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يف مجيع املواضع من هذه الوثيقة، ُيشــار إىل البلدان بحسب األســاء التي كانت مستخدمة رسميا 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 
اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشــامل للتجارب النووية بشــأن الوضع القانــوين ألي بلد 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 أســاء رشكات أو منتجات معيَّنة )سواء ُأشــري أو مل ُيرَش إىل كوهنا مسجَّ
امللكية، كا ال ينبغي تأويله عىل أنه إقرار أو توصية من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشــامل للتجارب 

النووية.

تبنيِّ اخلرائط الواردة يف الصفحات 11-14 املواقع التقريبية ملرافق نظام الرصد الدويل بناًء عىل املعلومات الواردة يف املرفق 
لت عىل الوجه املناســب وفق املواقع البديلة املقرتحــة التي أقرهتا اللجنة التحضريية  األول لربوتوكول املعاهدة، وقد ُعدِّ
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لكي تعرضها يف تقرير عىل الدورة األولية التي سوف يعقدها مؤمتر الدول 

األطراف عقب بدء نفاذ املعاهدة.
ُطبع يف النمسا

متوز/يوليه 2016

استنادا إىل الوثيقة CTBT/ES/2015/5، التقرير السنوي 2015
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يف عام 2015 واصلت الدول ودوائر املجتمع املدين إبداء 

دعمها القوي ملعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

ولجهود اللجنة.

وكان املؤمتر التاسع املعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية، الذي عقد يف 29 أيلول/ سبتمرب 

2015، أشبه مبحفل أتاح للدول املوقعة أن تعيد تأكيد 

التزامها باملعاهدة ورغبتها يف إضفاء الطابع العاملي عليها. 

وقد افتتح ذلك املؤمتر األمني العام لألمم املتحدة وترأسه 

وزيرا خارجية كازاخستان واليابان. وحرض املؤمتر ما يزيد عىل 90 دولة موقعة ُمثِّل العديد منها عىل مستوى الوزراء 

أو غريهم من كبار املسؤولني. وتضمن املشاركون مندوبني من خمس دول من الدول املدرجة يف املرفق 2 التي يلزم 

أن تصدق عىل املعاهدة حتى يبدأ نفاذها، أال وهي إرسائيل وجمهورية إيران اإلسالمية والصني ومرص والواليات 

املتحدة األمريكية. واستعرض املؤمتر التقدم املحرز صوب إدخال املعاهدة حيز النفاذ؛ وناقش االسرتاتيجيات والجهود 

الكفيلة بتحقيق ذلك. ويتضمن إعالن املؤمتر الختامي 14 تدبريا عمليا من أجل التعجيل بعملية التصديق عىل 

املعاهدة وإدخالها حيز النفاذ.

كام أتاحت الدورة السبعون للجمعية العامة لألمم املتحدة للدول الفرصة ليك تسلط الضوء عىل الدور الهام الذي 

تؤديه املعاهدة يف النظام الدويل ملنع االنتشار النووي ونزع السالح النووي.

وعىل امتداد العام، زدنا مستوى تعاملنا الرفيع مع الدول. فقد التقيت الرئيس ميشيل كافاندو رئيس بوركينا فاسو، 

والبابا فرانسيس بابا الكريس الرسويل، والرئيس حسن روحاين رئيس جمهورية إيران اإلسالمية، والرئيس محمدو إيسوفو 

رئيس النيجر، والرئيس فالدميري بوتن رئيس االتحاد الرويس، والرئيس مايرثيباال سرييسينا رئيس رسي النكا، وامللك 

مسوايت الثالث ملك سوازيلند، والرئيس غوربانغويل بردميحمدوف رئيس تركامنستان، والرئيس باراك أوباما رئيس 

الواليات املتحدة األمريكية.

وقد أَْجريُت محادثات مع عدد من وزراء خارجية ووزراء حكومات الدول املوقعة، ومنها إثيوبيا وإرسائيل وأنغوال 

وبلجيكا وتركامنستان وجنوب أفريقيا ورومانيا وسوازيلند والسويد وغامبيا وفنلندا وكازاخستان والكريس الرسويل 

وكوستاريكا واملغرب وميامنار والنيجر واليابان. كام التقيُت املمثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسات األمنية يف 

االتحاد األورويب. وقد خامرين شعور شديد باالطمئنان إزاء رسائل الدعم القوية التي تلقيتها يف كل تلك املناسبات.

وواصل "فريق الشخصيات البارزة"، الذي يضم عددا من كبار رجال الدولة والساسة الحاليني والسابقني والخرباء 

املعرتف بهم دوليا، جهوده الرامية إىل تعزيز املعاهدة. وقد اجتمع الفريق مرتني يف عام 2015، مرة يف سيول 

بجمهورية كوريا، ومرة يف هريوشيام باليابان. وخالل هذين االجتامعني، حدد الفريق سبل الدفع قدما صوب بدء نفاذ 

املعاهدة؛ وذلك عىل نحو يشمل اتباع نهج متعدد األطراف حيال التامس تعاون زعامء الدول املتبقية الثامين املدرجة 

يف املرفق 2 يف الجهود املبذولة من أجل تسهيل عملية تصديق تلك الدول عىل املعاهدة.

 iii

رسالة 
من األمني التنفيذي
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وأحرزت اللجنة مزيدا من التقدم يف تعزيز قدراتها التحققية. ففي أعقاب التواصل الناجح مع الدول املضيفة، عقدت 

اللجنة اتفاقات سياسية من أجل إنشاء محطات تابعة لنظام الرصد الدويل يف عدد من دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية 

شاب البطء التقدم الذي تحقق فيها خالل الفرتة السابقة. كام اتخذت املنظمة خطوات رئيسية بغية استكامل بعض 

مرافق نظام الرصد الدويل التي كانت قيد اإلنشاء. ومع الرتاخيص اإلضافية التي شهدها عام 2015، وصل إجاميل عدد 

مرافق النظام املرخصة إىل 282 مرفقا، مام أدى إىل تحسني نطاق تغطية الشبكة وقدرتها عىل الصمود. وميثل هذا 

الرقم 84 يف املائة من حجم الشبكة التي تتوخاها املعاهدة.

وظلت املنظمة تزود الدول املوقعة ببيانات شبه فورية مستمدة من مرافق نظام الرصد الدويل وبنواتج بيانات 

مستمدة من مركز البيانات الدويل. كام اتخذت املنظمة خطوات إضافية بشأن إعداد املركز املذكور للتشغيل. وقد 

وضعت يف هذا الصدد خارطة طريق تفصيلية بخصوص املرحلة 5 ب من خطة التشغيل التدريجي للمركز ونسخة 

جديدة من خطة التأهيل واختبارات القبول.

وانصبت أنشطة اللجنة املتعلقة بالتفتيش املوقعي عىل تقييم مترين 2014 امليداين املتكامل. وقد ساعد ذلك عىل 

إعداد خطة عمل جديدة للتفتيش املوقعي خالل الفرتة 2016-2019. كام وضعت املنظمة، استنادا إىل استعراضها 

ملا سبق االضطالع به من أنشطة تدريبية يف مجال التفتيش املوقعي وتقنيات تفتيشية، خططا منقحة تخص دورة 

التدريب التالية يف مجال التفتيش املوقعي وتطوير التقنيات التفتيشية.

وأتاح مؤمتر العلوم والتكنولوجيا لعام 2015 يف إطار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو خامس مؤمتر 

يعقد من نوعه، فرصة أخرى أمام اللجنة من أجل بناء رشاكتها مع األوساط العلمية. وبوسع اللجنة، من خالل 

االستفادة من أحدث البحوث، امليض يف تحسني نظام التحقق الخاص باملعاهدة. وقد حرض هذا املؤمتر وشارك يف 

مداوالته أكرث من 850 مشاركا ينتمون إىل األوساط العلمية والتكنولوجية واملؤسسات األكادميية ودوائر املجتمع املدين 

والهيئات الحكومية يف 99 دولة. وبذل جهد خاص من أجل تأمني مشاركة العلميني الشباب من خالل عدة مبادرات 

منها حلقة علوم املواطن وأمسية العلميني الشباب وجلسات املنتدى األكادميي.

وظل مئات من مواطني الدول املوقعة، خاصة مواطني البلدان النامية، يستفيدون من أنشطة بناء القدرات وحلقات 

العمل والربامج التعليمية التي نضطلع بها. ونحن نرى يف ذلك استثامرا يرمي إىل مساعدة الدول املوقعة عىل الوفاء 

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

وقد اتخذت الدول املوقعة عدة قرارات ساهمت يف امليض يف تطوير اللجنة من الناحية التنظيمية ويف تحسني عملية 

التخطيط وامليزنة يف األجل الطويل. فقد قررت تلك الدول اتباع امليزنة الثنائية السنوات فيام يخص أنشطة املنظمة 

وإرساء منط متويل متعدد السنوات. كام اتفقت عىل إجراءات تعيني رؤساء ونواب رؤساء الهيئات الفرعية للجنة. 

إن اإلنجازات املشار إليها آنفا ليست سوى غيض من فيض ما شهده عام 2015. لذا يتضمن التقرير التايل مزيدا من 

التفاصيل بشأن األنشطة الكثرية التي اضطلعت بها املنظمة.

وختاما أود أن أغتنم هذه الفرصة ليك أشكر الدول املوقعة عىل التزامها املطلق بتعزيز عمل املنظمة.

 iv

السينا زيربو
األمني التنفيذي
اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
فيينا، آذار/مارس 2016

i-viii.indd   4 8/5/2016   2:32:15 PM



 iv

شعبة نظام الرصد الدويل

نوركان مريال أوزيل، مديرة

شعبة مركز البيانات الدويل

راندي بيل، مدير

شعبة التفتيش املوقعي

أوليغ روزكوف، مدير

شعبة الشؤون اإلدارية

تيريي دوبور، مدير

شعبة الشؤون القانونية 
والعالقات الخارجية

جينكسني يل، مدير

أبرز األنشطة

 v

التحضريات لرتكيب محطات جديدة من 
محطات نظام الرصد الدويل

ة عىل  قدرة مختربات النويدات املشعَّ
تحليل بيانات الغازات الخاملة

أعامل إضافية يف سياق التشغيل 
التدريجي ملركز البيانات الدويل

عقد مؤمتر العلوم والتكنولوجيا لعام 
2015 يف إطار معاهدة الحظر الشامل 

للتجارب النووية 

تقييم التمرين امليداين املتكامل لعام 
2014

وضع خطة عمل جديدة للتفتيش 
املوقعي

مزيد من أنشطة التفاعل الرفيع املستوى 
مع الدول

الرتويج ملعيار بشأن حظر التجارب 
النووية 

زيادة تحسني ترتيبات املنظمة املالية 
واملتعلقة بامليزانية

إنشاء أربعة صناديق متعددة السنوات

i-viii.indd   5 8/5/2016   2:32:19 PM



املحتويات

 vi

نظام الرصد
الدويل 1

استكامل نظام الرصد الدويل 2

االتفاقات الخاصة مبرافق الرصد 4

األنشطة الالحقة لالعتامد 5

استدامة األداء 5

سامت تكنولوجيات الرصد 11

مرفق االتصاالت 
العاملي 17

التكنولوجيا 18

19 العمليات 

مركز البيانات الدويل21 
العمليات: من البيانات الخام إىل

     املنتجات النهائية 22

الخدمات 23

23 بناء القدرات والتعزيز 

التطبيقات املدنية والعلمية 

     لنظام التحقق 27

مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض معاهدة  

     الحظر الشامل للتجارب النووية  

     لعام 2015 29

التفتيش املوقعي 33
تخطيط السياسات والعمليات 34

دعم العمليات واللوجستيات 35

التدريب 36

التقنيات واملعدات 39

الوثائق واإلجراءات 41

خطة عمل التفتيش املوقعي

     للفرتة 2019-2016 41

تحسني األداء 
والكفاءة 43

نظام إدارة الجودة 44

رصد األداء 44 

التقييم 45

بناء القدرات 
املتكاملة 47

أنشطة بناء القدرات 48

i-viii.indd   6 8/5/2016   2:32:27 PM



 vii

Sessions of the Policy Making Organs in 2015 

Policy Making

The plenary body of the Commission, 

which is composed of all States 

Signatories, provides political 

guidance and oversight to the 

Secretariat. The plenary is assisted 

by two Working Groups, Working 

Group A (WGA) and Working Group B 

(WGB).

WGA deals with budgetary and 

administrative matters, while 

WGB considers technical issues 

related to the Treaty. Both submit 

proposals and recommendations for 

consideration and adoption by the 

plenary meeting of the Commission.

In addition, an Advisory Group 

of qualified experts serves in 

a supporting role, advising the 

Commission, through WGA, on 

financial, budgetary and associated 

administrative matters.

02-Annual Report 2015 OSI,CB,PMO.indd   63 23/06/16   16:29

التواصل 51
صوب بدء نفاذ املعاهدة 

    وعامليتها 52

فريق الشخصيات البارزة 52

التفاعل مع الدول 53

التواصل من خالل منظومة األمم املتحدة، 

    واملنظامت اإلقليمية، واملؤمترات 
    والحلقات الدراسية األخرى  54

اإلعالم العام 57

التغطية اإلعالمية العاملية 58

التدابري التنفيذية الوطنية 58

تسهيل بدء
نفاذ املعاهدة 59
رشوط بدء النفاذ 60

نيويورك، 2015 60

تقاسم الرئاسة 60

تعابري التأييد القوي 61

تقرير السياسات 63
االجتامعات املعقودة يف 

    عام 2015 64

دعم اللجنة وهيئاتها الفرعية 64

مشاركة الخرباء من البلدان 

    النامية 65

اإلدارة 67
الرقابة 68

الشؤون املالية 68

االشرتاء 68

منتدى الدعم الطوعي 68 

املوارد البرشية 68

امليزنة الثنائية السنوات والتمويل 

     املتعدد السنوات 70

التوقيع والتصديق 71
الدول التي يلزم تصديقها عىل املعاهدة ليك 

     يبدأ نفاذها 71

حالة التوقيع والتصديق عىل املعاهدة 72

i-viii.indd   7 8/5/2016   2:32:34 PM



i-viii.indd   8 8/5/2016   2:32:34 PM



نظام الرصد 
الدولي

أبرز األنشطة يف عام 2015

التحضري إلنشاء محطات جديدة تابعة لنظام الرصد 
الدويل

استدامة شبكة نظام الرصد الدويل مبا يكفل مستوى 
رفيعا من توافر املعلومات

دعم قدرة مختربات النويدات املشعة عىل تحليل 
نظام الرصد الدويل هو شبكة عاملية من البيانات املتعلقة بالغازات الخاملة

أجهزة االستشعار املخصصة للكشف عن 
التفجريات النووية املحتملة وتوفري األدلة 
عليها. وسيتألف هذا النظام لدى اكتامله 

من 321 محطة رصد و16 مختربا 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.

ويستخدم نظام الرصد الدويل 
تكنولوجيات الرصد السيزمي والصويت 

املايئ ودون السمعي )"الشكل املوجي"( 
لكشف الطاقة املنبعثة من أي انفجار 

- سواء أكان نوويا أم غري نووي - أو أي 
حادث طبيعي يقع يف باطن األرض أو 
تحت سطح املاء أو يف الغالف الجوي، 

ولتحديد موضع تلك الطاقة.

ويستخدم نظام الرصد الدويل تكنولوجيات 
رصد النويدات املشعة من أجل جمع 

عينات من الجسيامت وكذلك، يف عدد 
متزايد من املحطات، الغازات الخاملة 

من الغالف الجوي. ثم تحلل العينات من 
أجل الحصول عىل أدلة عىل وجود نواتج 

فيزيائية )نويدات مشعة( ناشئة من تفجري 
نووي ومحمولة عرب الغالف الجوي. وميكن 

أن يؤكد هذا التحليل ما إذا كان الحدث 
الذي سجلت وقوعه تكنولوجيات الرصد 

األخرى تفجريا نوويا حقا.

ق من صالحية محطة الرصد دون  إعادة تحقُّ
السمعي IS55 يف ويندلس بايت، أنتاركتيكا 

)الواليات املتحدة األمريكية(
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استكمال نظام الرصد 
الدولي

يعترب إنشاء املحطات مصطلحا عاما يشري 
إىل بناء املحطات بدءا من مراحلها األولية 

وحتى إكاملها. ويشري الرتكيب عادة إىل 
جميع األعامل املضطلع بها حتى تصبح 

املحطة جاهزة إلرسال البيانات إىل مركز 
البيانات الدويل يف فيينا. ويشمل ذلك، عىل 

سبيل املثال، إعداد املوقع والتشييد وتركيب 
املعدات. وتنال املحطة االعتامد عندما تفي 

بجميع املواصفات التقنية، مبا فيها متطلبات 
توثيق البيانات وبثها عرب وصلة مرفق 

االتصاالت العاملي إىل مركز البيانات الدويل. 
وعند ذلك، تعترب املحطة مرفقا عامال من 

مرافق نظام الرصد الدويل.

ويف عام 2015 عقدت اللجنة، بعد التواصل 

مع الدول املضيفة، اتفاقات سياسية من أجل 

إنشاء محطات يف دول يف أفريقيا وأمريكا 

الجنوبية، ويف أماكن أخرى، شاب البطء 

التقدم الذي تحقق فيها خالل الفرتة السابقة. 

وقد بدأت األعامل التحضريية املتعلقة 

برتكيب املرافق الجديدة. كام اتخذت املنظمة 

خطوات رئيسية صوب إكامل محطات نظام 

الرصد الدويل املقامة يف االتحاد الرويس. 

وبحلول نهاية العام كانت األعامل التحضريية 

تجري عىل قدم وساق بشأن االنتهاء خالل 

الفرتة 2016-2017 من تركيب أو اعتامد نحو 

15 مرفقا آخر من مرافق محطات ونظم 

الغازات الخاملة واملختربات التابعة لنظام 

الرصد الدويل.

واستأنفت الصني إرسال بيانات من محطات 

الرصد السيزمي ومحطات النويدات املشعة 

التابعة لنظام الرصد الدويل خدمة ألغراض 

االختبار والتقييم. وبذلت الصني واللجنة 

جهودا متضافرة من أجل التحضري لعملية 

االرتقاء بتلك املحطات بحيث تستويف 

2 • نظام الرصد الدولي
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عمليات الرتكيب والعتماد اخلا�سة بنظام الر�سد الدويل في 31 كانون الأول/دي�سمرب 2015

حمطات الر�سد ال�سيزمي

حمطات الر�سد ال�سوتي املائي

حمطات الر�سد دون ال�سمعي

حمطات ر�سد النويدات امل�سعَّة

حمطات الر�سد ال�سيزمي الرئي�سية

حمطات الر�سد ال�سيزمي امل�ساعدة

املحطات املعتمدة
املحطات غري املعتمدة
املحطات قيد الإن�ساء
العقود قيد التفاو�ض
املحطات التي مل يبداأ العمل فيها

حالة نظام ك�سف الغازات اخلاملة يف حمطات 
ة ر�سد النويدات امل�سعَّ

ة حالة خمتربات النويدات امل�سعَّ

42 حمطة معتمدة
3 حمطات غري معتمدة 

107 حمطات معتمدة 
8 حمطات غري معتمدة  

 اكتمل تركيبها

 اكتمل تركيبها

 اكتمل تركيبها

 اكتمل تركيبها

 اكتمل تركيبها

حمطة واحدة قيد الإن�ساء
عقد واحد قيد التفاو�ض

3 حمطات مل يبداأ العمل فيها

حمطتان قيد الإن�ساء
ل توجد عقود قيد التفاو�ض

3 حمطات مل يبداأ العمل فيها

3 حمطات قيد الإن�ساء
ل توجد عقود قيد التفاو�ض

8 حمطات مل يبداأ العمل فيها

5 حمطات قيد الإن�ساء
4 عقود قيد التفاو�ض

5 حمطات مل يبداأ العمل فيها

املجاميع

اكتمل تركيبها 270
15
12
5
19

حمطة واحدة قيد الإن�ساء
ل توجد عقود قيد التفاو�ض

ل توجد حمطات مل يبداأ العمل فيها

10 حمطات معتمدة
ل توجد حمطات غري معتمدة 

48 حمطة معتمدة
حمطة واحدة غري معتمدةف

63 حمطة معتمدة
3 حمطات غري معتمدة

24 نظامًا معتمدًا لك�سف الغازات اخلاملة 
31 نظامًا مركبًا لك�سف الغازات اخلاملة

12 خمتربًا معتمدًا ب�ساأن قدراته اخلا�سة باجل�سيمات
خمترب واحد معتمد ب�ساأن قدراته اخلا�سة بالغازات اخلاملة

50

120

11

60

80

40
16

321

321
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مواصفات نظام الرصد الدويل بغية اعتامدها 

يف أقرب وقت ممكن.

ومع تركيب محطة الرصد دون السمعي 

IS60 )الواليات املتحدة(، واعتامد مخترب 

النويدات املشعة RL13 )االتحاد الرويس(، 

واعتامد نظامي الغازات الخاملة يف محطتي 

النويدات املشعة RN4 وRN9 التابعتني 

لنظام الرصد الدويل )أسرتاليا(، أحرز تقدم 

إضايف صوب إكامل نظام الرصد الدويل.

وبذلك ارتفع إجاميل عدد محطات ومختربات 

نظام الرصد الدويل املعتمدة إىل 282 )وهو 

ما ميثل 84 يف املائة من حجم الشبكة التي 

توختها املعاهدة(؛ مام أدى إىل تحسني نطاق 

تغطية الشبكة وقدرتها عىل الصمود.

كام أحرز تقدم هائل يف املرشوع الكبري 

 HA4 الخاص بإنشاء املحطة الصوتية املائية

)فرنسا( يف جزيرة كروزيه يف جنوب املحيط 

الهندي، وهي محطة الرصد الصويت املايئ 

الوحيدة غري املعتمدة يف نظام الرصد الدويل. 

وبحلول نهاية عام 2015 كان قد تم االنتهاء 

من األعامل التحضريية املتعلقة بإجراء مسح 

بحري إضايف سابق لعملية اإلنشاء وتنفيذ 

أنشطة تحضريية برية بشأن البنية التحتية يف 

جزيرة كروزيه.

ويضطلع رصد النويدات املشعة للغازات 

الخاملة بدور أسايس يف نظام التحقق مبوجب 

املعاهدة؛ وهو ما تبني يف أعقاب التجربتني 

النوويتني اللتني أعلنت جمهورية كوريا 

الشعبية الدميقراطية عن إجرائهام يف عامي 

2006 و2013. كام أثبت هذا الرصد أنه 

بالغ القيمة يف أعقاب الحادث النووي الذي 

وقع يف فوكوشيام باليابان، يف عام 2011. 

ومتشيا مع أولويات اللجنة واصلت اللجنة يف 

عام 2015 الرتكيز عىل برنامج رصد الغازات 

الخاملة. وعالوة عىل اعتامد نظامي الغازات 

 RN4 الخاملة يف محطتي النويدات املشعة

وRN9 )حسبام أشري إليه من قبل(، قامت 

اللجنة برفع كفاءة النظام غري املعتمد يف 

محطة RN19 املقامة يف شييل.

وبحلول نهاية العام، كان قد تم تركيب 31 

نظاما من نظم الغازات الخاملة )مام ميثل 

78 يف املائة من إجاميل العدد املخطط تركيبه 

وهو 40 نظاما( يف محطات النويدات املشعة 

التابعة لنظام الرصد الدويل. وقد اعتمد 

24 نظاما من تلك النظم باعتباره يستويف 

املتطلبات التقنية الصارمة. وإضافة تلك 

النظم تدعم بقدر ملموس قدرة شبكة نظام 

الرصد الدويل عىل الكشف. 

وواصلت اللجنة أيضا أعاملها التحضريية 

املتعلقة باعتامد مختربات إضافية تابعة لنظام 

الرصد الدويل فيام يخص القدرة عىل قياس 

الغازات الخاملة. وكانت اللجنة قد حددت 

يف عام 2012 متطلبات وعمليات اعتامد 

مختربات الغازات الخاملة؛ وجرت يف عام 

2014 أول عملية اعتامد ملخترب تابع لنظام 

الرصد الدويل من حيث قدرته عىل قياس 

الغازات الخاملة. ويف عام 2015 استمر العمل 

عىل تقييم عمليات تحليل بيانات الغازات 

الخاملة يف مختربات النظام املذكور. وأثبتت 

متارين املقارنة الدولية امتياز أداء مختربات 
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ويك آيلند، موقع محطة الرصد دون السمعي IS60 )الواليات املتحدة األمريكية(

"ارتفع إجاميل عدد محطات ومختربات 

نظام الرصد الدويل املعتمدة إىل 282 

)وهو ما ميثل 84 يف املائة من حجم 

الشبكة التي توختها املعاهدة(، مام 

أدى إىل تحسني نطاق تغطية الشبكة 

وقدرتها عىل الصمود"

1-32.indd   3 8/5/2016   2:33:33 PM



النظام يف هذا الصدد. وهذه الوظيفة 

الجديدة حاسمة األهمية لضامن ومراقبة 

جودة قياسات الغازات الخاملة يف إطار نظام 

الرصد الدويل.

وتسهم جميع أوجه التقدم هذه يف إمكانية 

إكامل شبكة نظام الرصد الدويل.

االتفاقات اخلاصة مبرافق 
الرصد

اللجنة مكلفة بوضع إجراءات وأساس رسمي 

لتشغيل نظام الرصد الدويل تشغيال مؤقتا 

قبل بدء نفاذ املعاهدة. ويشمل ذلك إبرام 

اتفاقات أو ترتيبات مع الدول التي تستضيف 

مرافق نظام الرصد الدويل من أجل تنظيم 

أنشطة معينة مثل عمليات مسح املواقع، 

وأعامل الرتكيب أو التحسني، واالعتامد، 

واألنشطة الالحقة لالعتامد.

وتحتاج اللجنة، بغية إنشاء نظام الرصد 

الدويل وإدامته بكفاءة وفعالية، إىل أن 

تستفيد استفادة كاملة من الحصانات التي 

تحق لها بصفتها منظمة دولية، مبا يف ذلك 

اإلعفاء من الرضائب والرسوم. وتبعا لذلك، 

فإن اتفاقات أو ترتيبات املرافق تنص )مع 

إجراء تغيريات حيثام يكون مناسبا( عىل 

تطبيق االتفاقية الخاصة بامتيازات األمم 

املتحدة وحصاناتها عىل أنشطة اللجنة، أو 

ترسد رصاحة امتيازات اللجنة وحصاناتها. 

وميكن أن يقتيض ذلك من الدولة التي 

تستضيف مرفقا أو أكرث من مرافق نظام 

الرصد الدويل أن تعتمد التدابري الوطنية 

الالزمة لتفعيل هذه االمتيازات والحصانات.

ويف عام 2015 واصلت اللجنة مراعاة األهمية 

التي يتسم بها إبرام اتفاقات وترتيبات املرافق 

وتنفيذها بعد ذلك عىل الصعيد الوطني. 

ويتسبب غياب هذه اآلليات القانونية يف 

بعض الحاالت يف تكبد تكاليف كبرية )مبا يف 

ذلك عىل صعيد املوارد البرشية( وحاالت 

تأخر كبرية يف استدامة مرافق نظام الرصد 

الدويل املعتمدة. وتؤثر هذه التكاليف 

وحاالت التأخري سلبا عىل توافر البيانات من 

نظام التحقق.

ومن بني الدول التي تستضيف مرافق نظام 

الرصد الدويل البالغ عددها 89 دولة، وقعت 

48 دولة عىل اتفاقات أو ترتيبات مرافق 

مع اللجنة، وأصبح 39 اتفاقا وترتيبا منها 

ساري املفعول. ويف نهاية عام 2015، كانت 

اللجنة تتفاوض مع 5 من الدول املضيفة 

الـ41 التي مل تربم بعد اتفاق مرافق أو ترتيب 

مرافق. وتبدي الدول اهتامما متزايدا بهذا 

املوضوع ويؤمل اختتام املفاوضات الجارية يف 

املستقبل القريب، واستهالل املفاوضات مع 

دول أخرى قريبا.
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ة RN19، هانغا روا، إيسرت آيلند )شييل( تحديث محطة النويدات املشعَّ

صيانة محطة الرصد دون السمعي IS41، فيال 
فلوريدا )باراغواي(
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األنشطة الالحقة 
لالعتماد

عقب اعتامد محطة ما وإدماجها يف نظام 

الرصد الدويل، يرتكز تشغيلها عىل تقديم 

بيانات رفيعة الجودة إىل مركز البيانات 

الدويل.

وعقود األنشطة الالحقة لالعتامد هي عقود 

ثابتة التكلفة تربم بني اللجنة وبعض مشغيل 

املحطات. وتشمل هذه العقود عمليات 

املحطات وشتى أنشطة الصيانة الوقائية. ويف 

عام 2015 بلغ مجموع نفقات اللجنة فيام 

 يتصل باألنشطة الالحقة لالعتامد

552 167 18 دوالرا أمريكيا. ويغطي هذا 

املبلغ النفقات املتصلة باألنشطة الالحقة 

لالعتامد للمرافق ونظم الغازات الخاملة التي 

تم اعتامدها حتى 31 كانون األول/ديسمرب 

2015 والبالغ عددها 164 مرفقا ونظاما، مبا 

فيها املختربات املعتمدة للنويدات املشعة 

البالغ عددها 12 مختربا و18 نظاما من نظم 

الغازات الخاملة يف محطات النويدات املشعة.

ويقدم كل مشغل محطة تقريرا شهريا عن 

أداء األنشطة الالحقة لالعتامد، تستعرضه 

اللجنة للوقوف عىل مدى االمتثال لخطط 

التشغيل والصيانة. وقد وضعت اللجنة معايري 

موحدة قياسيا بشأن استعراض أداء مشغيل 

املحطات وتقييمه.

وواصلت اللجنة التوحيد القيايس للخدمات 

التي تقدم مبوجب عقود األنشطة الالحقة 

لالعتامد. وطلبت من مشغيل جميع 

املحطات املعتمدة حديثا واملحطات القامئة 

التي قدمت مقرتحات ميزانية جديدة أن 

يضعوا خطط تشغيل وصيانة وفقا لنموذج 

موحد. ويف عام 2015 قدمت خطط تشغيل 

وصيانة تخص 7 محطات إضافية يف إطار 

الصيغة املوحدة. وبذلك ارتفع عدد املحطات 

املشمولة بعقود األنشطة الالحقة لالعتامد 

التي لديها خطط تشغيل وصيانة موضوعة 

وفقا للصيغة املوحدة إىل 102 محطة.

استدامة األداء

ينطوي إعداد نظام رصد عاملي مؤلف من 

337 مرفقا ومستكمل بـ40 نظاما للغازات 

الخاملة عىل أكرث بكثري من مجرد بناء 

املحطات. فهو يتطلب اتباع نهج كيل من 

أجل إنشاء واستدامة ‘منظومة نظم متشابكة 

ينبغي إنجازها للوفاء مبتطلبات التحقق التي 

نصت عليها املعاهدة مع حامية االستثامرات 

التي وظفتها اللجنة بالفعل. وميكن تحقيق 

ذلك باختبار ما هو موجود وتقييمه 

واستدامته ثم زيادة تحسينه.

وتبدأ دورة عمر شبكة محطات نظام 

الرصد الدويل من التصميم التصوري 

والرتكيب وصوال إىل التشغيل واالستدامة 

والتخلص وإعادة البناء. وتشمل االستدامة 

الصيانة عن طريق عمليات اإلصالح 

واالستبدال والرتقية الالزمة، والتحسينات 

املستمرة لضامن الصالحية التكنولوجية 

لقدرات الرصد. وتشمل هذه العملية أيضا 

مهام اإلدارة والتنسيق والدعم عىل امتداد 

كامل دورة العمر لكل مكون من مكونات 

املرافق، عىل أن تؤدى تلك املهام بأكرب قدر 

ممكن من الكفاءة والفعالية. وباإلضافة إىل 

ذلك، ومع وصول مرافق النظام إىل نهاية 

دورة عمرها التصميمية، يحتاج األمر إىل 

التخطيط لعملية تجديد )أْي إبدال( جميع 

مكونات كل مرفق وإدارة هذه العملية 

واالستفادة القصوى منها بغية تقليص وقت 

التوقف عن العمل وضامن االستخدام 

األمثل للموارد.

نظام الرصد الدولي • 5 4 • نظام الرصد الدولي

تركيب جهاز استشعار يف حفرة الرصد السيزمي يف 
مرفق االختبار التابع للجنة يف فيينا

"تبدأ دورة عمر شبكة محطات 

نظام الرصد الدويل من التصميم 

التصوري والرتكيب وصوال إىل التشغيل 

واالستدامة والتخلص وإعادة البناء"
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وظل تركيز أنشطة دعم مرافق نظام الرصد 

الدويل يف عام 2015 منصبا عىل الحيلولة 

دون انقطاع تدفق البيانات. كام استهدفت 

تلك األنشطة تحسني الصيانة الوقائية 

والتصحيحية وتجديد محطات نظام الرصد 

الدويل ومكونات املحطات لدى بلوغها نهاية 

أعامرها. وضاعفت اللجنة جهودها الرامية 

إىل إيجاد وتنفيذ حلول هندسية بغية 

تحسني متانة مرافق النظام املذكور وقدرتها 

عىل الصمود.

وينطوي تحقيق األداء األمثل وتعزيزه 

أيضا عىل التحسني املستمر لجودة البيانات 

وموثوقيتها وقوتها. ومن ثم، واصلت 

اللجنة إيالء األهمية يف عام 2015 لضامن 

الجودة ومراقبتها، ولصالحية معدات الرصد 

للتشغيل، وألنشطة معايرة مرافق النظام 

)الرضورية للتفسري املوثوق لإلشارات 

املكتشفة(، ولتحسني تكنولوجيات نظام 

الرصد الدويل. وتسهم هذه األنشطة يف 

الحفاظ عىل مصداقية نظام الرصد وصالحيته 

التكنولوجية.

اللوجستيات

يتطلب الدعم الالزم لضامن أرفع مستويات 

توافر البيانات من شبكة مرافق عاملية كتلك 

التي يتوخاها نظام الرصد الدويل اتباع نهج 

متكامل بشأن اللوجستيات يهدف إىل التحقق 

من الصالحية وبلوغ املستوى األمثل عىل 

أساس مستمر. ويف عام 2015 أجرت اللجنة 

تقييام متعمقا ملتطلباتها اللوجستية؛ ورشعت 

يف إنشاء هيكل دعم وخطة عمل متكاملني 

عىل صعيد املنظومة كلها بشأن املتطلبات 

اللوجستية.

كام واصلت اللجنة تطوير قدرتها عىل 

تحليل الدعم اللوجستي سعيا إىل تحقيق 

أرفع مستوى ممكن من توافر البيانات بأقل 

التكاليف. ومع وجود أكرث من 280 مرفقا 

معتمدا تابعا لنظام الرصد الدويل يف شتى 

أنحاء العامل، بل ويف مواقع نائية يف أحيان 

كثرية، يتطلب الحفاظ عىل أرفع مستويات 

توافر البيانات املواظبة عىل تحليل وتدقيق 

واعتامد تكاليف دورات أعامر محطات 

النظام واملتغريات املتعلقة مبوثوقيتها. وخالل 

عام 2015 واصلت اللجنة جهودها الرامية 

إىل تدقيق واعتامد النامذج؛ وذلك بهدف 

تحسني التخطيط الستدامة شبكة نظام 

الرصد الدويل.

وتعزز اإلدارة الفعالة لتشكيل األنساق الثقة 

الشاملة يف أن مرافق الرصد التابعة لنظام 

الرصد الدويل تستويف املواصفات التقنية 

لنظام الرصد الدويل وغريها من املتطلبات 

من أجل االعتامد. وهي تكفل أن تخضع 

التغيريات التي تطرأ عىل املحطات لتقييم 

صارم من أجل الوقوف عىل تأثريها؛ وأن 

تؤدي التغيريات، عند تنفيذها، إىل تقليص 

التكاليف والجهود واالنخفاضات غري املنظورة 

يف توافر البيانات. 

ويف هذا السياق واصلت اللجنة تنفيذ 

وتحسني اإلجراءات الداخلية املتعلقة بإدارة 

تشكيل أنساق النظام؛ وهي اإلجراءات التي 

بدأ العمل بها يف نهاية عام 2013. كام سعت 

مع الدول املضيفة ومشغيل املحطات إىل 

امليض يف تبسيط اإلجراءات التي تطبقها كل 

دولة بشأن شحن معدات النظام ومواده 

االستهالكية وضامن تخليصها الجمريك يف 

الوقت املناسب وبدون تكلفة. ومع ذلك 

ظلت عمليات الشحن والتخليص الجمريك 

تستغرق وقتا طويال جدا وتستنـزف املوارد. 

ويؤدي ذلك إىل زيادة الوقت الالزم إلصالح 

محطات النظام وإىل تقليص توافر بيانات 

املحطات املعنية. لذا واصلت اللجنة تحليل 

وتحسني معدالت توافر املعدات واملواد 

6 • نظام الرصد الدولي
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االستهالكية يف محطات النظام ومستودعاته 

اإلقليمية ومستودعات املوردين ويف املستودع 

القائم يف فيينا. 

الصيانة

تقدم اللجنة الدعم واملساعدة التقنية بشأن 

صيانة مرافق نظام الرصد الدويل يف جميع 

أنحاء العامل. وخالل عام 2015، عالجت أكرث 

من 104 طلبات صيانة، مبا يف ذلك مشاكل 

قدمية العهد بشأن توافر البيانات يف مثانية 

مرافق تابعة لنظام الرصد الدويل. كام أجرت 

زيارات ألغراض الصيانة الوقائية والتصحيحية 

إىل مثانية مرافق معتمدة تابعة لنظام الرصد 

الدويل. ويشري هذا الرقم املنخفض إىل زيادة 

االعتامد عىل مشغيل املحطات واملتعاقدين 

وغريهم من مصادر الدعم ألداء هذه املهام 

تبعا السرتاتيجية األمانة.

وواصلت اللجنة إبرام وإدارة عقود دعم 

طويلة األجل مع صانعي معدات نظام 

الرصد الدويل، وكذلك مع غريهم من مقدمي 

الدعم. واستخدم بعض هذه العقود أيضا 

ملعالجة احتياجات الدعم فيام يخص التفتيش 

املوقعي. وباإلضافة إىل ذلك، أبرمت املنظمة 

وأدارت عددا من العقود "اإلطارية" مع 

موردي املعدات واملواد والخدمات التقنية. 

ويضمن كال هذين النوعني من العقود 

إمكانية تقديم الدعم الرضوري إىل محطات 

الرصد التابعة للنظام يف الوقت املناسب 

وبطريقة فعالة.

ومبا أن مشغل املحطة هو الكيان األقرب 

ألي مرفق من مرافق نظام الرصد الدويل، 

فهو األقدر عىل درء وقوع املشاكل يف 

املحطات وكفالة حلها برسعة عند وقوعها. 

ويف عام 2015 واصلت اللجنة التشديد عىل 

تطوير القدرات التقنية ملشغيل املحطات. 

وإىل جانب تقديم التدريب التقني ملشغيل 

املحطات، استمر توفري التدريب العميل 

للموظفني املحليني خالل الزيارات التي يقوم 

بها موظفو األمانة للمحطات، وذلك ليك ال 

يتعني عىل املوظفني السفر من فيينا لحل 

املشاكل يف املستقبل.

وتعد الوثائق التقنية املحدثة باستمرار 

واملوثوقة لكل من محطات نظام الرصد 

الدويل رضورية لضامن استدامة هذه 

املحطات والحفاظ عىل مستوى عال من 

توافر البيانات. ويف عام 2015 أحرزت 

اللجنة تقدما كبريا يف إنشاء منصة للوثائق 

الخاصة بكل محطة يف قاعدة بيانات األمانة 

الفنية؛ األمر الذي ميكن املستخدمني من 

اسرتجاع املعلومات التي تخص كل محطة. 

وبدأ مشغلو املحطات يف إدخال الوثائق 

الخاصة بكل محطة يف منصة قاعدة بيانات 

اللجنة الفنية. كام أحرز تقدم يف تحسني 

العمليات الرامية إىل املواظبة عىل تحديث 

تلك الوثائق. 

وأسهمت عملية الجمع بني التدريب التقني 

ملشغيل املحطات، وتعزيز التنسيق بني 

املشغلني واللجنة من أجل الوصول بعقود 

األنشطة الالحقة لالعتامد إىل املستوى األمثل، 

وتحسني خطط التشغيل والصيانة واملعلومات 

الخاصة بكل محطة، يف تعزيز قدرة مشغيل 

املحطات عىل االضطالع مبهام صيانة أكرث 

تعقيدا يف محطاتهم. ويعد ذلك أمرا رضوريا 

للوصول باستدامة شبكة نظام الرصد الدويل 

وأدائها إىل املستوى األمثل.
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إصالح مكبس ضغط لنظام كشف الغازات 
الخاملة يف مركز فيينا الدويل

"خالل عام 2015، عالجت اللجنة 

أكرث من 104 طلبات صيانة، مبا يف 

ذلك مشاكل قدمية العهد بشأن توافر 

البيانات يف مثانية مرافق تابعة لنظام 

الرصد الدويل"
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جتديد املعدات

تشمل املرحلة النهائية من دورة عمر معدات 
مرافق نظام الرصد الدويل إبدالها )وهو ما 

يعرف باسم التجديد( والتخلص من املعدات 
البالية. ويف عام 2015 واصلت اللجنة تجديد 

مكونات مرافق هذا النظام كلام بلغت 
النهاية املقررة لعمرها التشغييل.

وقد راعت األمانة ومشغلو املحطات، يف 
سياق إدارة عملية تجديد املعدات، البيانات 

الخاصة بدورة العمر التشغييل وتحليل 
األعطال وتقييم املخاطر يف كل محطة عىل 
حدة. وبغية التحسني األمثل إلدارة تقادم 

شبكة نظام الرصد الدويل واملوارد املرتبطة 
بها، واصلت اللجنة إعطاء األولوية لتجديد 
املكونات التي ترتفع فيها معدالت األعطال 

أو املخاطر والتي ميكن أن يسبب تعطلها 
حدوث فرتات توقف كبرية. ويف نفس الوقت، 

أجل تجديد املكونات التي ثبتت متانتها 
وموثوقيتها إىل ما بعد بلوغها نهاية عمرها 

االفرتايض، حيثام كان مناسبا، من أجل تحقيق 
االستخدام األمثل للموارد املتاحة.

وأنجزت عدة مشاريع تجديد ملرافق معتمدة 
تابعة للنظام يف عام 2015 انطوت عىل قدر 
كبري من االستثامر يف املوارد البرشية واملالية. 

ويف ست حاالت )املحطة IS7 يف أسرتاليا، 
 AS112 يف شييل، واملحطات HA3 واملحطة

وIS53 وIS55 وIS56 يف الواليات املتحدة 

األمريكية(، تلت عملية التجديد عملية إعادة 
تحقق من الصالحية لضامن استمرار املحطات 
يف استيفاء املتطلبات التقنية. وعدلت مواقع 
ثالث محطات داخل الدولة املضيفة )املحطة 

 RN75و AS112 يف فرنسا، واملحطتان RN31
يف الواليات املتحدة األمريكية(. كام استكملت 

تحسينات كربى يف نظم الغازات الخاملة يف 
ثالث محطات نويدات مشعة معتمدة )يف 

املحطتني RN66 وRN68 يف اململكة املتحدة، 
واملحطة RN74 يف الواليات املتحدة األمريكية(.

احللول الهندسية

يهدف برنامج الهندسة والتطوير الخاص 
مبرافق نظام الرصد الدويل إىل تحسني معدل 

توافر البيانات العام ونوعيتها، وفعالية تكلفة 
شبكة هذه املرافق وأدائها، وذلك من خالل 

تصميم الحلول والتحقق من صالحيتها 
وتنفيذها. وتنفذ هندسة النظم طوال دورة 

عمر محطات نظام الرصد الدويل، وهي 
تعتمد عىل تصميم نظم مفتوحة من خالل 
التوحيد القيايس للوصالت البينية والتصميم 

النامئطي. وهي تهدف إىل تحسني النظم 
وموثوقية املعدات وإمكانية صيانتها ودعمها 
لوجستيا وتشغيلها واختبارها. وتراعي الحلول 
الهندسية والتطويرية هندسة النظم الشاملة 

للمحطات وتحسني التفاعل مع معالجة 
البيانات يف مركز البيانات الدويل.

ويف عام 2015 أجرت اللجنة عدة عمليات 
تصليح معقدة تطلبت القيام بأعامل هندسية 

ضخمة من أجل إعادة تشغيل املحطات. 
وأدخلت تحسينات عىل البنى التحتية 

واملعدات يف عدة مرافق معتمدة تابعة لنظام 
الرصد الدويل بغية تحسني أدائها وقدرتها عىل 
مت حلول هندسية ترمي إىل  الصمود. كام ُعمِّ

تقليص فرتات تعطل املحطات أثناء عمليات 
االرتقاء بها.

وواصلت اللجنة جهودها الرامية إىل تحسني 
أداء مرافق نظام الرصد الدويل ومنهجيات 
الرصد. وقد ساعد تحليل أعطال املحطات 
عىل استبانة األسباب الرئيسية وراء فقدان 

البيانات وعىل ما ييل ذلك من تحليل أعطال 
النظم الفرعية املسؤولة عن مدة التعطل. 
وبوجه خاص أجرت اللجنة يف عام 2015 

تحليال التجاهات تعطل كل نظام من النظم 
الفرعية؛ وذلك باستخدام تكنولوجيات 

الشكل املوجي. كام واصلت اللجنة إجراء 
تحليل منهجي لألعطال استنادا إىل حاالت 
اإلبالغ عن حوادث تخص نظم جسيامت 
النويدات املشعة والغازات الخاملة. وقد 

أسفرت محصلة تلك األنشطة عن مدخالت 

قيمة أْثرت عملية تحديد األولويات املتعلقة 
بتصميم التحسينات املدخلة عىل محطات 
وتكنولوجيات نظام الرصد الدويل والتحقق 

من صالحية تلك التحسينات وتنفيذها.

كام تركزت الجهود الهندسية التي بذلتها 
اللجنة يف عام 2015 عىل ما ييل:

    تعزيز نظم القدرة الكهربائية 

والتمديدات األرضية والحامية من 
الصواعق فيام يخص نظام الرصد الدويل؛

8 • نظام الرصد الدولي

ة RN13 يف إيديا )الكامريون( تركيب محوِّل جديد يف محطة رصد النويدات املشعَّ

"يف عام 2015 أجرت اللجنة عدة 

عمليات تصليح معقدة تطلبت القيام 

بأعامل هندسية ضخمة من أجل إعادة 

تشغيل املحطات"
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    تحسني معدات وخدمات نظم االتصاالت 

داخل املواقع، التابعة لنظام الرصد 

الدويل؛

    تنفيذ أول عملية معايرة موقعية يف 

محطة رصد دون سمعي تابعة لنظام 

الرصد الدويل )IS26، أملانيا(؛

    رشاء واختبار معدات الجيل الجديد من 

نظم خفض ضوضاء الرياح؛

    إكامل دراسة مقارنة دولية مختربية 

رائدة بشأن تكنولوجيا الرصد دون 

السمعي باعتبارها خطوة رئيسية نحو 

تحسني فهم علم القياس يف الرصد دون 

السمعي وتوحيد معايريه؛

    تقييم األجهزة الرقمية العالية االستبانة؛

    استحداث برامجية لتحليل وتقييم 

أنشطة املعايرة والتوجيه الخاصة بالرصد 

السيزمي الصويت؛

    استحداث واختبار صناديق مرشحات 

لألرصاد الجوية ترمي إىل تحسني جودة 

بيانات األرصاد الجوية املسجلة يف 

محطات الرصد دون السمعي التابعة 

لنظام الرصد الدويل؛

    تقييم الجيل التايل من محطات الرصد 

الصويت املايئ والحلول املؤقتة املحتملة؛

    تحسني املكاشف التي تعتمد عىل 

الجرمانيوم الشديد النقاء، التي كان قد 

اتضح يف عام 2014 أنها أحد األسباب 

الرئيسية لتعطل محطات النويدات 

املشعة؛

    اختبار وتقييم تقنيات تربيد املكاشف يف 

محطات النويدات املشعة؛

    تحسني نظام SAUNA الخاص بالغازات 

الخاملة؛

    اختبار تكنولوجيا جديدة تخص الجيل 

الجديد من نظام الغازات الخاملة 

SPALAX؛

    اختبار منوذج أويل PIN ملكاشف 

إشعاعات بيتا وغاما عايل االستبانة لقياس 

الغازات الخاملة باستخدام السيليكون 

يؤدي إىل تحسني التمييز بني نظائر 

الزينون غري املستقرة.

وقد أدت هذه املبادرات إىل امليض يف 

تحسني موثوقية مرافق نظام الرصد الدويل 

وصمودها. وأسفرت أيضا عن تعزيز أداء 

الشبكة ومتتني محطات نظام الرصد الدويل، 

عىل نحو يسهم يف إطالة عمرها املجدي 

وتقليص مخاطر وقوع أعطال تؤثر عىل توفري 

البيانات. كام أدت إىل تحسني جودة معالجة 

البيانات ونوعية نواتج البيانات.

الشبكة السيزمية 
املساعدة

واصلت اللجنة رصد تشغيل محطات الرصد 

السيزمي املساعدة واستدامتها يف عام 2015. 

وتم الحفاظ عىل معدل توافر البيانات من 

املحطات السيزمية املساعدة خالل السنة.

وتقيض املعاهدة بأن تتحمل التكاليف 

العادية لتشغيل كل محطة من محطات 

الرصد السيزمي املساعدة وصيانتها، مبا يف 

ذلك تكاليف األمن املادي، الدولة املضيفة 

لتلك املحطة. غري أن املامرسة أظهرت أن 

ذلك يشكل تحديا كبريا فيام يخص املحطات 

السيزمية املساعدة التي توجد يف بلدان نامية 

 وال تنتمي إىل ‘شبكة أم لها برنامج 

صيانة راسخ.

وما فتئت اللجنة تشجع الدول التي 

تستضيف املحطات السيزمية املساعدة التي 

تعاين من أوجه قصور يف التصميم أو مشاكل 

متعلقة بالتقادم عىل استعراض قدرتها عىل 

سداد تكاليف ترقية محطاتها واستدامتها. غري 

أن الحصول عىل املستوى املناسب من الدعم 

التقني واملايل ال يزال أمرا صعبا بالنسبة لعدة 

دول مضيفة.

ويف هذا الصدد، واصل االتحاد األورويب يف 

عام 2015 دعم عملية استدامة محطات 

الرصد السيزمي املساعدة التي تستضيفها 

بلدان نامية أو بلدان متر مبرحلة انتقالية. 

وتشمل هذه املبادرة اتخاذ إجراءات إلعادة 

املحطات إىل حالة التشغيل وتوفري وسائل 

النقل واألموال الالزمة لالستعانة مبوظفني 

إضافيني يف األمانة بغرض تقديم الدعم 

8 • نظام الرصد الدولي

اعتامد نظام كشف الغازات الخاملة يف 
ة RN9 يف  محطة رصد النويدات املشعَّ
داروين يف اإلقليم الشاميل )أسرتاليا(
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التقني. وواصلت اللجنة مناقشاتها مع دول 

أخرى تتضمن شبكاتها األم عددا 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 2015 منصبا عىل تدابري التيقن من 

البيانات واملعايرة.

وعمدت اللجنة إىل امليض يف تطوير منهجيات 

املعايرة. فقد أجرت بوجه خاص أول عملية 

معايرة موقعية بكامل نظام الرتددات يف 

محطة رصد دون سمعي )IS26، أملانيا(. كام 

أحرزت تقدما فيام يخص إدراج محطات 

الرصد الصويت املايئ من الطور الثالثي ضمن 

خطط املعايرة. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت 

اللجنة عملية املعايرة املقررة ملحطات الرصد 

السيزمي الرئيسية واملساعدة، ورشعت يف 

نرش منيطة املعايرة للربط البيني القيايس 

للمحطات من أجل تيسري وتوحيد اإلجراءات 

التي يتخذها مشغلو املحطات.

وتؤدي املعايرة دورا مهام يف نظام التحقق 

ألنها تحدد وترصد البارامرتات الالزمة لتفسري 

اإلشارات التي تسجلها مرافق نظام الرصد 

الدويل تفسريا سليام. وهي تفعل ذلك من 

خالل القياس املبارش أو املقارنة مبعيار معني.

ويتألف برنامج ضامن ومراقبة جودة 

املختربات من أنشطة مقارنة فيام بني 

املختربات. وقامت اللجنة بتقييم مترين 

اختبار الكفاءة لعام 2014؛ وأجرت مترين 

اختبار الكفاءة لعام 2015 الذي اشتمل 

عىل تحليل عينات االختبار يف هندسة 

نظم RASA اآللية. وأوفدت اللجنة أيضا 

زيارات رقابية إىل مختربي النويدات املشعة 

RL7 )فنلندا( وRL16 )الواليات املتحدة 

األمريكية(؛ وأكملت تقييم مخترب النويدات 

املشعة RL9 )إرسائيل(.

وتواصلت أنشطة ضامن ومراقبة الجودة فيام 

يخص الغازات الخاملة؛ وذلك من خالل إجراء 

تحاليل مختربية جديدة لـ24 عينة مأخوذة 

من خمس محطات نويدات مشعة. كام 

انتهت األمانة من تقييم عملية مقارنة لقدرة 

مختربات النويدات املشعة عىل رصد الغازات 

الخاملة؛ وواصلت األمانة اختبار وتنفيذ 

إجراءات رائدة بشأن ضامن ومراقبة الجودة 

فيام يتعلق بتلك القدرة.

ويعترب ضامن توافر البيانات يف شبكة نظام 

الرصد الدويل، يف ظل تناميها الدائم لكن 

أيضا يف ظل تقادمها، مهمة بالغة الصعوبة. 

إال أن جميع أصحاب املصلحة، من مشغيل 

املحطات والدول املضيفة واملتعاقدين والدول 

املوقعة واللجنة، عملوا بجد، من خالل 

تعاونهم الوثيق، سعيا وراء كفالة األداء القوي 

والفعال للشبكة.
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AS

ISAS RL

HA

HA   

PS

PS Primary seismic array station

Primary seismic three component station 

Auxiliary seismic array station  

Auxiliary seismic three component station 

Infrasound station 

Hydroacoustic (hydrophone) station 

Hydroacoustic (T phase) station Radionuclide particulate station Radionuclide laboratory 

50 primary seismic stations 
(PS20: details to be determined) 

120 auxiliary seismic stations 
(AS39: details to be determined)  

11 hydroacoustic stations 60 infrasound stations 
(IS28: details to be determined)  

80 radionuclide stations  
(RN35: details to be determined)  

16 radionuclide laboratories 

RN Radionuclide particulate and 
noble gas station

170   stations – 50 primary and 120 auxiliary –  
in 76 countries

IMS Technologies

Example of seismic waveform

Seismic Stations
The objective of seismic monitoring is to detect and locate underground 

nuclear explosions. Earthquakes and other natural events as well as 
anthropogenic events generate two main types of seismic wave: body waves and 
surface waves. The faster body waves travel through the interior of the earth 
while the slower surface waves travel along its surface. Both types of wave are 
looked at during analysis to collect specific information on a particular event.

Seismic technology is very efficient at detecting a suspected nuclear 
explosion as seismic waves travel fast and can be registered within minutes of an 
event. Data from seismic stations of the International Monitoring System provide 
information on the location of a suspected underground nuclear explosion and 
help identify the area for an on-site inspection.  

The IMS has primary and auxiliary seismic stations. Primary seismic stations 
send continuous data in near real time to the International Data Centre. Auxiliary 
seismic stations provide data on request from the IDC. 

An IMS seismic station typically has three basic parts: a seismometer to 
measure ground motion, a system to record the data digitally with an accurate 
time stamp, and a communication system interface.

An IMS seismic station can be either a three component (3-C) station 
or an array station. A 3-C station records broadband ground motion in three 
orthogonal directions. An array station generally consists of multiple short period 
seismometers and 3-C broadband instruments that are separated spatially. 
The primary seismic network is mostly composed of arrays (30 of 50 stations), 
while the auxiliary seismic network is mostly composed of 3-C stations (112 of 
120 stations). 
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 محطة - منها 50 محطة رئيسية 
و120 محطة مساعدة - يف 76 بلدا 170

سمات تكنولوجيات الرصد

حمطات الر�سد ال�سيزمي
إن الهدف من الرصد السيزمي هو كشف التفجريات النووية يف باطن األرض وتحديد 

مواقعها. فالزالزل وغريها من األحداث الطبيعية، وكذلك األحداث البرشية املنشأ، تولد 
نوعني رئيسيني من املوجات السيزمية هام املوجات الدفينة واملوجات السطحية. واملوجات 

الدفينة أرسع وتنتقل عرب باطن األرض، يف حني أن املوجات السطحية أبطأ وتنتقل عىل 
سطح األرض. وينظر عند التحليل يف نوعي املوجات كليهام، بغية جمع معلومات محددة 

عن حدث معني.
والتكنولوجيا السيزمية بالغة الكفاءة يف كشف أي تفجري نووي يشتبه يف وقوعه، ألن 

املوجات السيزمية تنتقل رسيعا وميكن تسجيلها يف غضون دقائق بعد وقوع الحدث. وتوفر 
البيانات الواردة من محطات الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدويل معلومات عن 

مكان التفجري النووي الجويف املشتبه يف وقوعه، وتساعد عىل تحديد املنطقة التي ينبغي أن 
يجرى فيها تفتيش موقعي.

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

أما محطات الرصد السيزمي املساعدة فتوفر البيانات عندما يطلبها مركز البيانات الدويل.
وتتألف محطة الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدويل عادة من ثالثة أجزاء 

أساسية: مقياس سيزمي لقياس الحركة األرضية، ونظام يسجل البيانات رقميا مع تحديد 
زمنها بدقة، ووصلة بينية لنظام اتصاالت.

وميكن أن تكون محطة الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدويل إما ثالثية املكونات 
أو محطة صفائف. وتسجل املحطة الثالثية املكونات الحركة األرضية العريضة النطاق 

الرتددي يف ثالثة اتجاهات متعامدة. وتتألف محطة الرصد السيزمي الصفيفية عموما من 
عدة أجهزة لقياس االهتزازات القصرية الفرتة وأجهزة ثالثية املكونات وعريضة النطاق 
الرتددي ومنفصلة مكانيا. وتتألف الشبكة السيزمية الرئيسية يف معظمها من محطات 

صفائف )30 محطة من أصل 50 محطة(، يف حني تتألف الشبكة السيزمية املساعدة يف 
معظمها من محطات ثالثية املكونات )112 محطة من أصل 120 محطة(.
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مثال عىل الشكل املوجي السيزمي
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PS

PS Primary seismic array station

Primary seismic three component station 

Auxiliary seismic array station  

Auxiliary seismic three component station 

Infrasound station 

Hydroacoustic (hydrophone) station 

Hydroacoustic (T phase) station Radionuclide particulate station Radionuclide laboratory 

50 primary seismic stations 
(PS20: details to be determined) 

120 auxiliary seismic stations 
(AS39: details to be determined)  

11 hydroacoustic stations 60 infrasound stations 
(IS28: details to be determined)  

80 radionuclide stations  
(RN35: details to be determined)  

16 radionuclide laboratories 

RN Radionuclide particulate and 
noble gas station

170   stations – 50 primary and 120 auxiliary –  
in 76 countries

IMS Technologies

Example of seismic waveform

Seismic Stations
The objective of seismic monitoring is to detect and locate underground 

nuclear explosions. Earthquakes and other natural events as well as 
anthropogenic events generate two main types of seismic wave: body waves and 
surface waves. The faster body waves travel through the interior of the earth 
while the slower surface waves travel along its surface. Both types of wave are 
looked at during analysis to collect specific information on a particular event.

Seismic technology is very efficient at detecting a suspected nuclear 
explosion as seismic waves travel fast and can be registered within minutes of an 
event. Data from seismic stations of the International Monitoring System provide 
information on the location of a suspected underground nuclear explosion and 
help identify the area for an on-site inspection.  

The IMS has primary and auxiliary seismic stations. Primary seismic stations 
send continuous data in near real time to the International Data Centre. Auxiliary 
seismic stations provide data on request from the IDC. 

An IMS seismic station typically has three basic parts: a seismometer to 
measure ground motion, a system to record the data digitally with an accurate 
time stamp, and a communication system interface.

An IMS seismic station can be either a three component (3-C) station 
or an array station. A 3-C station records broadband ground motion in three 
orthogonal directions. An array station generally consists of multiple short period 
seismometers and 3-C broadband instruments that are separated spatially. 
The primary seismic network is mostly composed of arrays (30 of 50 stations), 
while the auxiliary seismic network is mostly composed of 3-C stations (112 of 
120 stations). 
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Infrasound Stations 
 

Acoustic waves with very low frequencies, below the frequency band audible 
to the human ear, are called infrasound. Infrasound is produced by a variety 
of natural and anthropogenic sources. Atmospheric and shallow underground 
nuclear explosions can generate infrasound waves that may be detected by the 
infrasound monitoring network of the IMS.

Infrasound waves cause minute changes in the atmospheric pressure that are 
measured by microbarometers. Infrasound has the ability to cover long distances 
with little dissipation, which is why infrasound monitoring is a useful technique 
for detecting and locating atmospheric nuclear explosions. In addition, since 
underground nuclear explosions also generate infrasound, the combined use 

of the infrasound and seismic technologies enhances the ability of the IMS to 
identify possible underground tests.

The IMS infrasound stations exist in a wide variety of environments, ranging 
from equatorial rainforests to remote windswept islands and polar ice shelves. 
However, an ideal site for deploying an infrasound station is within a dense 
forest, where it is protected from prevailing winds, or at a location with the 
lowest possible background noise in order to improve signal detection. 

An IMS infrasound station (also known as an array) typically employs 
several infrasound array elements arranged in different geometrical patterns, a 
meteorological station, a system for reducing wind noise, a central processing 
facility and a communication system for the transmission of data.

60 stations in 34 countries

Example of infrasound waveform
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حمطات الر�سد دون ال�سمعي
تسمى املوجات الصوتية ذات الرتددات املنخفضة للغاية الواقعة دون نطاق الرتددات 
املسموعة لألذن البرشية موجات دون سمعية. وتنتج املوجات دون السمعية عن مجموعة 

متنوعة من املصادر الطبيعية والبرشية. وميكن أن تولد االنفجارات النووية يف الغالف الجوي 
واالنفجارات النووية الجوفية القريبة من سطح األرض موجات دون سمعية ميكن أن تكشفها 

شبكة الرصد دون السمعي التابعة لنظام الرصد الدويل.
وتسبب املوجات دون السمعية تغريات ضئيلة يف الضغط الجوي تقاس مبقاييس الضغط 
الجوي الدقيقة. وميكن للموجات دون السمعية أن تقطع مسافات طويلة دون أن تتبدد كثريا، 

ولذا فإن الرصد دون السمعي تقنية مفيدة لكشف التفجريات النووية يف الغالف الجوي وتحديد 
مواقعها. وإضافة إىل ذلك، مبا أن التفجريات النووية الجوفية تولد أيضا موجات دون سمعية، فإن 

الجمع بني استخدام التكنولوجيا دون السمعية والتكنولوجيا السيزمية يعزز قدرة نظام الرصد 
الدويل عىل استبانة التجارب الجوفية املحتملة.

وتوجد املحطات دون السمعية التابعة لنظام الرصد الدويل يف مجموعة واسعة التنوع من 
البيئات، ابتداء بالغابات االستوائية املطرية وانتهاء بالجزر النائية التي تجتاحها الرياح والجروف 
الجليدية القطبية. إال أن 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 املرتبة يف أمناط هندسية شتى ومحطة 
لألرصاد الجوية ونظاما للحد من ضوضاء الرياح ومرفقا مركزيا ملعالجة البيانات ونظام 

اتصاالت لبث البيانات.

مثال عىل الشكل املوجي دون السمعي
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Hydroacoustic Stations

Nuclear explosions underwater, in the atmosphere near the ocean 
surface or underground near oceanic coasts generate sound 

waves that can be detected by the IMS hydroacoustic 
monitoring network.

Hydroacoustic monitoring involves 
recording signals that show changes in 

water pressure generated by sound waves 
in the water. Owing to the efficient 

transmission of sound through water, 
even comparatively small signals 

are readily detectable at large 
distances. Thus 11 stations are 

sufficient to monitor most of 
the world’s oceans.

There are two types 
of hydroacoustic station: 
underwater hydrophone 

stations and T phase stations on islands or on the coast. The underwater 
hydrophone stations are among the most challenging and most costly monitoring 
stations to build. They must be designed to function in extremely inhospitable 
environments, exposed to temperatures close to freezing point, huge pressures and 
saline corrosiveness. 

The deployment of the underwater parts of a hydrophone station (i.e. placing 
the hydrophones and laying the cables) is a complex undertaking. It involves the 
hiring of ships, extensive underwater work, and the use of specially designed 
materials and equipment.

11 stations — 6 underwater hydrophone stations  
         and 5 T phase stations on land — in 8 countries

Example of hydroacoustic waveform
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محطة يف 34 بلدا 60
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Infrasound Stations 
 

Acoustic waves with very low frequencies, below the frequency band audible 
to the human ear, are called infrasound. Infrasound is produced by a variety 
of natural and anthropogenic sources. Atmospheric and shallow underground 
nuclear explosions can generate infrasound waves that may be detected by the 
infrasound monitoring network of the IMS.

Infrasound waves cause minute changes in the atmospheric pressure that are 
measured by microbarometers. Infrasound has the ability to cover long distances 
with little dissipation, which is why infrasound monitoring is a useful technique 
for detecting and locating atmospheric nuclear explosions. In addition, since 
underground nuclear explosions also generate infrasound, the combined use 

of the infrasound and seismic technologies enhances the ability of the IMS to 
identify possible underground tests.

The IMS infrasound stations exist in a wide variety of environments, ranging 
from equatorial rainforests to remote windswept islands and polar ice shelves. 
However, an ideal site for deploying an infrasound station is within a dense 
forest, where it is protected from prevailing winds, or at a location with the 
lowest possible background noise in order to improve signal detection. 

An IMS infrasound station (also known as an array) typically employs 
several infrasound array elements arranged in different geometrical patterns, a 
meteorological station, a system for reducing wind noise, a central processing 
facility and a communication system for the transmission of data.

60 stations in 34 countries

Example of infrasound waveform
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Hydroacoustic Stations

Nuclear explosions underwater, in the atmosphere near the ocean 
surface or underground near oceanic coasts generate sound 

waves that can be detected by the IMS hydroacoustic 
monitoring network.

Hydroacoustic monitoring involves 
recording signals that show changes in 

water pressure generated by sound waves 
in the water. Owing to the efficient 

transmission of sound through water, 
even comparatively small signals 

are readily detectable at large 
distances. Thus 11 stations are 

sufficient to monitor most of 
the world’s oceans.

There are two types 
of hydroacoustic station: 
underwater hydrophone 

stations and T phase stations on islands or on the coast. The underwater 
hydrophone stations are among the most challenging and most costly monitoring 
stations to build. They must be designed to function in extremely inhospitable 
environments, exposed to temperatures close to freezing point, huge pressures and 
saline corrosiveness. 

The deployment of the underwater parts of a hydrophone station (i.e. placing 
the hydrophones and laying the cables) is a complex undertaking. It involves the 
hiring of ships, extensive underwater work, and the use of specially designed 
materials and equipment.

11 stations — 6 underwater hydrophone stations  
         and 5 T phase stations on land — in 8 countries

Example of hydroacoustic waveform
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حمطات الر�سد ال�سوتي املائي
تولد التفجريات النووية التي ُتجرى تحت سطح املاء، أو يف الجو بالقرب من سطح املحيط، 
أو يف باطن األرض بالقرب من سواحل املحيطات، موجات صوتية ميكن أن تكشفها شبكة الرصد 

الصويت املايئ التابعة لنظام الرصد الدويل.
ويشمل الرصد الصويت املايئ تسجيل اإلشارات التي تدل عىل حدوث تغريات يف ضغط 

املاء تنتجها املوجات الصوتية يف املاء. ونظرا لكفاءة انتقال الصوت يف املاء، ميكن الكشف 

بسهولة حتى عن اإلشارات الصغرية نسبيا عىل مسافات طويلة جدا. ومن ثم تكفي 11 محطة 
لرصد معظم محيطات العامل.

وهناك نوعان من محطات الرصد الصويت املايئ وهام: محطات املساميع 
املائية املغمورة تحت املاء ومحطات الطور الثالثي املقامة عىل الجزر أو 

السواحل. ومحطات املساميع املائية املغمورة تحت املاء هي 
من أصعب محطات الرصد بناء وأكرثها تكلفة. فهذه 

املنشآت يجب أن تصمم بحيث تؤدي وظيفتها 
يف بيئات مناوئة إىل أقىص حد، وهي معرضة 

لدرجات حرارة قريبة من نقطة التجمد 
ولضغوط هائلة وللتآكل بفعل امللوحة.
ونرش األجزاء املغمورة من محطة 

املساميع املائية )أْي وضع املساميع 
املائية ومد الكبالت( هو عملية 

معقدة. فهو يتطلب استئجار سفن 
والقيام بأعامل واسعة النطاق 

تحت املاء واستخدام مواد 
ومعدات مصممة خصيصا 

لهذه األغراض.

مثال عىل الشكل املوجي الصويت املايئ

محطة يف 34 بلدا

محطة – منها 6 محطات مساميع مائية مغمورة تحت 
املاء و5 محطات طور ثالثي مقامة عىل الرب - يف 8 بلدان 11
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RN Radionuclide particulate and 
noble gas station

RL6

80 stations and 16 laboratories in 41 countries, 
with additional noble gas detection capabilities at 40 of the stations

Radionuclide Particulate Stations
 

Radionuclide monitoring technology complements the three waveform 
technologies employed in the Treaty verification regime. This is the only 
technology that is able to confirm whether an explosion detected and located 
by the waveform methods is indicative of a nuclear test. It provides the means 
to identify the ‘smoking gun’ whose existence would be evidence of a possible 
violation of the Treaty.

Radionuclide stations detect radionuclide particles in the air. Each 
station contains an air sampler, detection equipment, computers and a 
communication set-up. At the air sampler, air is forced through a filter, which 
retains most particles that reach it. The used filters are examined and the 
gamma radiation spectra resulting from this examination are sent to the IDC 
in Vienna for analysis. 

Example of radionuclide waveform
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حمطات ر�سد ج�سيمات النويدات امل�سعة
تكمل تكنولوجيا رصد النويدات املشعة تكنولوجيات الشكل املوجي الثاليث 

املستخدمة يف نظام التحقق مبوجب املعاهدة. وهذه هي التكنولوجيا الوحيدة القادرة 
عىل تأكيد ما إذا كان االنفجار الذي كشف وتم تحديد مكانه بواسطة أساليب الشكل 

املوجي يدل عىل تجربة نووية. وتوفر هذه التكنولوجيا وسيلة الستبانة ‘الدليل الواضح‘ 
الذي يدل وجوده عىل احتامل حدوث انتهاك للمعاهدة.

وتكشف محطات رصد النويدات املشعة جسيامت النويدات املشعة املوجودة يف 
الهواء. وتحتوي كل محطة عىل جهاز ألخذ عينات الهواء ومعدات للكشف وحواسيب 

وتجهيزات اتصاالت. ويف جهاز أخذ عينات الهواء، يجرب الهواء عىل املرور عرْب مرشح 
يحتفظ مبعظم الجسيامت التي تصل إليه. وتفحص املرشحات املستخدمة وترسل أطياف 

أشعة غاما الناتجة من هذا الفحص إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا لتحليلها.

ة مثال عىل الشكل املوجي للنويدات املشعَّ

80 محطة و16مختربا يف 41 بلدا، مع قدرات إضافية 
عىل الكشف عن الغازات الخاملة يف 40 من هذه املحطات
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RN Radionuclide particulate and 
noble gas station

RL6

80 stations and 16 laboratories in 41 countries, 
with additional noble gas detection capabilities at 40 of the stations

Radionuclide Particulate Stations
 

Radionuclide monitoring technology complements the three waveform 
technologies employed in the Treaty verification regime. This is the only 
technology that is able to confirm whether an explosion detected and located 
by the waveform methods is indicative of a nuclear test. It provides the means 
to identify the ‘smoking gun’ whose existence would be evidence of a possible 
violation of the Treaty.

Radionuclide stations detect radionuclide particles in the air. Each 
station contains an air sampler, detection equipment, computers and a 
communication set-up. At the air sampler, air is forced through a filter, which 
retains most particles that reach it. The used filters are examined and the 
gamma radiation spectra resulting from this examination are sent to the IDC 
in Vienna for analysis. 

Example of radionuclide waveform
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نظم ك�سف الغازات اخلاملة
تشرتط املعاهدة أن تكون 40 محطة من محطات جسيامت النويدات املشعة - التابعة لنظام 

الرصد الدويل والبالغ عددها 80 محطة - قادرة أيضا، عند بدء رسيان املعاهدة، عىل الكشف عن 
األشكال املشعة لغازات خاملة معينة مثل الزينون واألرغون. ولذلك استحدثت نظم كشف خاصة، 
ويجري نرشها واختبارها يف شبكة رصد النويدات املشعة، قبل إدماجها يف إطار العمليات الروتينية.
والغازات الخاملة عدمية النشاط ونادرا ما تتفاعل مع غريها من العنارص الكيميائية. وللغازات 

الخاملة، مثلها مثل العنارص األخرى، عدة نظائر متنوعة موجودة يف الطبيعة، بعضها غري مستقر 
وتصدر منه إشعاعات. وهناك أيضا نظائر مشعة للغازات الخاملة ال توجد يف الطبيعة وال ميكن أن 

تنتج إال عن تفاعالت نووية. وتتسم أربعة نظائر لغاز الزينون الخامل، بحكم خواصها النووية، بأهمية 
خاصة بالنسبة لكشف التفجريات النووية. وميكن للزينون املشع الصادر من تفجري نووي أجري يف 

موقع محكم اإلغالق يف جوف األرض أن يترسب من خالل طبقات الصخور وينطلق إىل الغالف الجوي 
ويكشف الحقا عىل بعد آالف الكيلومرتات.

وتعمل كل نظم كشف الغازات الخاملة التابعة لنظام الرصد الدويل بطريقة متشابهة. فالهواء 
يضخ يف جهاز تنقية يحتوي عىل فحم حيث يعزل الزينون. وتزال مختلف أنواع امللوثات، مثل الغبار 
وبخار املاء والعنارص الكيميائية األخرى. ويحتوي الهواء الناتج من ذلك عىل الزينون بشكليه املستقر 

وغري املستقر )أْي املشع( بدرجات تركيز أعىل. ويقاس النشاط اإلشعاعي للزينون املعزول واملركز، 
ويرسل الطيف الناتج إىل مركز البيانات الدويل للمزيد من التحليل.

خمتربات النويدات امل�سعة
يدعم ستة عرش مختربا للنويدات املشعة، يقع كل منها يف دولة مختلفة، شبكة 
محطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل. وتقوم هذه املختربات بدور 

هام يف تأكيد صحة النتائج الواردة من محطة تابعة لنظام الرصد الدويل، وخصوصا تأكيد وجود 
نواتج انشطارية أو نواتج تنشيطية ميكن أن تدل عىل حدوث تجربة نووية. وعالوة عىل ذلك، تسهم تلك 

املختربات يف مراقبة جودة القياسات التي تتم يف املحطات وتقييم أداء الشبكة عن طريق التحليل املنتظم للعينات 
الروتينية الواردة من جميع محطات النظام املعتمدة. وتقوم هذه املختربات العاملية املستوى كذلك بتحليل أنواع أخرى من 

العينات، مثل العينات التي تجمع أثناء مسح موقع املحطة أو اعتامدها.
وتعتمد مختربات النويدات املشعة وفق رشوط صارمة من حيث قدرتها عىل تحليل أطياف أشعة غاما. وتضمن عملية االعتامد دقة النتائج التي 

يقدمها املخترب وصحتها. وتشارك هذه املختربات أيضا يف التامرين السنوية الختبار الكفاءة التي تنظمها اللجنة. وباإلضافة إىل ذلك، بدأ يف عام 2014 اعتامد 
مختربات النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل من حيث قدرتها عىل تحليل الغازات الخاملة.
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ر فنان للساتل "يوتلسات" تصوُّ

مرفق االتصاالت 
العاملي

أبرز األنشطة يف عام 2015

اإلبقاء عىل معدل توافر عال فيام يخص مرفق 
االتصاالت العاملي

بث ما متوسطه 37 غيغابايت من البيانات واملنتجات 
يوميا

تجميع خدمات مراكز االتصاالت
يستخدم مرفق االتصاالت العاملي توليفة 

من وصالت االتصاالت الساتلية واألرضية من 

أجل متكني مرافق نظام الرصد الدويل والدول 

يف شتى أنحاء العامل من تبادل البيانات 

مع اللجنة. وهو يتوىل أوال نقل البيانات 

الخام يف وقت شبه آين من مرافق نظام 

الرصد الدويل إىل مركز البيانات الدويل يف 

فيينا ملعالجتها وتحليلها. ثم يقوم بعد ذلك 

بتوزيع البيانات املحللة والتقارير ذات الصلة 

بالتحقق من االمتثال للمعاهدة عىل الدول 

املوقعة. ويتزايد استخدام اللجنة ومشغيل 

املحطات ملرفق االتصاالت العاملي كوسيلة 

لرصد ومراقبة محطات نظام الرصد الدويل 

عن بعد.

وقد بدأ تشغيل الجيل الثاين الحايل من 

مرفق االتصاالت العاملي يف عام 2007 عىل 

يد متعاقد جديد. ويتعني أن تعمل وصالت 

االتصاالت الساتلية ملرفق االتصاالت العاملي 

مبعدل توافر قدره 99.5 يف املائة، بينام يتعني 

أن تعمل وصالت اتصاالته األرضية مبعدل 

توافر قدره 99.95 يف املائة. ويتعني عىل 

مرفق االتصاالت العاملي أن يرسل البيانات 

من املرسل إىل املستقبل يف غضون ثوان. 

وهو يستخدم توقيعات ومفاتيح رقمية 

للتيقن من أن البيانات املنقولة صحيحة ومل 

يعبث بها.
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التكنولوجيا

ميكن ملرافق نظام الرصد الدويل والدول 
املوقعة تبادل البيانات من خالل واحد من 
ستة سواتل ثابتة بالنسبة لألرض عن طريق 

محطاتها الطرفية األرضية املحلية ذات الفتحة 
الصغرية جدا. وتغطي السواتل الستة جميع 

مناطق العامل عدا األماكن القريبة من القطبني 
الشاميل والجنويب، حيث تغطي ثالثة سواتل 

املحيط الهادئ واملحيط األطليس واملحيط 

الهندي؛ وتركز ثالثة سواتل عىل شامل املحيط 
الهادئ )اليابان(، وأمريكا الشاملية والوسطى، 

وأوروبا والرشق األوسط. وتوجه السواتل 
البيانات املرسلة إىل محاور اتصاالت عىل 

األرض، ثم ترسل البيانات إىل مركز البيانات 
الدويل بواسطة وصالت أرضية. وتستكمل 

هذه الشبكة بشبكات فرعية مستقلة 
تستخدم مجموعة متنوعة من تكنولوجيات 

االتصاالت لنقل البيانات من مرافق نظام 
الرصد الدويل إىل عقدة اتصاالت متصلة مبرفق 

االتصاالت العاملي، حيث تحول البيانات من 
هناك إىل مركز البيانات الدويل.

وميكن لشبكة خصوصية افرتاضية أن 
توفر وسيلة اتصال بديلة يف األحوال التي 
تكون فيها املحطات الطرفية ذات الفتحة 
الصغرية جدا غري مستخدمة أو غري عاملة 
بعد. وتستخدم شبكة خصوصية افرتاضية 

شبكات االتصاالت القامئة لبث البيانات 
بشكل خصويص. وتستخدم معظم الشبكات 

مركز االتصاالت التابع ملرفق االتصاالت العاملي يف سانتا باوال، كاليفورنيا )الواليات املتحدة األمريكية(
محطة الرصد السيزمي املساعدة AS112 يف شيميا آيلند، أالسكا )الواليات املتحدة األمريكية(، أحدث مرفق تابع لنظام الرصد الدويل سيجري وصله مبرفق االتصاالت العاملي
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الخصوصية االفرتاضية ملرفق االتصاالت 
العاملي البنية التحتية العمومية األساسية 
لإلنرتنت إىل جانب مجموعة متنوعة من 
الربوتوكوالت املتخصصة لدعم االتصاالت 

املشفرة املأمونة. وتستخدم الشبكات 
الخصوصية االفرتاضية أيضا يف بعض املواقع 

لتوفري وصلة احتياطية لالتصاالت يف حالة 
تعطل وصلة املحطات الطرفية ذات الفتحة 
الصغرية جدا أو الوصلة األرضية. وبالنسبة 

ملراكز البيانات الوطنية التي متتلك بنية 
إنرتنت تحتية صالحة لالستخدام، يوىص بتلقي 
البيانات واملنتجات من مركز البيانات الدويل 

عن طريق شبكة خصوصية افرتاضية.

ويف نهاية عام 2015 كانت شبكة مرفق 
االتصاالت العاملي تشمل 217 محطة من 

املحطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدا 
)منها 25 محطة مزودة بوصالت احتياطية 

من وصالت الشبكات الخصوصية االفرتاضية(، 
و36 وصلة قامئة بذاتها من وصالت الشبكات 

الخصوصية االفرتاضية، و5 شبكات فرعية 
مستقلة قامئة عىل وصالت أرضية تستخدم 

التحويل املتعدد الربوتوكوالت للبيانات، 
ووصلة أرضية واحدة تستخدم هذا التحويل 
مخصصة ملحطات الواليات املتحدة املوجودة 
يف القارة القطبية الجنوبية، ومرفقي اتصاالت 
ساتلية )يف بالفاند بالدامنرك وسانت باوال، يف 

والية كاليفورنيا، بالواليات املتحدة األمريكية( 

للسواتل الستة الثابتة بالنسبة لألرض، ومركزا 
واحدا لعمليات الشبكات )يف مرييالند، 

بالواليات املتحدة األمريكية(. ويدير كل هذه 
املكونات متعاقد مرفق االتصاالت العاملي. 

وإضافة إىل ذلك، تشغل 10 دول موقعة عىل 
املعاهدة ما مجموعه 68 وصلة من وصالت 

الشبكة الفرعية املستقلة و6 وصالت لالتصاالت 
يف القارة القطبية الجنوبية من أجل نقل بيانات 

نظام الرصد الدويل إىل إحدى نقاط االتصال 
مع مرفق االتصاالت الدويل. ومتتلك الشبكات 

مجتمعة نحو 330 وصلة اتصاالت مختلفة لنقل 
البيانات من مركز البيانات الدويل وإليه.

العمليات

تقيس اللجنة امتثال متعاقد مرفق االتصاالت 
العاملي للهدف التشغييل املحدد بنسبة توافر 

قدرها 99.5 يف املائة يف سنة واحدة باستخدام 
رقم توافر معدل ملدة 12 شهرا متتاليا. ويف عام 

2015 كان هذا الرقم أعىل من نسبة الـ99.5 
يف املائة يف كل شهر أو قريبا منها. أما التوافر 

الفعيل عىل مدى 12 شهرا متتاليا، الذي يقيس 
زمن التشغيل الخام لكل من وصالت مرفق 

االتصاالت العاملي يف سنة واحدة، فقد كان أدىن 
بنسبة نحو 2.4 يف املائة من التوافر املعدل.

وعىل مدار العام بلغ متوسط كمية البيانات 
املنقولة عرب مرفق االتصاالت العاملي من 

مرافق نظام الرصد الدويل إىل مركز البيانات 
الدويل، ومن مركز البيانات الدويل إىل مراكز 

البيانات الوطنية، 37 غيغابايت يوميا. 
وإضافة إىل ذلك بلغ متوسط البيانات املرسلة 

إىل مراكز البيانات الوطنية املتصلة مبارشة 
مبركز البيانات الدويل 11.5 غيغابايت يوميا.

ويف حني أجريت أعامل تحضريية من أجل 
تركيب وصلة اتصاالت جديدة يف املحطة 

AS112، التي نقلت مؤخرا إىل جزيرة شميا 
بأالسكا يف الواليات املتحدة األمريكية؛ بدأت 

املحطة يف إرسال بيانات إىل مركز البيانات 
الدويل عرب قناة اتصاالت مؤقتة.

وبدأ يف عام 2014 تجميع خدمات املحطات 
الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدا يف مركزي 

اتصاالت. ويف عام 2015 نقل الساتل الذي 
يغطي املحيط الهندي إىل مركز اتصاالت مقام 

يف بالفاند بالدامنرك من أجل إنجاز املرشوع. 
وترمي إعادة الهيكلة الرئيسية هذه لشبكة 

مرفق االتصاالت العاملي إىل تحسني موثوقية 
خدمات مرفق االتصاالت العاملي دون تحميل 

اللجنة أي تكاليف. 
مركز االتصاالت التابع ملرفق االتصاالت العاملي يف سانتا باوال، كاليفورنيا )الواليات املتحدة األمريكية(

محطة الرصد السيزمي املساعدة AS112 يف شيميا آيلند، أالسكا )الواليات املتحدة األمريكية(، أحدث مرفق تابع لنظام الرصد الدويل سيجري وصله مبرفق االتصاالت العاملي
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"يف عام 2015 كانت نسبة التوافر 

املعدل أعىل من نسبة الـ99.5 يف املائة 

يف كل شهر أو قريبا منها"
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مركز العمليات التابع ملركز البيانات الدويل

مركز البيانات 
الدولي

أبرز األنشطة يف عام 2015

اتخاذ خطوات إضافية صوب التشغيل التدريجي ملركز 
البيانات الدويل

تنفيذ مرافق املفاتيح العمومية يف 110 مرافق من مرافق 
نظام الرصد الدويل

عقد مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية لعام 2015

يتوىل مركز البيانات الدويل تشغيل نظام 

الرصد الدويل ومرفق االتصاالت العاملي. وهو 

يقوم بجمع البيانات الواردة من محطات 

نظام الرصد الدويل ومختربات النويدات 

املشعة ومعالجة تلك البيانات وتحليلها؛ ثم 

يتيح بعد ذلك تلك البيانات ومنتجات املركز 

للدول املوقعة من أجل تقييمها. وباإلضافة 

إىل ذلك يقدم مركز البيانات الدويل خدمات 

تقنية ودعام تقنيا للدول املوقعة.

وقد استحدثت اللجنة يف مركز البيانات 

الدويل دعام احتياطيا كامال للشبكات بغية 

ضامن درجة عالية من التوافر ملوارده. 

وهناك نظام تخزين ضخم يوفر القدرة عىل 

حفظ بيانات التحقق كلها، ويغطي حاليا 

البيانات الخاصة بأكرث من 15 سنة. ومعظم 

الربامجيات املستخدمة يف تشغيل مركز 

البيانات الدويل مستحدثة تحديدا من أجل 

نظام التحقق الخاص باملعاهدة.
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منتجات مركز البيانات الدويل القياسية
البيانات الخام

املحطات السيزمية املساعدة

املحطات الصوتية املائية

محطات الرصد دون السمعي

ة محطات رصد النويدات املشعَّ

املحطات السيزمية الرئيسية
ق
ن
إ
م

ق
ن
إ
م

ق
ن
إ
م

ق
ن
إ
م

ق ن إ م: القامئة النمطية لإلشارات املكتشفة

القامئة 
النمطية عن 
األحداث 1

التقرير املؤمتت 
عن النويدات 

ة املشعَّ

ح  التقرير املنقَّ
عن النويدات 

ة املشعَّ

النرشة النمطية لألحداث 
املفروزة الخاصة 
ة بالنويدات املشعَّ

 فرز
 األحداث

االستعراض 
التحلييل

الخالصات الوافية

القامئة 
النمطية عن 
األحداث 2

القامئة 
النمطية عن 
األحداث 3

نرشة 
األحداث 
النمطية

نرشة 
األحداث 
حة املنقَّ

النرشة 
النمطية 
لألحداث 
املفروزة

االستعراض 
التحلييل

 فرز 
األحداث

استعراض الجودة

 اإلرسال إىل
الدول املوقِّعة

العمليات: من البيانات اخلام إلى املنتجات النهائية

األحداث السيزمية والصوتية املائية ودون السمعية

يعالج مركز البيانات الدويل البيانات التي يجمعها نظام الرصد الدويل فور وصولها 
إىل فيينا. ومنتج البيانات األول، املعروف باسم قامئة األحداث النمطية-1، هو 
عبارة عن تقرير مؤمتت لبيانات الشكل املوجي يرسد أحداث الشكل املوجي 

األولية التي سجلتها محطات الرصد السيزمي الرئيسية ومحطات الرصد الصويت 
املايئ. وينجز هذا التقرير يف غضون ساعة واحدة من تسجيل البيانات يف املحطة. 

ويصدر مركز البيانات الدويل قامئة أكرث اكتامال بأحداث الشكل املوجي، وهي 
قامئة األحداث النمطية-2، بعد أربع ساعات من تسجيل البيانات. وهذه القامئة 

تستخدم بيانات إضافية ترد من محطات الرصد السيزمي املساعدة إىل جانب 
بيانات ترد من محطات الرصد الصويت املايئ وأي بيانات شكل موجي أخرى ترد 
فيام بعد. وبعد ميض ساعتني أخريني يفرز مركز البيانات الدويل القامئة النهائية 
املحسنة املؤمتتة ألحداث الشكل املوجي، وهي قامئة األحداث النمطية-3، التي 

تتضمن أي بيانات شكل موجي إضافية تصل متأخرة. وجميع هذه املنتجات 
املؤمتتة تنتج وفقا للمواعيد التي ستكون مطلوبة فيها عند بدء نفاذ املعاهدة.

ويستعرض محللو مركز البيانات الدويل الحقا أحداث الشكل املوجي املسجلة 
يف قامئة األحداث النمطية-3 ويصححون النتائج املؤمتتة مضيفني عند االقتضاء 
األحداث املفتقدة من أجل إعداد نرشة األحداث املنقحة، وهي نرشة يومية. 

وتحتوي نرشة األحداث املنقحة الخاصة بأي يوم معني عىل جميع أحداث الشكل 
املوجي التي تستويف املعايري الالزمة. والهدف املقرر خالل مرحلة التشغيل املؤقت 
الحالية ملركز البيانات الدويل هو إصدار نرشة األحداث املنقحة يف غضون 10 أيام. 

وبعد بدء نفاذ املعاهدة، سوف تصدر نرشة األحداث املنقحة يف غضون يومني.

أطياف النويدات املشعة والنمذجة اجلوية

عادة ما تصل األطياف التي سجلتها نظم رصد الجسيامت والغازات الخاملة 
العاملة يف محطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل بعد بضعة 

أيام من وصول اإلشارات املستمدة من األحداث نفسها التي تسجلها محطات 
الشكل املوجي. وتخضع بيانات النويدات املشعة ملعالجة مؤمتتة من أجل إنتاج 
التقرير املؤمتت عن النويدات املشعة يف غضون املواعيد املطلوبة بعد بدء نفاذ 

املعاهدة. وبعد أن يستعرض املحلل هذه البيانات وفقا ملواعيد التشغيل املؤقت، 
يصدر مركز البيانات الدويل تقريرا منقحا عن النويدات املشعة لكل طيف كامل 

تم تلقيه.

وتؤدي اللجنة العمليات الحسابية الخاصة باقتفاء األثر يف الغالف الجوي يوميا 
لكل محطة من محطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل، 

باستخدام بيانات األرصاد الجوية التي ترد يف وقت شبه آين من املركز األورويب 
لتنبؤات الطقس املتوسطة األمد؛ وتلحق تلك العمليات الحسابية بكل تقرير 

نويدات مشعة منقح خاص بالجسيامت. وميكن للدول املوقعة أن تدمج هذه 
الحسابات، باستعامل الربامجيات التي طورتها اللجنة، مع سيناريوهات الكشف 
عن النويدات املشعة والبارامرتات الخاصة بالنويدات، من أجل تحديد املناطق 

التي يحتمل أن توجد فيها مصادر نويدات مشعة.

ولتأكيد حسابات اقتفاء األثر، تتعاون اللجنة مع املنظمة الدولية لألرصاد 
الجوية من خالل نظام استجابة مشرتك. وميكن هذا النظام اللجنة من إرسال 

طلبات التامسا للمساعدة، يف حال كشف نويدات مشعة مريبة، إىل عرشة 
مراكز أرصاد جوية إقليمية متخصصة أو مراكز أرصاد جوية وطنية تابعة 

للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية، موجودة يف شتى أنحاء العامل. وردا عىل ذلك، 
تسعى هذه املراكز إىل تزويد اللجنة بالعمليات الحسابية التي أجرتها يف غضون 

24 ساعة.

التوزيع على الدول املوقعة

بعد توليد منتجات البيانات هذه، يجب توزيعها يف الوقت املناسب عىل الدول 
املوقعة. ويوفر مركز البيانات الدويل سبل الوصول، عن طريق االشرتاك وعرب 

شبكة اإلنرتنت، إىل مجموعة متنوعة من املنتجات، متتد من تدفقات البيانات يف 
وقت شبه آين إىل نرشات األحداث، ومن أطياف أشعة غاما إىل مناذج التشتت يف 

الغالف الجوي.
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اخلدمات

إن مركز البيانات الوطني هو منظمة 

قامئة يف دولة موقعة، له خربة تقنية يف 

تكنولوجيات التحقق من 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.

وتوفر اللجنة برامجية ‘نبذة عن مركز 

 )NDC in a box( البيانات الدويل

تتيح ملراكز البيانات الوطنية أن تتلقى 

بيانات نظام الرصد الدويل وأن تعالج تلك 

البيانات وتحللها. ويف عام 2015 وفرت 

اللجنة وظيفة إضافية يف تلك الربامجية 

تتيح للمستخدمني قراءة ومعالجة بيانات 

الشكل املوجي ضمن صيغ موحدة إضافية 

والتعامل مع قاعدة بيانات مفتوحة املصدر 

)PostgreSQL(. وميكن ذلك املستخدمني 

من الجمع بسهولة أكرب بني البيانات 

الواردة من شبكة نظام الرصد الدويل 

والبيانات الواردة من محطات أخرى ومن 

شبكات عاملية أخرى. 

بناء القدرات والتعزيز

تشغيل مركز البيانات 
الدولي 

إن بناء قدرات مركز البيانات الدويل واملواظبة 

عىل تعزيزه ورصده واختباره أمران أساسيان 

لتشغيله. وتسرتشد األنشطة التي تبذلها 

اللجنة يف هذا الصدد بإطار وضعته األمانة 

بشأن رصد واختبار األداء.

وخالل عام 2015 وضعت املنظمة خارطة 

طريق تفصيلية بشأن املرحلة 5 ب من 

خطة التشغيل التدريجي ملركز البيانات 

الدويل، وذلك ليك يستعرضها الفريق العامل 

باء يف عام 2016. كام قامت بتحديث 

خطتها املتعلقة باالعتامد والقبول وخططها 

التفصيلية املتعلقة بأول تجربة كاملة النطاق 

تضمنتها خارطة الطريق.

التحسينات األمنية
واصلت اللجنة استبانة وتقييم املخاطر عىل 

بيئتها التشغيلية وتعزيز الضوابط األمنية يف 

مجال تكنولوجيا املعلومات. وتضمنت تلك 

التدابري، الرامية إىل صون املوجودات املرتبطة 

بتكنولوجيا املعلومات، تخفيف مخاطر 

الربامجيات الضارة والتنفيذ التدريجي ملراقبة 

دخول الشبكة من أجل منع االطالع غري 

املأذون به عىل موارد اللجنة.

ولضامن وجود برنامج فعال ألمن املعلومات، 

استحدثت اللجنة برنامجا للتوعية والتدريب 

لتعريف موظفي املنظمة بأفضل املامرسات 

األمنية وليكون مبثابة أساس إلرساء سياسات 

أمنية عىل نطاق املنظمة. وتركز الدورة 

التدريبية عىل املبادئ األساسية ألمن 

املعلومات، وهي: حامية رسية املوجودات 

من املعلومات وتأمني سالمتها وتوافرها. 

كام وضعت اللجنة إطارا للسياسات األمنية 

ينطوي عىل التنفيذ التدريجي ألفضل 

املامرسات األمنية.

تعزيز البرامجيات

استحدثت اللجنة، كجزء من املرحلة األوىل 

من برنامج إعادة هندسة مركز البيانات 

الدويل، نظاما جديدا )النظام DACS( من 

 أجل إدارة كامل املعالجة املؤمتتة

للشكل املوجي.

ومثة مرشوع آخر يندرج ضمن املرحلة 

األوىل من برنامج إعادة الهندسة املذكور 

أوشك عىل االكتامل خالل عام 2015؛ أال 

وهو استحداث برامجية جديدة بشأن 

مراقبة جودة الشكل املوجي ومنوذج بيانات 

يتعلق بها. وتحافظ تلك الربامجية عىل 

املعلومات املتعلقة مبراقبة جودة الشكل 

املوجي؛ مام يعني الحصول عىل معلومات 

أكرث اكتامال بشأن مصدر البيانات عىل نحو 

يساعد عىل استنساخ نتائج املعالجة. كام 

تساعد الربامجية الجديدة عىل الحصول 

عىل معلومات أكرث اكتامال بشأن جودة 

الشكل املوجي؛ وتؤدي إىل تحسني القدرة 

عىل استبانة بعض املشاكل املتعلقة بنوعية 

الشكل املوجي؛ ال سيام فيام يخص النبضات 

العارضة. وتخضع هذه الربامجية يف الوقت 

الراهن الختبار نهايئ قبل إطالقها.

وواصلت اللجنة إحراز تقدم بشأن برامجية 

ومنوذج زمن االنتقال السيزمي اإلقليمي 

الجديدين اللذين قدمتهام الواليات املتحدة 

األمريكية كمساهمة عينية. واستمدت ملفات 

تصحيح زمن االنتقال ملا مجموعه 150 محطة 

سيزمية رئيسية ومساعدة تابعة لنظام الرصد 

الدويل. ويف عام 2014 كانت اللجنة قد 

بدأت اختبار تشغيل ملقارنة نتائج املعالجة 

املؤمتتة عىل نطاق جميع مراحل قناة معالجة 

البيانات. ثم استكمل هذا االختبار يف عام 

2015؛ وأتيحت نتائجه لخرباء الدول املوقعة 

من أجل تقييمها تقييام مستقال.

وواصلت األمانة تطوير برامجية آلية 

وتفاعلية جديدة تستخدم أحدث تقنيات 

التعلم اآليل والذكاء االصطناعي. كام 

 )NET-VISA( "عززت برامجية "نيت فيزا

لتمكينها من معالجة البيانات دون السمعية 

عالوة عىل البيانات السيزمية والصوتية 

املائية. ويف عام 2015 تركز اختبار تلك 

الربامجية يف مركز البيانات الدويل عىل 

تحديد تأثري تشغيلها يف جميع مراحل 

قناة معالجة البيانات يف الشبكة. وأسفر 

إدراج منوذج خاص بتكنولوجيا الرصد دون 

السمعي عن نتائج أولية رأى خرباء الدول 

املوقعة أنها إيجابية.
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وعىل امتداد ثالث سنوات ظلت اللجنة تتعاون 

مع مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة يف 

فرنسا من أجل استحداث عدة ملعالجة محطات 

الرصد دون السمعي وإجراء استعراضات 

 .)DTK-PMCC/DTK-GPMCC( تفاعلية

وتخضع تلك العدة يف الوقت الراهن لتعزيز 

متواصل من أجل الوفاء مبعايري مركز البيانات 

الدويل واملفوضية املذكورة. وستدرج، عندما 

تصبح جاهزة، ضمن برامجية ‘نبذة عن مركز 

البيانات الدويل وتسلم إىل مراكز البيانات 

الوطنية، كام ستستخدمها اللجنة يف أنشطتها 

 امليدانية. ويف عام 2015 نرشت هذه العدة 

يف منطقة تطوير مركز البيانات الدويل. 

ويجري حاليا اختبار اعتامدها ومضاهاتها 

بربامجية املعالجة الراهنة باستخدام النتائج 

املستخلصة من مرشوع تقييم املكاشف. ومن 

املتوقع أن تكون العدة أيرس استخداما وأن 

توفر  بارامرتات كشف أكرث دقة من أجل 

األنشطة التشغيلية التي يضطلع بها مركز 

البيانات الدويل. 

وواصلت اللجنة أيضا تطوير نظام الرسائل 

الخاصة ببيانات التحقق )VDMS(؛ 

وأصدرت نسختني رئيسيتني من هذه 

الربامجية. ومنذ آذار/مارس 2015 أصبحت 

جميع البيانات واملنتجات التي تبث من 

خالل تلك الربامجية تحمل توقيعا رقميا. 

وصدر يف عام 2015 منتج جديد يوفر 

معلومات عن نتائج أنشطة املعايرة املضطلع 

بها يف محطات الرصد السيزمي؛ كام أدخلت 

تحسينات ملموسة عىل املنتجات املتعلقة 

بنوعية بيانات الشكل املوجي.

ويف عام 2015 تسلمت األمانة أول نسخة 

من قناة نظام تحليل النويدات املشعة 

البديل )ARAS( تنطبق عىل بيانات الغازات 

 .SPALAX الخاملة املستندة إىل نظام

وتشهد اآلونة الراهنة تعزيزا آخر لقناة نظام 

تحليل النويدات املشعة البديل يتمثل يف 

املعالجة اآللية لألطياف اعتامدا عىل مكاشف 

بروميد الالنثانوم.

وخالل عام 2015 فرغت اللجنة من بحث 

طريقة بديلة لتصنيف عينات الجسيامت. 

ودرست خوارزمية ترشيح ربعي للتوزيع 

الطويل األمد باستخدام العينات الصادرة 

من محطات نظام الرصد الدويل خالل 13 

سنة. ويف آب/أغسطس 2013 عرضت النتائج 

املتعلقة بخمس نويدات مشعة منتقاة 

ذات صلة باملعاهدة. ورفع النهج التصنيفي 

الجديد، الذي يقلص عدد عمليات الكشف 

غري العادية بنسبة تصل إىل 90 يف املائة، إىل 

مستوى عمليات مركز البيانات الدويل. 

وتركزت الجهود الرامية إىل تحسني برامجية 

مركز البيانات الدويل املتعلقة مبعالجة 

النويدات املشعة التشغيلية يف مجالني: رفع 

مستوى االتساق بني التصنيف اآليل ألطياف 

الجسيامت وتصنيفها الخاضع لالستعراض؛ 

وتقليص أعباء العمل الواقعة عىل املحللني. 

وشملت التحسينات الهامة التي أجريت يف 

النصف الثاين من عام 2015 االرتقاء عىل 
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حة لعام 2015 الصادرة من مركز البيانات الدويل  978 35 حدثا من نرشة األحداث املنقَّ

النطاق

العمق )بالكيلومرتات(
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النحو األمثل بجوانب رئيسية تخص مكتبة 

النويدات املشعة؛ والتعليق اآليل عىل النتائج 

اإليجابية الخاطئة؛ وتنفيذ أداة برامجية 

تكفل التمييز اآليل بني نظائر التكنيشيوم 

والجرمانيوم )99mTc و75mGe( املوجودة يف 

عينات الجسيامت.

وأدخل تحسني عىل أدوات االستعراض 

التفاعيل لبيانات الجسيامت والغازات 

الخاملة بإضافة سمة وظيفية جديدة تزود 

املحللني بتفاصيل أخرى عن أطياف عينات 

النويدات املشعة.

ونتيجة لهذه التحسينات املتعلقة بالربامجيات، 

تخطى مركز البيانات الدويل يف معظم فرتات 

عام 2015 هدفه املتمثل يف تحقيق نسبة 50 

يف املائة من االتساق بني نتائج التصنيف اآليل 

والتصنيف القائم عىل االستعراض.

وارُتقي بالنسخة الحالية من برامجية نظام 

UniSampo-Shaman لقناة نظام تحليل 

النويدات املشعة البديل )ARAS( من أجل 

معالجة البيانات اليومية الواردة من جميع 

محطات جسيامت النويدات املشعة املعتمدة 

التابعة لنظام الرصد الدويل. ونفذت سمة 

جديدة تخص عينات الجسيامت لدعم خاصية 

وظيفية مستندة إىل أسلوب مونت كارلو 

يف تقدير االستجابة النظريية. ومن املتوقع 

أن يؤدي ذلك إىل امليض يف تحسني النتائج 

.ARAS التحليلية املستندة إىل قناة نظام

وتعكف اللجنة عىل إجراء استكشاف طويل 

األمد لبدائل طريقة حساب العد الصايف 

فيام يخص تحليل بيتا-غاما، يف إطار البدائل 

الخاصة مبرشوع برامجية تحليل بيتا-غاما 

)ABGAM(. وعىل وجه التحديد يدرس هذا 

املرشوع مدى قابلية تطبيق تقنيات البحث 
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أحداث متعلقة بنويدات مشعة سجلتها محطات نظام الرصد الدويل يف 
سياق عمليات مركز البيانات الدويل يف عام 2015
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أطياف نويدات مشعة مجهزة تلقائيا ومصنفة عىل النحو الصحيحنويدات مشعة لها صلة باملعاهدة مكتشفة يف عام 2015

)الخط املنقط يبنيِّ معدل األداء املستهدف البالغ 50 يف املائة.(
عدد األحداث املصنفة

املستوى 5

املستوى 4

ملحوظة:
 يكون الحدث من املستوى 4 إذا كانت العينة تحتوي عىل تركيز كبري بدرجة شاذة لنويدة مشعة 

ناتجة من نشاط برشي وذات صلة؛ ويكون الحدث من املستوى 5 إذا كانت العينة تحتوي عىل 
ة الناتجة من نشاط برشي برتكيز كبري بدرجة شاذة وكانت واحدة عىل  عدد من النويدات املشعَّ

األقل من هذه النويدات من نواتج االنشطار.
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الذْروي والتوافق الذْروي املتعددة األبعاد 

عىل املعالجة اآللية ألطياف بيتا-غاما. كام 

يدرس قابلية تطبيق تلك التقنيات عىل إعداد 

النامذج األولية ألدوات االستعراض التفاعلية 

بشأن نتائج هذا األسلوب يف املعالجة اآللية.

وخالل عام 2015 استمرت اللجنة يف تحسني 

أداة برامجية توفر تقنية البحث الذْروي 

والتوافق الذْروي اآللية املتعددة األبعاد، 

مبا يف ذلك طرائق إزالة التلفيف والتفكيك 

والتصور البياين التفاعيل األسايس. وُتضاهى 

حاليا النتائج التي تفرزها تلك األداة بالنتائج 

التي توصلت إليها أحدث عمليات اختبار 

كفاءة مختربات النويدات املشعة فيام يخص 

عينات الغازات الخاملة. واسُتهلت دراسة 

جدوى ترمي إىل تحديد خيارات دمج تلك 

الوسائل الجديدة ضمن قناة املعالجة الخاصة 

مبركز البيانات الدويل.

إن التمييز بني الزينون املشع الناتج عن 

التطبيقات النووية املدنية والزينون املشع 

الناتج عن التجارب النووية هو مهمة معقدة. 

ومن ثم فإن التحدي العلمي يف هذا الصدد 

هو استحداث خوارزميات وأدوات تيرس إجراء 

تقييم للخلفية األساسية حتى يتسنى فهمها 

بقدر واف من أجل استخدامها كبارامرت متييزي. 

وتتمثل الرؤية األبعد أجال يف اكتساب القدرة 

عىل التنبؤ بتأثري املصادر املدنية عىل الكشف 

عن الزينون املشع يف محطات نظام الرصد 

الدويل. وبهدف اكتساب خربة أولية ونظرة 

متعمقة علمية، استحدث مركز البيانات الدويل 

منوذجا أوليا لتطبيق برامجي حاسويب ملحاكاة 

تأثري الزينون "سيمباكس" )SIMPAX( من 

أجل حساب تركزات الزينون املشع االفرتاضية 

يف محطات نظام الرصد الدويل. ويستند ذلك 

التطبيق إىل مزيج من حقول الحساسية بني 

املصدر وجهاز االستقبال وإطالقات الزينون 

املشع املدنية التقديرية املنشورة يف األوراق 

البحثية املستعرضة من جانب األقران.

ويف عام 2015 استحدثت اللجنة مجموعة 

آلية بشأن عمليات املحاكاة العالية االستبانة 

لنمذجة الرصد الجوي اإلقليمي واالنتقال يف 

الغالف الجوي. كام تولد املجموعة رسوما 

متحركة تظهر عمليات املحاكاة املذكورة 

ومعلومات األرصاد الجوية ذات الصلة. وميكن 

تفعيل عمل تلك املجموعة بناء عىل الطلب 

من أجل دعم عملية تحليل حدث مهم متأثر 

بعوامل إقليمية. وميكن تعديل نسق تلك 

املجموعة الهنديس بحيث يناسب أي منطقة 

يف الكرة األرضية. وميكن تعقب عمليات 

املحاكاة هذه أماما أو خلفا.

وأصدرت املنظمة أيضا نسخة جديدة من 

الربامجية WEB-GRAPE تتيح إمكانية 

حساب وعرض املنطقة املصدرية املحتملة 

لعدة نويدات.

وكانت املنظمة قد استهلت يف عام 2014 مرحلة 

ثانية من مراحل إعادة هندسة مركز البيانات 

الدويل؛ وذلك مبساهمة عينية قدمتها الواليات 

املتحدة األمريكية. ويهدف هذا املرشوع إىل وضع 

نسق هنديس موحد لجميع برامجيات الشكل 

املوجي عرب جميع مراحل املعالجة من أجل تعبيد 

الطريق أمام امليض يف تطوير الربامجيات وإدامتها 

يف املستقبل. ويف شباط/فرباير 2015 استكملت 

مرحلة املرشوع التأسيسية التي ركزت عىل تحديد 

متطلباته، وبدأت بعد ذلك مرحلته التطويرية 

التي تهدف إىل تصميم النظام. واستعرض خرباء 

من الدول املوقعة نواتج املرشوع خالل اجتامعني 

تقنيني عقدا يف فيينا يف حزيران/يونيه 2014 

وحزيران/يونيه 2015.

التجربة الدولية املتعلقة 
بالغازات اخلاملة والزينون املشع 

املوجود في الغالف اجلوي

تواصل خالل عام 2015 إرسال البيانات إىل 

مركز البيانات الدويل من 31 نظاما من نظم 

الغازات الخاملة قيد التشغيل املؤقت يف 

محطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام 

الرصد الدويل. فقد أرسلت النظم املعتمدة 

وعددها 24 نظاما والنظام الوحيد الذي 

هو قيد االعتامد بيانات إىل عمليات مركز 

البيانات الدويل، يف حني عولجت البيانات 

املستمدة من بقية النظم غري املعتمدة، 

وعددها 6 نظم، يف بيئة االختبارات يف مركز 

البيانات الدويل. وبذلت اللجنة جهودا كبرية 

من أجل ضامن مستوى توافر عال للبيانات 

من جميع النظم، وذلك من خالل الصيانة 

الوقائية والتصحيحية والتفاعل املنتظم مع 

مشغيل املحطات وصانعي النظم.

وعىل الرغم من أن مقادير الزينون املشع 

املوجود يف 34 موقعا حاليا تقاس كجزء من 

التجربة الدولية املتعلقة بالغازات الخاملة، 

فإن هذه املقادير ال تزال غري مفهومة يف 

بعض الحاالت؛ علام بأن الفهم الجيد ملقادير 

الغازات الخاملة يتسم بأهمية حاسمة 

بالنسبة لتحديد اإلشارات الصادرة عن 

التفجريات النووية.

واستمر خالل عام 2015 تنفيذ املبادرة 

املمولة من االتحاد األورويب )مبوجب اإلجراء 

املشرتك الثالث والقرار الخامس للمجلس(، 

التي بدأت يف كانون األول/ديسمرب 2008، 

لتحسني معرفة مقادير الزينون املشع عىل 

الصعيد العاملي. ويهدف هذا املرشوع إىل 

تعزيز املعرفة مبقادير الزينون املشع عىل 

الصعيد العاملي عىل مدى فرتات أطول. 

ومن خالل إجراء قياسات ملدة ستة أشهر 

عىل األقل، سيوفر هذا املرشوع فرتات أكرث 

تجسيدا للواقع يف مواقع مختارة. وسيوفر 

ذلك بيانات تجريبية للتحقق من أداء 

الشبكة، والختبار معدات الزينون، ولتحليل 

البيانات، ولتدريب الخرباء املحليني.

ودعم قرار مجلس االتحاد األورويب الخامس 

مرشوعا مدته ثالث سنوات انتهى يف كانون 

األول/ديسمرب 2015 يرمي إىل مواصلة قياس 

مقادير الغازات الخاملة باستخدام نظم قياس 
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"التمييز بني الزينون املشع الناتج عن 

التطبيقات النووية املدنية والزينون 

املشع الناتج عن التجارب النووية هو 

مهمة معقدة"

1-32.indd   26 8/5/2016   2:35:24 PM



محمولة. ودعم هذا العمل أيضا مبساهمة 

عينية قدمتها الواليات املتحدة األمريكية، 

أجرى بفضلها املخترب الوطني لشامل غرب 

املحيط الهادئ قياسات للمقادير املوجودة من 

هذه الغازات باستخدام نظام إضايف محمول 

للكشف عن الغازات. وقامت اللجنة يف شباط/

فرباير 2015 برتكيب نظام محمول يف مانادو 

بإندونيسيا ظل يعمل طوال العام. وعاىن نظام 

الغازات الخاملة املحمول املوجود يف الكويت 

من مشاكل متعاقبة بشأن املعدات الحاسوبية 

يف منائط متعددة عىل نحو اقتىض إجراء سلسلة 

من زيارات الصيانة. واستأنف النظام عمله يف 

آب/أغسطس 2015؛ وأمكن إصالح األعطال 

املتقطعة التي حدثت بعد ذلك مبساعدة 

املشغلني املحليني. ويف الوقت الراهن يرسل هذا 

النظام املحمول آليا بيانات إىل اللجنة عىل نحو 

منتظم. وبعد قيام مركز البيانات الدويل مبعالجة 

واستعراض البيانات الواردة من كلتا هاتني 

الحملتني تتاح تلك البيانات للخرباء املتخصصني 

يف النويدات املشعة من أجل مواصلة تحليلها.

وتعتزم اللجنة استخدام النتائج واالستنتاجات 

املستخلصة من هذه الحملة ملواصلة تطوير 

مخططها الخاص بتصنيف الغازات الخاملة 

واكتساب فهم أفضل لرصيد الزينون املشع 

املوجود يف الغالف الجوي وانتقاله والتغريات 

التي تطرأ عليه مبرور الوقت.

التطبيقات املدنية والعلمية 
لنظام التحقق

يف ترشين الثاين/نوفمرب 2006، وافقت اللجنة 

عىل االستمرار يف تقديم بيانات نظام الرصد 

الدويل يف توقيت شبه آين إىل منظامت اإلنذار 

بالتسونامي املعرتف بها. وأبرمت اللجنة 

الحقا اتفاقات أو ترتيبات مع عدد من مراكز 

اإلنذار بالتسونامي املعتمدة من منظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

لتوفري البيانات ألغراض اإلنذار بالتسونامي. 

ويف عام 2015 استكملت اللجنة مفاوضات 

بشأن اتفاق مع املعهد الوطني للمحيطات 

والغالف الجوي يف الربتغال )IPMA(. وقد 

أبرمت اآلن اتفاقات أو ترتيبات من هذا 

القبيل مع 15 منظمة يف االتحاد الرويس 

وأسرتاليا وإندونيسيا والربتغال وتايلند وتركيا 

وجمهورية كوريا وفرنسا والفلبني وماليزيا 

وميامنار والواليات املتحدة األمريكية )أالسكا 

وهاواي( واليابان واليونان.

وميكن لبيانات الرصد دون السمعي املستمدة 

من نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز 

البيانات الدويل أن توفر معلومات قيمة عىل 

النطاق العاملي بشأن األجسام التي تدخل 

الغالف الجوي. ونتيجة للنيزك الذي انفجر يف 

عام 2013 يف تشيليابينسك، باالتحاد الرويس، 

استمر االهتامم بتكنولوجيا الرصد دون 

السمعي مبا يتجاوز نظام التحقق. ورصدت 

شبكة املحطات دون السمعية التابعة لنظام 

الرصد الدويل عدة انفجارات جوية، منها 

مثال االنفجار الذي وقع يف تايلند يف 7 أيلول/

سبتمرب 2015، وذكرت تلك االنفجارات يف 

نرشة األحداث املنقحة الصادرة عن مركز 

البيانات الدويل.

إن رسعة الكشف عن ثوران الرباكني ميكن 

أن تقلص من مخاطر انتقال سحب الرماد 

الربكانية التي تسبب انسداد محركات 

الطائرات النفاثة يف الجو. وكان انفجار 

بركان كالبوصو يف شييل يف 22 نيسان/أبريل 

2015 هو أكرب انفجار بركاين سجلته شبكة 

نظام الرصد الدويل يف عام 2015. وأبلغت 

اللجنة عن الكشف عن هذا االنفجار يف 

سبع محطات دون سمعية تابعة لنظام 

الرصد الدويل، عىل مسافات تصل إىل 000 5 

كيلومرت؛ يف حني أن املعالجة دون السمعية 

املمتدة أتاحت الكشف عن إشارات يف محطة 

IS32 )كينيا( التي تبعد عن موقع االنفجار 

مبسافة 000 12 كيلومرت.

وتتعاون اللجنة مع املنظامت الدولية - مثل 

املنظمة العاملية لألرصاد الجوية، ومنظمة 

الطريان املدين الدويل - ومع األوساط العلمية 

التابعة للمراكز االستشارية املعنية بالرماد 

الربكاين ومرشوع مرفق البحوث املتعلقة 

 )ARISE( بديناميات الغالف الجوي يف أوروبا

يف سبيل وضع نظام رصد دون سمعي لإلنذار 

بثوران الرباكني. وقد وسعت اللجنة من نطاق 

التزامها بدعم األوساط املعنية باملرشوع املذكور 

من خالل قبولها الدعوة التي وجهت إليها 

لتكون ممثلة يف املجلس االستشاري للمرشوع 

ARISE2 طوال فرتة املرشوع )2017-2015(.

ثوران بركان كالبوكو، شييل
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مؤمتر العلم والتكنولوجيا 
ألغراض معاهدة احلظر 

الشامل للتجارب النووية 
لعام 2015

يعتمد نظام التحقق مبوجب املعاهدة، 

حتى يواكب التطورات العلمية، عىل أحدث 

اإلنجازات يف مجال العلم والتكنولوجيا وكذلك 

التفاعل مع أوساط العلم والتكنولوجيا عىل 

املستوى العاملي. ويتيح التفاعل املستمر 

للجنة أن تقيم رشاكات مع األوساط العلمية 

املشاركة يف شتى جوانب رصد حظر التجارب. 

ويف ظل دينامية املشهد التكنولوجي، فإن 

تلك العملية تقوم عىل التعاون والدعم 

وتبادل األفكار. وهذا يساعد عىل املحافظة 

عىل جدوى نظام التحقق من خالل فهم 

التحديات والتغلب عليها. كام إنه يعني 

أن التحسينات املطلوب إدخالها عىل نظام 

التحقق تستفيد من أحدث البحوث.

وعقد مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

لعام 2015، وهو املؤمتر الخامس من 

نوعه، يف الفرتة من 22 إىل 26 حزيران/

يونيه يف فيينا. وألقيت كلامت رئيسية من 

جانب السيدة ناليدي باندور، وزيرة العلم 

والتكنولوجيا يف جنوب أفريقيا؛ والسيد أحمد 

أزومجو، املدير العام ملنظمة حظر األسلحة 

الكيميائية؛ والسيد دس براون، وزير الدفاع 

السابق يف اململكة املتحدة ونائب رئيس 

"مبادرة التهديد النووي".

وعقب مالحظات متهيدية من السيدة لورا 

روكوود، املديرة التنفيذية ملركز فيينا لشؤون 

نزع السالح وعدم االنتشار، ألقى كلمة 

بشأن التعاون يف مجال علم رصد االختبارات 

النووية السيد فرانك كلوتز، نائب الوزير 

لشؤون األمن النووي ومدير اإلدارة الوطنية 

لألمن النووي يف الواليات املتحدة األمريكية، 

والسيد روبن غراميز، كبري املستشارين 

العلميني لدى وزارة الخارجية والكومنولث يف 

اململكة املتحدة.

وعقدت خالل املؤمتر حلقات نقاش بشأن 

مواضيع متنوعة ذات أهمية بالنسبة 

ألوساط الرصد. وشملت تلك املواضيع 

تعزيز التزام الحكومات واألوساط الصناعية 

والعلمية بعدم انتشار األسلحة النووية ونزع 

السالح النووي؛ وشبكات املواطنني ووعود 

االبتكارات التكنولوجية؛ والسيناريوهات 

املعقولة علميا للتامرين امليدانية املتكاملة 

يف إطار التفتيش املوقعي.

وحرض املؤمتر وشارك يف مداوالته أكرث من 

850 مشاركا ينتمون إىل األوساط العلمية 

والتكنولوجية واملؤسسات األكادميية ودوائر 

املجتمع املدين والهيئات الحكومية يف 99 

دولة. وباإلضافة إىل ذلك، بذل جهد كبري 

من أجل تأمني مشاركة العلميني الشباب؛ 

وذلك أثناء انعقاد حلقة علوم املواطن، 

ومن خالل أمسية العلميني الشباب 

وجلسات املنتدى األكادميي.

ويتمثل أحد أهداف املؤمتر يف التوسع يف 

التطبيق العلمي للبيانات التي تستخدم يف 

التحقق من حظر التجارب. وقد تم السعي 

إىل بلوغ هذا الهدف من خالل املعرض 

 )Listen "املعنون "فلننصت إىل كوكبنا األريض

)to Our Earth، وهو معرض ثاليث األبعاد 

ومتعدد الوسائط؛ ومن خالل العدد الضخم 

من العروض اإليضاحية الشفوية وامللصقات 

التي تناولت مواضيع مدنية وعلمية.

وسعى املؤمتر أيضا إىل تعزيز تبادل املعارف 

واألفكار بني اللجنة ودوائر املجتمع العلمي 

العريض. واتخذت ترتيبات أثناء املؤمتر تكفل 

التفاعل فيام بني املشاركني خالل جلسات 

العروض الشفوية وامللصقات والبيانات 

اإليضاحية واملعارض والرحالت امليدانية 

وحلقات العمل ذات الصلة. وحدد "املحفل 

األكادميي ملؤمتر املعاهدة لعام 2015"، الذي 

عقد عىل هامش املؤمتر، السبل الكفيلة 

بإدراج املواضيع املتعلقة باملعاهدة ضمن 

ما هو قائم من سياسات أو مناهج أكادميية 

علمية، وبتطوير املوارد التثقيفية.

ووضعت اسرتاتيجية جامهريية وإعالمية شاملة 

روجت للمؤمتر. فقد شنت حملة إعالمية 

عاملية، اشتملت عىل فيلم قصري عنوانه "ال يشء 

يفلت من األذن العاملية: ال التجارب النووية 

وال الرباكني وال الزالزل وال الظواهر الجوية" 

 )Nothing Escapes the Global Ear:

 Nuclear Tests, Volcanoes, Earthquakes

)or Meteors استهدفت جمهورا يصل عدده 

التقديري إىل 600 مليون شخص من خالل 

التليفزيون والراديو واملطبوعات واإلنرتنت 

ووسائل التواصل االجتامعي.

ونرشت تقارير عن املؤمتر يف أكرث من 40 

صحيفة أو وسيلة إلكرتونية أو محطة إذاعة 

 The Wall Street Journal, مبا يف ذلك(

 Nature, Science, the BBC World

 ORF وإذاعة Service, Bloomberg 

النمساوية(. وتألقت صورة املؤمتر تألقا 

ملموسا بفضل االتقان املهني يف إعداد 

ما يخصه من وسم وفيديوهات وتغطية 

تصويرية وإلكرتونية؛ وكذلك بفضل تنظيم 

معارض مبتكرة مثل املعرض املعنون 

"فلننصت إىل كوكبنا األريض" وتقديم عرض 

عميل ملعدات التفتيش املوقعي. ومع وجود 

أكرث من 6 ماليني تغريدة عىل هاشتاغ املؤمتر 

SnT2015# يكون املؤمتر قد حظي بتغطية 

جيدة يف وسائل التواصل االجتامعي.

إن شطرا كبريا من عمل اللجنة يتمثل يف 

استكشاف طرائق تحقق جديدة ومحسنة 

وتنفيذ تكنولوجيات وأساليب واعدة طرحت 

يف سلسلة مؤمترات العلم والتكنولوجيا؛ منها 

مثال مقاييس الضغط الجوي الدقيقة الذاتية 

املعايرة، وأدوات رصد أداء الشبكة، ومناذج 

الرسعة املحسنة املتعلقة باألرض والغالف 

الجوي، وأمناط ارتباط الشكل املوجي، 

وتقنيات املضاهاة التقاطعية.

الصفحات 28 و30 و31: مشاهد من مؤمتر العلوم والتكنولوجيا لعام 2015 يف إطار معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
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التفتيش 

املوقعي
أبرز األنشطة يف عام 2015

االستفادة من التمرين امليداين املتكامل لعام 2014

وضع خطة العمل الجديدة للتفتيش املوقعي 
والربنامج الجديد لدورة التدريب التالية يف مجال 

التفتيش املوقعي

الرتتيب لتحديد موضع مؤقت ملرفق خزن 
وصيانة املعدات

يرصد نظام الرصد الدويل ومركز البيانات 
الدويل العامل بحثا عن أدلة عىل وقوع 

تفجري نووي. فإذا اكتشفت مثل تلك األدلة، 
تنص املعاهدة عىل معالجة الشواغل 

بشأن احتامل عدم االمتثال للمعاهدة 
من خالل عملية تشاور واستيضاح. وبعد 
بدء نفاذ املعاهدة، ميكن أيضا أن تطلب 
الدول إجراء تفتيش موقعي، وهو التدبري 

النهايئ للتحقق مبوجب املعاهدة.

والغرض من التفتيش املوقعي هو 
توضيح ما إذا كان قد أجري تفجري 

نووي انتهاكا للمعاهدة، وكذلك جمع 
الوقائع التي قد تساعد عىل تحديد 

هوية أي جهة منتهكة محتملة.

ومبا أن أي دولة طرف ميكن أن تطالب 
بإجراء تفتيش موقعي يف أي وقت من 

األوقات فإن القدرة عىل إجراء هذا 
التفتيش تقتيض وضع ما يلزم من سياسات 

وإجراءات واعتامد تقنيات التفتيش قبل 
بدء نفاذ املعاهدة. وباإلضافة إىل ذلك، 

تتطلب عمليات التفتيش املوقعي وجود 
موظفني مدربني تدريبا وافيا ومعدات 
تفتيش رئيسية معتمدة ولوجستيات 

مناسبة ومرافق ذات صلة من أجل دعم 
فريق يصل عدد أفراده إىل 40 مفتشا يف 

امليدان لفرتة أقصاها 130 يوما، مع تطبيق 
أعىل معايري الصحة والسالمة والرسية.

متدربون يف الدورة التمهيدية اإلقليمية الثانية 
والعرشين للتدريب عىل التفتيش املوقعي يف 
رسي النكا، ميلؤون استامرات سلسلة العهدة 

الخاصة بالعينات امليدانية
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وعىل مر السنني دأبت اللجنة عىل تقوية 
قدراتها يف مجال التفتيش املوقعي؛ وذلك 

من خالل إعداد وتطوير عنارص هذا 
التفتيش، وإجراء متارين ميدانية، وتقييم 

أنشطتها املتعلقة بهذا التفتيش. ومع 
اختتام وتقييم التمرين امليداين املتكامل 
لعام 2014 استهلت اللجنة دورة تطوير 

جديدة للتفتيش املوقعي. ويف عام 2015 
بدأت اللجنة يف تطوير خطة عمل جديدة 
من أجل توجيه أنشطة املنظمة يف مجال 

التفتيش املوقعي خالل الفرتة 2019-2016.

تخطيط السياسات 
والعمليات

ركزت أنشطة تخطيط السياسات والعمليات 
عىل متابعة نتائج التمرين امليداين املتكامل 

لعام 2014 من أجل استخالص واستيعاب 
الدروس املستفادة من هذا التمرين. وانصبت 

جهود اللجنة عىل إجراء عملية استعراض 
شامل تتضمن استكامل تقرير مستفيض 

عن إعداد وإجراء التمرين امليداين املتكامل. 
وتهدف هذه العملية إىل استبانة الدروس 

والتوصيات املستمدة من هذا التمرين بغية 
تطوير مشاريع الحقة ترمي إىل امليض يف 

تحسني قدرات التفتيش املوقعي. وحصلت 
اللجنة عىل تعقيبات من مصادر متنوعة؛ 

منها الدول املوقعة، وفريق التقييم الخارجي 
للتمرين امليداين املتكامل لعام 2014، وحلقة 

العمل الثانية والعرشون بشأن التفتيش 
املوقعي، واملشاركون يف التمرين، وسبعة 

اجتامعات خرباء. ووفرت تلك الدروس 

والتوصيات مدخالت أْثرت عملية إعداد خطة 
عمل التفتيش املوقعي للفرتة 2019-2016.

وعقد يف عام 2015 اجتامعا خرباء يتعلقان 
بتخطيط سياسات وعمليات التفتيش 

املوقعي. وعقد أولهام يف أيلول/سبتمرب وتناول 
مسألة دعم أنشطة االنتشار والعمليات 

أثناء التفتيش املوقعي. وضم هذا االجتامع 
24 خبريا من ست دول موقعة ومن األمانة، 
وكذلك ممثيل ست منظامت دولية أخرى. 

وناقش املشاركون فيه الدروس املستبانة 
أثناء التمرين امليداين املتكامل لعام 2014، 

واستعرضوا الخربات التي اكتسبتها منظامت 
مشابهة يف مجال نرش ودعم العمليات 

امليدانية. وأفىض ذلك إىل اقرتاح توصيات 
بشأن خطة عمل التفتيش املوقعي الجديدة.

وعقد االجتامع الثاين يف ترشين األول/أكتوبر، 
وتناول مسألة امليض يف تطوير نظام إدارة 

املعلومات امليدانية ونظام إدارة املعلومات 
املتكامل واالختصاصات الوظيفية لفريق 

التفتيش. وضم هذا االجتامع 20 خبريا من 
13 دولة موقعة ومن األمانة يف مرفق خزن 

وصيانة املعدات. وقدم املشاركون عددا 
من التوصيات القيمة بشأن امليض قدما 

يف تحديد االختصاصات الوظيفية لفريق 
التفتيش املوقعي واالختصاصات الوظيفية 

للفريق امليداين. وأبرز االجتامع الحاجة 
إىل املواءمة الوثيقة بني هذه االختصاصات 
الوظيفية وتطبيقات نظام إدارة املعلومات 
املتكامل ونظام إدارة املعلومات امليدانية؛ 

والحاجة إىل تحسني وصلة املستعملني 
البيانية التي يستخدمها فريق التفتيش يف 
إدخال البيانات يف نظام إدارة املعلومات 

املتكامل. وأقر االجتامع أيضا بوجوب تحسني 
أداء اآلالت االفرتاضية يف مناطق العمل، 
وبالحاجة إىل إضفاء مزيد من االستقرار 

عىل نظام إدارة املعلومات املتكامل، 
وباستصواب إضفاء قدر أكرب من التوحيد 
عىل شكل ومظهر نظام إدارة املعلومات 
املتكامل ونظام إدارة املعلومات امليدانية.

كام كان للدروس املستفادة من التمرين 
امليداين املتكامل لعام 2014 حضور بارز يف 
مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 2015. 
فقد أعد موظفو األمانة عدة ملصقات 

بشأن الجوانب التقنية واملفاهيمية لعنرص 
التحقق املوقعي. أضف إىل ذلك أن خرباء 
الدول املوقعة قاموا، أثناء إحدى حلقات 

النقاش الرفيعة املستوى، بتبادل تعقيباتهم 
وعرض استنتاجاتهم بشأن إعداد وتنفيذ 

سيناريو التمرين امليداين املتكامل.

وكجزء من أنشطة متابعة التمرين امليداين 
املتكامل وضعت األمانة خطة متارين لفرتة 

السنوات الخمس 2016-2020. وتقيض 
تلك الخطة باستخدام تلك التامرين 

كوسيلة تكفل اعتامد منتجات خطة عمل 
التفتيش املوقعي وإسهامها يف تحسني 
القدرات التشغيلية للتفتيش املوقعي.

املشاركون يف اجتامع الخرباء بشأن برنامج التدريب التايل، حزيران/يونيه 2015
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وتتواءم خطة التامرين عىل نحو وثيق 
مع خطة عمل التفتيش املوقعي للفرتة 
2016-2019. ومن شأن ذلك أن يساعد 
عىل كفالة اتباع نهج تخطيطي متامسك 

ومتناغم فيام يخص امليض يف تطوير 
قدرات التفتيش املوقعي. ومع مواصلة 

تنفيذ خطة العمل ستزداد التامرين عىل 
نحو تدريجي من حيث النطاق ودرجة 
التعقيد ومستوى الطموح. كام سيزداد 

التكامل بني التامرين مع التقدم يف تنفيذ 
خطة العمل. وستستفيد اللجنة من أشكال 

التامرين التي أثبتت جدواها؛ حيث 
ستستخدم عىل وجه الخصوص متارين 

منضدية ومتارين موجهة ومتارين تحضريية.

دعم العمليات 
واللوجستيات

ركز دعم العمليات واللوجستيات املتعلقة 
بالتفتيش املوقعي يف عام 2015 عىل 

املدخالت التي ترثي خطة العمل الجديدة 
يف هذا املجال، ونقل مكان مرفق خزن 

وصيانة املعدات إىل موقع مؤقت، وامليض يف 
تطوير قدرات التفتيش املوقعي فيام يخص 

رسعة االنتشار وعمليات الدعم امليداين.

 وقام الخرباء املتخصصون وقادة أفرقة 
الخرباء خالل حلقة عمل التفتيش 

املوقعي الثانية والعرشين باإلعداد 
لجلسات منتظمة الستخالص املعلومات 

من املشاركني يف التمرين امليداين 
املتكامل، مع إيالء اعتبار خاص لالنتشار 

ودعم العمليات والصحة والسالمة.

وكان دعم العمليات واللوجستيات عنرصا 
رئيسيا من عنارص التحليل التفصييل 

للدروس املستخلصة خالل مترين 2014 
امليداين املتكامل وللنتائج واملدخالت 

الواردة خالل حلقة عمل التفتيش املوقعي 
الثانية والعرشين واجتامع الخرباء املعني 

باالنتشار ودعم العمليات. واستنادا إىل 
ذلك، أعدت األمانة مقرتحات مشاريع 

تفصيلية، شملت متطلبات املوارد األولية، 
من أجل خطة عمل التفتيش املوقعي 

الجديدة يف مجاالت االنتشار الرسيع، ودعم 
العمليات واستدامتها يف شتى الظروف 

البيئية، واألمن، والصحة، والسالمة.

وركزت األنشطة املضطلع بها يف مرفق خرن 
وصيانة املعدات خالل النصف األول من العام 

عىل جرد وإدارة املعدات التي أعيدت بعد 
انتهاء مترين 2014 امليداين املتكامل. وفحص 

أكرث من 40 طنا من املعدات التي قدمت 

عىل سبيل املساهمة العينية ومتت تعبئتها 
من جديد وإعادتها إىل الدول املساهمة. وتم 
جرد وصيانة جميع منائط املعدات الرئيسية، 

مبا يف ذلك املعدات التكميلية، وأعيد بناء 
مخزونها لضامن إمكانية التشغيل الكامل.

واستعدادا لنقل موقع مرفق خزن وصيانة 
املعدات حددت اللجنة املعدات القدمية 

وفصلتها متهيدا إلعادة توزيعها أو للتخلص 
منها. أما البنود القدمية التي ال تزال صالحة 

لالستعامل، مبا يف ذلك الخيام واملولدات، 
فقد وهبت إىل مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني. كام أعيد توزيع املواد 

القابلة لالستهالك وبعض الحواسيب املحمولة 
داخل املنظمة بغية ضامن االستخدام الفعال 
وتقليص الحيز املكاين الالزم للتخزين املؤقت.

ووضع موظفو األمانة تصورا بشأن إنشاء 
مرفق مؤقت لخزن وصيانة املعدات؛ وحددوا 

املتطلبات اللوجستية التي تسهم يف نهاية 
املطاف يف إنشاء وتأمني مرفق مالئم.

وخالل النصف الثاين من العام تم فحص 
جميع بنود معدات التفتيش املوقعي ومواده 

القابلة لالستهالك وتعبئتها وتجهيزها متهيدا 
لنقلها إىل مرفق خزن وصيانة املعدات 

املؤقت يف زايربسدورف. أما قطع األثاث 

الجلسة االفتتاحية لحلقة العمل الثانية والعرشين الخاصة بالتفتيش املوقعي

التفتيش الموقعي • 35  34 • التفتيش الموقعي

33-66.indd   35 8/5/2016   2:34:10 PM



36 • التفتيش الموقعي

واملواد املكتبية وعنارص البنية التحتية 

املوجودة يف املرفق، واملستخدمة ألغراض 

التدريب وأغراض مركز دعم العمليات، 

فقد تم تفكيكها وتعبئتها من أجل نقلها. 

واستهلت اللجنة وأبرمت عقود الخدمات 

الالزمة للنقل، واستعرضت إجراءات 

العمل الالزمة لتسليم املرفق إىل مالكه.

إن أنشطة نقل موقع املرفق هي جهود 

تتضافر كل أقسام األمانة يف بذلها. كام 

قدمت مساهامت كبرية إىل مرشوع 

الدعم اللوجستي املتكامل بهدف تحسني 

أنشطة املنظمة اللوجستية ومواءمتها.

وبحلول نهاية العام كانت أغلبية معدات 

وأجهزة التفتيش املوقعي قد نقلت إىل منطقة 

الخزن املؤقت. وعىل التوازي مع ذلك تواصل 

دون انقطاع دعم أنشطة التطوير واالختبار 

والتدريب املتعلقة بالتفتيش املوقعي.

ومن أجل تعزيز قدرة اللجنة عىل تحقيق 

الكفاءة يف االنتشار والعمليات امليدانية، 

استهل مرشوعان بغية امليض قدما يف 

تحسني استخدام النظام املتعدد الوسائط 

للنرش الرسيع )IMRDS( أثناء عمليات 

االنتشار. وسيتحقق ذلك من خالل تركيب 

خزائن معدلة من أجل تعزيز فعالية 

استخدام الحيز املكاين، وتركيب نظم إلدارة 

التحكم يف الحرارة حفاظا عىل معدات 

الخادوم الحاسويب ووحدات اإلمداد بالقدرة 

الكهربائية دومنا انقطاع. ومن املزمع 

استكامل هذين املرشوعني يف عام 2016.

التدريب

يف عام 2015 انصب تركيز أنشطة 

التفتيش املوقعي التدريبية الرئيسية 

عىل مواصلة تطوير برنامج التفتيش 

املوقعي التدريبـي وخطة دورة التفتيش 

املوقعي التدريبية الثالثة. ووضعت 

خطط وإجراءات تحضريية تفصيلية بشأن 

الدورتني التمهيديتني اإلقليميتني الحادية 

 )RIC 21( والعرشين يف جنوب أفريقيا

RIC-( والثانية والعرشين يف رسي النكا

22(. كام استمر تطوير أدوات التفتيش 

املوقعي التدريبية القامئة عىل الحاسوب.

ويف حزيران/يونيه، عقد اجتامع خرباء 

بشأن برنامج التفتيش املوقعي التدريبـي 

التايل حرضه 50 مشاركا من 17 دولة 

موقعة ومن األمانة. وكان الهدف منه هو 

االستفادة من كفاءات وخربات املشاركني 

املتنوعة واملستفيضة يف مجال التفتيش 

املوقعي والتدريب. وقد أسهم االجتامع يف 

وضع برنامج التفتيش املوقعي التدريبـي 

ودورة التفتيش املوقعي التدريبية التالية 

التي تسعى إىل زيادة عدد املفتشني 

البدالء، وتقديم تدريب تنشيطي 

للمفتشني الحاليني، وتوفري برنامج منوذجي 

يستخدم بعد بدء نفاذ املعاهدة.

وتعتمد خطة امليض يف تطوير برنامج التفتيش 

املوقعي التدريبـي اعتامدا قويا عىل الدروس 

والتقييامت والتوصيات املتعلقة بدوريت 

التفتيش املوقعي التدريبيتني األوىل والثانية 

والتمرين امليداين املتكامل لعام 2014 ونتائج 

اجتامع الخرباء. ومن املزمع تنفيذ الدورة 

التدريبية الثالثة خالل الفرتة 2020-2016.

وعقدت الدورة التمهيدية اإلقليمية 

الثانية والعرشون يف دامبوال، برسي النكا، 

يف ترشين الثاين/نوفمرب وكانون األول/

ديسمرب. وشارك يف الدورة ما مجموعه 54 

متدربا من 13 دولة موقعة. وكان لهذه 

الدورة هدفان. فأوال، أطلعت الخرباء 

واملوظفني التقنيني الوطنيني املنتمني للدول 

املوقعة يف املنطقة عىل نظام التفتيش 

املوقعي الخاص باملعاهدة؛ وذلك من 

متدربون عىل إجراءات إزالة التلوث يف الدورة التدريبية التمهيدية اإلقليمية الثانية والعرشين
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خالل إطالعهم عىل نحو مستفيض عىل 

املفاهيم والتكنولوجيات والعمليات املتعلقة 

بالتفتيش املوقعي. وثانيا، سعت الدورة إىل 

زيادة عدد خرباء الدول املوقعة يف املنطقة 

الجاهزين للمشاركة يف أنشطة التفتيش 

املوقعي التدريبية الالحقة، والذين يحتمل 

أن يصبحوا مفتشني بدالء متدربني.

وركزت تلك الدورة عىل توفري خربات 

تعليمية عملية من خالل التامرين املنضدية 

واملحاكاة والتمرين امليداين الذي يستغرق 

يوما كامال. وتضمنت املواضيع التي تناولتها 

الدورة التفاوض بشأن إجراءات نقطة 

الدخول، وتدابري ضبط الوصول، والتحليق 

األويل، وديناميات العالقة بني الدولة الطرف 

الخاضعة للتفتيش وفريق التفتيش. وتضمن 

الجانب العميل املالحة، واالتصاالت، وأخذ 

العينات، ومراقبة التلوث، والرصد البرصي.

واستخدمت بوابة املعارف والتدريب 

الجديدة الخاصة باللجنة يف توفري منائط 

تعليمية إلكرتونية تحضريية من أجل 

تلك الدورة وتوفري الوثائق ذات الصلة 

بالدورة. واستضافت الدورة حكومُة رسي 

النكا ومكتُبها املختص باملسح الجيولوجي 

واملناجم؛ ووفرا كل أنواع املساعدة 

التحضريية واللوجستية واإلدارية.

وفيام يخص الدورة التمهيدية اإلقليمية 

الحادية والعرشين - التي تقرر اآلن أن 

تعقد يف نيسان/أبريل 2016 يف أرنيستون، 

وسرتن كاب، بجنوب أفريقيا - اتخذت 

اإلجراءات التحضريية التفصيلية؛ مبا يف ذلك 

الرتاسل مع الدولة املضيفة، ووضع برنامج 

الدورة، وتلقي الرتشيحات الرسمية.

وأنشأت األمانة شبكة حاسوبية محلية 

افرتاضية مخصصة للتفتيش املوقعي من أجل 

االضطالع، اعتامدا عىل الحاسوب، بأنشطة 

متدربون يف الدورة التدريبية التمهيدية اإلقليمية 
الثانية والعرشين يسجلون إحداثيات عىل استامرة 
سلسلة العهدة )الصورة العليا(؛ ومشاركون يف الدورة 
التدريبية التمهيدية اإلقليمية الثانية والعرشين 
يناقشون اسرتاتيجية الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش 
أثناء مترين منضدي )الصورة السفىل(
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تدريبية واختبارات لألدوات واإلجراءات 

التشغيلية وتطبيق تدابري الرسية املتعلقة 

بالتفتيش املوقعي. وأبرزت التعقيبات 

التي وردت بشأن الدورة التدريبية الثانية 

الحاجة إىل توفري مفتشني بدالء قادرين 

عىل الوصول عن بعد إىل أدوات التفتيش 

املوقعي التشغيلية مثل نظام إدارة املعلومات 

املتكامل ونظام إدارة املعلومات امليدانية. 

وقد بدأ يف عام 2015 وضع الخطط 

التفصيلية واتخاذ الخطوات األولية الالزمة 

من أجل تطوير تلك املنصات التدريبية.

ويعكف معهد بحوث النظم اآللية لعموم 

روسيا )VNITA( حاليا عىل وضع برنامج 

التدريب اإللكرتوين واملحاكاة الخاص 

بالتفتيش املوقعي. وزار القامئون عىل وضع 

ذلك الربنامج األمانة ثالث مرات يف عام 

2015؛ وشاركوا يف اجتامعات تخطيطية 

بشأن إدماج أداة محاكاة جمع البيانات 

امليدانية الخاصة باملعهد الرويس املذكور 

مع منصتي التدريب اإللكرتوين الخاصتني 

بنظام إدارة املعلومات املتكامل ونظام 

إدارة املعلومات امليدانية. وقد وضع النظام 

املوجود حاليا، الذي يتكون من سبع محطات 

عمل مادية البنية، يف صيغة افرتاضية، 

وركب يف الخادوم التدريبـي الجديد؛ األمر 

الذي يوفر القدرة الالزمة لتسيري النظام 

من أي حاسوب موصول بشبكة األمانة.

وأجرت اللجنة مترين استدعاء ملفتيش 

التفتيش املوقعي البدالء يومي 29 و30 

حزيران/يونيه من أجل تقييم مستوى 

جاهزية هيئة التفتيش لعملية نرش صورية 

للتفتيش املوقعي. وأرسل هذا التمرين إىل 

94 مفتشا بديال )استبعد من هذا التمرين 

موظفو األمانة املسجلون يف القامئة(. وتم 

تلقي 68 ردا )معدل استجابة قدره 72 يف 

املائة(؛ وأبدى 52 )55 يف املائة( من أصحاب 

الردود جاهزيتهم لالنتشار يف غضون اإلطار 

الزمني الذي من شأنه أن يتيح تجميع 

فريق تفتيش كامل يف غضون املهلة الزمنية 

املنصوص عليها يف املعاهدة. وأداء التمرين 

أثبت عىل نحو مرض قدرة املنظمة عىل رسعة 

تقييم جاهزية هيئة التفتيش لالنتشار يف 

إطار عملية تفتيش موقعي. وتبني أن ارتكاب 

خطأ يف إرسال استامرة الرد، وعدم التمكن 

من الوصول إىل وصلة إنرتنت موثوقة، كانا 

السببني الرئيسيني وراء حاالت عدم الرد.

منتجان معدان استنادا إىل قياسات بالتصوير الجوي املتعدد األطياف باألشعة تحت الحمراء واملسح بأشعة غاما: 
أرض خالية )الطرف األيرس من الصورة( ونسب مقادير طاقة منخفضة إىل مرتفعة )الطرف األمين من الصورة(

اختبار ميداين للنظم الجوية الخاصة بالتفتيش املوقعي يف القاعدة الجوية يف النغنليبارن يف تولن بالنمسا
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وأثناء مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

لعام 2015 عرضت الواليات املتحدة 

األمريكية إتاحة موقع نيفادا االختباري 

السابق أمام املفتشني البدالء املدربني 

ليك يطلعوا عىل بعض املظاهر املتعلقة 

بالتفجريات التجريبية لألسلحة النووية.

التقنيات واملعدات

أتاح مترين 2014 امليداين املتكامل يف األردن 

إجراء اختبار شامل لإلجراءات واملعدات 

والتقنيات بطريقة متكاملة. وعقب انتهاء 

هذا التمرين انصب تركيز األعامل املتعلقة 

بالتقنيات واملعدات يف البداية عىل اسرتجاع 

معدات التفتيش التي جرى نرشها واختبار 

وظائفها وإجراء الصيانة األساسية لها. 

وقد أعيدت معظم املعدات التي قدمتها 

دول موقعة كمساهامت عينية؛ مام أنهى 

االتفاقات ذات الصلة. أما الحاالت االستثنائية 

فكانت تتعلق مبعدات مختارة مقدمة بغرض 

مواصلة تطوير تقنيات التفتيش املتصلة 

بجسيامت النويدات املشعة والغازات 

الخاملة، أبرمت بشأنها اتفاقات جديدة. 

وافقت اللجنة، بصفة خاصة، عىل نقل ملكية 

مخترب النويدات املشعة امليداين املتنقل؛ مبا يف 

ذلك ثالثة مكاشيف جرمانيوم عالية الكفاءة، 

كانت قد قدمت كمساهمة عينية منذ عام 

2006 دعام لربنامج التفتيش املوقعي.

وعالوة عىل ذلك قدم االستعراض الشامل 

الذي أجرته اللجنة لتمرين 2014 امليداين 

املتكامل دروسا ذات صلة مبارشة مبواصلة 

تطوير تقنيات التفتيش، وصياغة مشاريع 

ذات صلة من أجل إدراجها يف خطة عمل 

التفتيش املوقعي الجديدة. ولهذا أعادت 

األمانة تحليل البيانات الخام التي اكتسبت 

خالل ذلك التمرين والتي كانت قد أرسلت 

يف وقت سابق من العام إىل بوابة إلكرتونية 

لع عليها الدول املوقعة.  مخصصة حتى تطَّ

ومتثل هدف التمرين يف تحديد خيارات 

تبسيط معالجة البيانات وتحديد أدوات 

التحليل اإلضافية الالزمة يف املستقبل. 

كام عقدت ثالثة اجتامعات خرباء. وعقد 

أول تلك االجتامعات يف أيار/مايو يف فيينا 

وتناول تقنيات التفتيش يف فرتة املواصلة 

املسموح بها مبوجب املعاهدة، مبشاركة 19 

خبريا من 14 دولة موقعة ومنظمة حظر 

األسلحة الكيميائية، باإلضافة إىل موظفي 

األمانة. وعقد الثاين يف فيينا يف حزيران/

يونيه ومتوز/يوليه وتناول أنشطة وتقنيات 

التفتيش املتصلة بجسيامت النويدات 

املشعة والغازات الخاملة، مبشاركة 39 

خبريا من 20 دولة موقعة، باإلضافة إىل 

موظفي األمانة. أما اجتامع الخرباء الثالث 

فقد عقد يف ترشين الثاين/نوفمرب يف فيينا، 

وتناول التقنيات السيزمية وشارك فيه 

16 خبريا من 9 دول موقعة عالوة عىل 

موظفي األمانة. وتهدف تلك االجتامعات 

إىل تقييم حالة القدرات يف الوقت الراهن 

وتقديم توجيهات بشأن مواصلة تطوير 

املنهجيات واملعدات كمدخالت لإلعداد 

لخطة عمل التفتيش املوقعي الجديدة. 

وأثبت الخرباء املشاركون فهمهم لتطبيقات 

تقنيات التفتيش املوقعي وساهموا فيها.

وقدمت أيضا مساهامت كبرية تتعلق 

بالتقنيات واملعدات لصالح أنشطة 

استعراض التفتيش املوقعي. وقام الخرباء 

املتخصصون وقادة أفرقة الخرباء التابعة 

لألمانة، خالل حلقة عمل التفتيش املوقعي 

الثانية والعرشين التي تألفت من جزأين 

)يف نيسان/أبريل يف إرسائيل، ويف حزيران/

يونيه يف النمسا(، باإلعداد لجلسات منتظمة 

الستخالص املعلومات من املشاركني يف 

التمرين امليداين املتكامل مع إيالء اعتبار 

خاص لتطبيق تقنيات التفتيش. وقدم دعم 

مامثل إىل اجتامع الخرباء بشأن التدريب عىل 

التفتيش املوقعي لضامن أن يكون برنامج 

التدريب املقبل عىل التفتيش املوقعي ذا 

صلة بتطور أنشطة التفتيش املوقعي وتقنياته 

ومتوامئا معها متاما. وأجريت استعراضات 

معمقة، كام قدمت تعقيبات عىل عملية 

عرض ألجهزة االتصاالت الساتلية الخاصة بالتفتيش املوقعي أثناء الدورة التدريبية التمهيدية اإلقليمية الثانية والعرشين
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تقديم تقارير التقييم الخارجي للتمرين 

امليداين املتكامل. وبذلت جهود ضخمة بشأن 

التقنيات واملعدات؛ كام قدمت مدخالت 

أثناء اجتامع الخرباء بشأن االختصاصات 

الوظيفية لفرق التفتيش ونظام إدارة 

املعلومات املتكامل ونظام إدارة املعلومات 

امليدانية، ومن أجل التحضري لدورة التفتيش 

املوقعي التمهيدية اإلقليمية يف رسي النكا.

واستخدمت أيضا الخربة املكتسبة حتى اآلن 

من عملية تطوير تقنيات التفتيش املوقعي 

واختبارها، مبا يف ذلك الخربة املكتسبة من 

خالل مترين 2014 امليداين املتكامل، وجرى 

تبادلها يف عدة حلقات عمل ومؤمترات 

عقدت خالل عام 2015. ويشمل ذلك 

مساهامت يف العروض الشفوية وامللصقات 

أثناء حلقة العمل بشأن مختربات النويدات 

املشعة وحلقة العمل املتعلقة ببصامت إنتاج 

النظائر الطبية والصناعية، واملؤمتر الدويل 

املعني بقياس النويدات املشعة وتطبيقاتها، 

والجمعية العامة لالتحاد الدويل للجيوديسيا 

والجيوفيزياء، ومؤمتر العلم والتكنولوجيا 

ألغراض معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

النووية لعام 2015، واجتامعات فريق 

األمم املتحدة العامل املعني باملعلومات 

الجغرافية، ولجنة خرباء األمم املتحدة املعنية 

بإدارة املعلومات الجغرافية املكانية، وحلقة 

العمل عن التجربة الدولية الخاصة بالغازات 

الخاملة لعام 2015، واجتامع خريف عام 

2015 لالتحاد األمرييك للفيزياء األرضية.

وشهد عام 2015 تركيزا عمليا عىل تطوير 

الرصد البرصي وأنشطة وتقنيات التفتيش 

الجوية املحددة. ومن أجل تقييم التعديالت 

الالحقة التي أدخلت عىل التصوير الجوي 

املتعدد األطياف عقب التمرين امليداين 

املتكامل، مبا يف ذلك األشعة تحت الحمراء 

واملسح بأشعة غاما، ومن أجل دراسة 

الخيارات املتعلقة بالتطوير الالحق للمعدات 

الحاسوبية والربامجيات واإلجراءات والوثائق 

بغية تقديم مدخالت ترثي خطة عمل 

التفتيش املوقعي الجديدة، أجرت اللجنة 

يف أيلول/سبتمرب وعىل مقربة من فيينا 

اختبارا تشغيليا شارك فيه تسعة خرباء 

من سبع دول موقعة عالوة عىل موظفي 

األمانة. وأتاح هذا االختبار امليداين املتعدد 

األوجه فحص إجراءات الرتكيب املنقحة 

وتدابري االقتناء ومعالجة البيانات استنادا 

إىل تحليقات جوية فوق أهداف مشعة 

معروفة ومرئية. وكانت هذه هي املرة 

األوىل التي نرش فيها هذا النظام واعتمد 

عىل منت طائرة عمودية من طراز بالك 

هوك تابعة للقوات الجوية النمساوية.

واستمر يف عام 2015 تطوير املعدات 

املتعلق بالتطوير الجاري ملختربات رصد 

الغازات الخاملة يف سياق التفتيش املوقعي. 

وعقدت اجتامعات تنسيق تقني يف آذار/

مارس وكانون األول/ديسمرب مع جامعة 

برين بسويرسا، ويف أيار/مايو وترشين الثاين/

نوفمرب مع معهد الفيزياء النووية والكيمياء 

النووية التابع لألكادميية الصينية للفيزياء 

الهندسية ومعهد التكنولوجيا النووية 

ملنطقة الشامل الغريب يف الصني. ونوقشت 

خالل تلك االجتامعات النتائج التقنية 

الرئيسية التي أسفرت عنها األنشطة املتعلقة 

بالتمرين امليداين املتكامل؛ كام تم تحديد 

املهام املتبقية وعرض التقارير النهائية.

ومن أجل تحقيق أوجه التآزر من 

تطوير تقنيات التفتيش املوقعي 

والتقنيات األخرى لنظام التحقق الخاص 

باملعاهدة، شجعت األمانة التعاون فيام 

بني شتى شعبها؛ ومن أمثلة ذلك:

     مرشوع املعايرة السيزمية الخاص 

بشعبة نظام الرصد الدويل؛

     اختبار نظم كشف للتفتيش املوقعي 

مرتبطة مبرشوع تطوير السيليكون بن 

)PIN(، وهو اختبار يجرى باالشرتاك 

مع شعبة نظام الرصد الدويل؛

املكتبة امليدانية الخاصة بالتفتيش املوقعي أثناء التمرين امليداين املتكامل لعام 2014
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     االسرتاتيجية املشرتكة بني الشعب لتأكيد 

صحة معايرة مكاشيف املواد النووية؛

     تبادل الخربات بشأن معايرة مكاشيف 

النويدات املشعة وتقييم البيانات؛

     تبسيط عقود الدعم مع صانعي املعدات.

الوثائق واإلجراءات

شملت أنشطة الوثائق واإلجراءات املضطلع 

بها خالل عام 2015 الدعم املقدم إىل الفريق 

العامل باء، وتنظيم حلقة العمل الثانية 

والعرشين يف مجال التفتيش املوقعي، وعقد 

اجتامع خرباء بشأن وضع وثائق نظام إدارة 

الجودة الخاص بالتفتيش املوقعي. كام بدأت 

األعامل التحضريية لحلقة العمل الثالثة 

والعرشين يف مجال التفتيش املوقعي.

وقدمت األمانة املساعدة الفنية والتقنية 

واإلدارية للفريق العامل باء يف جولته 

الثالثة من العمل عىل وضع مرشوع 

دليل التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي. 

وشمل ذلك إعداد صيغة مدمجة جديدة 

للنص النموذجي ملرشوع دليل التشغيل 

الخاص بالتفتيش املوقعي، مبا يجسد نتيجة 

الجولة الثالثة من مناقشات الفريق.

وكانت حلقة العمل الثانية والعرشون يف 

مجال التفتيش املوقعي جزءا هاما من 

عملية استعراض ومتابعة مترين 2014 

امليداين املتكامل. وشارك يف جزأي حلقة 

العمل ما مجموعه 141 شخصا ينتمون 

إىل جميع املناطق الجغرافية وميثلون 

33 دولة موقعة ودائرة السالمة واألمن 

التابعة لألمم املتحدة واألمانة املؤقتة.

وتضمنت حلقة العمل الثانية والعرشون يف 

مجال التفتيش املوقعي استخالصا مستفيضا 

للمعلومات استنادا إىل الخربات املكتسبة 

يف شتى جوانب التمرين امليداين املتكامل. 

وأفسحت الحلقة أمام املشاركني وغري 

املشاركني يف التمرين املذكور عىل حد سواء 

فرصة استعراض عملية التحضري والتنفيذ 

املتعلقة بالتمرين بغية تقديم توصيات من 

أجل تطوير خطة العمل التالية الخاصة 

بالتفتيش املوقعي والتامرين الالحقة.

وأتاحت حلقة العمل الفرصة أمام إجراء 

مناقشات مكثفة ومتعمقة يف شتى أفرقة 

الخرباء بشأن املواضيع التي تخص التفتيش 

املوقعي عىل نحو شمل جميع جوانب 

تنفيذ عمليات التفتيش. وقد تولدت عن 

تلك املناقشات عدة استنتاجات وتوصيات 

واقرتاحات مفيدة من أجل التحسني.

ويف إطار عملية متابعة التمرين امليداين 

املتكامل قامت األمانة بتحديد وتحليل 

الدروس املستفادة من التمرين فيام يخص 

وثائق نظام إدارة الجودة الخاصة بالتفتيش 

املوقعي والوثائق األخرى املتعلقة بالتفتيش 

املوقعي. كام تضمن ذلك استعراض تطور 

وثائق النظام املذكور منذ عام 2010 وقامئة 

وثائق ذلك النظام املتداولة دوريا ومكتبات 

التفتيش املوقعي )املكتبة اإللكرتونية، 

ونسخة املكتبة اإللكرتونية املكررة يف 

نظام إدارة املعلومات املتكامل، ومكتبة 

التفتيش املوقعي، واملكتبة امليدانية(.

وكان اجتامع الخرباء بشأن تطوير وثائق نظام 

إدارة الجودة الخاصة بالتفتيش املوقعي، وهو 

االجتامع الذي عقد يف ترشين الثاين/نوفمرب، 

جزءا آخر من عملية استعراض ومتابعة مترين 

2014 امليداين املتكامل. وحرض هذا االجتامع 

ما مجموعه 30 خبريا من األمانة وخمس دول 

موقعة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية. 

ومتثل الهدف الرئييس لهذا االجتامع يف 

املساهمة يف مواصلة تطوير واستعراض 

الوثائق املذكورة ويف االستخدام املتكامل 

لوثائق التفتيش املوقعي التي أعقبت التمرين 

امليداين املتكامل. وكان هذا االجتامع هو أول 

اجتامع يركز متاما عىل تطوير وثائق التفتيش 

املوقعي. وقد أسفر عن عدة مقرتحات 

واقرتاحات وأفكار بشأن وثائق التفتيش 

املوقعي ومراقبة الوثائق وإدارة املعلومات.

وبعد استخدام مكتبة التفتيش املوقعي 

اإللكرتونية خالل مترين 2014 امليداين 

املتكامل تم تحديد بعض التحسينات التقنية 

الالزم إدخالها عىل تلك املكتبة. وقد نفذت 

األمانة تلك التحسينات خالل عام 2015 من 

أجل زيادة فعالية املكتبة وسهولة استخدامها.

خطة عمل التفتيش 
املوقعي للفترة 2019-2016

بناء عىل طلب الدول املوقعة وضعت األمانة 

خطة عمل جديدة للتفيش املوقعي للفرتة 

2016-2019 استندت فيها إىل الدروس 

املكتبة امليدانية الخاصة بالتفتيش املوقعي أثناء التمرين امليداين املتكامل لعام 2014

املشاركون يف اجتامع الخرباء بشأن وثائق نظام إدارة جودة التفتيش املوقعي

التفتيش الموقعي • 41  40 • التفتيش الموقعي

33-66.indd   41 8/5/2016   2:34:23 PM



املستخلصة من مترين 2014 امليداين املتكامل. 

وستستخدم هذه الخطة كأداة لتعزيز 

قدرات التفتيش املوقعي عىل نحو يفيض 

إىل إرساء نظام تحقق متوازن ومتامسك 

ومتني عند بدء نفاذ املعاهدة. وتستند 

بنية الخطة إىل نواتج خطة عمل التفتيش 

املوقعي للفرتة 2010-2013، والتي اختربت 

وقيمت أثناء التمرين امليداين املتكامل 

لعام 2014 والتامرين التحضريية الثالثة 

التي سبقته. وهذا النهج يضمن التطوير 

املتواصل واملتسق لنظام التفتيش املوقعي.

وعمدت األمانة إىل اتباع نهج تخطيطي 

من القاعدة إىل األعىل عىل مرحلتني بشأن 

إعداد خطة عمل التفتيش املوقعي هذه. 

ففي املرحلة األوىل قامت األمانة بتقييم 

االستنتاجات والتوصيات التي انبثقت 

عن عملية استعراض وتقييم مترين 2014 

امليداين املتكامل وحولتها إىل اقرتاحات 

مشاريع ملموسة. أما يف املرحلة الثانية. 

فقد عكفت األمانة عىل جمع تلك 

االستنتاجات والتوصيات ومواءمتها ودمجها 

داخل مشاريع أضخم رفيعة املستوى؛ ويف 

نهاية املطاف صنفتها ضمن خمس فئات 

وظيفية، وهي: وضع سياسات التفتيش 

املوقعي ومنهجيته ووثائقه؛ وتحديد 

عمليات التفتيش املوقعي ودعمها؛ وتطوير 

تقنيات ومعدات التفتيش املوقعي؛ 

وتطوير هيئة مفتيش التفتيش املوقعي؛ 

وتطوير البنية التحتية للتفتيش املوقعي.

وحددت خطة عمل التفتيش املوقعي 

للفرتة 2016-2019 األولويات التالية:

     امليض قدما يف تطوير ومواءمة 

وتحسني سياسات التفتيش املوقعي 

ومنهجيته ومفاهيمه العملياتية 

وإجراءاته ووثائقه وأدواته؛

     امليض قدما يف تطوير ودمج 

تقنيات التفتيش ضمن سياق 

أي عملية تفتيش موقعي؛

     مواصلة إعداد مسودة قامئة املعدات 

الالزمة للتفتيش املوقعي بغية الحصول 

عىل قامئة شبه نهائية باملعدات ليك تكون 

جاهزة للمناقشة النهائية واملوافقة عليها 

يف أوىل دورات مؤمتر الدول األطراف؛

     مواصلة إعداد برنامج التدريب عىل 

التفتيش املوقعي بغية الحصول عىل 

قامئة تتضمن 150 شخصا من املفتشني 

البدالء املدربني الجاهزين عند إنجاز 

خطة العمل وبرنامج منوذجي شبه 

نهايئ يكون جاهزا للعرض يف أوىل 

دورات مؤمتر الدول األطراف؛

     امليض قدما يف تطوير قدرات الدعم 

العملياتية، مبا يف ذلك مرافق 

البنية التحتية الالزمة الستهالل 

وإدامة واستئناف عملية تفتيش 

موقعي )أي مرفق خزن املعدات 

وصيانتها، ومنوذج أويل ملركز دعم 

العمليات يف مركز فيينا الدويل(؛

    دعم مواصلة إعداد مرشوع دليل 

التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي 

بغية الحصول عىل مرشوع صيغة شبه 

نهائية له تكون جاهزة للمناقشة النهائية 

واملوافقة عليها خالل أوىل دورات 

مؤمتر الدول األطراف، وامليض قدما يف 

إعداد وثائق نظام إدارة الجودة، مبا يف 

ذلك وثائق إجراءات التشغيل القياسية 

وسائر وثائق التفتيش املوقعي.

وتتألف خطة عمل التفتيش املوقعي من 

43 مرشوعا تندرج ضمن الفئات الخمس. 

ومن أجل ضامن اتباع نهج متكامل 

يشمل كل وحدات األمانة حيال أنشطة 

التطوير واالختبار والتعاون ستنشأ فرق 

مشاريع مختلطة تضم موظفني من شتى 

وحدات األمانة. وباإلضافة إىل ذلك تسعى 

الخطة سعيا حثيثا إىل التعاون الوثيق 

مع الدول املوقعة بشأن امليض يف تطوير 

قدرات التفتيش املوقعي وتوفري معلومات 

بشأن املجاالت التي تحتاج إىل دعم.
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حلقة عمل لعرض تقرير التقييم الخاص بالتمرين 
امليداين املتكامل لعام 2014

حتسني األداء 
والكفاءة

تسعى اللجنة، يف جميع مراحل عملية إنشاء 

نظام التحقق مبقتىض املعاهدة، إىل تحقيق 

الفعالية والكفاءة والتوافق مع توجهات 

العمالء )أي الدول املوقعة ومراكز البيانات 

الوطنية( والتحسني املستمر، من خالل 

تنفيذ نظامها الخاص بإدارة الجودة. ويهدف 

هذا النظام إىل ضامن أن يكون مسعى 

املنظمة نحو إنشاء نظام التحقق ممتثال 

ملقتضيات املعاهدة وبروتوكولها ووثائق 

اللجنة ذات الصلة.

إن إنشاء نظام إدارة الجودة هو عملية 

مستمرة. وخالل تلك العملية ترمي اللجنة 

إىل بلوغ األهداف والغايات املحددة يف 

سياساتها املتعلقة بالجودة، خاصة زرع بذور 

ثقافة الجودة داخل املنظمة.

أبرز األنشطة يف عام 2015

مواصلة تطوير نظام إدارة الجودة وتوطيده

تعزيز أداة اإلبالغ عن األداء وتنقيح مؤرشات 
األداء الرئيسية

تقييم التمرين امليداين املتكامل لعام 2014
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نظام إدارة اجلودة

واصلت اللجنة، من أجل ضامن استمرار 
توفري منتجات وخدمات عالية الجودة، 

تحسني نظام إدارة الجودة يف عام 2015. 
ونظام إدارة الجودة نظام حي ميكن 

تعديله، مبا يتامىش مع تركيز اللجنة عىل 
احتياجات الدول املوقعة ومراكز البيانات 

الوطنية وعىل التحسني املستمر.

وجرى توطيد اإلجراء الخاص مبراقبة 
الوثائق املتصلة بالنظام وترميزها؛ ونرشت 

صيغة جديدة متاما لنظام إدارة الوثائق 
الخاص بنظام إدارة الجودة. وتتضمن 

هذه الصيغة عمليات تكييف مبواصفات 
محددة تهدف إىل تيسري توزيع الوثائق 

التقنية ذات الصلة عىل الدول املوقعة من 
.)DOTS( خالل قاعدة بيانات األمانة

وواصلت اللجنة مناقشاتها مع الدول املوقعة 
بشأن وضع مرسد للمصطلحات املتعلقة 

بنظام إدارة الجودة. ويتمثل أحد األنشطة 
الجارية املرتبطة بتطوير نظام إدارة الجودة 

يف اعتامد نهج عىل نطاق األمانة فيام يخص 
إدارة املصطلحات املشرتكة وتبادلها.

ويف سياسات اللجنة املتعلقة بالجودة 
تركز اللجنة عىل التوافق مع توجهات 

العمالء. لذا تواصل اللجنة إعطاء األولوية 
ملسألة التامس تعقيبات من مراكز البيانات 

الوطنية التي تعد املستخدمني الرئيسيني 
ملنتجات اللجنة وخدماتها. وتشجع املنظمة 

تلك املراكز عىل توفري تعقيباتها وعىل 
إحالة تساؤالتها عرب القنوات القامئة وعىل 
استعراض تنفيذ التوصيات أثناء جلسات 

املتابعة التي تتخلل حلقات العمل.

واحتفلت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بسنة 2015 باعتبارها السنة الدولية 

للتقييم. ويف نيسان/أبريل قامت اللجنة، 
باالشرتاك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومنظمة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 

ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية، وبالتعاون مع برنامج التعاون 
اإلمنايئ النمساوي، بتنظيم حلقة نقاش 

رفيعة املستوى حول استخدام التقييم 
القائم عىل األدلة يف تقرير السياسات. 

وحرض الحلقة قرابة 150 مشرتكا ميثلون 
30 دولة؛ علام بأن الحلقة عقدت يف 

مركز مؤمترات الهوفبورغ بفيينا.

رصد األداء

واصلت اللجنة العمل صوب التشغيل 
الكامل ألداة اإلبالغ عن األداء التابعة لألمانة 

)PRTool(. واستكملت عملية اعتامد 
مؤرشات األداء الرئيسية التي طرحتها األداة 
املذكورة؛ وصدرت الصيغة التجريبية األوىل.

وإىل جانب إصدار صيغ جديدة لتلك األداة، 
استكمل أيضا تنقيح دليل مقاييس العمليات. 
وأدى ذلك إىل دعم عنرص االتساق عند اإلبالغ 

عن املعلومات وإىل دمج تعاريف جديدة 
يف مقاييس أداء بيانات نظام الرصد الدويل.

وسعيا وراء تقييم وتحسني جودة املنتجات 
والخدمات، ويف إطار جهود اللجنة 

املتواصلة بشأن رصد األداء، استقصت 

)PRTool( أداة اإلبالغ عن األداء

تحسين األداء والكفاءة • 45  44 • تحسين األداء والكفاءة

33-66.indd   44 8/5/2016   2:34:29 PM



اللجنة مسألة تشذيب وتنفيذ مؤرشات أداء 
رئيسية إضافية يف تلك األداة. وحظي هذا 
االستقصاء بدعم من عملية تأكيد للجودة 

أجريت ضمن إطار العتامد الصالحية.

التقييم

انتهت اللجنة خالل عام 2015 من تقييم 
مترين 2014 امليداين املتكامل. وعرض عىل 

الدول املوقعة تقرير مكتوب عن االستنتاجات 
والتوصيات التي خلص إليها فريق التقييم. 

وقد ساعد ذلك عىل تطوير خطة عمل 
التفتيش املوقعي للفرتة 2019-2016.

وأحرزت املنظمة أيضا تقدما ملموسا يف 
التقييم الجاري املتعلق بالتشغيل التدريجي 

ملركز البيانات الدويل. واشتمل ذلك عىل 
إعداد تقارير تفصيلية عن الوفاء مبقتضيات 

املرحلة 5أ من عملية تشغيل املركز 
وإعداد خطة تقييم ألنشطة عام 2016.

وتتضمن خطة التقييم مخططا متجددا 
يكون مبثابة سياق مفاهيمي لتقييم شتى 

األنشطة املزمع االضطالع بها من أجل استيفاء 
معامل املرحلة 5ب من تشغيل املركز.
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عدد وثائق نظام إدارة الجودة يف املستودع 
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بناء القدرات 
املتكاملة

توفر اللجنة للدول املوقعة دورات تدريبية 
وحلقات عمل بشأن التكنولوجيات 

املقرتنة بالدعائم الثالث التي يقوم عليها 
نظام التحقق؛ أال وهي نظام الرصد 

الدويل ومركز البيانات الدويل والتفتيش 
املوقعي، وكذلك بشأن الجوانب السياسية 

والدبلوماسية والقانونية للمعاهدة. 
وتساعد هذه الدورات عىل تعزيز 

القدرات العلمية وقدرات صنع القرار عىل 
املستوى الوطني يف املجاالت ذات الصلة 
من أجل املعاونة عىل تطوير قدرة الدول 
املوقعة عىل التصدي بفعالية للتحديات 
السياسية والقانونية والتقنية والعلمية 

التي تواجه املعاهدة ونظامها التحققي.

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

قدرتها عىل املشاركة بنشاط يف نظام التحقق 
من خالل الوصول إىل بيانات نظام الرصد 

الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل 
وتحليلها. ويلزم تحديث املعارف والخربات 
التي ميلكها الخرباء الوطنيون مع ما تشهده 

التكنولوجيات من توسع وتحسن.

حلقة عمل بشأن تشغيل وصيانة نظام الرصد 
الدويل، ترشين األول/أكتوبر 2015

أبرز األنشطة يف عام 2015

زيادة أنشطة بناء القدرات

إدماج بناء قدرات مراكز البيانات الوطنية يف األنشطة 
املتعلقة بالسياسات والتوعية التثقيفية

تجميع كل أنشطة التعلم عن بعد ضمن بوابة 
معارف وتدريب وحيدة
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وبفضل تعزيز القدرات التقنية للدول 
املوقعة، متكن تلك األنشطة جميع الجهات 

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

من وراء نظام التحقق الخاص باملعاهدة.

وتعقد الدورات التدريبية يف مقر اللجنة 
يف فيينا ويف مواقع أخرى، وكثريا ما يكون 
ذلك مبساعدة من الدول املضيفة. وميول 
برنامج بناء القدرات من خالل امليزانية 

العادية للجنة ومن خالل التربعات. 
وتستهدف جميع أنشطة التدريب 

مجموعة جيدة التحديد، وتعرض مضمونا 
مفصال، وتكملها املنصة التعليمية وغريها 

من أنشطة التوعية يف األوساط العلمية 
وأوساط املجتمع املدين األوسع.

أنشطة بناء القدرات

واصلت اللجنة توسيع نطاق أنشطتها يف 
مجال التعليم والتوعية يف عام 2015 يف 

إطار نهجها املتكامل لبناء القدرات.

وقد اشتملت تلك األنشطة عىل 9 دورات 
تدريبية عقدت يف مراكز بيانات وطنية، 

و11 دورة تدريبية ملشغيل املحطات، 
و10 حلقات عمل تكنولوجية واجتامعات 

تقنية، وحلقتي عمل إمنائيتني عقدتا يف 
مركزي بيانات وطنية، و3 جلسات عقدت 
يف مراكز بيانات وطنية عىل هامش مؤمتر 

العلم والتكنولوجيا ألغراض معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية لعام 2015، ومْنح 

7 نظم بناء قدرات، وتركيب نظامي بناء 
قدرات، ورشاء 10 نظم بناء قدرات إضافية، 

واالستمرار يف تطوير برامجية ‘نبذة عن 
.)NDC in a box( مركز البيانات الدويل

ويف إطار مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
لعام 2015، انعقد يف 26 حزيران/يونيه 

املنتدى األكادميي السنوي الرابع للمعاهدة. 
ونظم املنتدى بدعم مايل من االتحاد األورويب 

والرنويج وهيئة األمان اإلشعاعي السويدية. 
واملنتدى األكادميي هو مبثابة حدث تفاعيل 

موجه نحو تحقيق النتائج، يخص األكادمييني 
العاملني يف التعليم يف املجاالت املتعلقة 

باملعاهدة أو املهتمني بهذا التعليم.

وارتكازا عىل الدورات السابقة، كان الهدف 
من منتدى عام 2015 األكادميي هو تحديد 
سبل إدماج املواضيع ذات الصلة باملعاهدة 

يف السياسات القامئة أو املناهج األكادميية 
العلمية، وتطوير املوارد التعليمية الالزمة 

للعمل عىل بلوغ هذا الهدف. وخالل املنتدى، 
قام أكرث من 100 مشارك باستكشاف الفرص 
املتاحة أمام األكادمييني إلجراء دراسات بشأن 

املعاهدة، عىل شكل بحوث مشرتكة مثال، 
واستخدام تكنولوجيات وبيانات التحقق 

يف التطبيقات املدنية والعلمية، وفرص 
إجراء بحوث قانونية وسياساتية متعلقة 

باملعاهدة، واالستبصار التكنولوجي. وناقش 
املشاركون أيضا كيفية تقاسم املامرسات 

الفضىل فيام يخص تعزيز التعريف 
بجوانب املعاهدة عىل صعيد العامل كله.

ويف إطار مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

حلقة نقاش بشأن إقامة الصالت مع األوساط األكادميية يف املنتدى األكادميي املعني مبعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 2015

بناء القدرات المتكاملة  • 49 
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لعام 2015، وفرت مقصورة إعالمية 
مواد ومعلومات بشأن بناء القدرات 

املتعلقة باملعاهدة، وكذلك بشأن برنامج 
تشكيل وتدريب هيئة التفتيش من 
أجل إجراء عمليات تفتيش موقعية.

وأطلقت اللجنة يف مستهل عام 2015، 
وبتمويل من االتحاد األورويب، مبادرة زمالة 
بحثية يف إطار املعاهدة. ويف أعقاب عملية 

ترشيح تنافسية، وقع االختيار يف نيسان/
أبريل عىل مرشح إلجراء بحث يهدف 
إىل تحسني الخربة التعلمية للمتدربني 

املشاركني يف أنشطة بناء القدرات وتعزيز 
التعاون املتعدد التخصصات مع األكادمييات 

والدورات الجامعية املتعلقة باملعاهدة. 
ويف ترشين الثاين/نوفمرب، قدم الباحث 

تقريرا نهائيا اشتمل عىل تقييم وتوصيات.

ويف أيلول/سبتمرب 2015، استضافت 
اللجنة أحد مكونات برنامج زماالت األمم 
املتحدة يف ميدان نزع السالح، مبا يف ذلك 
سلسلة عروض عن نظام التحقق ومترين 

منضدي يف مجال التفتيش املوقعي.

واستهدفت الدورة التمهيدية اإلقليمية 
التي عقدت يف رسي النكا بشأن التفتيش 

املوقعي تعريف الخرباء واملوظفني التقنيني 
الوطنيني املنتمني لدول موقعة باملعاهدة 

وبنظام التفتيش املوقعي بغية زيادة عدد 
الخرباء القادرين عىل املشاركة يف األنشطة 

املتعلقة بالتفتيش املوقعي وتحديد مرشحني 
يحتمل ضمهم إىل قامئة املفتشني البدالء.

ومتشيا مع نهج بناء القدرات املتكامل، 
ُأدمجت جميع أنشطة التعلم اإللكرتوين 
ضمن بوابة معارف وتدريب وحيدة يف 
ترشين الثاين/نوفمرب 2015. كام روجت 
اللجنة مواد تعليمية وتدريبية إلكرتونية 
عن املعاهدة من خالل صفحتها الخاصة 

عىل موقع iTunes U، الذي يضم اآلن 17 
مجموعة منها أربع دورات دراسية تضم أكرث 
من 415 ملفا قابال للتشارك الحر. ويف نهاية 

العام بلغ عدد املشرتكني يف املوقع 500 2 

شخص، وزاره نحو 000 16 شخص، وشهد 
املوقع أكرث من 000 18 عملية تحميل ملواده.

وخالل عام 2015، جرى التحضري لندوة 
بعنوان "الدبلوماسية والعلوم من أجل 
السلم واألمن: معاهدة الحظر الشامل 

للتجارب النووية - 20"، من املقرر عقدها 
يف مستهل عام 2016. وتهدف الندوة 

إىل تزويد الدبلوماسيني وممثيل الهيئات 
الوطنية مبعلومات عن املعاهدة ونظامها 

التحققي؛ عالوة عىل التامس حلول مبتكرة 
من أجل التوصل إىل بدء نفاذها.
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التواصل

أبرز األنشطة يف عام 2015

رفع مستوى التواصل مع الدول

تنفيذ اسرتاتيجية شاملة للتواصل مع الجمهور 
ووسائل اإلعالم

أنشطة التواصل التي يضطلع بها فريق 
تهدف أنشطة التواصل التي تضطلع بها الشخصيات البارزة

اللجنة إىل التشجيع عىل توقيع املعاهدة 
وتصديقها، وتعزيز فهم أهدافها ومبادئها 

ونظامها التحققي عالوة عىل تعزيز 
فهم وظائف اللجنة، وترويج التطبيقات 
املدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق. 
وتنطوي تلك األنشطة عىل التفاعل مع 
الدول واملنظامت الدولية واملؤسسات 

األكادميية ووسائل اإلعالم وعامة الجمهور.

وفد من دولة موقِّعة يزور مقر اللجنة
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 صوب بدء نفاذ 
املعاهدة وعامليتها

ستدخل املعاهدة حيز النفاذ عندما 

تصدق عليها 44 دولة مدرجة يف املرفق 

2 للمعاهدة. وهذه الدول هي الدول 

التي شاركت رسميا يف املرحلة النهائية 

من املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤمتر 

نزع السالح املعقود يف عام 1996 

وكانت متتلك يف ذلك الحني مفاعالت 

طاقة نووية أو مفاعالت أبحاث نووية. 

ومل تصدق عىل املعاهدة حتى اآلن 

مثاين دول من تلك الدول الـ44.

ومع ذلك استمرت املعاهدة يف اكتساب 

الزخم صوب بدء نفاذها وعامليتها، حيث 

كانت أنغوال أحدث الدول املصدقة عليها. 

أضف إىل ذلك أن اللجنة منحت كوبا، 

وهي دولة غري موقعة، صفة املراقب. 

وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2015 بلغ 

عدد الدول املوقعة عىل املعاهدة 183 

دولة، وعدد الدول املصدقة عليها 164 

دولة، منها 36 دولة مدرجة يف املرفق 2.

وعىل الرغم من عدم تصديق دول املرفق 2 

الثامين املتبقية عىل املعاهدة ينظر بالفعل 

إىل املعاهدة عىل نطاق واسع عىل أنها 

صك فعال لألمن الجامعي ودعامة هامة 

من دعائم نظام عدم االنتشار النووي ونزع 

السالح النووي. ويف عام 2015، استمر الدعم 

السيايس للمعاهدة وللتعجيل ببدء نفاذها 

ولجهود اللجنة. وقد دل عىل ذلك التنويه 

بأهمية املعاهدة يف العديد من األحداث 

الرفيعة املستوى ومن جانب العديد من كبار 

املسؤولني الحكوميني والزعامء غري الحكوميني.

ويشارك يف األنشطة الرامية إىل اجتذاب 

املزيد من عمليات التصديق عىل 

املعاهدة، مبا يف ذلك من جانب بقية 

دول املرفق 2، عدد متنام من الدول 

وصانعي القرار الرئيسيني واملنظامت 

الدولية واإلقليمية وممثيل دوائر املجتمع 

املدين. وأجرت اللجنة مشاورات مع 

العديد من الدول التي مل تصدق عىل 

املعاهدة بعد أو مل توقعها بعد.

فريق الشخصيات البارزة

يف عام 2013 أنشأ األمني التنفيذي فريق 

الشخصيات البارزة من أجل الدفع قدما 

بعملية بدء نفاذ املعاهدة. وعقد الفريق 

اجتامعني رئيسيني يف عام 2015.

فقد اجتمع الفريق يف سيول يف حزيران/

يونيه من أجل حشد الدعم لدخول 

املعاهدة حيز النفاذ وتسليط الضوء 

عىل التهديد الذي متثله تجارب األسلحة 

النووية. وخالل هذا االجتامع، الذي 

ترأسه وزير خارجية جمهورية كوريا، 

نظر أعضاء الفريق يف الحالة الراهنة 

للمعاهدة، وحددوا السبل الكفيلة 

بتعزيز دخولها حيز النفاذ، وأجروا 

تقييام للتطورات التي تشهدها شبه 

الجزيرة الكورية وانعكاساتها عىل 

السلم واألمن اإلقليميني. وأصدر الفريق 

إعالن سيول، الذي يتضمن نداء قويا 

من أجل دخول املعاهدة حيز النفاذ.

كام اجتمع الفريق يف هريوشيام باليابان 

يف آب/أغسطس من أجل مناقشة السبل 

العملية لتعزيز الجهود املبذولة عىل 

طريق بدء نفاذ املعاهدة. واستضافت 

االجتامع حكومة اليابان وبلدية مدينة 

هريوشيام. واعتمد الفريق إعالن هريوشيام 

الذي أعاد التأكيد عىل التزام الفريق 

بالعمل عىل إزالة األسلحة النووية من 

العامل أجمع، وخاصة بدء نفاذ املعاهدة 

باعتبار ذلك "أحد أهم التدابري العملية 

لتحقيق نزع السالح النووي وعدم 

فريق الشخصيات البارزة يجتمع يف سيول بجمهورية كوريا
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االنتشار النووي". كام دعا اإلعالن إىل 

"اتباع نهج متعدد األطراف من أجل 

إرشاك زعامء دول املرفق 2 الثامين املتبقية 

يف الجهود املبذولة بغية تيسري عمليات 

تصديق تلك الدول عىل املعاهدة".

التفاعل مع الدول

استمرت اللجنة يف بذل جهودها من 

أجل تيسري إنشاء نظام التحقق وتعزيز 

املشاركة يف أعاملها. وواظبت أيضا عىل 

الحوار مع الدول من خالل إجراء زيارات 

ثنائية إىل العواصم ومن خالل التفاعل 

مع البعثات الدامئة يف برلني وجنيف 

ونيويورك وفيينا. وانصب الرتكيز الرئييس 

يف هذا التفاعل عىل الدول التي تستضيف 

مرافق نظام الرصد الدويل والدول التي 

مل توقع أو تصدق بعد عىل املعاهدة، 

خاصة الدول املدرجة يف املرفق 2.

وزاد األمني التنفيذي من تفاعله 

االستباقي الرفيع املستوى مع الدول 

من أجل الرتويج للمعاهدة، وتعزيز 

دخولها حيز النفاذ واالنضامم العاملي 

إليها، والرتويج الستخدام تكنولوجيات 

ومنتجات بيانات التحقق.

وشارك األمني التنفيذي يف عدة اجتامعات 

ثنائية وأحداث أخرى رفيعة املستوى التقى 

خاللها بعدة رؤساء دول وحكومات. وكان 

من بني من التقى بهم الرئيس ميشيل 

كافاندو رئيس بوركينا فاسو، والبابا فرانسيس 

بابا الكريس الرسويل،  والرئيس حسن 

روحاين رئيس جمهورية إيران اإلسالمية، 

والرئيس محمدو عيسوفو رئيس النيجر، 

والرئيس فالدميري بوتن رئيس االتحاد 

الرويس، والرئيس مايرثيباال سرييسينا رئيس 

رسي النكا، وامللك مسوايت الثالث ملك 

سوازيلند، والرئيس غوربانغويل بردميحمدوف 

رئيس تركامنستان، والرئيس باراك أوباما 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية.

كام التقى األمني التنفيذي، أثناء زياراته 

ويف فيينا، بعدة وزراء خارجية ووزراء 

آخرين لدول موقعة ودول تتمتع بصفة 

مراقب. فكان من بني من التقى بهم 

وزراء خارجية تركامنستان وجمهورية 

كوريا ورومانيا والسويد وسويرسا وغامبيا 

وفنلندا وكازاخستان والكريس الرسويل 

وكوستاريكا وميامنار والنيجر واليابان، 

واملمثلة السامية للشؤون الخارجية 

والسياسة األمنية يف االتحاد األورويب. 

كام التقى بوزير الطاقة والبيئة والتنمية 

املستدامة يف بلجيكا؛ ووزير العلم 

والتكنولوجيا يف إثيوبيا؛ ووزير الشؤون 

االسرتاتيجية واالستخبارات يف إرسائيل؛ 

ووزير الطاقة واملناجم واملياه والبيئة 

يف املغرب؛ ووزير العلم والتكنولوجيا يف 

جنوب أفريقيا؛ ووزير العدل والشؤون 

الدستورية ووزير اإلعالم واالتصاالت 

ووزير التعليم والتدريب يف سوازيلند. 

والتقى األمني التنفيذي أيضا بأحد وزراء 

الخارجية السابقني وأحد وزراء الدفاع 

السابقني يف الواليات املتحدة األمريكية 

وأحد وزراء العدل السابقني وأحد 

وزراء الخارجية السابقني يف إرسائيل.

وباإلضافة إىل ذلك، التقى األمني التنفيذي 

مبمثلني حكوميني كبار من الدول املوقعة 

التالية والكيانات التالية التي تتمتع 

بصفة مراقب: االتحاد األورويب واألرجنتني 

وأسرتاليا وإرسائيل وأملانيا وأنغوال وتايلند 

وجمهورية كوريا ورسي النكا والسنغال 

"استمرت املعاهدة يف 

اكتساب الزخم صوب بدء 

نفاذها وعامليتها"
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وسوازيلند وشييل وكازاخستان وكندا وكينيا 

واململكة املتحدة والرنويج والنيجر والواليات 

املتحدة األمريكية. والتقى أيضا برئيس 

املؤمتر االستعرايض لألطراف يف معاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية لعام 2015.

واغتنمت اللجنة فرصة وقوع 

األحداث التالية ليك تروج للمعاهدة 

وتذيك الوعي بأنشطة اللجنة:

     الجزء األول من حلقة عمل التفتيش 

املوقعي الثانية والعرشين الذي 

عقد يف إرسائيل يف نيسان/أبريل؛

     بعثة أوفدها األمني التنفيذي 

إىل سوازيلند يف حزيران/يونيه 

من أجل الدفع قدما بعملية 

التصديق عىل املعاهدة؛

     االحتفاالت التي أقيمت يف اليابان يف آب/

أغسطس مبناسبة الذكرى السبعني لقصف 

هريوشيام وناغازايك بالقنابل الذرية؛

     بعثة أوفدها األمني التنفيذي إىل 

األرجنتني يف ترشين األول/أكتوبر 

من أجل الحصول عىل املوافقات 

الرضورية الرفيعة املستوى عىل تأمني 

 RN2 األرض الالزمة إلنشاء محطة

يف سالتا، ضمن إنجاز أمور أخرى؛

     بعثة أوفدها األمني التنفيذي يف ترشين 

الثاين/نوفمرب لزيارة عدة مختربات وطنية 

يف الواليات املتحدة وموقع التجارب 

السابق يف نيفادا؛ علام بأن كال من 

املختربات املذكورة واملوقع املذكور يخضع 

إلرشاف اإلدارة الوطنية لألمن النووي؛

     دورة التفتيش املوقعي التمهيدية 

اإلقليمية التي عقدت يف رسي 

النكا يف ترشين الثاين/نوفمرب 

-كانون األول/ديسمرب؛

     حفل التوقيع عىل اتفاق مرافق 

مع حكومة تركامنستان يف 

كانون األول/ديسمرب.

التواصل من خالل منظومة 
األمم املتحدة، واملنظمات 

اإلقليمية، واملؤمترات 
واحللقات الدراسية األخرى

واصلت اللجنة االستفادة من املؤمترات 

العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها 

من التجمعات من أجل تعزيز فهم املعاهدة 

والدفع قدما بدخولها حيز النفاذ وبناء نظام 

التحقق. فقد مثلت اللجنة يف اجتامعات 

االتحاد األفريقي والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية والجمعية العامة لألمم املتحدة 

ومؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار 

واملحفل االقتصادي العاملي وشبكة القيادة 

األوروبية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 

ويف غريها من االجتامعات. وشارك األمني 

التنفيذي أيضا يف عدة مؤمترات وحلقات 

دراسية نظمتها مجمعات فكر رائدة.

وخالل تلك االجتامعات واملؤمترات التقى 

األمني التنفيذي بعدد من رؤساء وكبار 

مسؤويل منظامت دولية وإقليمية؛ مبن 

فيهم رئيس لجنة االتحاد األفريقي، ورئيس 

لجنة الجامعة االقتصادية لدول غرب 

أفريقيا، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية، ومدير عام منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية، واألمني العام ووكيل األمني 

العام لألمم املتحدة وممثل األمم املتحدة 

السامي لشؤون نزع السالح بالنيابة.

ويف كانون الثاين/يناير ألقى ممثل للجنة 

كلمة أثناء الجلسة االفتتاحية للمؤمتر 

السنوي للمجلس األكادميي املعني مبنظومة 

األمم املتحدة، الذي عقد يف فيينا. ويف وقت 

الحق من كانون الثاين/يناير، شارك ممثل 

للمنظمة يف مؤمتر قمة االتحاد األفريقي 

الرابع والعرشين، الذي عقد يف أديس 

أبابا. وعىل هامش هذا املؤمتر، عقدت 

اجتامعات مع لجنة االتحاد األفريقي ومع 

وفود لدول غري مصدقة عىل املعاهدة.

وقرب نهاية كانون الثاين/يناير ومطلع شباط/

فرباير، دعي ممثل للجنة إىل إلقاء كلمة 

أمام مؤمتر كشيتيج لعام 2015 الذي نظمه 

معهد خاراجبور الهندي للتكنولوجيا.

ويف شباط/فرباير ألقى ممثل للجنة كلمة 

نيابة عن األمني التنفيذي أثناء حفل 

تسليم رئاسة مجموعة الـ77 يف فيينا. 

ويف آذار/مارس حرض األمني التنفيذي حفل 

افتتاح اليوم الدويل للمرأة يف فيينا وحلقة 

النقاش بشأن متكني املرأة. ويف آذار/مارس 

أيضا حرض ممثل للجنة املؤمتر الرفيع 

املستوى بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

2015 وأهداف التنمية املستدامة الذي 

نظمه يف فيينا صندوق التنمية الدولية 

طيور كريك ورقية يف احتفال سالم ناغازايك
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التابع ملنظمة البلدان املصدرة للنفط. 

ويف وقت الحق من الشهر ذاته شارك 

موظفون من األمانة يف مؤمتر األمم املتحدة 

العاملي الثالث بشأن الحد من أخطار 

الكوارث الذي انعقد يف سينداي باليابان، 

حيث تبادلوا املعلومات املتعلقة بدور 

نظام الرصد الدويل يف اإلنذار بالكوارث. 

كام شارك موظفون من األمانة يف منتدى 

خاص عن استعادة األوضاع الطبيعية 

بعد الزلزال الضخم الذي وقع يف رشق 

اليابان؛ وهو املنتدى الذي استضافته 

الوكالة اليابانية إلعادة التعمري.

ويف نيسان/أبريل قدم األمني التنفيذي، 

خالل حدث نظمه معهد ستوكهومل الدويل 

لبحوث السالم يف فيينا عرضا رئيسيا بشأن 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

يف سياق عملية استعراض معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية. ويف نهاية الشهر 

ذاته شارك األمني التنفيذي يف مؤمتر 

استعراض معاهدة عدم االنتشار، الذي 

عقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. 

وخاطب األمني التنفيذي املؤمتر والتقى 

بعدد من كبار املسؤولني الحكوميني 

والعاملني يف األمم املتحدة من أجل 

مناقشة سبل ووسائل العمل عىل بدء نفاذ 

املعاهدة، مع الرتكيز بصفة خاصة عىل ما 

ميكن تحقيقه يف سياق مؤمتر استعراض 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. 

ثم شارك بعد ذلك يف حلقة نقاش رفيعة 

املستوى، نظمتها اللجنة عىل هامش 

مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار، 

بعنوان "املساهمة يف السالم واألمن 

الدوليني يف عامل يتزايد عدم استقراره: 

الحاجة امللحة للعمل بشأن معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية".

ويف حزيران/يونيه شارك األمني التنفيذي 

يف املنتدى االقتصادي العاملي بشأن 

أفريقيا، الذي عقد يف كاب تاون بجنوب 

أفريقيا؛ حيث أدار املناقشات التي جرت 

أثناء الجلسات التي تناولت األوضاع 

األمنية يف أفريقيا وبناء أسباب الصمود 

أمام املخاطر العاملية. كام كان عضوا 

يف حلقة النقاش املنعقدة أثناء الجلسة 

التي تناولت مستقبل عمليات الدمج 

والتملك العابرة للحدود يف أفريقيا.

ويف آب/أغسطس شارك األمني التنفيذي 

كمتكلم يف مؤمتر األمم املتحدة الخامس 

والعرشين املعني بقضايا نزع السالح، 

املنعقد يف هريوشيام باليابان.

ويف أيلول/سبتمرب شارك ممثلون للجنة يف 

املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يف فيينا؛ وأدلوا بكلمة نيابة عن األمني 

التنفيذي. ويف أيلول/سبتمرب أيضا خاطب 

األمني التنفيذي مجموعة تضم 25 من 

الحاصلني عىل زماالت األمم املتحدة يف 

ميدان نزع السالح أثناء زيارتهم السنوية 

للجنة. وأعطي هؤالء األشخاص معلومات 

متعمقة عن املعاهدة ونظامها التحققي 

والتحديات التي تواجه دخولها حيز النفاذ. 

ويف نهاية الشهر شارك األمني التنفيذي يف 

نيويورك يف املناقشات العامة التي شهدتها 

دورة الجمعية العامة السبعون لألمم 

اجتامع غري رسمي للجمعية العامة لألمم املتحدة مبناسبة اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية
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املتحدة، ويف مؤمتر قمة األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة، ويف مناسبة نظمتها 

اليونيدو تتعلق بتفعيل خطة تصنيع

أفريقيا لعام 2013، ويف املؤمتر التاسع 

املعني بتسهيل بدء نفاذ املعاهدة )مؤمتر 

املادة التاسعة عرشة(. ويف تلك األثناء 

التقى يف نيويورك بعدد من رؤساء الدول 

والحكومات ووزراء الخارجية ومبسؤولني 

حكوميني رفيعي املستوى وباألمني العام 

لألمم املتحدة وغريه من كبار مسؤويل 

األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى.

ويف ترشين األول/أكتوبر، شارك األمني 

التنفيذي يف تبادل آراء رفيع املستوى 

جرى يف نيويورك بشأن الحالة الراهنة 

لشؤون الحد من األسلحة ونزع السالح 

والدور الذي تؤديه يف اللجنة األوىل 

للجمعية العامة لألمم املتحدة املنظامت 

الدولية التي لديها واليات ذات صلة 

بهذا املجال. وشارك أيضاً يف هذا التبادل 

نائب املمثل السامي لشؤون نزع السالح 

وغريه من كبار املسؤولني. كام وجه األمني 

التنفيذي كلمة أثناء افتتاح املؤمتر الدويل 

املعني باالستعداد والتصدي للطوارئ 

عىل الصعيد العاملي، الذي عقد يف فيينا. 

ويف وقت الحق من الشهر ذاته شارك 

األمني التنفيذي، بصفته نائب رئيس 

مجلس جدول األعامل العاملي بشأن 

األمن النووي، يف املنتدى االقتصادي 

العاملي بشأن جدول األعامل العاملي 

يف ديب، حيث التقى بطائفة واسعة من 

كبار الشخصيات الحكومية والعاملة يف 

الدوائر األكادميية ودوائر املجتمع املدين.

ويف نهاية ترشين األول/أكتوبر ومطلع 

ترشين الثاين/نوفمرب، شارك ممثل 

للمنظمة يف مؤمتر بوغواش الحادي 

والستني للعلم والشؤون العاملية الذي 

عقد يف ناغازايك باليابان؛ وألقى كلمة 

رئيسية نيابة عن األمني التنفيذي.

ويف كانون األول/ديسمرب، حرض األمني 

التنفيذي املؤمتر الرابع عرش املشرتك بني 

جمهورية كوريا واألمم املتحدة بشأن مسائل 

نزع السالح وعدم انتشار األسلحة النووية، 

الذي عقد يف سيول، حيث شارك كمناظر يف 

جلسة تناولت قضايا عدم االنتشار اإلقليمي.

كام حرض األمني التنفيذي عدة مؤمترات 

واجتامعات وحلقات دراسية ألقى خاللها 

كلامت رئيسية أو شارك خاللها يف حلقات 

نقاش أو مناقشات بشأن املعاهدة. 

وتضمنت تلك املؤمترات واالجتامعات 

والحلقات الدراسية حلقة العمل 

الدبلوماسية السنوية عن معاهدة عدم 

االنتشار، التي عقدت يف آنيس بفرنسا 

)آذار/مارس( ونظمها مركز جيمس مارتن 

االحتفال باليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية يف فيينا
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لدراسات عدم االنتشار، حيث ألقى كلمة 

رئيسية؛ ومؤمتر كارنيغي الدويل للسياسات 

النووية الدولية لعام 2015 الذي أقيم يف 

واشنطن العاصمة، حيث شارك يف جلسة 

عامة بشأن املعاهدة )آذار/مارس(؛ وحلقة 

عمل دبلوماسية نظمها مركز فيينا لشؤون 

نزع السالح وعدم االنتشار يف بادن بالنمسا، 

حيث ألقى كلمة افتتاحية؛ وحدثا نظمته 

شبكة القيادة األوروبية، وشارك يف مناقشة 

مائدة مستديرة يف تشاتام هاوس، املعهد 

املليك للشؤون الدولية، بلندن )حزيران/

يونيه(؛ وحفل افتتاح معرض فني نظم يف 

هايف، آنهوي، بالصني، تحت عنوان "ضد 

التجارب النووية ومع استتباب السالم يف 

العامل" )آب/أغسطس(؛ واالحتفال باليوم 

الدويل ملناهضة التجارب النووية، يف مركز 

فيينا الدويل )آب/أغسطس(؛ وافتتاح معرض 

عن املعاهدة تحت عنوان "ال تجارب نووية 

بعد اليوم"، نظم يف وزارة الخارجية األملانية 

يف برلني )أيلول/سبتمرب(؛ واجتامعات 

وجلسات إعالمية يف املرصد األريض المون-

دوريت بالقرب من نيويورك، بالواليات 

املتحدة األمريكية )أيلول/سبتمرب(؛ وحلقة 

مائدة مستديرة نظمها مركز بلفر للعلوم 

والشؤون الدولية التابع لجامعة هارفارد؛ 

واجتامعا مع رئيس األكادميية األمريكية 

للفنون والعلوم، كامربيدج، ماساشوستس، 

بالواليات املتحدة األمريكية )ترشين األول/

أكتوبر(؛ ومؤمتر ويلتون بارك السنوي املعني 

بعدم انتشار األسلحة النووية، حيث ألقى 

كلمة رئيسية )كانون األول/ديسمرب(.

وخالل تلك املؤمترات واالجتامعات والحلقات 

الدراسية التي عقدت يف شتى أنحاء العامل، 

وأثناء االجتامعات التي عقدت يف فيينا، 

التقى األمني التنفيذي عددا من الشخصيات 

البارزة العاملة يف املجال األكادميي ويف 

مجمعات فكر رائدة وغريها من الكيانات 

غري الحكومية، مبن فيهم رئيس األكادميية 

األمريكية للفنون والعلوم، ومدير ومسؤولو 

مرشوع السيطرة عىل الذرة الذي ينفذه مركز 

بلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لجامعة 

هارفارد، ومدير بحوث األمن الدويل يف تشاتام 

هاوس، والباحث املتخصص يف علوم الزالزل 

والجيولوجيا والفيزياء التكتونية مبرصد 

المون-دوريت األريض، ونائب رئيس "مبادرة 

التهديد النووي"، واملدير التنفيذي للمرشوع 

الدفاعي الوقايئ بجامعة ستانفورد، ورئيس 

وأمني عام مؤمتر بوغواش للعلم والشؤون 

العاملية، واملدير اإلداري للمؤسسة االستشارية 

املعنية بالفضاء الجوي والدفاع واألمن 

 )IHS Aerospace, Defence and

)Security، واملدير الحايل واملدير السابق 

ملركز فيينا لشؤون نزع السالح وعدم االنتشار.

اإلعالم العام

خالل عام 2015، تلقى املوقع الشبيك 
العمومي للجنة وقنوات التواصل االجتامعي 

الخاصة بها نحو 000 218 زيارة شهريا 
يف املتوسط، أْي بزيادة قدرها 9 يف املائة 

مقارنة بعام 2014. وتم تحديث املوقع 
الشبيك بتحميل 60 مقالة رئيسية و12 
نرشة صحفية وإشعارات إعالمية. كام 

واصلت اللجنة توسيع نطاق وجودها عىل 
مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويرت وفليكر.

وأدت إضافة 22 رشيط فيديو إىل قناة 
اللجنة عىل موقع يوتيوب إىل اجتذاب نحو 

000 144 مشاهدة، أْي ما يعادل يف 
مجموعه أكرث من سنة مشاهدة، بزيادة 

قدرها 60 يف املائة مقارنة بعام 2014. 
وحظي فيديو يصور عملية تشغيل 

نظام الرصد الدويل، أنتج بالتعاون مع 
قناة العلوم الفيزيائية عىل اليوتيوب 

)MinutePhysics(، بنحو مليون مشاهدة 
حتى نهاية العام؛ كام ترجم إىل ثالث لغات 
إضافية، هي اإلسبانية واألملانية والفرنسية.

ونرش عددان من نرشة CTBTO Spectrum؛ 
أولهام يف نيسان/أبريل والثاين يف أيلول/

سبتمرب مبا يتزامن مع مؤمتر املادة التاسعة 
عرشة. وساهم يف محتويات النرشة وزيرا 

معرض خاص باليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية يف مركز فيينا الدويل
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خارجية اليابان وكازاخستان، والسيدة 
فريدريكا موغرييني، املمثلة السامية للشؤون 

الخارجية والسياسة األمنية يف االتحاد 
األورويب، وهي عضو يف فريق الشخصيات 

البارزة؛ عالوة عىل خرباء مرموقني يف مجال 
مراقبة األسلحة النووية والتحقق منها. 

ووزع أكرث من 000 4 نسخة من كل عدد 
يف شتى أنحاء العامل عىل الدول املوقعة 
واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات 

البحثية والجامعات والصحفيني.

وقام نحو 000 57 زائر ملركز فيينا الدويل 
بجولة يف املعرض الدائم للمنظمة، وحرض 
أكرث من ألف زائر عروضا إيضاحية فردية 

بشأن املعاهدة ونظامها التحققي. واجتذب 
العرضان الدامئان للمنظمة يف األمم املتحدة 

 يف نيويورك وجنيف زوارا بلغ عددهم
000 350 زائر و000 100 زائر عىل 

م معرض أعامل فنية تتعلق  التوايل. وُنظِّ
بحظر التجارب النووية يف هايفي، 

أنهوي بالصني؛ ويف مركز فيينا الدويل؛ 
ويف مقر األمم املتحدة بنيويورك.

التغطية اإلعالمية العاملية

ظلت التغطية اإلعالمية العاملية للمعاهدة 
ونظامها التحققي عالية؛ حيث نرش قرابة 

900 مقالة بشأنهام وإشارة إليهام يف 
وسائل اإلعالم الشبكية؛ منها 26 حديثا 

صحفيا لألمني التنفيذي يف وسائط اإلعالم. 

ونرشت يف وسائط اإلعالم الشهرية أحاديث 
صحفية ومقاالت رأي لألمني التنفيذي.

ونرشت مقاالت هامة عن املعاهدة ونظامها 
التحققي يف الصحف واملجالت التالية: 

 Earth, Politico, The Hindu, Inter
 Press Service, The Economist,
 The Philadelphia Inquirer, Le
 Sahel, Project Syndicate, The

 Huffington Post, The Daily
 Telegraph, The Japan Times, The

 Jerusalem Post, Haaretz, Scientific
American and Physics Today.

التدابير التنفيذية الوطنية

إن من مهام اللجنة تيسري تبادل املعلومات 
بني الدول املوقعة بشأن التدابري القانونية 

واإلدارية املتعلقة بتنفيذ املعاهدة، 
عالوة عىل إسداء املشورة واملساعدة 

يف هذا الصدد عند الطلب. وبعض تلك 
التدابري التنفيذية سيكون مطلوبا عند 
دخول املعاهدة حيز النفاذ؛ وبعضها 
اآلخر قد يكون رضوريا بالفعل أثناء 

التشغيل املؤقت لنظام الرصد الدويل 
ومن أجل دعم أنشطة اللجنة.

ويف عام 2015، واصلت اللجنة تعزيز تبادل 
املعلومات بني الدول املوقعة بشأن التدابري 

التنفيذية الوطنية. كام قدمت عروضا 
إيضاحية بشأن الجوانب املتعلقة بالتنفيذ 

الوطني أثناء العديد من حلقات العمل 
والحلقات الدراسية والدورات التدريبية 

واألحداث الخارجية واملحارضات األكادميية.

قناة منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عىل يوتوب
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تسهيل بدء 
نفاذ املعاهدة

تتعلق املادة الرابعة عرشة من معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية مبسألة 

بدء نفاذ املعاهدة. وتتوخى املادة اللجوء 
إىل آلية تنطوي عىل عقد مؤمترات منتظمة 
لتيسري بدء نفاذ املعاهدة )يشار إليها عىل 

نحو شائع باسم "مؤمترات املادة الرابعة 
عرشة"( إذا مل يبدأ نفاذها بعد ثالث سنوات 

من تاريخ فتح باب التوقيع عليها. وقد 
عقد أول مؤمترات املادة الرابعة عرشة يف 

فيينا يف عام 1999. ثم عقدت مؤمترات 
الحقة يف نيويورك يف عام 2001 وعام 

2005 وعام 2009 وعام 2011 وعام 2013 
وكذلك يف فيينا يف عامي 2003 و2007.

ويعقد األمني العام لألمم املتحدة هذه 
املؤمترات بناء عىل طلب من غالبية الدول 

التي صدقت عىل املعاهدة. وتشارك 
يف هذه املؤمترات الدول املصدقة عىل 

املعاهدة والدول املوقعة عليها. وتتخذ 
القرارات بتوافق آراء الدول املصدقة، مع 

إيالء االعتبار لآلراء التي تعرب عنها يف 
املؤمتر الدول املوقعة. وتدعى الدول غري 

املوقعة واملنظامت الدولية واملنظامت غري 
الحكومية إىل الحضور بصفة مراقبني.

وتناقش مؤمترات املادة الرابعة عرشة وتقرر 
ما ميكن اتخاذه من تدابري متسقة مع 

القانون الدويل للتعجيل بعملية التصديق 
من أجل تيسري بدء نفاذ املعاهدة.

األمني العام لألمم املتحدة يف املؤمتر التاسع املعني 
بتسهيل بدء نفاذ املعاهدة

58 • تحسين األداء والكفاءة

33-66.indd   59 8/5/2016   2:34:53 PM



شروط بدء النفاذ

يقتيض بدء نفاذ املعاهدة أن تصدق عليها 

جميع الدول الـ44 املدرجة يف املرفق 

2 للمعاهدة. وهذه الدول التي تسمى 

"الدول املدرجة يف املرفق 2" هي الدول 

التي شاركت رسميا يف املرحلة النهائية 

من املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤمتر 

نزع السالح املعقود يف عام 1996 وكانت 

متتلك يف ذلك الحني مفاعالت طاقة 

نووية أو مفاعالت أبحاث نووية. وحتى 

31 كانون األول/ديسمرب 2015، كانت 

36 من هذه الدول الـ44 قد صدقت 

عىل املعاهدة. ومن بني الدول الثامين 

التي مل تصدق بعد عىل املعاهدة هناك 

ثالث دول مل توقع عليها حتى اآلن.

نيويورك، 2015

عقد املؤمتر التاسع املعني بتيسري بدء نفاذ 

املعاهدة يف مقر األمم املتحدة بنيويورك 

يف 29 أيلول/سبتمرب 2015، وكان املؤمتر 

مناسبة جديدة إلثبات التصميم السيايس 

املتجدد للمجتمع الدويل عىل تحقيق 

دخول املعاهدة حيز النفاذ وعامليتها. 

والتقى يف املؤمتر أكرث من 90 دولة موقعة 

لتقييم التقدم ومناقشة االسرتاتيجيات 

وتنسيق الجهود لحشد املزيد من التأييد 

للمعاهدة ولعامليتها. وشارك يف املؤمتر 

عدد كبري من وزراء الخارجية وكبار 

املسؤولني من الدول املصدقة واملوقعة 

وغري املوقعة عىل املعاهدة، من بينهم 

ممثلون من خمس دول يلزم أن تصدق 

عىل املعاهدة حتى تدخل حيز النفاذ، 

وهي: إرسائيل وجمهورية إيران اإلسالمية 

والصني ومرص والواليات املتحدة األمريكية.

وباإلضافة إىل وزراء الخارجية وكبار 

املسؤولني حرض املؤمتر أعضاء فريق 

الشخصيات البارزة - مبن فيهم السيدة 

فيديريكا موغريني، املمثلة السامية يف 

االتحاد األورويب للشؤون الخارجية والسياسة 

األمنية؛ والسيد ديسموند براون، أحد 

وزراء الدفاع السابقني يف اململكة املتحدة؛ 

والسيد نوبوياسو آيب، رئيس لجنة الطاقة 

الذرية اليابانية؛ والسيدة أنجيال كني، املمثلة 

السامية السابقة لشؤون نزع السالح يف 

األمم املتحدة؛ والسيد فولغانغ هوفامن، 

األمني التنفيذي الفخري للجنة؛ عالوة عىل 

مسؤويل عدة منظامت دولية ووكاالت 

متخصصة ومنظامت غري حكومية.

تقاسم الرئاسة

تقاسم رئاسة املؤمتر وزير خارجية اليابان، 

السيد فوميو كيشيدا، ووزير خارجية 

كازاخستان، السيد أرالن إدريسوف؛ مام 

يعرب عن طابع املعاهدة العاملي. وقال 

السيد كيشيدا يف مالحظاته االستهاللية 

"جنبا إىل جنب مع وزير الخارجية 

إدريسوف، أقف عىل أهبة االستعداد ألن 

أذيع عىل املأل حقيقة العواقب املرتتبة 

عىل استخدام األسلحة النووية؛ إذ إنني 

عىل علم بتلك الحقيقة. وسأقود تلك 

املبادرة بحيث ال يغيب عن ذهن العامل 

السبب الذي من أجله نعمل عىل نزع 

السالح النووي". وشدد السيد إدريسوف 

يف مالحظاته االستهاللية عىل أن "لليابان 

رئيسا مؤمتر املادة الرابعة عرشة
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وكازاخستان الحق األخالقي يف أن يتشددا 

كل التشدد بشأن إزالة األسلحة النووية".

تعابير التأييد القوي

اتسم املؤمتر بإبداء العديد من تعابري التأييد 

القوي للمعاهدة ولدخولها حيز النفاذ، مبا يف 

ذلك من جانب األمني العام لألمم املتحدة، 

السيد بان يك مون، الذي افتتح املؤمتر والذي 

قال إن "املعاهدة أساسية لتحقيق رؤيتنا لعام 

خال من األسلحة النووية". كام تعهد مبا ييل:

"بصفتي رئيسا سابقا ]للجنة[ التحضريية 

ملعاهدة الحظر الشامل للتجارب 

النووية، أبدي التزامي الشخيص 

ببذل قصارى جهدي من أجل دخول 

املعاهدة حيز النفاذ ... وأنا مصمم 

عىل حظر إجراء أي تجارب نووية".

وسلط األمني التنفيذي، السيد السينا زيربو، 

الضوء عىل أهمية املعاهدة فقال:

"إن عام 2016 سيشهد مرور عرشين 

سنة عىل فتح باب التوقيع عىل املعاهدة. 

وأنا ال أرى ذلك مدعاة لالحتفاء. فبعد 

مرور عرشين سنة تقريبا، ها نحن نجد 

أنفسنا نْحرض مؤمترا نصت عىل عقده 

املادة التاسعة عرشة من املعاهدة من 

أجل التعجيل بدخولها حيز النفاذ. 

والواقع أننا يف هذا املؤمتر التاسع من 

نوعه نحتاج إىل يشء أكرث من ذلك".

وأعرب أيضا عن رغبته املتقدة يف أن تبدي 

الدول املوقعة زعامة حقيقية يف الدفع 

قدما بدخول املعاهدة حيز النفاذ.

واعتمد املؤمتر باإلجامع إعالنا ختاميا أكد فيه:

"أن من شأن معاهدة عاملية ميكن 

التحقق بفعالية من االمتثال لها أن 

تكون صكا أساسيا يف ميدان نزع السالح 

النووي وعدم االنتشار النووي". 

كام طرح اإلعالن 14 تدبريا عمليا لتعجيل 

عملية التصديق وإدخال املعاهدة حيز 

النفاذ. وتشمل هذه التدابري دعم مبادرات 

التوعية الثنائية واإلقليمية واملتعددة 

األطراف، وأنشطة بناء القدرات والتدريب، 

والتعاون مع املجتمع املدين واملنظامت 

الدولية واملنظامت غري الحكومية.

ودعا اإلعالن الختامي بقية الدول إىل 

التوقيع والتصديق عىل املعاهدة دون 

تأخري، ورحب باحتامالت إرشاك الدول غري 

املوقعة، وخاصة الدول املدرجة يف املرفق 

2. كام دعا اإلعالن الختامي جميع الدول 

"إىل اإلحجام عن إجراء تفجريات تجريبية 

لألسلحة النووية أو أي تفجريات نووية 

أخرى، وعن استحداث واستخدام 

تكنولوجيات أسلحة نووية جديدة، وعن 

أي أعامل يكون من شأنها تقويض هدف 

املعاهدة ومقصدها وتنفيذ أحكامها، 

وااللتزام بجميع القرارات القامئة حاليا 

بالوقف االختياري للتفجريات التجريبية 

لألسلحة النووية، مع التأكيد عىل أن 

هذه التدابري ليس لها نفس املفعول 

الدائم وامللزم قانونا إلنهاء تجريب 

األسلحة النووية وجميع التفجريات 

النووية األخرى، وهو ما ال يتسنى 

تحقيقه سوى ببدء نفاذ املعاهدة."

وشدد اإلعالن الختامي عىل أن الدول 

املشاركة ستظل تقدم الدعم السيايس 

والحاسم الالزم لتمكني اللجنة من إنجاز 

كل مهامها بأقىص قدر من الكفاءة وفعالية 

التكلفة، خاصة مهمتها املتمثلة يف مواصلة 

بناء جميع عنارص نظام التحقق. وأبدى 

أيضا تقديره للمنافع املدنية والعلمية 

التي تعود بها تكنولوجيات الرصد، مبا 

يف ذلك اإلنذار بوقوع تسونامي.

وعالوة عىل ذلك، رحب اإلعالن الختامي 

بطائفة أنشطة التواصل التي ترمي إىل 

تعزيز التصديق عىل املعاهدة والتي 

تتعاضد فيام بينها، مبا فيها أنشطة فريق 

الشخصيات البارزة والجهود الفردية 

التي تبذلها دول موقعة مثل االجتامع 

الوزاري الذي يعقد كل عامني "ألصدقاء 

املعاهدة"؛ علام بأن لها هدفا مشرتكا هو 

التبكري بدخول املعاهدة حيز النفاذ.
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دورات أجهزة تقرير السياسات يف عام 2015

تقرير 
السياسات

أبرز األنشطة يف عام 2015

اعتامد ميزنة ثنائية السنوات وطريقة متويل 
متعدد السنوات

البت يف إجراءات تعيني مسؤويل الهيئات الفرعية 
للجنة

تعيني رئيس جديد للفريق العامل ألف
توفر الهيئة العامة للجنة، املؤلفة من 

جميع الدول املوقعة، التوجيه السيايس 
لألمانة واإلرشاف عليها. ويساعد الهيئة 

العامة فريقان عامالن؛ هام الفريق 
العامل ألف، والفريق العامل باء.

ويعنى الفريق العامل ألف بشؤون 
امليزانية واإلدارة، يف حني ينظر الفريق 
العامل باء يف املسائل التقنية املتصلة 
باملعاهدة. ويقدم الفريقان العامالن 

كالهام مقرتحات وتوصيات إىل الهيئة 
العامة للجنة ليك تنظر فيها وتعتمدها.

وإضافة إىل ذلك، يقوم فريق استشاري 
مؤلف من خرباء مؤهلني بدور داعم، 

فيسدي املشورة إىل اللجنة، من 
خالل فريقها العامل ألف، بخصوص 

الشؤون املالية وشؤون امليزانية 
والشؤون اإلدارية ذات الصلة.
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االجتماعات املعقودة 
في عام 2015

عقدت كل من اللجنة وهيئاتها الفرعية 

دورتني عاديتني يف عام 2015. كام عقد 

اجتامعان مشرتكان بني الفريقني العاملني ألف 

وباء يف 20 آذار/مارس و31 آب/أغسطس.

ومن بني املسائل الرئيسية التي تناولتها 

اللجنة خالل عام 2015 الرتويج للمعاهدة؛ 

وإجراءات تعيني رؤساء ونواب رؤساء 

الفريقني العاملني ألف وباء؛ واألخذ بامليزنة 

الثنائية السنوات؛ والتمويل املتعدد السنوات؛ 

والتحضري للعيد العرشين للمعاهدة وللجنة؛ 

والتقدم يف إكامل نظام الرصد الدويل.

كام عينت اللجنة السيد عدنان 

عثامن )ماليزيا( رئيسا جديدا للفريق 

العامل ألف ملدة ثالث سنوات اعتبارا 

من 1 كانون الثاين/يناير 2016.

دعم اللجنة 
وهيئاتها الفرعية

األمانة هي الهيئة التي تنفذ القرارات التي 

تعتمدها اللجنة. وهي متعددة الجنسيات 

يف تكوينها؛ إذ يتم تعيني موظفيها من الدول 

املوقعة عىل أوسع أساس جغرايف ممكن. 

وتوفر األمانة الدعم الفني والتنظيمي 

الجتامعات اللجنة وهيئاتها الفرعية ويف 

الفرتات الفاصلة بني الدورات، مبا من 

شأنه تيسري عملية اتخاذ القرارات.

واألمانة عنرص حيوي يف عمل اللجنة 

وهيئاتها الفرعية؛ حيث ترتاوح 

مهامها بدءا بتنظيم مرافق املؤمترات 

وترتيب الرتجمة الشفوية والتحريرية، 

مرورا بصياغة الوثائق الرسمية 

ملختلف الدورات وتخطيط الجدول 

الزمني السنوي للدورات، وصوال 

إىل إسداء املشورة الفنية واإلجرائية 

لرؤساء الدورات واالجتامعات.

بيئة العمل االفتراضية

توفر اللجنة، من خالل نظام اتصاالت 

الخرباء، بيئة عمل افرتاضية ملن ال يستطيع 

حضور اجتامعاتها العادية. ويسجل نظام 

اتصاالت الخرباء ويبث، باستخدام أحدث 

التكنولوجيات، وقائع كل جلسة عامة 

رسمية بثا حيا عىل نطاق العامل. ثم تحفظ 

تسجيالت االجتامعات باعتبارها مراجع. 

وإضافة إىل ذلك، يتم من خالل نظام 

اتصاالت الخرباء توزيع الوثائق الداعمة 

ذات الصلة بكل دورة معينة عىل الدول 

املوقعة، وإخطار املشاركني بالوثائق 

الجديدة بواسطة الربيد اإللكرتوين.

ومع اعتامد الفريق العامل باء طريقة عمل 

جديدة تتسم باملزيد من التفاعل والتعاون، 

زادت أكرث فأكرث أهمية نظام اتصاالت الخرباء 

كأداة للمناقشة املتواصلة والجامعة فيام بني 

الدول املوقعة والخرباء بشأن املسائل العلمية 

والتقنية املعقدة املتعلقة بنظام التحقق.

ويف إطار نهج الورقات االفرتاضية، الذي 

تسعى اللجنة من خالله إىل الحد من 

األمني التنفيذي واملديرون يف الدورة الخامسة واألربعني للجنة
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طبع الوثائق التي تصدرها، قدمت 

األمانة خدمة "الطباعة حسب الطلب" يف 

جميع دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية. 

فبدال من توفري نسخ مطبوعة من جميع 

الوثائق لكل مشارك، مكنت هذه الخدمة 

املندوبني من طبع نسخ من الوثائق التي 

يحتاجون إليها مبارشة من حواسيبهم 

وأجهزتهم املحمولة أثناء االجتامعات.

نظام املعلومات عن التقدم 
احملرز في الوفاء بالوالية 

التي تنص عليها املعاهدة

يرصد نظام املعلومات املزود بوصالت 

تشعبية بشأن املهام املسندة مبوجب 

القرار املنشئ للجنة التحضريية )نظام 

إشتار( التقدم املحرز يف الوفاء بالوالية 

التي تنص عليها املعاهدة والقرار املنشئ 

للجنة وتوجيهات اللجنة وهيئاتها الفرعية. 

وهو يستخدم وصالت تشعبية إىل 

الوثائق الرسمية للجنة من أجل تقديم 

معلومات محدثة بشأن املهام التي ال يزال 

يتعني أداؤها يف التحضري إلنشاء منظمة 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

عند دخول املعاهدة حيز النفاذ وانعقاد 

الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف.

وقد تم دمج الوصلة البينية "إشتار" يف بنية 

التوقيع الواحد الخاصة باللجنة، وهي متاحة 

لجميع مستخدمي نظام اتصاالت الخرباء.

مشاركة اخلبراء من 
البلدان النامية

واصلت اللجنة تنفيذ مرشوع، بدأ يف عام 

2007، لتسهيل مشاركة خرباء من البلدان 

النامية يف اجتامعاتها التقنية الرسمية. 

ويرمي هذا املرشوع إىل تعزيز طابع اللجنة 

العاملي وإىل بناء القدرات يف البلدان النامية. 

ويف ترشين الثاين/نوفمرب 2015، مددت 

اللجنة املرشوع ملدة ثالث سنوات أخرى 

)2016-2018(، رهنا بتوافر أموال كافية من 

التربعات. وصدر آخر تقرير سنوي مفصل عن 

حالة تنفيذ املرشوع يف ترشين األول/أكتوبر.

وتلقى عرشة خرباء الدعم يف إطار هذا 

املرشوع يف عام 2015. وجاء الخرباء من 

األردن وإكوادور وألبانيا وبوركينا فاسو 

وفييت نام وقريغيزستان ومدغشقر 

ونيبال والنيجر واليمن. وشارك الخرباء 

يف دوريت الفريق العامل باء الرابعة 

واألربعني والخامسة واألربعني، مبا يف ذلك 

االجتامعات الرسمية واجتامعات أفرقة 

الخرباء. كام استفاد الخرباء من املناقشات 

التقنية التي دارت مع األمانة بشأن 

املسائل الرئيسية املتعلقة بالتحقق.

وقدم املرشوع منذ إنشائه الدعم إىل ما 

مجموعه 29 مشاركا، منهم 7 مشاركات. 

وجاء املشاركون من 8 دول يف أفريقيا )إثيوبيا 

وبوركينا فاسو وتونس والجزائر وجنوب 

أفريقيا وكينيا ومدغشقر والنيجر(، ودولة 

واحدة يف أوروبا الرشقية )ألبانيا(، و7 دول 

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي 

)إكوادور وباراغواي والربازيل وبوليفيا وبريو 

والجمهورية الدومينيكية واملكسيك(، و5 

دول يف الرشق األوسط وجنوب آسيا )األردن 

ورسي النكا وقريغيزستان ونيبال واليمن(، و8 

دول يف جنوب رشق آسيا واملحيط الهادئ 

والرشق األقىص )إندونيسيا وبابوا غينيا 

الجديدة وتايلند وساموا وفانواتو والفلبني 

وفييت نام ومنغوليا(. وتنتمي مثانية من 

هذه البلدان إىل فئة أقل البلدان منوا.

ويف عام 2015، ُموِّل املرشوع من أحدث 

التربعات الواردة من تركيا والصني والرنويج 

وهولندا واململكة املتحدة واالتحاد األورويب؛ 

وسيتم ترحيل جزء من هذه األموال إىل عام 

2016. وتواصل األمانة سعيها للحصول عىل 

تربعات إضافية لضامن استدامة املرشوع ماليا.

الرئيسالتواريخالدورةالهيئة

السفري أبيل أديالكون أيوكو )نيجرييا(18 حزيران/يونيه الرابعة واألربعوناللجنة التحضريية

16-18 ترشين الثاين/نوفمرب الخامسة واألربعون

7 كانون األول/ديسمرب مستأنفة

السفري أليار عبد العزيز )رسي النكا(26-27 أيار/مايوالسابعة واألربعونالفريق العامل ألف

27-28 ترشين األول/أكتوبرالثامنة واألربعون

السيد هايم هاك )هولندا(، 16 آذار/مارس16-27 آذار/مارسالرابعة واألربعونالفريق العامل باء

السيد يواكيم شولتيس )أملانيا(، 17-27 آذار/مارس24 آب/أغسطس -4 أيلول/سبتمرب الخامسة واألربعون 

السفري أبيألديالكون أيوكو )نيجرييا( 16-18 ترشين الثاين/نوفمربمستأنفة

السيد مايكل ويستون )اململكة املتحدة(4-8 أيار/مايوالرابعة واألربعونالفريق االستشاري

5-7 ترشين األول/أكتوبرالخامسة واألربعون

اجتامعات اللجنة وهيئاتها الفرعية يف عام 2015
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اإلدارة

تكفل املنظمة 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 أيضا طائفة واسعة من 
الخدمات العامة، بدءا بالرتتيبات الخاصة 

بعمليات الشحن واإلجراءات الجمركية 
وتأشريات السفر وبطاقات الهوية الشخصية 

وجوازات املرور واملشرتيات املنخفضة القيمة 
وحتى خدمات التأمني وسداد الرضائب 

والسفر واالتصاالت السلكية والالسلكية، 
وكذلك الدعم املعياري املكتبي ويف مجال 
تكنولوجيا املعلومات وإدارة املوجودات. 

وُترَصد الخدمات التي تقدمها كيانات 
خارجية رصدا مستمرا لضامن تقدميها 
بأكرث الطرائق كفاءة وفعالية واقتصادا.

وتشمل اإلدارة أيضا التنسيق مع املنظامت 
الدولية األخرى املوجودة يف مركز فيينا 

الدويل بشأن تخطيط الحيز املكاين للمكاتب 
والتخزين، وصيانة املباين وتوفري الخدمات 

املشرتكة، وتعزيز الجهود األمنية.

وعىل مدار عام 2015، واصلت اللجنة 
الرتكيز عىل التخطيط الذيك لتبسيط أنشطتها 

وزيادة أوجه التآزر والكفاءة. كام أنها 
منحت األولوية لإلدارة القامئة عىل النتائج.

املعتكف السنوي للمسؤولني اإلداريني

أبرز األنشطة يف عام 2015

 السعي إىل تحسني التمثيل الجغرايف والجنساين 
داخل األمانة

اعتامد نظام امليزنة الثنائية السنوات

إنشاء أربعة صناديق متعددة السنوات
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الرقابة

قسم املراجعة الداخلية للحسابات هو 
آلية مستقلة وموضوعية للرقابة الداخلية. 

وهو يسهم، من خالل توفري خدمات 
مراجعة الحسابات والتحري والخدمات 

االستشارية، يف تحسني عمليات املنظمة يف 
مجال إدارة املخاطر والرقابة والحوكمة.

ويخضع قسم املراجعة الداخلية 
للحسابات، من أجل ضامن استقالليته 
وموضوعيته، إلرشاف األمني التنفيذي 

مبارشة، وميكن للقسم أن يخاطب 
مبارشة رئيس الفريق االستشاري ورئيس 
الفريق العامل ألف. ويقدم رئيس قسم 

املراجعة الداخلية للحسابات أيضا، بصفة 
مستقلة، تقريرا سنويا عن األنشطة ليك 

تنظر فيه اللجنة وهيئاتها الفرعية.

ويف عام 2015 أصدر قسم املراجعة 
الداخلية للحسابات خمسة تقارير 
مراجعة وتقريرا تقييميا وتقريرين 

عن حالة تنفيذ توصياته. كام اضطلع 
القسم بعدة بعثات لتقيص الحقائق.

ويشرتك قسم املراجعة الداخلية للحسابات 
بنشاط يف منتديات معيَّنة، مثل منتدى 

ممثيل خدمات مراجعة الحسابات 
الداخلية التابعة ملنظامت األمم املتحدة 

واملؤسسات املالية املتعددة األطراف، يتمثل 
هدفها يف تبادل الخربات بني املنظامت 

التي تتعامل مع مسائل مشابهة.

الشؤون املالية

البرنامج وامليزانية لعام 2015

 مجموع ميزانية عام 2015 بلغ 400 011 38 
دوالر و200 287 70 يورو؛ وهو ما يناظر 

مستوى يقل قليال عن مستوى النمو الحقيقي 
الصفري. وتستخدم اللجنة نظام العملتني 
حتى تخفف من عواقب تعرضها لتقلبات 
سعر رصف الدوالر األمرييك مقابل اليورو. 

وعند سعر رصف 0.796 يورو للدوالر 

األمرييك الواحد فإن املعادل الدوالري اإلجاميل 
مليزانية عام 2015 بلغ 600 307 126 دوالر. 

وهذا ميثل منوا اسميا قدره 1.7 يف املائة 
لكنه يكاد يكون ثابتا بالقيمة الحقيقية 

)ميثل انخفاضا قدره 000 21 دوالر(.

وعىل أساس متوسط سعر الرصف الفعيل 
يف عام 2015 البالغ 0.8995 يورو للدوالر 

األمرييك الواحد، كان املعادل الدوالري 
اإلجاميل النهايئ مليزانية عام 2015 يبلغ 
344 592 115 دوالرا. وكانت نسبة 80 

يف املائة من امليزانية اإلجاملية مخصصة 
أصال لألنشطة ذات الصلة بالتحقق. وشمل 

ذلك اعتامدا بقيمة 486 854 13 دوالرا 
لصندوق االستثامر الرأساميل، خصص من 

أجل بناء قدرات نظام الرصد الدويل.

االشتراكات املقررة

يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015، بلغ معدل 
تحصيل االشرتاكات املقررة عىل الدول املوقعة 

عن عام 2015 نسبة قدرها 94.3 يف املائة 
من الجزء املحسوب بالدوالر األمرييك ونسبة 

قدرها 94.2 يف املائة من الجزء املحسوب 
باليورو. ويف 31 كانون األول/ديسمرب 

2015 بلغ عدد الدول التي سددت كامل 
اشرتاكات عام 2015 املقررة عليها 97 دولة.

النفقات

يف عام 2015 بلغت النفقات املتعلقة 
 بالربنامج وامليزانية 349 563 104 

دوالرا، منها مبلغ  815 240 12 دوالرا 
من صندوق االستثامر الرأساميل والباقي 

من الصندوق العام. وفيام يخص 
الصندوق العام، بلغ الرصيد غري املستخدم 

من امليزانية 647 415 9 دوالرا.

االشتراء

التزمت اللجنة مببلغ 456 308 55 دوالرا 
من خالل 916 عملية اشرتاء ملشرتيات عالية 
القيمة ومببلغ 820 456 1 دوالرا من خالل 

758 صكا تعاقديا ملشرتيات منخفضة القيمة. 

ويف 31 كانون األول/ديسمرب 2015، 
كانت خاضعة لعقود االختبار والتقييم 

أو عقود األنشطة الالحقة لالعتامد 
139 من محطات نظام الرصد الدويل 
و11 من مختربات النويدات املشعة 

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 املنتدى إىل توحيد الجهود 
الرامية إىل حشد متويل من خارج 

امليزانية وتعزيز التفاعل مع الجهات 
املانحة وزيادة عنرص الشفافية واملساءلة 

فيام يخص استخدام التربعات.

 وعقد املنتدى اجتامعا واحدا يف 
عام 2015، وذلك بعد وقت قصري 
من انعقاد دورة اللجنة يف ترشين 

الثاين/نوفمرب. ووجهت الدعوة 
لحضور هذا االجتامع إىل جميع 
الدول املوقعة وجميع املراقبني.

وخالل االجتامع عرضت األمانة عدة 
مشاريع التمست تقديم تربعات من 
أجلها. وتناولت تلك املشاريع تعزيز 
القدرات التقنية للمنظمة من خالل 

تحقيق التكامل بني أنشطة بناء 
القدرات واألنشطة التدريبية، والتواصل 

من أجل االحتفال بالذكرى العرشين 
للمعاهدة يف عام 2016. وبلغ إجاميل 

املبلغ امللتمس من أجل كل تلك 
املشاريع 3 ماليني دوالر تقريبا.

املوارد البشرية

قامت املنظمة بتأمني املوارد البرشية الالزمة 
ألداء عملياتها من خالل تعيني واستبقاء 

موظفني عىل درجة عالية من الكفاءة 
واالجتهاد. وكان التعيني قامئا عىل ضامن 
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استخدم متوسط سعر رصف قدره 0.8995 يورو للدوالر األمرييك الواحد 
لتحويل املكونات املحسوبة باليورو يف ميزانية عام 2015.

موظفو الفئة الفنية بحسب املنطقة الجغرافية، 
يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

)النسب املئوية يف 31 كانون األول/ديسمرب 2014 واردة بني قوسني.(

نظام الرصد الدويل

 34.9 ]مليون دوالر[  

مركز البيانات الدويل

 46.4 ]مليون دوالر[  

التفتيش

 املوقعي 9.8 

]ماليني دوالر[  

التقييم ومراجعة 

الحسابات 1.8 

]مليون دوالر[  

 

الشؤون اإلدارية والتنسيق والدعم 

14.5 ]مليون دوالر[  

الشؤون القانونية والعالقات 

الخارجية 3.9 ]ماليني دوالر[  

الرشق األوسط 

وجنوب آسيا

)٪5.26( ٪7.47

أفريقيا

)٪14.04( ٪14.37
جنوب رشق آسيا واملحيط 

الهادئ والرشق األقىص

)٪13.45( ٪14.94

أمريكا الشاملية 

وأوروبا الغربية

)٪37.43( ٪36.78

 أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

)٪8.19( ٪6.90

دعم أجهزة تقرير السياسات 

4.3 ]ماليني دوالر[  

أوروبا الرشقية

)٪21.64( ٪19.54
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املوظفون النظاميون بحسب مجال العمل، يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

ق�سم التقييم  

�سعبة نظام الر�سد الدويل  

�سعبة مركز البيانات الدويل  

�سعبة التفتي�ش املوقعي  

املجموع الفرعي، املتعلق بالتحقق  

مكتب الأمني التنفيذي  

ق�سم املراجعة الداخلية للح�سابات  

�سعبة ال�سوؤون الإدارية  

�سعبة ال�سوؤون القانونية والعالقات اخلارجية  

املجموع الفرعي، غري املتعلق بالتحقق  

احل�سة، غري املتعلقة بالتحقق  

احل�سة، املتعلقة بالتحقق  

املجموع

الفئة الفنية
فئة اخلدمات العامة

توزيع ميزانية عام 2015 حسب مجال النشاط
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أعىل املعايري من حيث الدراية املهنية 
والخربة والكفاءة والقدرة والنـزاهة. وأوليت 

عناية كاملة ملبدأ تكافؤ فرص التوظيف 
وألهمية تعيني املوظفني عىل أساس أوسع 

نطاق جغرايف ممكن، وكذلك للمعايري 
األخرى ذات الصلة املنصوص عليها يف 

املعاهدة والنظام األسايس للموظفني.

ويف 31 كانون األول/ديسمرب 2015، كان 
لدى األمانة 260 موظفا من 77 بلدا، 
بعد أن كان هذا العدد 258 موظفا 

من 76 بلدا يف نهاية عام 2014.

وواصلت األمانة بذل جهودها الرامية إىل 
زيادة متثيل املرأة يف الفئة الفنية. ويف نهاية 

عام 2015، كانت هناك 60 امرأة تشغل 

مناصب من الفئة الفنية، أْي ما يعادل 
34.48 يف املائة من موظفي الفئة الفنية. 

وباملقارنة مع عام 2014، كان هناك انخفاض 
بنسبة 7.69 يف املائة يف عدد املوظفات يف 

الفئة الفنية ف-2 وزيادة بنسبة 12.50 
يف املائة يف عدد املوظفات يف الفئة الفنية 
ف-4. ومل يطرأ أي تغيري عىل متثيل املرأة 
يف الفئة مد-1 والفئة ف-5 والفئة ف-3.

امليزنة الثنائية السنوات 
والتمويل املتعدد السنوات

سعيا وراء تحسني هيكل املنظمة املايل 
وهيكل ميزانيتها، والتمكن من التخطيط 

وتخصيص املوارد عىل نحو أفضل يف املدى 
املتوسط، قررت اللجنة اتباع آلية ميزنة 

ثنائية السنوات يف متويل أنشطة املنظمة. 

وقررت اللجنة أيضا إرساء طريقة متويل 
متعدد السنوات. فمن املزمع إنشاء 

أربعة صناديق متعددة السنوات: 
صندوق البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات؛ وصندوق تطبيقات الربامجيات 
الحاسوبية؛ وصندوق بناء القدرات 

من خالل تطوير متارين التفتيش 
املوقعي وهيئة التفتيش؛ وصندوق 
مرافق ومعدات التفتيش املوقعي.

كام اعتمدت اللجنة التغيريات الالزم 
إدخالها عىل لوائحها وقواعدها من أجل 

تنفيذ قراراتها املتعلقة بامليزنة الثنائية 
السنوات والتمويل املتعدد السنوات. 
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التوقيع والتصديق الحالة 
يف 31 كانون األول/ديسمرب 2015

تاريخ التوقيع  تاريخ التوقيع  الدولة

30 حزيران/يونيه 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  االتحاد الرويس 

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

31 متوز/يوليه 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إسبانيا

٩ متوز/يوليه 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أسرتاليا

25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إرسائيل 

20 آب/أغسطس 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أملانيا

٦ شباط/فرباير 2012  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إندونيسيا

23 شباط/فرباير 2001  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أوكرانيا

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إيران )جمهورية-اإلسالمية(  

1 شباط/فرباير 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إيطاليا

باكستان

2٤ متوز/يوليه 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الربازيل

2٩ حزيران/يونيه 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بلجيكا

2٩ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦بلغاريا

٨ آذار/مارس 2000  2٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  بنغالديش

25 أيار/مايو 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بولندا

12 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٧  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بريو

1٦ شباط/فرباير 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  تركيا

11 متوز/يوليه 152003 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  الجزائر

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

2٨ أيلول/سبتمرب 200٤  ٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  جمهورية الكونغو الدميقراطية

تاريخ التوقيع  تاريخ التوقيع  الدولة

30 آذار/مارس 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ جنوب أفريقيا

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

3 آذار/مارس 1٩٩٨ 30 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سلوفاكيا

2 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  السويد

1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سويرسا

12 متوز/يوليه 2٤2000 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  شييل

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الصني

٦ نيسان/أبريل 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  فرنسا

15 كانون الثاين/يناير 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  فنلندا

10 آذار/مارس 200٦  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  فييت نام  

1٨ كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦كندا

2٩ كانون الثاين/يناير 200٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كولومبيا

1٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  مرص

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

٦ نيسان/أبريل 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  اململكة املتحدة 

15 متوز/يوليه 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الرنويج

13 آذار/مارس 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  النمسا

الهند

13 متوز/يوليه 1٩٩٩  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  هنغاريا

23 آذار/مارس 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  هولندا

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الواليات املتحدة األمريكية 

٨ متوز/يوليه 1٩٩٧  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  اليابان
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تاريخ التوقيع  تاريخ التوقيع  الدولة

٨ آب/أغسطس 200٦  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إثيوبيا

11 ترشين الثاين/نوفمرب 2003  11 ترشين الثاين/نوفمرب 2003  إريرتيا

20 آذار/مارس 2015  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أنغوال

1٤ آذار/مارس 2001  ٧ ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  أوغندا

٦ آذار/مارس 2001  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بنن

2٨ ترشين األول/أكتوبر 2002  1٦ أيلول/سبتمرب 2002  بوتسوانا

1٧ نيسان/أبريل 2002  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بوركينا فاسو   

2٤ أيلول/سبتمرب 200٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بوروندي   

٨ شباط/فرباير 2013  ٨ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  تشاد

2 متوز/يوليه 200٤  2 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  توغو   

23 أيلول/سبتمرب 1٦200٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  تونس

11 متوز/يوليه 2003  15 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  الجزائر  

12 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٦  جزر القمر   

2٦ أيار/مايو 2010 1٩ كانون األول/ ديسمرب 2001  جمهورية أفريقيا الوسطى   

30 أيلول/سبتمرب 200٤  30 أيلول/سبتمرب 200٤  جمهورية تن زانيا املتحدة   

2٨ أيلول/سبتمرب ٤200٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  جمهورية الكونغو الدميقراطية

30 آذار/مارس 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  جنوب أفريقيا  

جنوب السودان  

15 متوز/يوليه 2005  21 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  جيبويت   

30 ترشين الثاين/نوفمرب 200٤  30 ترشين الثاين/نوفمرب 200٤  رواندا  

23 شباط/فرباير 200٦  3 كانون األول/ديسمرب 1٩٩٦  زامبيا

13 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩  زمبابوي  

تاريخ التوقيع تاريخ التوقيع الدولة

 2٦ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سان تومي وبرينسيبي  

٩ حزيران/يونيه 1٩٩٩  2٦ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  السنغال  

10 حزيران/يونيه 200٤  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سوازيلند   

1٧ أيلول/سبتمرب 2001  10 حزيران/يونيه 200٤  السودان   

13 نيسان/أبريل ٨200٤ أيلول/سبتمرب 2000  سرياليون  

20 أيلول/سبتمرب 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سيشيل  

الصومال  

20 أيلول/سبتمرب ٧2011 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  غابون   

٩ نيسان/أبريل 2003غامبيا   

  1٤ حزيران/يونيه 32011 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  غانا   

20 أيلول/سبتمرب 32011 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  غينيا

٩ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  غينيا االستوائية   

2٤ أيلول/سبتمرب 2013 11 نيسان/أبريل 1٩٩٧غينيا-بيساو   

1 آذار/مارس 200٦  1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  كابو فريدي  

٦ شباط/فرباير 200٦  1٦ ترشين الثاين/نوفمرب 2001  الكامريون   

11 آذار/مارس 2003  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كوت ديفوار   

2 أيلول/سبتمرب 11201٤ شباط/فرباير 1٩٩٧  الكونغو   

30 ترشين الثاين/نوفمرب 2000  1٤ ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  كينيا

1٧ آب/أغسطس 200٩  1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  ليربيا   

٦ كانون الثاين/يناير 200٤  13 ترشين الثاين/نوفمرب 2001  ليبيا   

1٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  30 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  ليسوتو   

٤ آب/أغسطس 1٨1٩٩٩ شباط/فرباير 1٩٩٧  مايل

15 أيلول/سبتمرب 2005  ٩ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  مدغشقر   

1٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  مرص

1٧ نيسان/أبريل 2٤2000 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  املغرب   

21 ترشين الثاين/نوفمرب 200٨  ٩ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  مالوي

30 نيسان/أبريل 2003  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  موريتانيا   

موريشيوس  

٤ ترشين الثاين/نوفمرب 200٨  2٦ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  موزامبيق   

2٩ حزيران/يونيه 2٤2001 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  ناميبيا   

٩ أيلول/سبتمرب 2002  3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  النيجر   

2٧ أيلول/سبتمرب 2001  ٨ أيلول/سبتمرب 2000  نيجرييا
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تاريخ التوقيع  تاريخ التوقيع  الدولة

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

12 ترشين الثاين/نوفمرب 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إكوادور  

11 كانون الثاين/يناير 200٦  1٦ نيسان/أبريل 1٩٩٧  أنتيغوا وبربودا  

21 أيلول/سبتمرب 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أوروغواي  

٤ ترشين األول/أكتوبر 2001  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  باراغواي  

2٤ متوز/يوليه 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الربازيل  

1٤ كانون الثاين/يناير 200٨  1٤ كانون الثاين/يناير 200٨  بربادوس  

2٦ آذار/مارس 200٤  1٤ ترشين الثاين/نوفمرب 2001  بليز  

23 آذار/مارس 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بنام  

بوليفيا )دولة-املتعددة 
القوميات(  

٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  

12 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٧ 25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ بريو 

2٦ أيار/مايو 2010 ٨ ترشين األول/أكتوبر 200٩ ترينيداد وتوباغو 

13 ترشين الثاين/نوفمرب 2001  11 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  جامايكا  

30 ترشين الثاين/نوفمرب 200٧  ٤ شباط/فرباير 2005  جزر البهاما  

٤ أيلول/سبتمرب 200٧  3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  الجمهورية الدومينيكية  

دومينيكا  

23 أيلول/سبتمرب 200٩ 2 متوز/يوليه 200٩ سانت فنسنت وجزر غرينادين  

2٧ نيسان/أبريل 2005 23 آذار/مارس 200٤ سانت كيتس ونيفس  

5 نيسان/أبريل 2001 ٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦سانت لوسيا  

11 أيلول/سبتمرب 1٩٩٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ السلفادور

٧ شباط/فرباير 200٦ 1٤ كانون الثاين/يناير 1٩٩٧ سورينام  

12 متوز/يوليه 2000 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ شييل  

1٩ آب/أغسطس 1٩٩٨ 10 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦ غرينادا  

12 كانون الثاين/يناير 2012 20 أيلول/سبتمرب 1٩٩٩ غواتيامال  

٧ آذار/مارس 2001 ٧ أيلول/سبتمرب 2000 غيانا  

13 أيار/مايو 2002 3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦ فنزويال )جمهورية-البوليفارية(  

كوبا  

25 أيلول/سبتمرب 2001 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ كوستاريكا  

2٩ كانون الثاين/يناير 200٨ 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ كولومبيا  

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

5 كانون األول/ ديسمرب 2000 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ نيكاراغوا  

1 كانون األول/ ديسمرب 2005 2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ هايتي  

30 ترشين األول/أكتوبر 2003 25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦ هندوراس  

تاريخ التوقيع  تاريخ التوقيع  الدولة

30 حزيران/يونيه 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   االتحاد الرويس   

2 شباط/فرباير 1٩٩٩  2٨ متوز/يوليه 1٩٩٧  أذربيجان   

12 متوز/يوليه 200٦  1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  أرمينيا   

13 آب/أغسطس 1٩٩٩  20 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  إستونيا   

23 نيسان/أبريل 2003  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  ألبانيا   

23 شباط/فرباير 2001  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أوكرانيا   

2٩ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بلغاريا   

2٦ ترشين األول/أكتوبر 200٦  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  البوسنة والهرسك   

25 أيار/مايو 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بولندا

13 أيلول/سبتمرب 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بيالروس

23 ترشين األول/أكتوبر 200٦  23 ترشين األول/أكتوبر 200٦  الجبل األسود   

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

جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية سابقا   

1٤ آذار/مارس 2000  2٩ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٨  

1٦ كانون الثاين/يناير 200٧  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٧  جمهورية مولدوفا   

2٧ أيلول/سبتمرب 2002  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  جورجيا   

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

3 آذار/مارس 1٩٩٨  30 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سلوفاكيا   

31 آب/أغسطس 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سلوفينيا   

1٩ أيار/مايو 200٤  ٨ حزيران/يونيه 2001  رصبيا   

2 آذار/مارس 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كرواتيا   

20 ترشين الثاين/نوفمرب 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  التفيا   

٧ شباط/فرباير 2000  ٧ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  ليتوانيا   

13 متوز/يوليه 1٩٩٩  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  هنغاريا   
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25 آب/أغسطس 1٩٩٨  2٦ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  األردن  

25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إرسائيل  

2٤ أيلول/سبتمرب 2003  2٤ أيلول/سبتمرب 2003  أفغانستان  

1٨ أيلول/سبتمرب 2000  25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  اإلمارات العربية املتحدة  

2٩ أيار/مايو 1٩٩٧  3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  أوزبكستان  

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إيران )جمهورية-اإلسالمية(  

باكستان  

12 نيسان/أبريل 200٤  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  البحرين  

٨ آذار/مارس 2000  2٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  بنغالديش  

بوتان  

20 شباط/فرباير 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  تركامنستان  

الجمهورية العربية السورية  

2٤ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  رسي النكا  

10 حزيران/يونيه 1٩٩٨  ٧ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  طاجيكستان  

2٦ أيلول/سبتمرب 2013  1٩ آب/أغسطس 200٨  العراق  

13 حزيران/يونيه 2003  23 أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  عامن  

3 آذار/مارس 1٩٩٧  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  قطر  

2 ترشين األول/أكتوبر 2003  ٨ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  قريغيزستان  

1٤ أيار/مايو 2002  30 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كازاخستان  

٦ أيار/مايو 2003  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الكويت  

21 ترشين الثاين/نوفمرب 200٨  1٦ أيلول/سبتمرب 2005  لبنان  

٧ أيلول/سبتمرب 2000  1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٧  ملديف  

اململكة العربية السعودية  

٨ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  نيبال  

الهند  

30 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  اليمن  

تاريخ التصديق  تاريخ التوقيع  الدولة

31 متوز/يوليه 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إسبانيا  

20 آب/أغسطس 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أملانيا  

12 متوز/يوليه 200٦  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  أندورا  

15 متوز/يوليه 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  آيرلندا  

2٦ حزيران/يونيه 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  آيسلندا  

1 شباط/فرباير 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  إيطاليا  

2٦ حزيران/يونيه 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الربتغال  

2٩ حزيران/يونيه 2٤1٩٩٩ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  بلجيكا  

1٦ شباط/فرباير 2000  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  تركيا  

21 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الدامنرك  

12 آذار/مارس 2002  ٧ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  سان مارينو  

2 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  السويد  

1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  سويرسا  

٦ نيسان/أبريل 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  فرنسا  

15 كانون الثاين/يناير 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  فنلندا  

1٨ متوز/يوليه 2003  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  قربص  

1٨ متوز/يوليه 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الكريس الرسويل  

1٨ كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  كندا  

2٦ أيار/مايو 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  لكسمربغ  

21 أيلول/سبتمرب 200٤  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  ليختنشتاين  

23 متوز/يوليه 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  مالطة  

٦ نيسان/أبريل 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  اململكة املتحدة  

1٨ كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٨  1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  موناكو  

15 متوز/يوليه 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  الرنويج  

13 آذار/مارس 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  النمسا  

23 آذار/مارس 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  هولندا  

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦الواليات املتحدة األمريكية  

21 نيسان/أبريل 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   اليونان  
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٩ متوز/يوليه 1٩٩٨  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   أسرتاليا  

٦ شباط/فرباير 2012  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   إندونيسيا  

25 أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   بابوا غينيا الجديدة  

1 آب/أغسطس 200٧   12 آب/أغسطس 2003  باالو

10 كانون الثاين/يناير 2013  22 كانون الثاين/يناير 1٩٩٧   بروين دار السالم  

12 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦  تايلند

توفالو

تونغا

2٦ أيلول/سبتمرب 200٨   تيمور- ليشتي  

3 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦   جزر سليامن  

٦ أيلول/سبتمرب 2005  5 كانون األول/ ديسمرب 1٩٩٧   جزر كوك  

2٨ ترشين األول/أكتوبر 200٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦  جزر مارشال  

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٩  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   جمهورية كوريا  

 جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  

5 ترشين األول/أكتوبر 2000  30 متوز/يوليه 1٩٩٧   جمهورية الو الدميقراطية الشعبية  

2٧ أيلول/سبتمرب 2002  ٩ ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦   ساموا  

10 ترشين الثاين/نوفمرب 2001  1٤ كانون الثاين/يناير 1٩٩٩   سنغافورة  

2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   الصني  

1٦ أيلول/سبتمرب 2005  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   فانواتو  

23 شباط/فرباير 2001  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   الفلبني  

10 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   فيجي  

10 آذار/مارس 200٦  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   فييت نام  

10 ترشين الثاين/نوفمرب 2000  2٦ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   كمبوديا  

٧ أيلول/سبتمرب 2000  ٧ أيلول/سبتمرب 2000   كرييباس  

1٧ كانون الثاين/يناير 200٨  23 متوز/يوليه 1٩٩٨   ماليزيا  

٨ آب/أغسطس 1٩٩٧  1 ترشين األول/أكتوبر 1٩٩٦   منغوليا  

25 ترشين الثاين/نوفمرب 1٩٩٦   ميامنار  

دة(   25 متوز/يوليه 1٩٩٧  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   ميكرونيزيا )واليات-املوحَّ

12 ترشين الثاين/نوفمرب 2001  ٨ أيلول/سبتمرب 2000   ناورو  

1٩ آذار/مارس 1٩٩٩  2٧ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   نيوزيلندا

٤ آذار/مارس 201٤  ٩ نيسان/أبريل 2012   نيوي  

٨ متوز/يوليه 1٩٩٧  2٤ أيلول/سبتمرب 1٩٩٦   اليابان  
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