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100919    100919    V.19-08590 (A) 

*1908590*  

  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

    ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٥نيويورك، 
   معلومات أساسية من إعداد األمانة الفنية املؤقتةوثيقة 

   للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،
   من أجل املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل

   )٢٠١٩للتجارب النووية (نيويورك، 
  املعاهدة

النووية مجيع تفجريات التجارب النووية، ســــواء أكانت لغرض عســــكري أم كانت حتظر معاهدة احلظر الشــــامل للتجارب   -١
ألي غرض آخر. وهي تشــــــمل مجيع البيئات، وال حتدد عتبة دنيا يبدأ عندها تطبيق حاالت احلظر. وتنص ديباجة املعاهدة 

 ويف عملية نزع السالح النووي".على أن هدفها يتمثل "يف املسامهة بفعالية يف منع انتشار األسلحة النووية جبميع وجوهه 

وقد ازدادت قوة معاهدة احلظر الشــــــامل للتجارب النووية، وكذلك القواعد الدولية املتعلقة بالتجارب غري النووية، منذ   -٢
كي تدخل املعاهدة حيز النفاذ، جيب أن تصــــــدِّق عليها مجيع الدول املدرجة يف مرفقها ل. و١٩٩٦اعتماد املعاهدة يف عام 

ملؤمتر نزع الســـــالح، وبذلك  ١٩٩٦دولة. وهذه الدول هي اليت شـــــاركت رمسيًّا يف أعمال دورة عام  ٤٤، وعددها الثاين
تكون قد ســامهت يف املرحلة األخرية من املفاوضــات بشــأن املعاهدة، وهي اليت ترد أمساؤها يف القوائم، اليت مجعتها الوكالة 

) أو ١٩٩٦ن الدول اليت لديها مفاعالت للطاقة النووية (حىت نيســـــــان/أبريل الدولية للطاقة الذرية (الوكالة الدولية)، ع
  ).١٩٩٥مفاعالت لألحباث النووية (حىت كانون األول/ديسمرب 

م كبري حنو حتقيق اهلدف املنشــــــود يف بدء نفاذ املعاهدة وإكســــــاهبا طابعًا عامليًّا. وحىت اآلن، بلغ عدد الدول دُّوقد ُأحرز تق  -٣
دولة من الدول املدرجة يف املرفق الثاين  ٣٦دولة، منها  ١٦٨دولة، والدول املصـــــــدِّقة عليها  ١٨٤ى املعاهدة املوقِّعة عل

، اســـتكملت تايلند وزمبابوي إجراءات التصـــديق ٢٠١٧دولة. ومنذ مؤمتر املادة الرابعة عشـــرة لعام  ٤٤باملعاهدة وعددها 
  ، على التوايل.٢٠١٩وشباط/فرباير  ٢٠١٨اخلاصة هبما يف أيلول/سبتمرب 
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   ٢٠١٧مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام 
مبوجب املادة الرابعة عشـــرة، إذا مل يبدأ نفاذ املعاهدة بعد ثالث ســـنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، جاز عقد مؤمتر   -٤

سجمة مع شأن التدابري املن صدَّقت عليها من قبل الختاذ قرار بتوافق اآلراء ب القانون الدويل اليت ميكن االضطالع  للدول اليت 
 هبا لتعجيل عملية التصديق وتيسري بدء النفاذ. وسوف ُتدعى الدول املوقِّعة هي أيضًا حلضور املؤمتر.

يف نيويورك وشـــاركت فيها أكثر من  ٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب  ٢٠يف  )١(وقد ُعقدت الدورة العاشـــرة ملؤمتر املادة الرابعة عشـــرة  -٥
احلكومية.   دولة. وإضــافًة إىل ذلك، حضــر دورة املؤمتر تلك العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية وكذلك املنظمات غري ٩٠

لدول اليت مل توقِّع و/أو مل تصـــــــدِّق بعد على  املعاهدة للمبادرة إىل القيام بذلك واعتمد املؤمتر إعالنًا ختاميًّا يدعو مجيع ا
  ، املرفق). ويتضمن اإلعالن عددًا من التدابري الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة.CTBT-Art.XIV/2017/6  (الوثيقة

لى كل (ج) من اإلعالن اخلتامي، وقع االختيار ع ٩، ووفقًا للفقرة ٢٠١٧ويف ســياق متابعة مؤمتر املادة الرابعة عشــرة لعام   -٦
من بلجيكا والعراق، ومها الدولتان اللتان تولَّتا رئاســـة املؤمتر، لتقوما بدور منســـقْين للعملية الرامية إىل "تعزيز التعاون هبدف 

، ُعيِّنت أملانيا واجلزائر، يف ضــوء مشــاورات غري ٢٠١٩شــباط/فرباير  ٢١الترويج ملزيد من التوقيعات والتصــديقات". ويف 
ار "عملية املادة الرابعة عشــرة" هذه، للعمل بصــفة رئيســْين مكلَّفني يف إطار التحضــري ملؤمتر املادة الرابعة رمسية ُعقدت يف إط

  يف نيويورك. ٢٠١٩ عشرة لعام
    

   اللجنة التحضريية
ـــامل للتجارب النووية (منظمة املعاهدة)، أنشـــأت   -٧ ـــاء منظمة معاهدة احلظر الش الدول املوقِّعة متهيدًا لبدء نفاذ املعاهدة وإنش

. ويكمن الغرض منها يف االضــطالع باألعمال التحضــريية الضــرورية من ١٩٩٦تشــرين الثاين/نوفمرب  ١٩جلنًة حتضــريية يف 
أجل تنفيذ هذه املعاهدة على حنو فعَّال واإلعداد للدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف املعاهدة. وإمجاًال، يبلغ عدد الدول 

 دولة. ١٨٣جنة األعضاء يف الل

وتقوم اللجنة بنشــاطني رئيســيني. األول هو االضــطالع جبميع األعمال التحضــريية الالزمة لضــمان مقدرة نظام التحقق من   -٨
االمتثال املتوخَّى يف املعاهدة على الوفاء مبهمته التشـــغيلية لدى دخول املعاهدة حيِّز النفاذ. والثاين هو التشـــجيع على التوقيع 

ــــــؤولة عن توجيه على املعاه دة والتصــــــديق عليها حىت تدخل حيز النفاذ. وتتكوَّن اللجنة التحضــــــريية من هيئة عامة مس
الســــياســــات العامة، وتضــــم كل الدول املوقِّعة، وكذلك أمانة فنية مؤقتة تســــاعد اللجنة على القيام بواجباهتا وتؤدي املهام 

  الوظيفية اليت حتددها هلا اللجنة.
    

   املؤقتةاألمانة الفنية 
يه  ٣٠حىت   -٩ تألف من ٢٠١٩حزيران/يون نة ت ية  ٨٦موظفًا من  ٢٨٥، كانت األما لدًا. وبلغ عدد املوظفني يف الفئة الفن ب

موظفًا. وتلتزم األمانة بســياســة تكافؤ فرص العمل، مع التركيز بصــفة خاصــة على حتســني متثيل املرأة، وخصــوصــًا يف  ١٩٠
، ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠امرأة وظائف من الفئة الفنية حىت  ٥٩والتقنية ضــمن الفئة الفنية. وقد شــغلت املجاالت العلمية 

 يف املائة من جمموع موظفي الفئة الفنية. ٣١,٠٥أي ما يعادل نسبة قدرها 

                                                           
 ٢٠٠٥و ٢٠٠١)، ويف نيويورك (يف األعوام ٢٠٠٧و ٢٠٠٣و ١٩٩٩الدورات السابقة ملؤمتر املادة الرابعة عشرة يف فيينا (يف األعوام  ُعقدت )١(

  ).٢٠١٧و ٢٠١٥و ٢٠١٣و ٢٠١١و ٢٠٠٩و
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تحدة األمريكية. ويف الفترة مليون دوالر من دوالرات الواليات امل ١٣٤,٠٣ما قدره  ٢٠١٩وتبلغ امليزانية املعتمدة للجنة لعام   -١٠
مليون يورو.  ٨٤١,٦٣مليون دوالر و ١ ٣٢٩,٦٧، بلغ جمموع موارد امليزانيــة ٢٠١٩وحىت الســــــنــة املــاليــة  ١٩٩٧عــام   من

سعر الصرف املستخدم يف امليزانية،  ٢ ٣٨٦,٩٩وباملعادل الدوالري، يقابل هذا املبلغ ما جمموعه  مليون دوالر حمسوبًا باستخدام 
يف املائة للربامج املتصلة بالتحقق، مبا يف ذلك مبلغ  ٧٩,٧دوالر لكل يورو. ومن هذا املجموع، ُخصَِّص ما نسبته  ٠,٧٩٦وقدره 
  يف املائة) لصندوق االستثمار الرأمسايل ألغراض تركيب حمطات نظام الرصد الدويل وحتديثها. ١٩مليون دوالر ( ٤٦٤,٩٥قدره 

    
   نظام التحقق

على إنشــــاء نظام عاملي فريد للتحقق يتألف من نظام للرصــــد الدويل، وعملية تشــــاور وتوضــــيح، وعمليات تفتيش تنص املعاهدة   -١١
موقعي، وتدابري لبناء الثقة. وُترَسل البيانات املستمدة من حمطات نظام الرصد الدويل عرب شبكة ساتلية عاملية آمنة (مرفق االتصاالت 

 عاجلتها وحتليلها، وتتاح بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل للدول.العاملي) إىل مركز للبيانات الدويل مل
    

  نظام الرصد الدويل
خمتربًا للنويدات املشعة. وتتمثل مهمة  ١٦حمطة رصد و ٣٢١من املزمع أن يتكوَّن نظام الرصد الدويل من شبكة تتألف من   -١٢

هذه املرافق يف إنتاج بيانات عن كشــــــف التفجريات النووية. وُتقدَّم هذه البيانات إىل الدول األطراف من أجل التحقق من 
 االمتثال للمعاهدة بعد بدء نفاذها.

ـــبكة نظام الرصـــد الدويل بوترية معتدلة. وحىت   -١٣ ، كان قد مت ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠ويتقدم الســـعي احلثيث إىل إكمال ش
حمطة اعُتمدت رمسيًّا باعتبارها تستويف املواصفات اليت حددهتا اللجنة.  ٢٨٤يف املائة)، منها  ٩١,٦حمطة (أي  ٢٩٤تركيب 

، فرنسا، RL8، قدرات خمتربْين إضافيني من خمتربات النويدات املشعة (٢٠١٧عام  وإضافًة إىل ذلك، اعُتمدت، منذ منتصف
، اململكة املتحدة)، على حتليل الغازات اخلاملة، حبيث يصـــبح املجموع أربعة خمتربات. ونتيجة لالتفاقات الســـياســـية RL15و

دد من الدول اليت كان التقدم يف ذلك وأنشــــطة التواصــــل للتوعية الناجحة، ُيحَرز تقدم على صــــعيد إنشــــاء املحطات يف ع
الصدد بشأهنا إما معدومًا أو ضئيًال. وسوف يؤدي هذا إىل اعتماد املزيد من مرافق نظام الرصد الدويل يف السنوات املقبلة. 

عوام وعقب االعتراف بأمهية رصـــد الغازات اخلاملة بعد األحداث اليت وقعت يف مجهورية كوريا الشـــعبية الدميقراطية يف األ
، واصــــــلت األمانة التركيز على تكنولوجيا رصــــــد الغازات اخلاملة. وحىت ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٣و ٢٠٠٩و ٢٠٠٦
نظامًا، قد مت  ٤٠نظامًا من نظم كشف الغازات اخلاملة املتوخاة يف املعاهدة، وعددها  ٣١، كان ٢٠١٩حزيران/يونيه   ٣٠

  ائة).يف امل ٦٣نظامًا جرى اعتماده (أي  ٢٥تركيبها، ومنها 
وإضــافًة إىل ذلك، فمع اســتمرار الدعم الســياســي املقدم من عدد من البلدان املســتضــيفة ملرافق نظام الرصــد الدويل، أصــبح   -١٤

   األفق املنظور إلكمال شبكة نظام الرصد الدويل أقرب مناًال.
    

  مركز البيانات الدويل
تتمثل مهمة مركز البيانات الدويل يف دعم الدول لالضـــطالع مبســـؤولياهتا يف جمال التحقق، وذلك من خالل توفري البيانات   -١٥

 والنواتج واخلدمات الالزمة للرصد العاملي الفعال بعد بدء نفاذ املعاهدة. 

ملوقِّعة يف عمليات التحصــــيل واإلحالة ويواصــــل مركز البيانات الدويل عمله يف وضــــعية التشــــغيل املؤقت، فيدعم الدول ا  -١٦
املتواصلة يف الزمن احلقيقي للبيانات وقطاعات البيانات املختارة وأطياف النويدات املشعَّة املستمدَّة من نظام الرصد الدويل. 
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جمَّعة، ويوزِّع ويعاجل مركز البيانات الدويل البيانات املســتمدة من نظام الرصــد الدويل إىل جانب بيانات األرصــاد اجلوية امل
ل عليها من أجل دعم الدول يف الوفاء مبســـــؤولياهتا يف جمال التحقق، وكذلك يف جهودها املدنية والعلمية.  النواتج املتحصـــــَّ

تريابايت من البيانات والنواتج كل عام. وحتظى الدول بالدعم عن طريق مكتب للمساعدة باالتصال  ١١وُيَبثُّ ما متوسطه 
  ، وخدمات استرجاع البيانات، والدورات التدريبية، وحلقات العمل، والرباجميات واملعدات.احلاسويب املباشر

ويتلقى مرفق االتصاالت العاملي بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل ويوزعهما. وباستخدام توليفة من   -١٧
بلد  ١٠٠ح مرفق االتصـــاالت هذا يشـــمل اآلن أكثر من التكنولوجيات الســـاتلية واألرضـــية وتكنولوجيات اإلنترنت، أصـــب

وإقليم. وجيري تشــــغيل شــــبكات فرعية يف مثاين دول موقِّعة الســــتكمال املرفق. وُتجرى تعديالت على البىن التحتية املادية 
بنســـبة توافر وعلى اإلجراءات املتَّبعة، من وقت آلخر للتأكد من أن املرفق يواصـــل إرســـال البيانات والنواتج بشـــكل آمن و

  يف املائة كل عام.  ٩٩,٥قدرها 
ومن خالل التجربة الدولية للغازات اخلاملة، والدعم املقدم مبوجب املقرر الســــــابع الصــــــادر عن جملس االحتاد األورويب،   -١٨

على كشف  ومسامهات عينية من الواليات املتحدة األمريكية، وتربعات مقدمة من اليابان، تعمل األمانة على حتسني القدرة
شرية  ستنادًا إىل اخللفية املوجودة العاملية من النويدات املشعة الطبيعية والب اإلشارات املستمدة من التفجريات النووية وذلك ا
شأ. ويتمثل اهلدف العام يف تعزيز القدرة على الكشف لدى نظم الغازات اخلاملة التابعة لنظام الرصد الدويل حبيث تزداد  املن

  ا جتاه االنفجارات النووية قدر املستطاع. درجة حساسيته
وواصــلت األمانة عملها على حتســني نوعية نتائج املعاجلة املؤمتتة لعيِّنات اُجلســيمات. ويســاعد هذا على تقليص عبء العمل   -١٩

إىل تقارير يف حتســني اتســاق النتائج بالنســبة  ٢٠١٦الواقع على عاتق املحلِّلني. وأســهمت حتســينات أخرى مدَخلة منذ عام 
النويدات املشعة املؤمتتة واملستعَرضة على السواء. وتواصلت التطورات يف معاجلة البيانات املستمدة من نظم الغازات اخلاملة 

  من اجليل التايل وحتديث األدوات الربجمية للتحليل التفاعلي.
. وانطوت هذه ٢٠١٥ويل يف كانون األول/ديســـــمرب وُأجنزت املرحلة األوىل من إعادة هندســـــة تكنولوجيات مركز البيانات الد  -٢٠

العملية على حتديث جوانب رئيسية من براجميات املركز، مثل نظام نشر بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل، 
معية، والنمائط الربجمية اليت تضطلع والرباجميات الوسيطة اليت تتحكَّم يف املعاجلة اآللية للبيانات السيزمية والصوتية املائية ودون الس

مبراقبة النوعية فيما يتعلق بقطاعات الشـــكل املوجي. وُأجنزت املرحلة الثانية من إعادة هندســـة تكنولوجيات مركز البيانات الدويل 
ــــان/أبريل  ــــفرت عن تصــــميم بنية برجمية موحَّدة جديدة لتوجيه االضــــطالع مبزيد من عمليات الت٢٠١٧يف نيس طوير . وقد أس

. وســـوف تتربع ٢٠١٨واالســـتدامة لرباجميات املعاجلة يف مركز البيانات الدويل. وبدأت املرحلة الثالثة يف كانون األول/ديســـمرب 
حكومة الواليات املتحدة إىل األمانة مبجموعة كبرية من الرباجميات يف ضــــــوء جهود التحديث املنفَّذة يف مركز البيانات الوطين 

، حيث يتسم اجلزء األكرب من الرباجميات باالتساق التام مع متطلبات األمانة. وسوف ُتدمج هذه الرباجميات اخلاص بتلك احلكومة
  مع مسامهات مقدَّمة من دول أطراف أخرى، وسوف ختضع الختبار دقيق. 

لصــوتية املائية ودون الســمعية ، أصــدرت األمانة حتديثات رئيســية للرباجميات احلالية لتحليل البيانات الســيزمية وا٢٠١٦ومنذ عام   -٢١
خصوصًا يف جمال املعاجلة دون السمعية والصوتية واملقدمة إىل مراكز البيانات الوطنية، حيث أضيفت خصائص وظيفية جديدة، 

 املائية واملعاجلة اآللية يف الوقت احلقيقي. وحظي املشروع بدعم مايل من خالل املقررات اخلامس والسادس والسابع الصادرة عن
جملس االحتاد األورويب. وتتيح اإلصـــــدارة اجلديدة من الرباجميات ملراكز البيانات الوطنية أن جتمع بســـــهولة أكرب بني بيانات نظام 
الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل والبيانات املستمدة من املحطات املحلية واإلقليمية ومن شبكات عاملية أخرى. وتعمل 

  على تعزيز وتوسيع قدرات الرباجميات لفائدة مراكز البيانات الوطنية. األمانة باستمرار
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  استدامة مركز البيانات الدويل وصونه 
سيق ذلك   -٢٢ شغيل نظام الرصد الدويل والعناصر املكوِّنة له، وتن وفقًا للمادة الرابعة من املعاهدة، تتوىل األمانة اإلشراف على ت

ظام حتقق عاملي ال يقتصــر على بناء املحطات، بل إنه ينطوي على اعتماد هنج كلِّي إزاء إعداد نفالتشــغيل وضــمان كفاءته. 
إنشاء واستدامة منظومة تفي مبتطلبات التحقق من االمتثال للمعاهدة وتضمن بقاء تعطُّل مرافق نظام الرصد الدويل عند حده 

، مما أفضــى إىل إنشــاء بنية الســتدامة نظام الرصــد الدويل األدىن. وقد زادت اخلربة املكتســبة يف تشــغيل املنظومة مبرور الوقت
وبذل جهود متضــافرة لزيادة فعالية العمليات والصــيانة الوقائية واالســتراتيجيات والربامج اللوجســتية واهلندســية. وتكتســي 

 أنشطة االستدامة هذه أمهية قصوى للحفاظ على االستثمارات اليت نفذهتا الدول املوقِّعة بالفعل. 

وتواصل األمانة تعزيز خربهتا الفنية يف جمال إدارة األنساق التشكيلية احلاسوبية، وحتليل الدعم اللوجسيت، وإبرام عقود لدعم   -٢٣
املعدات، والشـــحن والتخليص اجلمركي، وتأمني قطع غيار املعدات دعمًا لتحقيق املســـتوى األمثل يف تشـــغيل حمطات نظام 

. وهي تواصـــل أيضـــًا جتديد مكوِّنات مرافق نظام الرصـــد الدويل اليت بلغت هناية عمرها الرصـــد الدويل واحلد من األعطال
التشــغيلي، واالضــطالع بأعمال الصــيانة غري املجدولة، يف الوقت املناســب. وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل الدور املركزي 

ة يف إتاحة مستويات عالية من توافر البيانات، تواصل الذي يؤديه مشغِّلو املحطات يف حل املشاكل يف املواقع ومن مثَّ املسامه
األمانة تنظيم الدورات التدريبية لفائدة مشــغِّلي املحطات ومبا يليب احتياجاهتم الفريدة. وقد مت تعزيز براجميات الرصــد والتتبُّع 

  ملواصلة تسهيل مهام رصد احلوادث يف شبكة نظام الرصد الدويل وكشفها ومعاجلتها. 
منو شبكة نظام الرصد الدويل، ترتفع أيضًا التكاليف املرتبطة باستدامتها. وتوجد تدابري خمصصة بشأن التصدي حلاالت  ومع  -٢٤

بلوغ الذروة يف تقادم معدات النظام يف األجل املتوســط. وتواصــل األمانة تنقيح مناذج الدورة العمرية ملحطات نظام الرصــد 
  االستدامة املثلى لنظام الرصد الدويل، مبا يف ذلك تكلفته. الدويل والتثبُّت من صالحيتها لتحقيق

سيزمي  -٢٥ شغيل وصيانة حمطات الرصد ال ضمن مسؤولية البلدان املضيفة. ويف  ويندرج ت املساِعدة التابعة لنظام الرصد الدويل 
حني قد ُأحرز بعض التقدم خالل السنتني املاضيتني، مما أسفر عن املحافظة على مستويات توافر البيانات والتوصل إىل فهم 

من اجلهود اليت تنطوي على التعاون الوثيق مع أفضل لألدوار واملسؤوليات املتعلقة باالستدامة، فإنه توجد حاجة لبذل املزيد 
الدول املوقِّعة. ويقدم االحتاد األورويب دعمًا ماليًّا للمحطات الســيزمية املســاِعدة التابعة لنظام الرصــد الدويل اليت ال تشــكِّل 

  جزءًا من شبكات ُأم وتستضيفها بلدان نامية أو بلدان متر مبرحلة انتقالية.
د االتفاقات والترتيبات اخلاصـــة باملرافق بني اللجنة والدول اليت تســـتضـــيف مرافق نظام الرصـــد الدويل زيادة عد وتكتســـي  -٢٦

قد  ، كان٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠من أجل توفري الدعم املطلوب لسري عمل نظام الرصد الدويل واستدامته. وحىت  باألمهية
اتفاقًا من هذه االتفاقات حيز النفاذ.  ٤١دولة؛ ودخل  ٨٩ددها من الدول املضيفة البالغ ع ٤٩اتفاقات مرافق مع على  وقِّع

وقد اتضحت األمهية البالغة لوضع وتنفيذ آليات من قبيل التخليص اجلمركي يف الوقت املناسب واإلعفاء الضرييب للمعدات 
  املورَّدة إىل الدول اليت تستضيف نظام الرصد الدويل.

ل األمانة التركيز على األ  -٢٧ نشـــطة اهلندســـية والتطويرية هبدف حتســـني متانة مرافق الرصـــد التابعة لنظام الرصـــد الدويل وُتواصـــِ
وتعزيز أداء وقدرات التكنولوجيات املرتبطة هبا. ويتحقق ذلك من خالل تصـــميم احللول والتحقق من صـــالحيتها وتنفيذها 

ث معايري التأريض ومنع الصـــواعق طوال دورة عمر عمل حمطات نظام الرصـــد الدويل. وعلى وجه اخلصـــوص، جرى حتدي
ُوضــــعت مبادئ توجيهية جديدة بشــــأن  لتواكب املعايري الدولية، وهي ُتنفَّذ تدرجييًّا على نطاق نظام الرصــــد الدويل، كما

  القدرة الكهربائية يف حمطات نظام الرصد الدويل.
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كة نظام الرصـــد الدويل. واســـُتكملت إجراءات وُأحرز تقدم كبري على صـــعيد برنامج ضـــمان النوعية ومراقبتها التابع لشـــب  -٢٨
معايرة حمطات الرصد دون السمعي. وسوف ُتدرج معايرة حمطات الرصد دون السمعي يف املستقبل يف عملية املعايرة املقررة 
ملحطات الرصـــد الســـيزمي الرئيســـية واملســـاِعدة وحمطات الطور الثالثي اليت ُتجرى على أســـاس ســـنوي بدعم من مشـــغِّلي 

حطات. وباملثل، ُينفَّذ برنامج شامل لضمان النوعية ومراقبتها فيما خيص مجيع حمطات النويدات املشعة. وإضافًة إىل ذلك، امل
اســتمر اختبار وتنفيذ اإلجراءات التجريبية اخلاصــة بضــمان النوعية ومراقبتها يف خمتربات النويدات املشــعة املزوَّدة بقدرة على 

  حرزت نتائج جيدة.حتليل الغازات اخلاملة وُأ
سم بلوثائق التقنية املحدَّثة واملوثوقة او  -٢٩ ستدامتها تت ضمان ا سبة إىل كل واحدة من حمطات نظام الرصد الدويل ل أمهية كربى بالن

صعيد تزويد نظام إدارة النوعية بالوثائق فيها واحلفاظ على مستوى عال من توافر البيانات . وأحرزت اللجنة تقدمًا كبريًا على 
من حمطات نظام الرصد حمطة  ٥١خيص   ، ُأجنزت رسومات معيارية فيما٢٠١٩حزيران/يونيه  ٣٠اخلاصة بكل حمطة. وحبلول 

  يف املائة من التقارير والسجالت املطلوبة. ٨٩تيح ما نسبته الدويل، وُأ
يها املعارف والتطورات لدى وتتوىل األمانة باســــــتمرار اســــــتعراض وحتديث خرائط الطريق التكنولوجية اليت ُتســــــتوَعب ف  -٣٠

األوســـاط التكنولوجية والعلمية، واحتياجات اجلهات صـــاحبة املصـــلحة، والفوائد املســـتمدة من الشـــراكات االســـتراتيجية. 
ويتيح هذا أن تواكب األمانة التطورات التكنولوجية والتصاميم اهلندسية من اجليل املقبل اليت سوف تنفذها، مبا يؤدى إىل أن 

  م الرصد الدويل أكثر إحكامًا وفعاليًة من حيث التكلفة، ويف الوقت نفسه يعزِّز أداءه وحيافظ على أمهيته. يصبح نظا
تطوير واختبار اجليل التايل من نظم رصــــــد ‘ ١’يف الوقت الراهن اثنان من التطورات التكنولوجية الرئيســــــية، مها:  وجيري  -٣١

حتديد مفهوم لتصـــميم منائط هجينة باعتباره ‘ ٢’حلســـاســـية وتعزيز املوثوقية؛ الغازات اخلاملة اليت تؤدي إىل حتســـني درجة ا
النهج األمثل إلتاحة إمكانية إصــــالح الُعَقد الشــــبكيَّة املنفردة واملكوِّنات الفرعية للنظم املوجودة حتت ســــطح املاء ملحطات 

  املساميع املائية للرصد الصويت املائي.
بذولة وعمليات إعادة تصــــــميم البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات بلوغ درجة عالية من توافر وقد كفلت اجلهود الكبرية امل  -٣٢

جاهزية مجيع معدات ونظم تكنولوجيا املعلومات املســتخدمة. فعلى ســبيل املثال، بلغ مســتوى توافر البىن التحتية اليت تدعم 
لدويل  يانات ا ئة يف ٩٩,٩قدرات التحقق احلرجة ملركز الب ملا يه يف ا ناير إىل حزيران/يون ثاين/ي . ٢٠١٩ الفترة من كانون ال

املختلفة، مبا يف ذلك االحتفاظ مبعدات احتياطية والتخزين اآلمن والتجميع، ُقلِّصـــــــت آثار  النهوجومن خالل توليفة من 
 تعطل األجهزة احلاسوبية واألخطاء البشرية إىل احلد األدىن. 

ستراتيجية  وتتحقق مستويات مرتفعة من توافر  -٣٣ ستمدة من حمطات نظام الرصد الدويل. ويتحقق ذلك من خالل ا البيانات امل
األمانة املتعلقة بالتشــــــغيل واالســــــتدامة، واجلهود املشــــــتركة املبذولة مع الوفود واحلكومات الوطنية ومشــــــغِّلي املحطات 

ا خيص حمطات نظام الرصــــد الدويل ، ظلت مســــتويات توافر البيانات مرتفعة فيم٢٠١٨واملؤســــســــات الوطنية. ويف عام 
يف املائة  ٩٨,٣يف املائة لدى شــبكة حمطات الرصــد الســيزمي الرئيســية، و ٨٧,٨املعتمدة، حيث بلغ متوســط توافر البيانات 
يف املائة لدى  ٨٥,٢يف املائة لدى شبكة حمطات الرصد الصويت املائي، و ٩٠,١لدى شبكة حمطات الرصد دون السمعي، و

ستوى شبكة حمطات ا شعة توافرًا مب صد النويدات امل شبكة ر سجَّلت  ساِعدة. و سيزمي امل صد ال يف املائة (حمطات  ٩٠,٩لر
  .٢٠١٨يف املائة (نظم الغازات اخلاملة) يف عام  ٩٢اجلسيمات) و

وتدعم عقود واتفاقات وترتيبات األنشـــطة الالحقة لالعتماد مشـــغِّلي املحطات يف تشـــغيل وصـــون حمطات نظام الرصـــد الدويل   -٣٤
عقدًا لألنشطة الالحقة لالعتماد ملحطات نظام الرصد الرئيسية املعتمدة. وقد وضعت األمانة  ١٦٤الرئيسية بعد االعتماد. وهناك 

حمطة. ويســـــاعد هذا النهج على إبقاء التكاليف  ١٢٩، يف ٢٠١٨ُنفِّذت، حبلول هناية عام  خططًا موحَّدة للتشـــــغيل والصـــــيانة
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التشـــغيلية عند مســـتوى معقول ويف الوقت نفســـه ضـــمان التمويل الكايف للحفاظ على حســـن صـــيانة املحطات. ويندرج إبقاء 
  يات املشتركة بني األمانة والبلد املضيف. التكاليف التشغيلية ملحطات نظام الرصد الدويل عند مستوى معقول ضمن املسؤول

    
  عمليات التفتيش املوقعي

متثل عمليات التفتيش املوقعي التدبري النهائي من تدابري التحقق مبوجب املعاهدة من أجل تدارك أي شــواغل ممكنة خبصــوص   -٣٥
هدة عا عد دخول امل هدة. وال ميكن اللجوء إىل التفتيش املوقعي إال ب ثال للمعا فاذ. ويكمن الغرض الوحيد من  االمت حيز الن

التفتيش املوقعي يف اســــتجالء ما إذا كان تفجري من تفجريات جتارب األســــلحة النووية أو أي تفجري نووي آخر قد ُأجري 
 على حنو يشكل انتهاكًا للمعاهدة، وكذلك مجع احلقائق اليت قد تساعد على حتديد هوية أيِّ جهة منتِهكة حمتملة. 

رت اللجنة يف بناء نظام التحقق اخلاص بالتفتيش املوقعي وفقًا ملقتضــــيات املعاهدة. وُأحرز تقدم كبري يف تنفيذ خطة عمل واســــتم  -٣٦
التدريب الثالثة للمفتشـــــني. وُأجنز مشـــــروع بناء مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب. وافُتتح املركز  جولةالتفتيش املوقعي وبدء 

  . ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١٩توى من البلد املضيف والدول املوقِّعة وموظفني من األمانة، وُدشَِّن يف مبشاركة ممثلني رفيعي املس
    

  خطة عمل التفتيش املوقعي
مشروعًا مصنَّفًا ضمن الفئات الوظيفية اخلمس الواردة أدناه. وتستند املشاريع إىل الدروس املستبانة  ٤٣تتألف خطة العمل من   -٣٧

، ٢٠١٩األول/ديســــــمرب   . وســــــوف ُتختتم خطة العمل يف كانون٢٠١٤خالل التمرين امليداين املتكامل الذي ُنظِّم يف عام 
 نتائجها كما يلي:وسوف تستعرض أجهزة تقرير السياسات 

   ؛وضع السياسات اخلاصة بالتفتيش املوقعي وصوغ منهجيته وإعداد وثائقه  •
  عمليات التفتيش املوقعي ودعمها؛   •
  تطوير تقنيات التفتيش املوقعي ومعداته؛   •
  إنشاء املفتشية املعنية بالتفتيش املوقعي؛  •
  تطوير البىن التحتية للتفتيش املوقعي.  •

    
  التدريب الثالثة للمفتشني جولة
تدريب الســـابقتني. ال جوليتالتدريب الثالثة، باعتبارها تطويرًا آخر لربنامج التدريب على التفتيش املوقعي، إىل  جولةتســـتند   -٣٨

لة املدى لربنامج التدريب والتمارين اخلاص بالتفتيش املوقعي (الوثيقة  ــــــي إىل اخلطة الطوي ويســــــتند منوذجها األســـــــاس
CTBT/PTS/INF.475 التدريب األوىل والثانية اللتني ســـبقتا التمرين امليداين  جوليت)، وإىل التقييمات والتوصـــيات املنبثقة عن

 ين املتكامل نفسه. ، وإىل الدروس املستفادة والتجارب املكتسبة منهما، وكذلك إىل التمرين امليدا٢٠١٤املتكامل لعام 

التدريب املقترحة وتنفيذها. ويف وقت الحق، عممت األمانة  جولة بشــــأن الفريق العامل يف دورته الســــادســــة واألربعني اتفقوقد   -٣٩
التدريب الثالثة للتفتيش املوقعي للمفتشني  جولةحني مناسبني للمشاركة يف مذكرة شفوية تدعو مجيع الدول املوقِّعة إىل تسمية مرشَّ 

  ؤهالت. البدالء عن طريق بعثاهتا الدائمة، وفقًا لإلعالن الذي تضمَّن وصفًا للمتطلبات وامل
 تألف من ثالث دوراتي وهو. وحىت اآلن، ُأجنز اجلزء االســــــتهاليل. ٢٠١٦يف تشــــــرين األول/أكتوبر  جولة التدريبوبدأت   -٤٠

: الدورة التمهيدية (مهارات التفتيش األســــــاســــــية)، ودورة الصــــــحة والســــــالمة واألمن، ودورة دعم العمليات امليدانية تدريبية
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، ٢٠١٨األول/أكتوبر   يف تشــــــرين جولة التدريبتيش يف امليدان). وقد بدأ املكوِّن املتقدم من (اللوجســــــتيات ودعم فريق التف
  .٢٠١٩وسوف يستمر حىت هناية عام 

    
  مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب، مبا فيه مرفق خزن املعدات وصيانتها

، وقَّعت األمانة اتفاقًا الستئجار مباين املعهد النمساوي للتكنولوجيا يف سايربسدورف، النمسا، كمنطقة للتخزين ٢٠١٥يف عام   -٤١
املؤقت ملعدات األمانة، بعد إغالق مرفق خزن املعدات وصيانتها يف غونترامسدورف، النمسا. وُأتيح الوصول الكامل إىل املنطقة 

، حيث ُأخليت املنطقة مع فتح املرفق ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٣١، واســتمر اإلجيار حىت ٢٠١٥رب كانون األول/ديســم ١٥يف 
اجلديد خلزن املعدات وصــيانتها. ويشــكِّل مرفق خزن املعدات وصــيانتها أحد مكوِّنات مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب على 

 صلة تطوير وتعزيز نظام التحقق.نطاق األمانة، وسوف تستخدمه مجيع الشَُّعب التقنية ملوا

، على ٢٠١٤ وقررت اللجنة، يف دورهتا الســابعة واألربعني، أن متوِّل تشــييد مركز جديد من رصــيدها النقدي الفائض لعام  -٤٢
 أن ُتقدَّم بقية التمويل من خالل امليزانية العادية.

    
   ٢٠١٧عن إجرائها يف أيلول/سبتمرب التجربة النووية اليت أعلنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 

، حبســـب جســـامة ٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب  ٣كانت التجربة النووية اليت أعلنت عنها مجهورية كوريا الشـــعبية الدميقراطية يف   -٤٣
 ، أكرب بكثري من أي من التجارب اخلمس السابقة. ٦,١موجتها الداخلية البالغة 

  ار املبذول يف إنشائه.وقد اتسم أداء نظام التحقق حبسن التوقيت والفعالية، وأثبت أنه يستحق االستثم  -٤٤
جِّ  -٤٥ دقائق من   ٨,٥، وقد وقعت بعد ٤,١املوجة الداخلية ألوالها  وبلغت جســــامةلت عدة هزات الحقة. وإضــــافًة إىل ذلك، ســــُ

  .٢٠١٨و ٢٠١٧التجربة النووية. واستمر نشاط اهلزات الالحقة يف منطقة موقع التجربة طوال عامْي 
يل التجربة املعلن عنها، وُأطلعت الدول املوقِّعة على البيانات يف الزمن شــــبه احلقيقي. واكتشــــفت مرافق نظام الرصــــد الدو  -٤٦

وتلقَّت الدول املوقِّعة نواتج البيانات املســـتعَرضـــة يف اآلجال املحددة. كما عقدت اللجنة جلســـات إحاطة إعالمية ملناقشـــة 
  نتائج نظام التحقق.

صد الدويل  -٤٧ ستجابة كل من نظام الر ضج الكامل. وأظهرت ا ستوى الن  ومركز البيانات الدويل لالختبار قرب قدراهتما من م
أكدتا احلاجة املستمرة إىل   وإضافًة إىل ذلك، أكَّدت التجربتان أمهية آلية التفتيش املوقعي كعنصر مكمِّل لنظام التحقق، كما

  اختبار النظام والتحقق من صالحيته.
ــــــريعًا وقويًّا. فقد أدانت بلدان عديدة التجارب النووية، واعتربت أن وكان رد الفعل الدويل إزاء التجر  -٤٨ بتني املعلن عنهما س

شعبية الدميقراطية إىل  سلم واألمن الدوليني. ودعت تلك البلدان مجهورية كوريا ال شكِّل هتديدًا خطريًا لل مثل تلك األفعال ت
  دة فورًا.وقف إجراء أي جتارب أخرى وإىل التوقيع والتصديق على املعاه

    
   ضمان النوعية ورصد األداء

ــــــتمرار من خالل نظامها إلدارة النوعية، الذي يشــــــمل كل عملياهتا   -٤٩ تأخذ األمانة على عاتقها زيادة الفعالية والكفاءة باس
رات ومنتجات عملها اليت تســــاهم يف حتقيق هذا اهلدف. وتتمثل إحدى وظائف نظام إدارة النوعية يف حتديد وتطبيق  مؤشــــِّ
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األداء الرئيســية لتقييم هذه العمليات واملنتجات. والغرض الشــامل من نظام إدارة النوعية هو العمل على حتقيق هدف الوفاء 
 على الدوام مبتطلَّبات نظام التحقق.

ة العادية، حبيث تكون وقد أرست األمانة إطار رصد األداء واختباره من أجل إجياد ثقافة ُترَصد فيها النوعية يف إطار األنشط  -٥٠
اجلهات املعنية، مثل الدول املوقِّعة ومراكز البيانات الوطنية، على ثقة بأن اللجنة متتثل للمتطلبات املنصوص عليها يف املعاهدة 
 والربوتوكول امللحق هبا. ويف إطار هذه العملية، جتتمع مراكز البيانات الوطنية اليت تســتخدم نواتج وخدمات مركز البيانات

  الدويل يف حلقات عمل سنوية من أجل إبداء تعقيباهتا.
 ٢٠١٨أيار/مايو   ١٠إىل  ٦، اليت ُعقدت يف الفترة من ٢٠١٨وشـــاركت يف تنظيم حلقة عمل مراكز البيانات الوطنية لعام   -٥١

قة العمل يف توفري ملتقى يف اجلزائر العاصــــــمة، اجلزائر، حكومُة اجلزائر وحمافظة الطاقة الذرية التابعة هلا. ومتثلت أهداف حل
خلرباء مراكز البيانات الوطنية لتبادل اخلربات يف االضطالع مبسؤولياهتم يف جمال التحقق، وتقدمي تعقيبات على مجيع جوانب 

  ما توفِّره األمانة من بيانات ونواتج وخدمات ودعم.
سلسلة من التماري  -٥٢ ن اخلاصة باستعداد مراكز البيانات الوطنية أجرهتا ومت التوصل إىل تبادالت للخربات واملعارف من خالل 

تلك املراكز، وســـــوف تســـــتمر يف املســـــتقبل. ومتثل هذه التمارين خطوة أخرى إىل األمام على طريق "منحىن التعلُّم" كي 
 تكنولوجيات تضـــــطلع مراكز البيانات الوطنية بواجباهتا يف جمال التحقق، وتعزيز احلوار والتعاون بني اخلرباء املعنيني بشـــــىت

  الرصد املتعلقة باملعاهدة واألمانة.
    

    ٢٠١٩مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام  :معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
انطالقًا من الوعي بااللتزام الذي تضــــــعه املادة الرابعة من املعاهدة على عاتق الدول األطراف بأن تتعاون مع املنظمة "يف   -٥٣

ـــيت عملية مؤمتر  حتســـني نظام التحقق، ويف فحص إمكانات التحقق اليت تنطوي عليها تكنولوجيات رصـــد إضـــافية"، ُأرس
من أجل املشاركة يف العمل مع األوساط  ٢٠٠٦ص بالعلم والتكنولوجيا يف عام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية اخلا

 البحثية العلمية والتكنولوجية العاملية. 

ستمرت هذه العملية يف حزيران/يونيه   -٥٤ سنتني  ٢٠١٩وا سلسلة من املؤمترات اليت ُتعقد مرة كل  ضمن  سابع  بانعقاد املؤمتر ال
 ١ ٠٠٠، فيينا، بدعم من االحتاد األورويب. وتضــمَّن املؤمتر، الذي حضــره أكثر من وتســتضــيفها اللجنة يف قصــر هوفبورغ

حلقة نقاش، وجلسة افتتاحية حضرها مدعوون  ١٩ملصقًا حبثيًّا، و ٥٧٥عرضًا إيضاحيًّا شفويًّا، وأكثر من  ١٢٨مشارك، 
سياسيًّا ودبلوماسيًّا. وأتاح املؤمت ر حمفًال حتافظ اللجنة من خالله على درجة الوعي رفيعو املستوى، مما أكسب املؤمتر مغزى 

بالتكنولوجيات الناشـئة ذات الصـلة بالتحقق من االمتثال للمعاهدة. واسـتكشـف املؤمتر منهجيات لرصـد أداء نظام التحقق، 
ص صيانة مرافق الرصد ذات ال سامهون يف تركيب و صلة بتنمية القدرات وتثقيف وتدريب َمن ي ضيع املت لة ويف ونظر يف املوا

ســـلَّط الضـــوء على رصـــد التفجريات النووية يف الســـياق العاملي، وركَّز بصـــفة خاصـــة على  معاجلة البيانات وحتليلها. كما
سائل  سبل وو شة  شخصيات البارزة لالجتماع ومناق شباب املنظمة. وكان احلدث فرصة لفريق ال شطة لفريق  شاركة الن امل

  خوهلا حيز النفاذ.تعزيز إكساب املعاهدة الطابع العاملي ود
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   بناء القدرات والتدريب بنيالدمج املتكامل 
تويل اللجنة أمهية كبرية للتدريب وبناء القدرات من أجل حتســــني قدرة الدول املوقِّعة على الوفاء فعليًّا مبســــؤولياهتا اخلاصــــة   -٥٥

شاركتها يف نظام  ستعمال بيانات نظام بالتحقق مبوجب املعاهدة، واالستفادة الكاملة من م صًا من خالل ا التحقق، وخصو
 الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل (من أجل التحقق وكذلك من أجل تطبيقاهتا املدنية والعلمية).

ًا وإضـــافًة إىل أســـاليب التدريب التقليدية، توفر تكنولوجيات املعلومات واالتصـــاالت، ومنها مثًال التعلم اإللكتروين، فرصـــ  -٥٦
أرحب لتوســـيع نطاق أنشـــطة بناء القدرات ومواصـــلة تعزيزها. وُتقدَّم خدمات التدريب وبناء القدرات للدول املوقِّعة اليت 

مســتخدمًا مأذونًا له  ١ ٨٨٠تتاح هلا ســبل الوصــول إىل بيانات نظام الرصــد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل (حنو 
دولة)، وللدول اليت لديها اإلمكانية ولكنها تســــتخدم  ٤٨س لديها تلك اإلمكانية (دولة)، وكذلك للدول اليت لي ١٣٦من 

  املعلومات على نطاق حمدود. 
ويســــتهدف التدريب فئات متنوعة من املســــتفيدين، أي مشــــغِّلي حمطات نظام الرصــــد الدويل واملوظفني التقنيني يف مراكز   -٥٧

منيطة  ٥١ملســؤولني والدبلوماســيني وموظفي األمانة. ويف الوقت الراهن، ُتتاح البيانات الوطنية ومفتِّشــي التفتيش املوقعي وا
من موظفي مراكز  ٥ ٥٠٠، ُدرَِّب أكثر من ١٩٩٩منها باللغات الرمسية لألمم املتحدة. ومنذ عام  ٣٢للتعلم اإللكتروين، 

من األحداث املتصــلة مبراكز  ٢٠ســنويًّا حنو  دولة موقِّعة. ويشــمل برنامج التدريب احلايل ١٨٣البيانات الوطنية التقنيني من 
  البيانات الوطنية ومشغِّلي املحطات، فيما خيص األنواع األربعة من التكنولوجيات. 

وُتعترب احلاجة إىل االســـتثمار يف اجليل املقبل من اختصـــاصـــيي عدم االنتشـــار النووي ونزع الســـالح النووي حمركًا رئيســـيًّا   -٥٨
جنة. وهتدف هذه األنشـــــطة إىل توســـــيع نطاق املعرفة باملعاهدة وتطوير القدرات لدى الدول املوقِّعة لألنشـــــطة التثقيفية لل

للتصدِّي بفعالية للتحديات السياسية والقانونية والتقنية والعلمية اليت تواجه املعاهدة ونظام التحقق اخلاص هبا. ولتحقيق هذا 
عارف والتدريب، وتكملتها بنمائط تدريبية ختص مســائل بعينها، وقاعدة اهلدف، واصــلت اللجنة تطوير بوابتها اخلاصــة بامل

بيانات للموارد واملواد املتصـــلة باملعاهدة، وأرشـــيف باملحاضـــرات املتعلقة باملعاهدة والعلوم والتكنولوجيا اليت تدعم نظامها 
تتيح  iTunes Uية ومفتوحة على تطبيق التحققي. وُتَعدُّ اللجنة أيضــــــًا أول منظمة دولية أمنية تؤســــــس منصــــــة تعليمية جمان

للمســتخدمني االطِّالع على حماضــرات ووثائق وملفات للعروض اإليضــاحية بشــأن اجلوانب الســياســاتية والقانونية والتقنية 
  زيل تلك املواد.والعلمية للمعاهدة، وتن

عاهدة ودليلها التعريفي باملعاهدة املتاحْين لالطالع العام، كما أعادت اللجنة تطوير منائطها اخلاصــــــة بالتعلُّم اإللكتروين يف جمال امل  -٥٩
وحدَّثتهما باســــــتخدام إطار حديث للتعلُّم اإللكتروين. وســــــوف تســــــاعد هذه املجموعة من النمائط املطوَّرة حديثًا على هتيئة 

شـــباب املنظمة على بوابتها.  أصـــحاب املصـــلحة للمبادرات التثقيفية للمنظمة، ودعم أنشـــطة التوعية، وحتســـني آلية توجيه فريق
  وسوف ُتستخدم النمائط أيضًا من أجل إذكاء الوعي والتواصل مع اجلمهور، وميكن إتاحتها كي ُتدرج يف املناهج األكادميية. 

ية علوم معاهدة احلظر الشـــــــامل للتجارب النووية يف الفترة من   -٦٠ ــــــ ية لدبلوماس ثان ندوة ال يار/مايو إىل  ٢١وُعقدت ال  ١أ
شخصًا للمشاركة يف الندوة، شارك العديد منهم عرب املجال االفتراضي من  ٣٥٠. وَتسجَّل أكثر من ٢٠١٨ن/يونيه حزيرا

خالل بوابة املعارف والتدريب التابعة للمنظمة. وكان املشــاركون ينتمون إىل مجيع املناطق اجلغرافية للمعاهدة. واســتهدفت 
ــــــلم واألمن الدوليني وحفز البحث واالبتكار التعاونيني بشــــــأن علوم  الندوة إذكاء الوعي العام مبســــــامهة املعاهدة يف الس

من أعضاء  ٤٠وتكنولوجيا رصد التجارب النووية. وركزت أيضًا بوجه خاص على إشراك الشباب، حيث شارك أكثر من 
كما شارك العديد  فريق شباب املنظمة يف املناقشات كمحاورين أو كمسامهني يف احلوار من موقعهم يف صفوف اجلمهور.

  من أعضاء فريق الشخصيات البارزة، وأثروا املناقشات خبرباهتم.
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واشتمل احلدث، الذي استمر على مدى أسبوعني، على طائفة واسعة من جلسات املناقشة املواضيعية والدينامية، ومتارين املحاكاة   -٦١
أيار/مايو، ُألقيت  ٢٥ولوجيا. ويف جلســــة رفيعة املســــتوى ُعقدت يف العملية، ورحلة ميدانية إىل معهد الذرَّة يف جامعة فيينا للتكن

كلمات رئيسية من هيئة مكوَّنة بالكامل من اإلناث، مبن فيهن السيدة كارين كنايسل، الوزيرة االحتادية لشؤون أوروبا واالندماج 
جيا والبيئة يف كوبا؛ والسيدة إيزومي ناكاميتسو، واخلارجية يف مجهورية النمسا؛ والسيدة إلبا روسا برييس ، وزيرة العلم والتكنولو

ممثلة األمم املتحدة الســــامية لشــــؤون نزع الســــالح. وُعقد أيضــــًا حوار بني اخلرباء بعنوان "تقييم الســــياق األمين العاملي الراهن: 
بادرة التهديد النووي النجاحات والتحديات والســــبل املمكنة للمضــــي ُقدمًا"، شــــارك فيه الســــيد ديزموند براون، نائب رئيس م

ووزير الدولة الســـابق لشـــؤون الدفاع يف اململكة املتحدة، والســـيدة ميشـــيل ندياي، مديرة برنامج أفريقيا للســـالم واألمن مبعهد 
  دراسات السالم واألمن ورئيسة أمانة منتدى تانا الرفيع املستوى بشأن األمن يف أفريقيا.

عالمية لفائدة ممثلني حكوميني من دول غري مصــدِّقة على املعاهدة. وشــارك يف الزيارة حنو وُأجريت باالقتران بالندوة زيارة إ  -٦٢
دولة غري مصــدِّقة. كما التقوا، إضــافًة إىل املشــاركة يف كامل برنامج الندوة، باألمني  ٢٢من املرشــحني احلكوميني من  ٤٠

  التصديق على املعاهدة.التنفيذي وتبادلوا معه اآلراء بشأن املسائل ذات الصلة بإمكانية 
ودجمت اللجنة، بناًء على خربهتا يف تنظيم الدورات املتعلقة بالســــياســــات اخلاصــــة باملعاهدة لفائدة الدبلوماســــيني ومقرِّري   -٦٣

السياسات الناشئني، وكذلك على تواصلها مع األوساط األكادميية، دورات وحلقات عمل بشأن دور املعاهدة يف جمال نزع 
  . ٢٠١٩م االنتشار يف مؤمتر املعاهدة للعلم والتكنولوجيا لعام السالح وعد

ـــتضـــافت اللجنة دورة بشـــأن املعاهدة يف   -٦٤ ـــتمر الدعم ملبادرة األمم املتحدة للزماالت يف ميدان نزع الســـالح، حيث اس واس
  .٢٠١٩. وجيري اإلعداد لدورة أخرى ُتعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 

    
   لتوعيةوالتواصل أنشطة ا

لتوعية اليت تضـــطلع هبا اللجنة إىل التشـــجيع على توقيع املعاهدة والتصـــديق عليها، وتعزيز فهم أهدافها واهتدف أنشـــطة التواصـــل   -٦٥
ية والعلمية لتكنولوجيات التحقق.  ملدن ها ونظامها التحققي، عالوًة على تعزيز فهم وظائف اللجنة، وترويج التطبيقات ا ومبادئ

 وي تلك األنشطة على التفاعل مع الدول واملنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية ووسائط اإلعالم واجلمهور العام. وتنط

 فلئنوجيري معظم التفاعل مع الدول للتوعية باملعاهدة والترويج للتوقيع والتصديق عليها يف سياق املشاورات الثنائية واملراسالت.   -٦٦
اخا كان يركز تركيزًا فإنه جيري للمعاهدة والدول اليت تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل،  ٢على الدول املدرجة يف املرفق  صًّ
. وإضافًة إىل احلوار املنتظم مع ٢٠١٧الدول تقريبًا يف سياق جهود التوعية اليت تبذهلا اللجنة منذ أيلول/سبتمرب  التواصل مع مجيع

نا واملمثليات الك لدائمة يف فيي نة بزيارات إىل عدد من العواصــــــم. البعثات ا نة يف برلني وجنيف ونيويورك، قام موظفو األما ائ
  وُأجريت أيضًا مشاورات، على كل املستويات، على هامش مؤمترات عاملية وإقليمية ودون إقليمية ولقاءات أخرى. 

ركني من الدول املوقِّعة وغري املوقِّعة على وتنظم األمانة عددًا من األحداث واألنشــــطة اليت تتيح التشــــاور الثنائي مع املشــــا  -٦٧
 ٢٠١٨الســواء. فعلى ســبيل املثال، ُعقدت حلقة عمل إقليمية للدول الواقعة جنوب املحيط اهلادئ يف تشــرين الثاين/نوفمرب 

  يف ملبورن، أستراليا، هبدف تيسري اجلهود الرامية إىل استكمال عملية تصديق عدة دول يف املنطقة.
للجنة االســــــتفادة من املؤمترات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من التجمعات من أجل تعزيز فهم املعاهدة وواصــــــلت ا  -٦٨

والدفع ُقدمًا بدخوهلا حيِّز النفاذ وبناء نظام التحقق. فقد ُمثِّلت اللجنة يف اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالحتاد 
ورة الثانية للجنة التحضــريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشــار األســلحة النووية الســتعراض املعاهدة عام الربملاين الدويل، والد

، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واالحتاد األفريقي، واملفوضية األفريقية للطاقة النووية، ومنظمة حلف مشال األطلسي، ٢٠٢٠
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، واجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنتها األوىل، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصــــــناعية
  ، ومؤمتر طوكيو الدويل املعين بالتنمية األفريقية، واألكادميية العاملية للعلوم.نكوفونيةاللفرواجلرمية، واجلمعية الربملانية 

األمني التنفيذي بعدد من رؤســـاء وكبار مســـؤويل املنظمات الدولية واإلقليمية، وخالل تلك االجتماعات واملؤمترات، التقى   -٦٩
لدول  عة ا جلام عام  لدويل، واألمني ال عام لالحتاد الربملاين ا لدويل، واألمني ال ملدين ا عام ملنظمة الطريان ا كان منهم األمني ال

ة االحتاد األفريقي، ورئيس اللجنة األفريقية للطاقة العربية، واملدير العام ملنظمة حظر األســــــلحة الكيميائية، ورئيس مفوضــــــي
النووية، واألمني العام ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واألمني العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، واملدير 

معية العامة لألمم املتحدة، وممثلة األمم املتحدة، ورئيس اجل  العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصــــناعية، واألمني العام لألمم
سية، واملمثل اخلاص  سية للجمعية الربملانية للبلدان الناطقة بالفرن سيا سالح، ورئيس اللجنة ال شؤون نزع ال سامية ل املتحدة ال

  بالنيابة لألمم املتحدة جلمهورية أفريقيا الوسطى.
لتوعية واى واملحادثات الثنائية الرفيعة املستوى عنصرًا أساسيًّا يف جهود التواصل وُتَعدُّ مشاركة األمني التنفيذي يف األحداث الكرب  -٧٠

مسا، اليت تبذهلا األمانة الفنية. ومشلت تلك األنشطة ما يلي: منتدى التعاون األمين التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا (فيينا، الن
)؛ مؤمتر ميونيخ األمين ٢٠١٩ومتوز/يوليه  ٢٠١٨  ســرا، شــباط/فرباير)؛ مؤمتر نزع الســالح (جنيف، ســوي٢٠١٨شــباط/فرباير 

)؛ املؤمتر الرابع للدول األطراف يف معاهدة بليندابا (أديس أبابا، ٢٠١٩وشــــــباط/فرباير  ٢٠١٨(ميونيخ، أملانيا، شــــــباط/فرباير 
انتشــــار األســــلحة النووية الســــتعراض )؛ اجتماع اللجنة التحضــــريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم ٢٠١٨  إثيوبيا، آذار/مارس

)؛ حلقة العمل اإلقليمية بشـــأن دبلوماســـية العلوم اليت نظمتها ٢٠١٨(جنيف، ســـويســـرا، نيســـان/أبريل  ٢٠٢٠املعاهدة يف عام 
ة األمريكية أكادميية العلوم يف جنوب أفريقيا، واملكتب اإلقليمي ألفريقيا جنوب الصـــــحراء التابع لألكادميية العاملية للعلوم، والرابط

)؛ االجتماع الســــــنوي للمنظمة األفريقية للمالحة اجلوية والفضــــــاء ٢٠١٨للنهوض بالعلم (بريتوريا، جنوب أفريقيا، أيار/مايو 
ية للجمعية الربملانية ٢٠١٨(باريس، فرنســــــا، حزيران/يونيه  ياســــــ   (مدينة كيبيك، كندا، متوز/ للفرانكفونية)؛ اللجنة الســــــ

الرفيع املســـــتوى للجمعية العامة لالحتفال باليوم الدويل ملناهضـــــة التجارب النووية وتروجيه (نيويورك، )؛ االجتماع ٢٠١٨يوليه 
سبتمرب  )؛ االجتماع الوزاري التاسع ألصدقاء معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ٢٠١٨الواليات املتحدة األمريكية، أيلول/

)؛ منتدى طانا الرفيع املســــــتوى الثامن املعين باألمن يف أفريقيا ٢٠١٨بتمرب (نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، أيلول/ســــــ
)؛ يوم االحتفال بالذكرى املئوية لالحتاد الدويل للجيوديســيا واجليوفيزياء (باريس، فرنســا، ٢٠١٨دار، إثيوبيا، نيســان/أبريل   (حبر

  ).٢٠١٩(فونافويت، توفالو، آب/أغسطس  لقادة منتدى جزر املحيط اهلادئ اخلمسني)؛ االجتماع ٢٠١٩متوز/يوليه 
كما حضـــر األمني التنفيذي عدة مؤمترات واجتماعات وحلقات دراســـية أخرى ألقى خالهلا كلمات رئيســـية أو شـــارك يف   -٧١

حلقات نقاش أو مناقشــــــات بشــــــأن املعاهدة. وخالل هذه املؤمترات واالجتماعات واحللقات الدراســــــية حول العامل ويف 
عقودة يف فيينا، التقى األمني التنفيذي بعدد من الشـــخصـــيات البارزة من األوســـاط األكادميية واملؤســـســـات االجتماعات امل

الفكرية الرائدة والكيانات غري احلكومية األخرى. كما حضـــر أحداثًا تتعلق بعدم االنتشـــار النووي ونزع الســـالح النووي 
  نظمتها فرادى احلكومات. 

تعزيز األعمال التحضــريية لتنفيذ املعاهدة على املســتوى الوطين من خالل برناجمها اخلاص بتقدمي الفنية املؤقتة وواصــلت األمانة   -٧٢
املســـاعدة التشـــريعية إىل الدول خبصـــوص التدابري اليت يتعني اختاذها وفقًا للمادة الثالثة من املعاهدة. ووزعت األمانة تشـــريعات 

  هي متاحة على املوقع الشبكي العمومي للمنظمة.منوذجية وتعليقات على نطاق واسع، و
وُيضـــطلع جبزء كبري من األنشـــطة التوعوية للجنة باســـتخدام التربعات املقدمة من الدول املوقِّعة. ومن بني األنشـــطة اليت نفذهتا   -٧٣

ت التقنية للجنة، ومتويل صيانة األمانة استنادًا إىل تلك التربعات مشروع تيسري مشاركة خرباء من البلدان النامية يف االجتماعا
وتشــــغيل حمطات الرصــــد الســــيزمي املســــاِعدة يف البلدان النامية، ومن مثَّ تعزيز قدرات معاجلة البيانات وتوافرها لفائدة الدول 
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به اللجنة  املوقِّعة. وُقدِّمت تربعات أيضــــــًا من أجل التدريب على بناء القدرات يف البلدان النامية وتعزيز فهم العمل الذي تقوم
مع التركيز بوجه خاص على جيل الشباب، مبا يف ذلك فريق شباب املنظمة اآلخذ يف التوسع، وتطبيقات وتطوير تكنولوجيات 
 التحقق اخلاصة باملعاهدة، واملنافع املجنية من عضوية اللجنة، مبا يف ذلك املزايا املحتملة املستمدة من التطبيقات املدنية والعلمية

  ت التحقق.لتكنولوجيا
ــائط اإلعالم واملجتمع املدين   -٧٤ وواصــلت األمانة الترويج للمعاهدة ونظام التحقق اخلاص هبا عن طريق التفاعل مع الدول ووس

واملؤســســات التعليمية والعلمية وجممعات الفكر واجلمهور العام. وبفضــل اتباع هنج اســتباقي وحمدد اهلدف، حظيت أنشــطة 
من التغطية اإلعالمية فيما خيص مناســــبات رئيســــية، مثل الندوة الثانية لدبلوماســــية علوم معاهدة توعية اجلمهور بقدر كبري 

. وتشــــــكل األفالم والصــــــور ٢٠١٩احلظر الشـــــــامل للتجارب النووية ومؤمتر العلم والتكنولوجيا اخلاص باملنظمة لعام 
توعية اليت تضطلع هبا املنظمة. وقد َتواصل تطوير واخلصائص التفاعلية والرسوم املتحركة مسات بارزة يف أنشطة التواصل لل

املوقع الشــبكي العمومي ومنصــات وســائط التواصــل االجتماعي للوصــول إىل فئات جديدة من اجلمهور، مبا يف ذلك جيل 
وســائط  . وأدى ذلك إىل زيادة بروز املعاهدة ونظامها التحققي يف٢الشــباب، وال ســيما يف الدول املتبقية املدرجة يف املرفق 

ـــــتمرت التوعية اإلعالمية واألنشـــــطة اإلعالمية  اإلعالم املطبوعة والشـــــبكية واملرئية واملســـــموعة يف مجيع أحناء العامل. واس
اجلماهريية األخرى اليت أخذت شــــكل املقاالت ومقاالت الرأي واملقابالت واإلحاطات اإلعالمية واملنشــــورات واألحداث 

  ية. اخلاصة واملعارض والعروض اإليضاح
    

   ملعاهدةمن ااملدنية والعلمية  املنافع
هناك جمموعة من التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق من االمتثال للمعاهدة اليت ميكن أن تنتفع هبا الدول املوقِّعة.   -٧٥

ر أنشــطتها املدنية والعل والنواتجوميكن لوفرة البيانات  مية، مبا يف ذلك، على ســبيل املثال، اإلنذار املتاحة للدول املوقِّعة أن تيســِّ
شر.  بالكوارث الطبيعية واالستعداد هلا، والتنمية املستدامة، والبحوث بشأن تغري املناخ، وتوسيع آفاق املعرفة، وتوفري الرفاه للب

بيانات نظام الرصد الدويل بلدًا سبل الوصول املجاين إىل  ٢٦عقدًا تتيح للباحثني من  ١١٤، ُوقَِّع ما جمموعه ٢٠١١ومنذ عام 
 من خالل املركز االفتراضي الستغالل البيانات.

وكمثال على التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق، اتفقت اللجنة على الشـــــروط اليت ميكن مبوجبها إتاحة البيانات   -٧٦
ستة عشر من تلك  ًابالتسونامي املعترف هبا. وتوجد حالي السيزمية والصوتية املائية التابعة لنظام الرصد الدويل ملنظمات اإلنذار

ــــل إليها بيانات من حنو  ــــر بلدًا حيث ُترس ــــة عش من حمطات نظام الرصــــد  ١٠٠االتفاقات أو الترتيبات املعمول هبا مع مخس
وقيتًا وموثوقية من تلك الدويل. وأكدت منظمات اإلنذار بالتسونامي أن استخدام بيانات نظام الرصد الدويل، اليت ُتَعدُّ أفضل ت

املستمدة من مصادر أخرى، يزيد من قدرهتا على تبيُّن الزالزل اليت ُيحتمل أن تفضي إىل التسونامي وإصدار إنذارات أسرع. 
ضم  صدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية اليت ت شتركة بني الوكاالت املعنية بالت ومن األمثلة األخرى عضوية اللجنة يف اللجنة امل

ن املنظمات األعضـــاء إىل جانب منظمات هلا صـــفة مراقب. وتشـــترك اللجنة يف رعاية خطة اإلدارة املشـــتركة حلاالت م ١٨
الطوارئ اإلشعاعية للمنظمات الدولية. ووفقًا للخطة، يف حالة الطوارئ اإلشعاعية أو النووية، جيوز تعميم بيانات نظام الرصد 

لدويل من يانات ا لدويل ومنتجات مركز الب بادل املعلومات يف  ا لذرية املوحد واآلمن لت قة ا ية للطا لدول لة ا خالل نظام الوكا
  .٢٠١٦حاالت الطوارئ. وُوقَِّع اتفاق تعاون بني اللجنة والوكالة يف هذا الصدد يف عام 
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   اخلالصة
للمعاهدة والنهوض بنظام التحقق اخلاص هبا. ، ُأحرز تقدم كبري يف الترويج ٢٠١٧مؤمتر املادة الرابعة عشــــــرة لعام انعقاد منذ   -٧٧

وَتواصــــــل بروز الدعوة إىل التبكري ببدء نفاذ املعاهدة يف جدول أعمال احلملة الدولية من أجل عدم االنتشــــــار النووي ونزع 
لتشغيلية مما السالح النووي. وقد اقترب نظام التحقق اخلاص باملعاهدة من مرحلة االكتمال حيث َتواصل التحسُّن يف جاهزيته ا

 يزيد من الثقة يف قدرته على كشف أي اختبار لتفجري نووي يف أي بيئة.

 


