الدويل. ومع ذلك، يشدِّ الصعيد  السالم واألمن عىل 

ليس  هذه  االختياري  الوقف  قرارات  أنَّ  عىل  القرار 

ببدء مقارنًة  قانوناً  وامللزم  الدائم  التأث£  نفس  لها 

نفاذ املعاهدة. 

الزخم  عىل  الحفاظ  رضورة  عىل  القرار  د  ويشدِّ

الخاص  التحقق  نظام  عنارص  جميع  إنجاز  إىل  سعياً 

دعم  مواصلة  إىل  الــدول  جميع  ويدعو  باملعاهدة، 

وتعزيز ذلك. ويش£ أيضاً إىل أنَّ نظام التحقق يسهم 

تداب£  مه°Õ من  باعتباره تدب£اً  اإلقليمي  يف االستقرار 

ونزع  النووي  االنتشار  عدم  نظام  ويعزز  الثقة،  بناء 

السالح النووي. 

قراره  يف  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  ويدعو 

تة إىل تقديم تقرير إىل جميع الدول  األمانة الفنية املؤقَّ

املوقِّعة يف غضون ١٨٠ يوماً من تاريخ اتخاذ القرار عن 

رة عىل الدول املوقِّعة املستَحقة  حالة االشرتاكات املقرَّ

م من الدول املوقِّعة إلنجاز  للجنة وأيِّ دعم إضايف مقدَّ

الدويل  البيانات  مركز  عىل  ولإلنفاق  التحقق  نظام 

ونظام الرصد الدويل وتلبية احتياجاته° التشغيلية.

التصديقات اجلديدة 
على املعاهدة

عىل  تصديقه°   َّْßصــ ومياàار  سوازيلند  أودعــت 

عدد  ويبلغ   .٢٠١٦ أيلول/سبتمرب   ٢١ يف  املعاهدة 

التصديقات عىل املعاهدة حاليÕا ١٦٦. وقد جعل هذان 

التصديقان الجديدان من املعاهدة أحد أكâ الصكوك 

الدولية يف مجال نزع السالح التي شهدت إقباالً عىل 

عاملية  تحقيق  إىل  أقرب  يجعلنا  م°  إليها،  االنض°م 

االنض°م إليها، وهو الهدف املنشود.

مقر األمم املتحدة (نيويورك).
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تقرير
 السياسات

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

عقد دورات مستأنفة ملعالجة

التجربت� النوويت� اللت� أعلنت عنه�

جمهورية كوريا الشعبية الد�قراطية

تعي� نواب رئييس الفريق� العامل� ألف وباء

تجديد تعي� األم� التنفيذي 

البث املبارش الجت�ع اللجنة التحض�ية املنعقد يف كانون الثا�/
يناير ٢٠١٦.

التوجيه السيايس لألمانة واإلرشاف  العامة للجنة، املؤلفة من جميع الدول املوقِّعة،  الهيئة  توفر 

عليها. ويساعد الهيئة العامة فريقان عامالن.

وُيعنى الفريق العامل ألف بشؤون امليزانية واإلدارة، يف ح� ينظر الفريق العامل باء يف املسائل 

التقنية املتصلة باملعاهدة. ويقدم الفريقان العامالن مقرتحات وتوصيات إىل الهيئة العامة للجنة 

ل¿ تنظر فيها وتعتمدها.

ألف،  العامل  الفريق  من خالل  اللجنة  بدعم  االستشاري  الخرباء  فريق  يقوم  ذلك،  إىل  وإضافًة 

وإسداء املشورة بشأن املسائل املالية ومسائل امليزانية.



 االجتماعات املعقودة في 
عام ٢٠١٦

دورتني  الفرعية  وهيئاتها  اللجنة  من  كل  عقدت 

مشرتك  اجتامع  ُعقد  كام   .٢٠١٦ عام  يف  عاديتني 

للفريقني العاملني ألف وباء يف ١ أيلول/سبتمرب وثالث 

و٢٢  الثاين/يناير  ٧ كانون  يف  للجنة  مستأنفة  دورات 

آب/أغسطس و٩ أيلول/سبتمرب.

ومن بني املسائل الرئيسية التي تناولتها اللجنة خالل 

السنوية  والذكرى  للمعاهدة؛  الرتويج   ٢٠١٦ عام 

التجربتني  عىل  والرد  واللجنة؛  للمعاهدة  العرشون 

النوويتني اللتني أعلنت عنهام جمهورية كوريا الشعبية 

لعام  النقدي  الفائض  بتخصيص  والقرار  الدميقراطية؛ 

وصيانتها  املعدات  لخزن  دائم  مرفق  إلنشاء   ٢٠١٤

مبقتىض  ُيعقد  مؤمتر  ومتويل  القدرات  بناء  وأنشطة 

تعيني  وتجديد  ٢٠١٧؛  عام  يف  عرشة  الرابعة  املادة 

األمني التنفيذي لفرتة أربع سنوات )٢٠١٧-٢٠٢١(.

 دعم اللجنة 
وهيئاتها الفرعية 

ذ القرارات التي تعتمدها  األمانة هي الهيئة التي تنفِّ

يتمُّ  إذ  تكوينها؛  الجنسيات يف  دة  اللجنة. وهي متعدِّ

أساس  أوسع  املوقِّعة عىل  الدول  من  املوظفني  تعيني 

جغرايف ممكن. وتوفر األمانة الدعم الفني والتنظيمي 

الجتامعات اللجنة وهيئاتها الفرعية ويف فرتات ما بني 

الدورات، وبذلك تيسِّ عملية اتخاذ القرارات. 

وهيئاتها  اللجنة  عمل  يف  حيوي  عنرص  واألم��ان��ة 

مرافق  تنظيم  من  مهامها  ت��رتاوح  حيث  الفرعية، 

والتحريرية  الشفوية  الرتجمتني  وترتيب  املؤمترات 

ال��دورات  ملختلف  الرسمية  الوثائق  صياغة  إىل 

ل��ل��دورات  السنوي  الزمني  ال��ج��دول  وتخطيط 

رؤس��اء إىل  واإلج��رائ��ي��ة  الفنية  امل��ش��ورة   وتقديم 

الدورات واالجتامعات.

 بيئة العمل 
االفتراضية

بيئة  الخرباء،  اتصاالت  نظام  خالل  من  اللجنة،  ر  توفِّ

اجتامعاتها  حضور  يستطيع  ال  ملن  افرتاضية  عمل 

ويبث،  الخرباء  اتصاالت  نظام  ويسجل  العادية. 

جلسة  كل  وقائع  التكنولوجيات،  أحدث  باستخدام 

ُتحفظ  ثم  العامل.  نطاق  عىل  حيًّا  بثًّا  رسمية  عامة 

إىل  وإضافًة  مراجع.  باعتبارها  االجتامعات  تسجيالت 

توزيع  الخرباء  اتصاالت  نظام  خالل  من  يتم  ذلك، 

عىل  معيَّنة  دورة  بكل  الصلة  ذات  الداعمة  الوثائق 

الجديدة  بالوثائق  املشاركني  وإخطار  املوقِّعة،  الدول 

بواسطة الربيد اإللكرتوين.

اتصاالت  نظام  ُدِمج   ،٢٠١٤ الثاين/يناير  كانون  ويف 

الخرباء يف نظام التوقيع الوحيد الذي وضعته اللجنة. 

ك��أداة  النظام  أهمية  ازدادت  الحني،  ذل��ك  ومنذ 

للمناقشة املتواصلة والجامعة فيام بني الدول املوقِّعة 

والخرباء بشأن املسائل العلمية والتقنية املتعلقة بنظام 

إضافية  تحسينات  ُأدخلت   ،٢٠١٦ عام  ويف  التحقق. 

عىل نظام اتصاالت الخرباء، مام ييسِّ استخدامه ويتيح 

سبل الوصول إىل الوثائق وغريها من املعلومات ذات 

الصلة باالجتامعات.

تسعى  ال��ذي  االفرتاضية،  الورقات  نهج  إط��ار  ويف 

الوثائق  طبع  م��ن  الحد  إىل  خالله  م��ن  اللجنة 

خدمة  تقديم  األم��ان��ة  واص��ل��ت  ت��ص��دره��ا،  التي 

اللجنة  دورات  جميع  يف  الطلب"  حسب   "الطباعة 

وهيئاتها الفرعية.

م  نظام املعلومات عن التقدُّ
احملرز في الوفاء بالوالية التي 

تنص عليها املعاهدة

تشعبية  بوصالت  امل��زود  املعلومات  نظام  يرصد 

للجنة  املنشئ  القرار  مبوجب  املسندة  املهام  بشأن 

التحضريية التقدم املحرز يف الوفاء بالوالية التي تنص 

وتوجيهات  للجنة  املنشئ  والقرار  املعاهدة  عليها 

وصالت  يستخدم  وهو  الفرعية.  وهيئاتها  اللجنة 

تقديم  أجل  من  للجنة  الرسمية  الوثائق  إىل  تشعبية 

يتعني  يزال  ال  التي  املهام  بشأن  ثة  محدَّ معلومات 

الحظر  معاهدة  منظمة  إلنشاء  التحضري  يف  أداؤه��ا 

املعاهدة  دخ��ول  عند  النووية  للتجارب  الشامل 

ال��دول  ملؤمتر  األوىل  ال��دورة  وانعقاد  النفاذ  حيز 

نظام  مستخدمي  لجميع  متاح  والنظام   األط��راف. 

اتصاالت الخرباء.

الرئيسالتواريخالدورةالهيئة

اللجنة التحضريية

 ٧ كانون الثاين/يناير مستأنفة

السفري كريستيان إيسرتات )رومانيا(

١٣-١٥ حزيران/يونيه السادسة واألربعون

 ٢٢ آب/أغسطس مستأنفة

٩ أيلول/سبتمربمستأنفة

٧-٩ ترشين الثاين/نوفمربالسابعة واألربعون

الفريق العامل ألف
٣٠-٣١ أيار/مايوالتاسعة واألربعون

السفري عدنان عثامن )ماليزيا(
١٧-١٩ ترشين األول/أكتوبرالخمسون

الفريق العامل باء

٢٢ شباط/فرباير - ٤ آذار/مارس السادسة واألربعون

السيد يواكيم شولتيس )أملانيا( ٢٢ آب/أغسطس - ٢ أيلول/سبتمربالسابعة واألربعون

٩ ترشين الثاين/نوفمرب استثنائية

الفريق االستشاري
٣-٦ أيار/مايو السادسة واألربعون

السيد مايكل ويستون )اململكة املتحدة(
 ١٢-١٤ أيلول/سبتمرب السابعة واألربعون

اجتامعات اللجنة وهيئاتها الفرعية يف عام ٢٠١٦



عقد دورتني مستأنفتني 
للتباحث حول التجربتني 

النوويتني اللتني أعلنت 
عنهما جمهورية كوريا 

الشعبية الدميقراطية

عنهام  أعلنت  اللتني  النوويتني  التجربتني  عىل  ا  ردًّ

اللجنة  الدميقراطية، عقدت  الشعبية  جمهورية كوريا 

عدة جلسات إحاطة غري رسمية ودورتني مستأنفتني يف 

٧ كانون الثاين/يناير و٩ أيلول/سبتمرب ٢٠١٦. 

من  الوطنية  مواقفها  بشأن  بيانات  الوفود  وألقت 

التجربتني النوويتني املعلن عنهام، وأعربت عن القلق 

عىل  التجارب  هذه  أثر  بشأن  العاملي  الصعيد  عىل 

جميع  إلجراء  رفضها  وعن  الدوليني،  واألمن  السلم 

تجارب التفجريات النووية. 

جتديد تعيني
األمني التنفيذي

سلمت اللجنة بالتزام األمني التنفيذي وبالجهود التي 

اللجنة،  املعاهدة ودعم عمل  تعزيز  أجل  يبذلها من 

وقررت بالتزكية تجديد تعيينه لفرتة أربع سنوات تبدأ 

يف ١ آب/أغسطس ٢٠١٧.

تعيني نواب رئيسي 
الفريقني العاملني

ألف وباء

عينت اللجنة السفري ألفريدو راؤول شوكيهوارا تشيل، 

املمثل الدائم لبريو، نائباً لرئيس الفريق العامل ألف. 

)النيجر(  سويل  منداودو  زينبو  السيدة  عينت  كام 

لرئيس  نائبني  )كازاخستان(  برييزين  سريغي  والسيد 

الفريق العامل باء. 

ونوابهام  العاملني  الفريقني  رئييس  والية  مدة  وتبلغ 

ثالث سنوات.

دورات أجهزة تقرير 
السياسات يف عام ٢٠١٦.
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املعتكف السنوي لإلدارة.

اإلدارة

أبرز األنشطة في عام ٢٠١٦

 قبول النظام األسايس للجنة الخدمة املدنية
الدولية وتنفيذ مجموعة عنارص األجر الجديدة 

لألمم املتحدة 

 توفري موارد مالية إضافية ألنشطة اللجنة 
من خالل استخدام الفائض النقدي لعام ٢٠١٤ 

مواصلة الجهود الرامية إىل تحسني التمثيلني 
الجغرايف والجنساين يف األمانة 

تكفل األمانة إدارة أنشطتها عىل نحو يتسم بالفعالية والكفاءة، مبا يف ذلك دعم اللجنة وهيئاتها 

الفرعية، من خالل توفري الخدمات اإلدارية واملالية والقانونية يف املقام األول. 

وتوفر األمانة أيضاً طائفة واسعة من الخدمات العامة، بدءاً بالرتتيبات الخاصة بعمليات الشحن 

واملشرتيات  املرور  الشخصية وجوازات  الهوية  وبطاقات  السفر  وتأشريات  الجمركية  واإلجراءات 

املنخفضة القيمة وحتى خدمات التأمني وسداد الرضائب والسفر واالتصاالت السلكية والالسلكية، 

وُترَصد  املوجودات.  وإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  ويف  املكتبي  املعياري  الدعم  وكذلك 

كفاءة  الطرائق  بأكرث  تقدميها  لضامن  مستمراً  رصداً  خارجية  كيانات  تقدمها  التي   الخدمات 

وفعالية واقتصاداً.

الدويل  فيينا  مركز  يف  املوجودة  األخرى  الدولية  املنظامت  مع  التنسيق  أيضاً  اإلدارة  وتشمل 

بشأن تخطيط الحيز املكاين للمكاتب والتخزين، وصيانة املباين وتوفري الخدمات املشرتكة، وتعزيز 

الجهود األمنية. 

وعىل مدار عام ٢٠١٦، واصلت اللجنة الرتكيز عىل التخطيط الذيك لتبسيط أنشطتها وزيادة أوجه 

التآزر والكفاءة. كام أنها منحت األولوية لإلدارة القامئة عىل النتائج. 
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الرقابة

آلية مستقلة  للحسابات هو  الداخلية  املراجعة  قسم 

خالل  من  يسهم،  وهو  الداخلية.  للرقابة  وموضوعية 

توفري خدمات مراجعة الحسابات والتحري والخدمات 

االستشارية، يف تحسني عمليات األمانة يف مجال إدارة 

املخاطر والرقابة والحوكمة. 

من  للحسابات،  الداخلية  املراجعة  قسم  ويخضع 

األمني  إلرشاف  وموضوعيته،  استقالليته  ضامن  أجل 

مبارشة  يخاطب  أن  للقسم  وميكن  مبارشة،  التنفيذي 

الداخلية  املراجعة  قسم  رئيس  ويقدم  اللجنة.  رئيس 

عن  سنويًّا  تقريراً  مستقلة،  بصفة  أيضاً،  للحسابات 

األنشطة ليك تنظر فيه اللجنة وهيئاتها الفرعية. 

ويف عام 2016، أجرى قسم املراجعة الداخلية للحسابات 

أربع عمليات مراجعة. وأسفرت هذه املراجعات عن 

وتعزيز  والفعالية  الكفاءة  لتحسني  مجاالت  تحديد 

الضوابط الداخلية. كام واصل قسم املراجعة الداخلية 

للحسابات متابعة تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات، 

وأصدر تقريراً عن حالة التنفيذ. وواصل قسم املراجعة 

الداخلية، إضافًة إىل عمله املتعلق مبراجعة الحسابات، 

ملراجع  كمنسق  وعمل  االستشارية،  الخدمات  تقديم 

الحسابات الخارجي.

للمراجعة  املهنية  للمامرسة  الدولية  املعايري  مع  ومتشياً 

الداخلية  املراجعة  قسم  أجرى  للحسابات،  الداخلية 

د الغرض من وظيفة  للحسابات استعراضاً مليثاقه الذي يحدِّ

املراجعة الداخلية للحسابات وصالحياتها ومسؤولياتها.

املشاركة  للحسابات  الداخلية  املراجعة  قسم  وواصل 

بنشاط يف منتديات معيَّنة، مثل منتدى ممثيل خدمات 

األمم  ملنظامت  التابعة  الداخلية  الحسابات  مراجعة 

يتمثل  األطراف،  املتعددة  املالية  املتحدة واملؤسسات 

تتعامل  التي  املنظامت  بني  الخربات  تبادل  هدفها يف 

مع مسائل مشابهة. 

الشؤون املالية

البرنامج وامليزانية لعام 2016

دوالر   37  248  800 بلغ   2016 عام  ميزانية  مجموع 

يقل  مستوى  يناظر  ما  وهو  ي��ورو؛   72  317 و100 

قلياًل عن مستوى النمو الحقيقي الصفري. وتستخدم 

اللجنة نظام العملتني حتى تخفف من عواقب تعرضها 

اليورو.  مقابل  األمرييك  الدوالر  رصف  سعر  لتقلبات 

وعند سعر رصف 0.796 يورو للدوالر األمرييك الواحد، 

 2016 عام  مليزانية  اإلجاميل  ال��دوالري  املعادل   فإنَّ 

ا اسميًّا قدره  بلغ 600 115 128 دوالر. وهذا ميثل منوًّ

1.5 يف املائة، لكنه يكاد يكون ثابتاً بالقيمة الحقيقية 

)ميثل انخفاضاً قدره 800 43 دوالر(. 

عام  يف  الفعيل  ال��رف  سعر  متوسط  أس��اس  وعىل 

الواحد،  األمرييك  للدوالر  يورو   0.9023 البالغ   2016

عام  مليزانية  النهايئ  اإلجاميل  ال��دوالري  املعادل  كان 

نسبة  وكانت  دوالراً.   117  396  312 يبلغ   2016

أصاًل  مخصصة  اإلجاملية  امليزانية  من  املائة  يف   80

اعتامداً  ذلك  وشمل  بالتحقق.  الصلة  ذات   لألنشطة 

بقيمة 434 958 13 دوالراً لصندوق االستثامر الرأساميل، 

الدويل،  الرصد  نظام  ق��درات  بناء  أجل  من   ُخصص 

السنوات  املتعددة  للصناديق  دوالر   8  340 و601 

األخ��رى  امل���دى  الطويلة  للمشاريع   املخصصة 

املتصلة بالتحقق. 

دوالر   37  741  400 بلغ   2017 عام  ميزانية  مجموع 

يقل  مستوى  يناظر  ما  وهو  ي��ورو،   73  509 و000 

قلياًل عن مستوى النمو الحقيقي الصفري. وتستخدم 

اللجنة نظام العملتني حتى تخفف من عواقب تعرضها 

اليورو.  مقابل  األمرييك  الدوالر  رصف  سعر  لتقلبات 

وعند سعر رصف 0.796 يورو للدوالر األمرييك الواحد، 

فإنَّ املعادل الدوالري اإلجاميل مليزانية عام 2017 بلغ 

ا اسميًّا قدره 1.6  130 088 300 دوالر. وهذا ميثل منوًّ

يف املائة، لكنه يكاد يكون ثابتاً بالقيمة الحقيقية )ميثل 

انخفاضاً قدره 200 26 دوالر(.

االشتراكات املقرَّرة

يف 31 كانون األول/ديسمرب 2016، بلغ معدل تحصيل 

رة عىل الدول املوقِّعة عن عام 2016  االشرتاكات املقرَّ

املحسوب  الجزء  من  املائة  يف   92.5 قدرها  نسبة 

من  املائة  يف   91.9 قدرها  ونسبة  األمرييك  بالدوالر 

الجزء املحسوب باليورو. ويف 31 كانون األول/ديسمرب 

اشرتاكات  كامل  التي سددت  الدول  عدد  بلغ   ،2016

رة عليها 95 دولة.  عام 2016 املقرَّ

النفقات

بالربنامج  املتعلقة  النفقات  بلغت   ،2016 عام  يف 

مبلغ منها  دوالراً،   115  204  282  وامليزانية 

 882 652 21 دوالراً من صندوق االستثامر الرأساميل، 

و734 551 3 دوالراً من الصناديق املتعددة السنوات، 

الصندوق  يخص  وفيام  العام.  الصندوق  من  والباقي 

امليزانية من  املستخدم  غري  الرصيد  بلغ   ال��ع��ام، 

001 349 7 دوالر.

االشتراء

من خالل  دوالراً   62  971  163 مببلغ  اللجنة  التزمت 

ومببلغ القيمة  عالية  ملشرتيات  اشرتاء  عملية   981 

ا تعاقديًّا ملشرتيات   628 780 دوالراً من خالل 652 صكًّ

منخفضة القيمة. 

خاضعة  كانت   ،2016 األول/ديسمرب  كانون   31 ويف 

الالحقة  األنشطة  عقود  أو  والتقييم  االختبار  لعقود 

الدويل، و12  الرصد  نظام  لالعتامد 140 من محطات 

ذو  مخترب  فيها  )مبا  املشعة  النويدات  مختربات  من 

قدرة جديدة يف مجال الغازات الخاملة(، و28 من نظم 

الغازات الخاملة. 

 منتدى الدعم 
الطوعي

اسُتهل منتدى الدعم الطوعي يف عام 2014 كمنتدى 

للتفاعل مع أوساط املانحني ومن أجل ضامن تسخري 

التربعات لخدمة األهداف االسرتاتيجية للجنة. ويسعى 

متويل  حشد  إىل  الرامية  الجهود  توحيد  إىل  املنتدى 

الجهات  مع  التفاعل  وتعزيز  امليزانية  خ��ارج  من 

الشفافية واملساءلة فيام يخص  املانحة وزيادة عنر 

استخدام التربعات. 

عام  يف  واحداً  اجتامعاً  الطوعي  الدعم  منتدى  وعقد 

إىل  االجتامع  هذا  لحضور  الدعوة  هت  وُوجِّ  .2016

جميع الدول املوقِّعة وجميع املراقبني. 

وخالل االجتامع عرضت األمانة عدة مشاريع التمست 

تقديم تربعات من أجلها يف عام 2017. وشملت تلك 

املشاريع مجاالت مثل دعم مشاركة العلامء يف مؤمتر 

والتكنولوجيا يف حزيران/يونيه 2017، وأنشطة  العلم 

فريق  يخص  فيام  األخرى  التواصل  وأنشطة  املنارصة 

للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  منظمة  شباب 

أنشطة  يف  املوقِّعة  للدول  التقنية  والقدرة  النووية، 

البيانات  مبركز  املتعلقة  واألنشطة  املوقعي  التفتيش 

الدويل. وبلغ إجاميل املبلغ امللتمس من أجل كل تلك 

املشاريع نحو مليويْن دوالر. 

املوارد البشرية

ألداء  الالزمة  البرشية  املوارد  بتأمني  املنظمة  قامت 

عملياتها من خالل تعيني واستبقاء موظفني عىل درجة 

عىل  قامئاً  التعيني  وكان  واالجتهاد.  الكفاءة  من  عالية 

ضامن أعىل املعايري من حيث الدراية املهنية والخربة 
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 توزيع ميزانية عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
حسب مجال النشاط

 املوظفون املعيَّنون بعقود محددة املدة بحسب مجال العمل، 
يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦
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NOTES:
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b TO CONVERT THE EURO PORTION OF THE 2017 ALLOTMENT, 
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والكفاءة والقدرة والنـزاهة. وأوليت عناية كاملة ملبدأ 

عىل  املوظف�  تعي�  وألهمية  التوظيف  فرص  تكافؤ 

 �للمعاي وكذلك  ممكن،  جغرايف  نطاق  أوسع  أساس 

املعاهدة  يف  عليها  املنصوص  الصلة  ذات  األخــرى 

والنظام األسايس للموظف�.

جهودها  ــذل  ب ــة  األمــان واصــلــت  السنة،  وطـــوال 

السياسات  يف  البرشية  ــوارد  امل تحس�  إىل  الرامية 

واإلجراءات والعمليات.

ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦، كان لدى األمانة 

محددة  بعقود  املعيَّن�  النظامي�  املوظف�  من   ٢٧٤

املدة من ٨٢ بلداً، بعد أن كان هذا العدد ٢٥٩ موظفاً 

 ،٢٠١٦ عام  ويف   .٢٠١٥ عام  نهاية  يف  بلداً   ٧٧ من 

العليا  والفئات  الفنية  الفئة  يف  املوظف�  عدد  كان 

يف موظفاً   ١٧٤ العدد  هذا  كان  أن  بعد  موظفاً   ١٨٤

عام ٢٠١٥.

استخدام الفائض
النقدي لعام ٢٠١٤ 

من أجل أنشطة
اللجنة

منح  واألربع�،  السابعة  دورتها  خالل  اللجنة،  قرَّرت 

 ٢٠١٤ لعام  النقدي  الفائض  باستخدام  لألمانة  اإلذن 

البالغ مجموعه نحو ٩٫٨ مالي� دوالر من أجل إنشاء 

بناء  وأنشطة  وصيانتها،  املعدات  لخزن  دائم  مرفق 

الرابعة  املادة  Ìقتىض  ُيعقد  مؤÎر  وÎويل  القدرات، 

عرشة يف عام ٢٠١٧.

قبول النظام األساسي 
للجنة اخلدمة املدنية 

الدولية وتنفيذ 
مجموعة عناصر األجر 

اجلديدة في 
األمم املتحدة 

قبول  واألربع�،  السابعة  دورتها  يف  اللجنة،  قرَّرت 

ومنح  الدولية،  املدنية  الخدمة  للجنة  األسايس  النظام 

الجديدة  األجر  بتنفيذ مجموعة عنارص  لألمانة  اإلذن 

العامة لألمم املتحدة للموظف�  التي أقرتها الجمعية 

يف الفئة الفنية والفئات العليا.

يف األعىل ويف الصفحة املقابلة: املعتكف السنوي لإلدارة.

13.04% (14.37%)

36.95% (36.78%)

16.85% (14.94%)

17.40% (19.54%)

10.32% (7.47%)

5.44% (6.90%)NORTH AMERICA 
AND WESTERN EUROPE 

SOUTH EAST ASIA, 
THE PACIFIC AND 
THE FAR EAST

EASTERN EUROPE

STAFF MEMBERS IN THE PROFESSIONAL CATEGORY
BY GEOGRAPHICAL REGION 
AS OF 31 DECEMBER 2016

AFRICA

LATIN AMERICA 
AND THE CARIBBEAN

MIDDLE EAST 
AND SOUTH ASIA

PERCENTAGES AS OF 31 DECEMBER 2015 ARE SHOWN IN BRACKETS

 موظفو الفئة الفنية
بحسب املنطقة الجغرافية

يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦

النسب املئوية يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥ واردة ب� قوس�

أفريقيا

(٪١٤٫٣٧) ٪١٣٫٠٤

الرشق األوسط 
وجنوب آسيا

(٪٧٫٤٧) ٪١٠٫٣٢

جنوب رشق آسيا 
واملحيط الهادئ 

والرشق األقىص

(٪١٤٫٩٤) ٪١٦٫٨٥

أمريكا الالتينية
والكاريبـي

(٪٦٫٩٠) ٪٥٫٤٤

أوروبا الرشقية

(٪١٩٫٥٤) ٪١٧٫٤٠

أمريكا الشÚلية 
وأوروبا الغربية

(٪٣٦٫٧٨) ٪٣٦٫٩٥





قت عىل االتفاقية ١٦٦ منها صدَّ

١83 دولة موقِّعة

ق عليها ١٧    منها وقَّعت عىل االتفاقية ولكنها مل تصدِّ

 تصديق عىل املعاهدة، سوازيلند )يساراً( 

وميامنار )مييناً( ٢٠١٦.

 التوقيع
والتصديق

الوضع يف 3١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦



76  التوقيع والتصديق

 الدول التي يلزم تصديقها 
 ليك تدخل املعاهدة

حيز النفاذ

44 دولة  

قت عىل االتفاقية   36 منها صدَّ
ق عليها   5    منها وقَّعت عىل االتفاقية ولكنها مل تصدِّ

3    منها مل توقِّع عىل االتفاقية  

املرفق 2

3٠ حزيران/يونيه 2٠٠٠ االتحاد الرويس   24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   

4 كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٨  األرجنتني   24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  

3١ متوز/يوليه ١٩٩٨  إسبانيا   24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  

٩ متوز/يوليه ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   أسرتاليا  

25 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  إرسائيل  

2٠ آب/أغسطس ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   أملانيا  

6 شباط/فرباير 2٠١2 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   إندونيسيا  

23 شباط/فرباير 2٠٠١ 2٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩6   أوكرانيا  

24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  إيران )جمهورية-اإلسالمية( 

١ شباط/فرباير ١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩6   إيطاليا 24  

 باكستان

24 متوز/يوليه ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   الربازيل  

2٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   بلجيكا  

2٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   بلغاريا  

٨ آذار/مارس 2٠٠٠ 24 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩6   بنغالديش  

25 أيار/مايو ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   بولندا  

١2 ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧ 25 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   بريو  

١6 شباط/فرباير 2٠٠٠ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   تركيا  

١١ متوز/يوليه 2٠٠3 ١5 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩6   الجزائر  

24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   جمهورية كوريا 

 جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية

2٨ أيلول/سبتمرب 2٠٠4 4 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩6  جمهورية الكونغو الدميقراطية 

3٠ آذار/مارس ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  جنوب أفريقيا  

5 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  رومانيا  

3 آذار/مارس ١٩٩٨ 3٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩6  سلوفاكيا  

2 كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٨ السويد   24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6 

١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  سويرسا  

١2 متوز/يوليه 2٠٠٠ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   شييل  

24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  الصني  

6 نيسان/أبريل ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   فرنسا  

١5 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   فنلندا  

١٠ آذار/مارس 2٠٠6 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  فييت نام  

١٨ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6   كندا  

2٩ كانون الثاين/يناير 2٠٠٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  كولومبيا  

١4 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩6 مرص  

5 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  املكسيك  

6 نيسان/أبريل ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  اململكة املتحدة 

١5 متوز/يوليه ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  الرنويج  

١3 آذار/مارس ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  النمسا  

الهند

١3 متوز/يوليه ١٩٩٩ 25 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  هنغاريا  

23 آذار/مارس ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  هولندا  

24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6 الواليات املتحدة األمريكية 

٨ متوز/يوليه ١٩٩٧ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩6  اليابان  

الدولة )تابع(  تاريخ التوقيع        تاريخ التصديقالدولة      تاريخ التوقيع       تاريخ التصديق
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أفريقيا

 التوقيع والتصديق عىل املعاهدة 
حسب املنطقة الجغرافية

٥٤ دولة  

قت عىل االتفاقية   ٤٥ منها صدَّ
ق عليها   ٦   منها وقَّعت عىل االتفاقية ولكنها مل تصدِّ

٣   منها مل توقِّع عىل االتفاقية  

8 آب/أغسطس ٢٠٠٦  إثيوبيا    ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ 

١١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ إريرتيا    ١١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣ 

٢٠ آذار/مارس ٢٠١٥ أنغوال   ٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ 

١٤ آذار/مارس ٢٠٠١ ٧ ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦  أوغندا  

٦ آذار/مارس ٢٠٠١ ٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  بنن  

٢8 ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ ١٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢  بوتسوانا  

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  بوركينا فاسو  

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠8 ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  بوروندي  

8 شباط/فرباير ٢٠١٣ 8 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  تشاد  

٢ متوز/يوليه ٢٠٠٤ ٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  توغو  

٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤ ١٦ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  تونس  

١١ متوز/يوليه ٢٠٠٣ ١٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  الجزائر  

١٢ كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٦ جزر القمر  

٢٦ أيار/مايو ٢٠١٠ ١٩ كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠١  جمهورية أفريقيا الوسطى 

٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤  جمهورية تن زانيا املتحدة 

٢8 أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤ ٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  جمهورية الكونغو الدميقراطية 

٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  جنوب أفريقيا  

جنوب السودان

١٥ متوز/يوليه ٢٠٠٥ ٢١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  جيبويت  

٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤ ٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤  رواندا  

٢٣ شباط/فرباير ٢٠٠٦ ٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦  زامبيا  

١٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩  زمبابوي  

٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ سان تومي وبرينسيبي 

٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  السنغال  

٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٦ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  سوازيلند  

١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤ ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤  السودان  

١٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 8 أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠  سرياليون  

١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  سيشيل  

الصومال

٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ ٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  غابون  

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ غامبيا  

١٤ حزيران/يونيه ٢٠١١ ٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  غانا  

٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١ ٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  غينيا  

٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ غينيا االستوائية  

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣ ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧  غينيا-بيساو  

١ آذار/مارس ٢٠٠٦ ١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  كابو فريدي  

٦ شباط/فرباير ٢٠٠٦ ١٦ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١  الكامريون  

١١ آذار/مارس ٢٠٠٣ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  كوت ديفوار  

٢ أيلول/سبتمرب ٢٠١٤ ١١ شباط/فرباير ١٩٩٧  الكونغو  

٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ ١٤ ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦  كينيا  

١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٩ ١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  ليربيا  

٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤ ١٣ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١  ليبيا  

١٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  ليسوتو  

٤ آب/أغسطس ١٩٩٩ ١8 شباط/فرباير ١٩٩٧  مايل  

١٥ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥ ٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  مدغشقر  

١٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ مرص  

١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  املغرب  

٢١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠8 ٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  مالوي  

٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  موريتانيا  

موريشيوس

٤ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠8 ٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  موزامبيق  

٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  ناميبيا  

٩ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ ٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  النيجر  

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ 8 أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠  نيجرييا  

الدولة      تاريخ التوقيع       تاريخ التصديق
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قت عىل االتفاقية  23 منها صدَّ قت عىل االتفاقية   31 منها صدَّ
 2      دولتان منها مل توقِّعا عىل

االتفاقية

23 دولة   33 دولة  

أوروبا الرشقية أمريكا الالتينية والكاريبـي

3٠ حزيران/يونيه 2٠٠٠   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   االتحاد الرويس 

2 شباط/فرباير 1٩٩٩   2٨ متوز/يوليه 1٩٩٧   أذربيجان  

12 متوز/يوليه 2٠٠٦ 1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦   أرمينيا  

13 آب/أغسطس 1٩٩٩   2٠ ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  إستونيا  

23 نيسان/أبريل 2٠٠3   2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   ألبانيا  

23 شباط/فرباير 2٠٠1   2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   أوكرانيا  

2٩ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   بلغاريا  

2٦ ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٦   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   البوسنة والهرسك 

2٥ أيار/مايو 1٩٩٩   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   بولندا  

13 أيلول/سبتمرب 2٠٠٠   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   بيالروس  

23 ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٦   23 ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٦   الجبل األسود  

11 أيلول/سبتمرب 1٩٩٧   12 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦   الجمهورية التشيكية 

1٤ آذار/مارس 2٠٠٠ 2٩ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٨ 
  جمهورية مقدونيا  

اليوغوسالفية سابقا   

1٦ كانون الثاين/يناير 2٠٠٧   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٧   جمهورية مولدوفا 

2٧ أيلول/سبتمرب 2٠٠2   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   جورجيا  

٥ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   رومانيا  

3 آذار/مارس 1٩٩٨   3٠ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   سلوفاكيا  

31 آب/أغسطس 1٩٩٩   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   سلوفينيا  

1٩ أيار/مايو 2٠٠٤   ٨ حزيران/يونيه 2٠٠1   رصبيا  

2 آذار/مارس 2٠٠1   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   كرواتيا  

2٠ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠1   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   التفيا  

٧ شباط/فرباير 2٠٠٠   ٧ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦   ليتوانيا  

13 متوز/يوليه 1٩٩٩   2٥ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   هنغاريا  

٤ كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   األرجنتني  

12 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠1 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إكوادور  

11 كانون الثاين/يناير 2٠٠٦ 1٦ نيسان/أبريل 1٩٩٧  أنتيغوا وبربودا  

21 أيلول/سبتمرب 2٠٠1 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أوروغواي  

٤ ترشين األول/أكتوبر 2٠٠1 2٥ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  باراغواي  

2٤ متوز/يوليه 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الربازيل  

1٤ كانون الثاين/يناير 2٠٠٨ 1٤ كانون الثاين/يناير 2٠٠٨  بربادوس  

2٦ آذار/مارس 2٠٠٤ 1٤ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠1  بليز  

23 آذار/مارس 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بنام  

٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ 
 بوليفيا   

)دولة-املتعددة القوميات( 

12 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٧ 2٥ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بريو  

2٦ أيار/مايو 2٠1٠ ٨ ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٩  ترينيداد وتوباغو 

13 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠1 11 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  جامايكا  

3٠ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠٧ ٤ شباط/فرباير 2٠٠٥  جزر البهاما   

٤ أيلول/سبتمرب 2٠٠٧ 3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  الجمهورية الدومينيكية 

دومينيكا

23 أيلول/سبتمرب 2٠٠٩ 2 متوز/يوليه 2٠٠٩  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

2٧ نيسان/أبريل 2٠٠٥ 23 آذار/مارس 2٠٠٤  سانت كيتس ونيفس 

٥ نيسان/أبريل 2٠٠1 ٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  سانت لوسيا  

11 أيلول/سبتمرب 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  السلفادور  

٧ شباط/فرباير 2٠٠٦ 1٤ كانون الثاين/يناير 1٩٩٧  سورينام  

12 متوز/يوليه 2٠٠٠ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  شييل  

1٩ آب/أغسطس 1٩٩٨ 1٠ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  غرينادا  

12 كانون الثاين/يناير 2٠12 2٠ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  غواتيامال  

٧ آذار/مارس 2٠٠1 ٧ أيلول/سبتمرب 2٠٠٠   غيانا   

13 أيار/مايو 2٠٠2 3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  فنزويال )جمهورية-البوليفارية( 

كوبا

2٥ أيلول/سبتمرب 2٠٠1 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كوستاريكا   

2٩ كانون الثاين/يناير 2٠٠٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كولومبيا  

٥ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  املكسيك  

٥ كانون األول/ ديسمرب 2٠٠٠ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  نيكاراغوا  

1 كانون األول/ ديسمرب 2٠٠٥ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  هايتي  

3٠ ترشين األول/أكتوبر 2٠٠3 2٥ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  هندوراس  

الدولة      تاريخ التوقيع     تاريخ التصديق الدولة      تاريخ التوقيع       تاريخ التصديق
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قت عىل االتفاقية   16 منها صدَّ
ق عليها   5    منها وقَّعت عىل االتفاقية ولكنها مل تصدِّ

5    منها مل توقِّع عىل االتفاقية  

26 دولة 

الرشق األوسط وجنوب آسيا

25 آب/أغسطس 1٩٩٨ 26 أيلول/سبتمرب 1٩٩6  األردن  

25 أيلول/سبتمرب 1٩٩6 إرسائيل  

2٤ أيلول/سبتمرب 2٠٠٣ 2٤ أيلول/سبتمرب 2٠٠٣  أفغانستان  

1٨ أيلول/سبتمرب 2٠٠٠ 25 أيلول/سبتمرب 1٩٩6  اإلمارات العربية املتحدة 

2٩ أيار/مايو 1٩٩٧ ٣ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6  أوزبكستان  

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 إيران )جمهورية-اإلسالمية( 

باكستان

12 نيسان/أبريل 2٠٠٤ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  البحرين  

٨ آذار/مارس 2٠٠٠ 2٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6  بنغالديش  

بوتان

2٠ شباط/فرباير 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  تركامنستان  

الجمهورية العربية السورية

2٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6 رسي النكا  

1٠ حزيران/يونيه 1٩٩٨ ٧ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6  طاجيكستان  

26 أيلول/سبتمرب 2٠1٣ 1٩ آب/أغسطس 2٠٠٨  العراق  

1٣ حزيران/يونيه 2٠٠٣ 2٣ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  عامن  

٣ آذار/مارس 1٩٩٧ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  قطر  

2 ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٣ ٨ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6  قريغيزستان  

1٤ أيار/مايو 2٠٠2 ٣٠ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  كازاخستان  

6 أيار/مايو 2٠٠٣ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  الكويت  

21 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠٨ 16 أيلول/سبتمرب 2٠٠5  لبنان  

٧ أيلول/سبتمرب 2٠٠٠ 1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٧  ملديف  

اململكة العربية السعودية

٨ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6 نيبال  

الهند

٣٠ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 اليمن  

الدولة      تاريخ التوقيع  تاريخ التصديق

قت عىل االتفاقية   2٧ منها صدَّ
1      دولة واحدة منها وقَّعت عىل االتفاقية ولكنها 

ق عليها  مل تصدِّ

2٨ دولة  

 أمريكا الشاملية
وأوروبا الغربية

٣1 متوز/يوليه 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  إسبانيا  

2٠ آب/أغسطس 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  أملانيا  

12 متوز/يوليه 2٠٠6 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  أندورا  

15 متوز/يوليه 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  آيرلندا  

26 حزيران/يونيه 2٠٠٠ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  آيسلندا  

1 شباط/فرباير 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  إيطاليا  

26 حزيران/يونيه 2٠٠٠ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  الربتغال  

2٩ حزيران/يونيه 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  بلجيكا  

16 شباط/فرباير 2٠٠٠ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  تركيا  

21 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  الدامنرك  

12 آذار/مارس 2٠٠2 سان مارينو   ٧ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6 

2 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨ السويد   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 

1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩ سويرسا   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 

6 نيسان/أبريل 1٩٩٨ فرنسا   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 

15 كانون الثاين/يناير 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  فنلندا  

1٨ متوز/يوليه 2٠٠٣ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  قربص  

1٨ متوز/يوليه 2٠٠1 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  الكريس الرسويل  

1٨ كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  كندا  

26 أيار/مايو 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  لكسمربغ  

21 أيلول/سبتمرب 2٠٠٤ 2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  ليختنشتاين  

2٣ متوز/يوليه 2٠٠1 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6   مالطة  

6 نيسان/أبريل 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  اململكة املتحدة 

1٨ كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨ 1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩6  موناكو  

15 متوز/يوليه 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  الرنويج  

1٣ آذار/مارس 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  النمسا  

2٣ آذار/مارس 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6  هولندا  

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 الواليات املتحدة األمريكية 

21 نيسان/أبريل 1٩٩٩ اليونان   2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩6 

الدولة      تاريخ التوقيع   تاريخ التصديق
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32 دولة  

 جنوب رشق آسيا 
 واملحيط الهادئ 

والرشق األقىص

قت عىل االتفاقية   24 منها صدَّ
ق عليها   5     منها وقَّعت عىل االتفاقية ولكنها مل تصدِّ

3    منها مل توقِّع عىل االتفاقية  

٩ متوز/يوليه ١٩٩٨ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  أسرتاليا  

٦ شباط/فرباير 2٠١2 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  إندونيسيا  

25 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بابوا غينيا الجديدة 

١ آب/أغسطس 2٠٠٧ ١2 آب/أغسطس 2٠٠3  باالو  

١٠ كانون الثاين/يناير 2٠١3 22 كانون الثاين/يناير ١٩٩٧  بروين دار السالم 

١2 ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ تايلند  

توفالو

تونغا

2٦ أيلول/سبتمرب 2٠٠٨ تيمور- ليشتي  

3 ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ جزر سليامن  

٦ أيلول/سبتمرب 2٠٠5 5 كانون األول/ ديسمرب ١٩٩٧  جزر كوك  

24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  2٨ ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٩ جزر مارشال  

24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  جمهورية كوريا 

 جمهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية

 جمهورية الو   3٠ متوز/يوليه ١٩٩٧  5 ترشين األول/أكتوبر 2٠٠٠
الدميقراطية الشعبية 

٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  2٧ أيلول/سبتمرب 2٠٠2 ساموا   

١٠ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠١ ١4 كانون الثاين/يناير ١٩٩٩  سنغافورة  

الصني   24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦

أيلول/سبتمرب 2٠٠5 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ١٦  فانواتو  

23 شباط/فرباير 2٠٠١ الفلبني   24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ 

١٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  فيجي  

١٠ آذار/مارس 2٠٠٦ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  فييت نام  

١٠ ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠٠ 2٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  كمبوديا   

٧ أيلول/سبتمرب 2٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمرب 2٠٠٠  كرييباس   

١٧ كانون الثاين/يناير 2٠٠٨ ماليزيا   23 متوز/يوليه ١٩٩٨ 

٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ ١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦  منغوليا  

2١ أيلول/سبتمرب 2٠١٦ ميامنار   25 ترشين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ 

25 متوز/يوليه ١٩٩٧ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  دة(  ميكرونيزيا )واليات-املوحَّ

١2 ترشين الثاين/نوفمرب 2٠٠١ ناورو   ٨ أيلول/سبتمرب 2٠٠٠ 

١٩ آذار/مارس ١٩٩٩ نيوزيلندا   2٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  

4 آذار/مارس 2٠١4 ٩ نيسان/أبريل 2٠١2  نيوي   

٨ متوز/يوليه ١٩٩٧ 24 أيلول/سبتمرب ١٩٩٦  اليابان  

الدولة      تاريخ التوقيع     تاريخ التصديق
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