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  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

      ٢٠١٧ سبتمرب/أيلول ٢٠، نيويورك
  تةالفنية املؤقَّوثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة 

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

    )٢٠١٧احلظر الشامل للتجارب النووية (نيويورك، 
    املعاهدة

الشامل للتجارب النووية مجيع أنواع التفجريات التجريبية النوويـة، سـواء أكانـت لغـرض عسـكري أم      معاهدة احلظر حتظر   -١
غرض آخر. وهي تشمل مجيع البيئات وال حتدِّد عتبة دنيا يبدأ عندها تطبيـق حـاالت احلظـر. وتـنصُّ ديباجـة املعاهـدة       يِّ أل

  النووية جبميع وجوهه" و"يف عملية نزع السالح النووي". على أنَّ هدفها هو "املسامهة بفعالية يف منع انتشار األسلحة
. ١٩٩٦ وقد تعزَّزت املعاهدة، ومعها املعيار الدويل املتمثل يف عدم جواز إجراء جتارب نووية، منذ اعتماد املعاهدة يف عـام   -٢

عاهـدة. وهـذه هـي الـدول الـيت      للم ٢املدرجة يف املرفـق   ٤٤ولكي يبدأ نفاذ املعاهدة، جيب أن تصدِّق عليها مجيع الدول الـ
ملـؤمتر نـزع السـالح، وسـامهت مـن مث يف املرحلـة النهائيـة مـن التفـاوض علـى            ١٩٩٦شاركت رمسيا يف أعمـال دورة عـام   

) أو مفــاعالت ١٩٩٦املعاهــدة، والــيت تــرد يف قــائميت الــدول الــيت كــان لــديها مفــاعالت للطاقــة النوويــة (يف نيســان/أبريل  
  )، اللتني أعدهتما الوكالة الدولية للطاقة الذرية.١٩٩٥نون األول/ديسمرب للبحث النووي (يف كا

وقد أُحرز تقدُّم كبري حنو بلوغ اهلدف املتمثل يف بدء نفاذ املعاهدة ومشوهلا كل بلدان العامل. إذ وقَّعـت علـى املعاهـدة حـىت       -٣
املادة الرابعة . ومنذ مؤمتر ٢املدرجة يف املرفق  ٤٤دولة من الدول الـ ٣٦دولة، منها  ١٦٦دولة وصدَّقت عليها  ١٨٣اآلن 

  .٢٠١٦، استوىف َبلَدان اثنان، مها سوازيلند وميامنار، إجراءات التصديق اخلاصة هبا يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٥عشرة لعام 
   

    ٢٠١٥مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام 
أجازت أحكام املادة الرابعة عشرة، يف حال عدم بدء نفاذ املعاهدة بعد مضي ثـالث سـنوات علـى الـذكرى السـنوية لفـتح         -٤

باب التوقيع عليها، عقَد مؤمتر للدول اليت صدَّقت عليها حىت ذلك التاريخ للبتِّ بتوافق اآلراء فيما ميكـن اختـاذه مـن تـدابري     
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ليـة التصـديق علـى املعاهـدة وتيسـري بـدء نفاذهـا. ونصـت تلـك املـادة علـى أن ُتـدعى             متسقة مع القانون الدويل لتعجيل عم
  الدول املوقِّعة أيضاً حلضور املؤمتر.

، وشــاركت فيــه أكثــر مــن ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ٢٩يف نيويــورك يف  )١(٢٠١٥وُعقــد مــؤمتر املــادة الرابعــة عشــرة لعــام   -٥
ليـة وإقليميـة، وكـذلك منظمـات غـري حكوميـة. واعتمـد هـذا         وإضافة إىل ذلك، حضـرت عـدة منظمـات دو   دولة.   ٩٠

 املؤمتر إعالناً ختاميا دعا فيه مجيع الدول اليت مل توقِّع و/أو مل تصدِّق بعد على املعاهدة إىل أن تفعل ذلك (مرفق الوثيقـة 
CTBT-Art.XIV/2015/6 املعاهدة.). ويتضمن اإلعالن عدداً من التدابري الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ  

(ج) مـن اإلعـالن اخلتـامي، اخـتريت      ٩، ووفقـاً ألحكـام الفقـرة    ٢٠١٥ويف سياق متابعـة مـؤمتر املـادة الرابعـة عشـرة لعـام         -٦
كازاخستان واليابان، اللتان تولَّتا رئاسة ذلك املؤمتر، لتكونا الدولتني املنسقتني لعملية "تعزيز التعاون، من خالل مشاورات 

، ٢٠١٧آذار/مـارس   ١٣البلـدان املهتمـة، هبـدف اجتـذاب املزيـد مـن التوقيعـات والتصـديقات". ويف          غري رمسية مـع مجيـع  
وأثناء مشاورات غري رمسية ُعقدت يف إطار "عملية املادة الرابعة عشرة" هذه، ُعيِّنت بلجيكـا والعـراق لتـولِّي مهـام الرئاسـة      

  ُيعقد يف نيويورك.الذي س ٢٠١٧يف التحضري ملؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام 
   

    اللجنة التحضريية
دولُ املوقِّعـةُ جلنـة حتضـريية    متهيداً لبدء نفـاذ املعاهـدة وإنشـاء منظمـة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة، أنشـأت الـ             -٧

. والغرض منها هـو النـهوض باألعمـال التحضـريية الضـرورية مـن أجـل تنفيـذ املعاهـدة          ١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ يف
على حنو فعال واإلعداد للدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف املعاهدة. ويبلغ العـدد اإلمجـايل للـدول األعضـاء يف اللجنـة      

  دولة. ١٨٣
أوهلما االضطالع جبميع األعمال التحضريية الالزمة لضمان قدرة نظام التحقـق املتـوخَّى إنشـاؤه    وللجنة نشاطان رئيسيان.   -٨

ا النشـاط الثـاين فهـو التـرويج للتوقيـع علـى املعاهـدة        مبقتضى املعاهدة على أداء مهامه العملياتية عند بـدء نفـاذ املعاهـدة. أمَّـ    
ة التحضريية من هيئة عامـة مسـؤولة عـن توجيـه السياسـات وتضـم كـل        والتصديق عليها حتقيقاً لبدء نفاذها. وتتكوَّن اللجن

  الدول املوقِّعة، ومن أمانة فنية مؤقَّتة تساعد اللجنة على القيام بواجباهتا وتؤدِّي املهام اليت حتدِّدها هلا اللجنة.
   

    تةاألمانة الفنية املؤقَّ
بلداً. وبلـغ   ٨٧موظفاً من  ٢٨٠ة املؤقتة (اختصاراً: "األمانة") ، بلغ عدد موظفي األمانة الفني٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠يف   -٩

موظفاً. وتلتزم األمانة بسياسة تكافؤ فرص العمل، مع تركيز خاص على حتسني متثيل املرأة، خصوصـاً   ١٩١عدد املوظفني 
أة تشـغل وظـائف فنيـة، أي    امـر  ٦٢، كان هنـاك  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠يف اجملاالت العلمية والتقنية يف الفئة الفنية. ويف 

  يف املائة من موظفي هذه الفئة. ٣٢,٤٦ما يعادل 
 ١٩٩٧مليوناً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة. ومنـذ عـام       ١٣٠,٠٩ما مقداره  ٢٠١٧وتبلغ ميزانية اللجنة املعتمدة لعام   -١٠

مليون يورو. ويعادل هـذا   ٧٤٢,٣١و مليون دوالر ١ ١٨٨,٤٥، بلغ جمموع موارد امليزانية ٢٠١٧حىت هناية السنة املالية 
مليــون دوالر، حمســوباً باســتخدام ســعر صــرف َمْيــَزين قــدره  ٢ ١٢٠,٩٩املبلــغ بــدوالرات الواليــات املتحــدة مــا جمموعــه 

يف املائـة للـربامج املتصـلة بـالتحقق، منـها       ٧٩,٦يورو للدوالر الواحد. وُخصصت من هذا اجملمـوع نسـبة قـدرها     ٠,٧٩٦
                                                           

   ٢٠٠١) ويف نيويورك (يف األعوام ٢٠٠٧و ٢٠٠٣و ١٩٩٩ُعقدت مؤمترات املادة الرابعة عشرة السابقة يف فيينا (يف األعوام   )١(
 ).٢٠١٥و ٢٠١٣و ٢٠١١و ٢٠٠٩و ٢٠٠٥و
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يف املائـة) لصـندوق االسـتثمار الرأمسـايل مـن أجـل تركيـب حمطـات نظـام الرصـد            ٢١مليـون دوالر (  ٤٣٤,٨٨مبلغ قـدره  
  الدويل وحتسينها.

، أجنزت اللجنة تنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسـية ميتثـل للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام ضـمن         ٢٠١٤ويف عام   -١١
تثلـة للمعـايري احملاسـبية الدوليـة     ومنذ ذلك احلني، جنحت اللجنة يف إصـدار بيانـات ماليـة مم   حدود امليزانية ويف املوعد املقرر. 

  للقطاع العام ملدة ثالث سنوات متعاقبة وحظيت برأي غري متحفظ من مراجع احلسابات اخلارجي.
   

    نظام التحقق
الـدويل، وعمليـة تشـاور وتوضـيح، وعمليـات      تنصُّ املعاهدة على إنشاء نظام عاملي فريد للتحقـق يتـألف مـن نظـام للرصـد        -١٢

تفتيش موقعي، وتدابري لبناء الثقة. وُترَسل البيانات املستمدَّة من حمطات نظام الرصد الدويل عرب شـبكة سـواتل عامليـة آمنـة     
ومنتجـات   (مرفق االتصاالت العاملي) إىل مركز بيانات دويل ملعاجلتها وحتليلها، وُتتاح للـدول بيانـات نظـام الرصـد الـدويل     

  مركز البيانات الدويل.
   

    نظام الرصد الدويل
خمتـرباً للنويـدات املشـعَّة. ومهمـة هـذه       ١٦حمطـة رصـد و   ٣٢١من املتوخَّى أن يتكوَّن نظام الرصد الدويل من شبكة تضـم    -١٣

جل التحقق من االمتثال املرافق هي إنتاج بيانات لكشف التفجريات النووية. وُتقدَّم هذه البيانات إىل الدول األطراف من أ
  للمعاهدة بعد بدء نفاذها.

، كانــت ٢٠١٧حزيران/يونيــه  ٣٠ل ويتواصــل الســري خبطــى معتدلــة صــوب اكتمــال شــبكة نظــام الرصــد الــدويل. وحبلــو    -١٤
حمطــة باعتبارهــا تفــي  ٢٧٥يف املائــة) مــن حمطــات نظــام الرصــد الــدويل، اعُتمــد منــها رمسيــا   ٩٠حمطــة ( ٢٩٢أقيمــت  قــد
خمتـربان للنويـدات املشـعَّة لتعزيـز القـدرة       ٢٠١٥وإضافة إىل ذلك، اعُتمد منذ أواسط عام صفات اليت حددهتا اللجنة. باملوا

يف املائة)، كما اعُتمد خمتـرب ثـان يف الواليـات     ٨١خمترباً ( ١٣على حتليل اجلسيمات، وبذلك أصبح جمموع عدد املختربات 
(جـزر كروزيـه،    HA4حتليل الغازات اخلاملة. وميثل اعتماد احملطـة الصـوتية املائيـة    لتعزيز قدرات  (RL16)املتحدة األمريكية 

َمْعلماً رئيسيا لنظام الرصد الدويل، إذ أصبح العنصر الصويت املائي من شبكة نظـام الرصـد    ٢٠١٧فرنسا) يف حزيران/يونيه 
تركيـب املزيـد مـن احملطـات. وبعـد االعتـراف        الدويل اآلن مكتمل اإلنشاء وجاهزاً للتشغيل. كما حتقق تقـدم صـوب إمتـام   

ــة يف األعــوام       ــا الشــعبية الدميقراطي ــة كوري ــة َعِقــب األحــداث الــيت جــرت يف مجهوري ــة رصــد الغــازات اخلامل  ٢٠٠٦بأمهي
، ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠وحبلول  ، واصلت األمانة التركيز على تكنولوجيا الغازات اخلاملة.٢٠١٦و ٢٠١٣و ٢٠٠٩و

ـــ   ٣١كيــب كــان قــد مت تر ــة ال نظامــاً  ٢٥ة، اعُتمــد منــها املتوخــاة يف املعاهــد ٤٠نظامــاً مــن نظــم كشــف الغــازات اخلامل
  املائة). يف  ٦٣(

وإىل جانب ذلك، من شأن استمرار الدعم السياسي املقدم من عـدد مـن الـدول املستضـيفة ملرافـق نظـام الرصـد الـدويل أن           -١٥
  مناالً.جيعل اكتمال شبكة نظام الرصد الدويل أقرب 

   
    مركز البيانات الدويل

تتمثل مهمة مركز البيانات الدويل يف دعم أداء الـدول ملسـؤولياهتا اخلاصـة بـالتحقق بتـوفري مـا يلـزم مـن بيانـات ومنتجـات             -١٦
  وخدمات لضمان رصد عاملي فعال بعد بدء نفاذ املعاهدة.
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تشغيله املؤقت، ويدعم الدول املوقِّعة حبصوله من نظام الرصد الدويل على بيانات آنية  ويواصل مركز البيانات الدويل نسق  -١٧
مستمرة وشرائح بيانات خمتارة وأطياف نويدات مشعَّة وإرساهلا إىل هذه الدول. ويعاجل املركز بيانات نظام الرصـد الـدويل   

عملية ملساندة الدول يف الوفاء مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق إىل جانب بيانات األرصاد اجلوية اجملمَّعة ويوزِّع منتجات هذه ال
واملنتجات. ويقدَّم الدعم إىل الدول مـن  تريابايت من البيانات  ١١ويف جهودها املدنية والعلمية. وُيوزَّع سنويا ما متوسطه 

نظــيم دورات تدريبيــة خــالل مكتــب مســاعدة يعمــل باالتصــال احلاســويب املباشــر وتــوفري خــدمات الســتخراج البيانــات وت 
  وحلقات عمل وتقدمي الرباجميات واملعدات احلاسوبية.

ويتلقَّى مرفق االتصاالت العاملي بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الـدويل ويوزِّعهـا. وباسـتخدام توليفـة       -١٨
بلد  ١٠٠صاالت هذا اآلن يغطي أكثر من من التكنولوجيات الساتلية واألرضية وتكنولوجيات اإلنترنت، أصبح مرفق االت

وإقلــيم. وجيــري تشــغيل شــبكات فرعيــة يف مثــاين دول موقِّعــة الســتكمال هــذا املرفــق. وجيــري مــن وقــت إىل آخــر إدخــال  
تعديالت على البىن التحتية املادية واإلجراءات ضماناً السـتمرار املرفـق يف بـث البيانـات واملنتجـات علـى حنـو آمـن بدرجـة          

  يف املائة كل سنة. ٩٩,٥قدرها َتوافُر 
ومن خالل التجربة الدولية املتعلقة بالغازات اخلاملة وحلقة العمل املعنية ببصمات إنتاج النظائر االصـطناعية والـدعم الـذي      -١٩

ات املقدمـة  أتاحه القرار السادس جمللس االحتاد األورويب واملسامهات العينية اليت قدمتها الواليات املتحدة األمريكيـة والتربعـ  
من اليابان، جرت دراسة البصـمة اخللفيـة العامليـة للزينـون املشـع وتـأثري االنبعاثـات االعتياديـة النامجـة عـن عمليـات املرافـق             
النووية على شبكة نظام الرصد الدويل. وجيري بالتشارك مـع أوسـاط الصـناعة بـذل جهـود للتوصـل إىل فهـم أفضـل لتـأثري          

الكشف لدى نظم الغازات اخلاملة التابعة لنظام الرصد الـدويل حساسـة للـتفجريات النوويـة     االنبعاثات لكي تكون قدرات 
  إىل أقصى مدى ممكن.

، أُدخلت على الرباجميات احلاسـوبية تعزيـزات كـبرية أفضـت إىل حتسُّـن نوعيـة نـواتج املعاجلـة األوتوماتيـة          ٢٠١٥ومنذ عام   -٢٠
من خـالل تـدابري متعـددة، تتـراوح مـن ضـبط بـارامترات املعاجلـة إىل زيـادة          لعينات اجلسيمات وإىل خفض أعباء احملللني. و

استخدام األمتتة يف معاجلة النويدات املشعة، أمكن تقليل اإلشارات اإلجيابيـة الزائفـة يف النََّسـق األوتومـايت بنسـبة تزيـد علـى        
ملائـة يف نسـبة عينـات النويـدات املشـعة الـيت       يف ا ١٠٠. وحتقق حتسُّن يزيد مقـداره علـى   ٢٠١٤يف املائة قياساً إىل عام  ٦٠

تعزيزات إضافية أفضت إىل حتسُّن اتساق النتـائج، سـواء    ٢٠١٦وتومايت. وأُجريت يف عام األتعطي نتائج متسقة للتصنيف 
  يف تقارير النويدات املشعة األوتوماتية أو املستعرضة.

. وأفضت تلك العمليـة  ٢٠١٥نات الدويل يف كانون األول/ديسمرب وقد أُجنزت املرحلة األوىل من إعادة هندسة مركز البيا  -٢١
َعْصَرنة اجلوانب الرئيسية لرباجميـات املركـز، مثـل النظـام اخلـاص بتعمـيم بيانـات نظـام الرصـد الـدويل ومنتجـات مركـز             إىل 

وتية املائيــة ودون الســمعية البيانــات الــدويل والرباجميــات الوســيطة الــيت تضــبط املعاجلــة األوتوماتيــة للبيانــات الســيزمية والصــ 
ومنائط الرباجميات اليت تقوم بضبط نوعية األجزاء ذات الشكل املوجي. واسـُتهلت املرحلـة الثانيـة مـن إعـادة هندسـة مركـز        

. وأفضـت هـذه العمليـة إىل تصـميم هيكـل موحَّـد جديـد        ٢٠١٧وأُجنزت يف نيسـان/أبريل   ٢٠١٤يف عام البيانات الدويل 
  ضافية لرباجميات معاجلة بيانات املركز.ترشد به يف عمليات التطوير واالستدامة اإلللرباجميات سوف ُيس

، أجــرت األمانــة توســيعاً كــبرياً للرباجميــة احلاليــة املــوفَّرة ملراكــز البيانــات الوطنيــة مــن أجــل حتليــل البيانــات ٢٠١٦ويف عــام   -٢٢
ئف جديدة، خصوصاً يف جمايل معاجلة البيانات دون السمعية السيزمية والصوتية املائية ودون السمعية، إذ أضافت إليها وظا

واملعاجلة األوتوماتية اآلنية. وتلقى هذا املشروع دعماً ماليا مـن خـالل قـراري جملـس االحتـاد األورويب اخلـامس والسـادس.        
دويل ومنتجات مركز البيانـات  وهذه الصيغة اجلديدة للرباجمية ُتمكِّن مراكز البيانات الوطنية من دمج بيانات نظام الرصد ال

  الدويل مع البيانات املستمدة من احملطات احمللية واإلقليمية ومن سائر الشبكات العاملية.
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    استدامة نظام الرصد الدويل وصيانته
والعناصـر املكوِّنـة لـه وعلـى     وفقاً للمادة الرابعة من املعاهدة، تتوىل األمانة الفنية اإلشراف على تشغيل نظام الرصـد الـدويل     -٢٣

تنسيق هذا التشغيل وتأمينه. وإعداد نظام عاملي للتحقق ليس جمرد بناٍء حملطات، بل هو اتباع هنج مشويل يف إنشاء واستدامة 
نظام يليب متطلبات املعاهدة ويكفل أدىن حد ممكن من أوقات توقُّف مرافق نظام الرصـد الـدويل عـن العمـل. وقـد ازدادت      

املكتسبة يف تشغيل النظام مبرور الزمن، مما أفضى إىل إرساء بنيان هيكلـي السـتدامة النظـام وإىل بـذل جهـود متَّسـقة       اخلربة 
لزيادة فعالية العمليات والصيانة الوقائية واالستراتيجيات اللوجستية واهلندسية والـربامج. وأنشـطة االسـتدامة هـذه ضـرورية      

  عة.للحفاظ على ما استثمرته الدول املوقِّ
، وحتليل الدعم اللوجسيت، وإبرام عقـود دعـم املعـدات،    األنساقواستمرت األمانة يف تطوير خرباهتا الفنية يف جماالت إدارة   -٢٤

حن والتخلــيص اجلمركــي، وختــزين قطــع الغيــار وحتديــد أماكنــها مســبقاً لضــمان تــوافر املعــدات املســتبَدلة واللــوازم     شــوال
استمرت يف جتديد مكونات مرافق نظام الرصد الدويل الـيت بلغـت هنايـة عمرهـا التشـغيلي ويف      االستهالكية يف املوقع. كما 

االستجابة املوقوتة ملتطلبات الصيانة غري املربجمة. وإىل جانب ذلك، ونظراً ملا يؤديه مشغِّلو احملطات من دور حموري يف حل 
ة من توافر البيانات، واصلت األمانة االستثمار يف دورات املشاكل يف املوقع، ومن مث يف املساعدة على ضمان درجات عالي

تدريبية حملية ملشغلي احملطات مصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجاهتم. وجرى تعزيز براجميات الرصـد والتعقُّـب مـن أجـل زيـادة      
  تسهيل مهام رصد وكشف وحتليل ما يقع من حوادث يف شبكة نظام الرصد الدويل.

م الرصـد الـدويل، ترتفـع أيضـاً التكـاليف املرتبطـة باسـتدامتها. ومثـة خمصصـات موجـودة ملواجهـة بلـوغ             ومع منو شبكة نظا  -٢٥
حاالت الذروة يف تقاُدم معدات النظام يف املستقبل املنظور. وإىل جانب ذلك، تضطلع األمانة بدراسة معمقـة لـدورة ُعمـر    

  ثلى الستدامة النظام.حمطات النظام، مبا يف ذلك تكاليفها، من أجل بلوغ الدرجة امل
وتقع مسؤولية تشغيل وصيانة حمطات نظام الرصد الدويل السيزمية املساِعدة علـى عـاتق البلـدان املستضـيفة. ورغـم إحـراز         -٢٦

واملســؤوليات  لــألدوارقـدر مــن التقــدم يف الســنتني األخريتــني، أفضــى إىل حتسُّــن درجــات تــوافر البيانــات وإىل فهــم أفضــل  
مة، يلزم بذل جهود إضافية تشتمل على تعاون وثيق مع الدول املوقِّعة. ويقدم االحتاد األورويب دعماً ماليـا  اخلاصة باالستدا

  وتستضيفها بلدان نامية أو بلدان متر مبرحلة انتقالية.حملطات النظام السيزمية املساِعدة اليت ال تنتمي إىل شبكة أُم 
اخلاصة باملرافق بني اللجنة والدول اليت تستضـيف مرافـق نظـام الرصـد الـدويل أمـراً        وتعترب زيادة عدد االتفاقات والترتيبات  -٢٧

، كانت قـد أُبرمـت اتفاقـات خاصـة     ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠مهما لتوفري الدعم الالزم لسري عمل النظام واستدامته. ويف 
اسـتحداث  اقـات. وقـد ثبتـت شـدة أمهيـة      مـن هـذه االتف   ٤١، وبـدأ نفـاذ   ٨٩دولة من الدول املستضيفة الــ  ٤٩باملرافق مع 

ي للمعدات املورَّدة إىل الدول اليت تستضـيف   وتنفيذ آليات ألغراض التخليص اجلمركي يف الوقت املناسب واإلعفاء الضريب
  مرافق النظام.

لنظـام الرصـد الـدويل     وتستمر األمانة يف التركيز على األنشطة اهلندسية والتطويرية هبدف حتسني متانة مرافق الرصد التابعـة   -٢٨
وتعزيز أداء وقدرات التكنولوجيات املرتبطة هبا. وجيري حتقيق ذلك من خالل تصميم واعتماد وتنفيـذ حلـول طـوال دورة    

  ُعمر حمطات النظام.
خلاصـة  وأُحرز تقدم مهم يف برنامج ضمان/مراقبة النوعية يف شبكة نظام الرصد الدويل. وقد أُجنزت اآلن إجراءات املعايرة ا  -٢٩

بالطور الثالثي للمحطـات الصـوتية املائيـة وأصـبحت معـايرة الطـور الثـالثي لتلـك احملطـات مدَرجـة اآلن يف املعـايرة املقـررة             
للمحطات السيزمية الرئيسية واملساِعدة اليت جترى سنويا بدعم من مشغلي احملطات. وعلى حنو مشابه، يوجـد اآلن برنـامج   
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متقدمـة يف معـايرة احملطـات دون     طعـت أيضـاً أشـواطٌ   مجيـع حمطـات النويـدات املشـعة. وقُ     شامل لضـمان/مراقبة النوعيـة يف  
  السمعية، إذ توجد اآلن قدرات معايرة موقعية يف ثالث من حمطات نظام الرصد الدويل.

لضـمان اسـتدامتها واحلفـاظ     وُيَعدُّ َتوافُر وثائق تقنية حمدَّثة وموثوقة لكل حمطة من حمطات نظام الرصد الدويل أمـراً أساسـيا    -٣٠
، أحـرزت األمانـة تقـدماً كـبرياً يف تزويـد نظـام إدارة النوعيـة بوثـائق         ٢٠١٦على درجة عالية من توافُر البيانـات. ويف عـام   

حمطـة، وُحصـل    ٣٠، كانت قـد أُعـدت جمموعـات كاملـة مـن الوثـائق لــ       ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠خاصة بكل حمطة. ويف 
  حمطة أخرى. ١٩ على معلومات جزئية بشأن

ودأبت األمانة على استعراض وحتديث خرائط الطريق التكنولوجية اليت تسـتوعب املعـارف املوجـودة والتطـورات احلاصـلة        -٣١
واملنـافع املتأتيـة مـن الشـراكات االسـتراتيجية. وأتـاح       يف األوساط التكنولوجية والعلمية واحتياجات اجلهات ذات املصلحة 

هذا لألمانة أن تظل مواكبة ألوجه التقدم التكنولـوجي وللجيـل القـادم مـن التصـاميم اهلندسـية الـيت سـتنفذها، ممـا أدى إىل          
  تكاليفه، مع تعزيز أدائه واحلفاظ على جدواه. وجناعةزيادة متانة نظام الرصد الدويل 

د الكبرية وأنشطة إعادة هندسة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات إىل ضـمان درجـة عاليـة مـن تـوافر مجيـع       وأفضت اجلهو  -٣٢
فعلـى سـبيل املثـال، كانـت درجـة تـوافر البنيـة التحتيـة الداعمـة لقـدرات            معدات ونظم تكنولوجيـا املعلومـات املسـتخدمة.   

يف املائــة يف الفتــرة مــن كــانون الثاين/ينــاير إىل حزيران/يونيــه    ٩٩,٨التحقــق البالغــة األمهيــة لــدى مركــز البيانــات الــدويل   
والتخزين اآلمن والتجميع، أمكن تقليص آثار تعطُّـل  . ومن خالل اجلمع بني ُنهج خمتلفة، مثل التخلص من الزوائد ٢٠١٧

  األجهزة احلاسوبية واخلطأ البشري إىل أدىن حد.
ر البيانات يأخذ بعني االعتبـار نوعيـة البيانـات اخلـام. وقـد أمثـرت عمليـات        ، يستخدم تعريف جديد لتواف٢٠١٣ُومنذ عام   -٣٣

األمانــة واســتراتيجياهتا اخلاصــة باالســتدامة واجلهــود املبذولــة باالشــتراك مــع الوفــود وحكومــات البلــدان ومشــغلي احملطــات 
ام الرصـد الـدويل، ومثـة مبـادرات     واملؤسسات الوطنية. وجيري اآلن حتقيق درجات عالية من توافر البيانات من حمطـات نظـ  

، بلغـت درجـات تـوافر البيانـات     ٢٠١٦موجودة ُيفترض أن تفضي إىل حتسني درجات التوافر يف األمد املتوسط. ويف عام 
يف املائـة. وكانـت درجـة التـوافر يف شـبكيت       ٩٥يف شبكيت احملطات دون السمعية واحملطات السيزمية الرئيسية مـا متوسـطه   

ا التـوايل. أمَّـ  يف املائـة، علـى    ٨٦,٠يف املائـة و  ٨٤,٦ة املائية واحملطات السـيزمية املسـاِعدة يف الفتـرة نفسـها     احملطات الصوتي
يف املائـة   ٩٠,٩يف املائة (يف حمطات اجلسيمات) و ٩٠,٣مستوى قدره  ٢٠١٦ة فقد حققت يف عام شبكة النويدات املشع

  (يف نظم الغازات اخلاملة).
التفاقات والترتيبات اخلاصة باألنشطة الالحقة لالعتماد دعماً ملشغلي احملطات لدى تشغيل وصيانة حمطات وتوفِّر العقود وا  -٣٤

عــدد عقــود األنشــطة الالحقــة لالعتمــاد املربمــة بشــأن حمطــات النظــام نظــام الرصــد الــدويل الرئيســية بعــد اعتمادهــا. ويبلــغ 
غيل وصيانة منمَّطة، بلغ عدد احملطات اليت نفـذهتا حبلـول هنايـة    عقداً. وقد وضعت األمانة خطط تش ١٥٣الرئيسية املعتمدة 

حمطات. وهذا النهج يساعد على إبقـاء تكـاليف التشـغيل عنـد مسـتوى معقـول مـع ضـمان متويـل           ١٠٤ُزهاء  ٢٠١٦عام 
كـاف للحفـاظ علـى ُحســن صـيانة احملطـات. وميثــل إبقـاء تكـاليف تشــغيل حمطـات النظـام عنــد مسـتوى معقـول مســؤولية            

  شتركة بني األمانة والبلد املضيف.م
   

    التفتيش املوقعي
شـواغل حمتملـة بشـأن االمتثـال للمعاهـدة.      أيِّ ميثل التفتيش املوقعي آخر تدابري التحقق يف إطـار املعاهـدة، مـن أجـل تبديـد        -٣٥

تبـيُّن مـا إذا كـان قـد     بعد بدء نفاذ املعاهدة. والغرض الوحيد للتفتيش املوقعي هـو  إالَّ ميكن طلب إجراء تفتيش موقعي  وال
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تفجري نووي آخر، مبا يشكل انتهاكاً للمعاهدة، ومجـع حقـائق ميكـن أن تسـاعد      ي لسالح نووي أو أيُّ حدث تفجري جتريب
  منتهِك حمتمل.أيِّ على حتديد هوية 

اص بالتفتيش املوقعي وفقاً ملقتضيات املعاهدة. وقد أُحرز تقدم كبري يف هذا الشأن مع وتواصل األمانة بناء نظام التحقق اخل  -٣٦
تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالتفتيش املوقعي وبـدء الـدورة الثالثـة لتـدريب املفتشـني، وكـذلك بـدء املشـروع اخلـاص بإنشـاء           

  مرفق دائم لتخزين املعدات وصيانتها.
   

    قعيخطة العمل اخلاصة بالتفتيش املو
  مشروعاً، ُصنِّفت يف مخس فئات وظيفية: ٤٣اسُتهلت خطة العمل بـ  -٣٧

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

   
    الدورة الثالثة لتدريب املفتشني

ترتكــز دورة التــدريب الثالثــة، بصــفتها خطــوة إضــافية يف تطــور برنــامج التــدريب اخلــاص بــالتفتيش املــوقعي، علــى دوريت     -٣٨
التدريب السابقتني. ومنوذجها األساسي ُمستمد من اخلطة الطويلة األمد لربنامج التـدريب والتمـرين علـى التفتـيش املـوقعي      

(CTBT/PTS/INF.475)  ــدريب األوىل    . وتســتند إىل التقييمــات ــدروس والتجــارب املكتســبة مــن دوريت الت والتوصــيات وال
  ، وكذلك من التمرين امليداين املتكامل نفسه.٢٠١٤والثانية، اللتني ُنفِّذتا متهيداً إلجراء التمرين امليداين املتكامل يف عام 

املقترحـة وطريقـة تنفيـذها. وعقـب ذلـك،      وقد وافق الفريق العامل بـاء يف دورتـه السادسـة واألربعـني علـى دورة التـدريب         -٣٩
مــذكرة شــفوية دعتــها فيهــا إىل تســمية مرشــحني مناســبني للمشــاركة يف دورة   وقِّعــةَعمَّمــت األمانــة علــى مجيــع الــدول امل

التدريب الثالثة على التفتيش املوقعي للمفتشني املساعدين عن طريق البعثـات الدائمـة، وفقـاً لإلعـالن الـذي يتضـمن وصـفاً        
  وط واملؤهالت.للشر

. وأُجنـز حـىت اآلن جزؤهـا التمهيـدي. وهـي تتـألف مـن ثـالث دورات:         ٢٠١٦واسُتهلت الدورة يف تشرين األول/أكتـوبر    -٤٠
م العمليـــات امليدانيـــة الـــدورة التمهيديـــة (مهـــارات التفتـــيش األساســـية)؛ ودورة الصـــحة والســـالمة واألمـــن؛ ودورة دعـــ 

  يش يف امليدان).ولوازم متوين فريق التفت (اللوجستيات
   

    املرفق الدائم لتخزين املعدات وصيانتها
، أبرمت األمانة اتفاقاً على استئجار مباين املعهد النمساوي للتكنولوجيا، الكائن يف زايربسدورف، النمسـا،  ٢٠١٥يف عام   -٤١

غوانترامسـدورف، النمسـا،    ت إليواء املعدات بعـد إغـالق مرفـق ختـزين املعـدات وصـيانتها، الكـائن يف       كمنطقة ختزين مؤقَّ
ديـد اإلجيـار   ، وميكـن مت ٢٠١٥ألول/ديسـمرب  كـانون ا  ١٥وأتيحت إمكانية االنتفاع التام مبنطقة التخزين املؤقت ابتداء من 
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. وُتـؤوي منطقـة التخـزين املؤقـت هـذه غالبيـة معـدات التفتـيش املـوقعي وتتـيح القيـام            ٢٠١٩كـانون الثاين/ينـاير    ٣١حىت 
  تبار ومعايرة حمدودة.بأنشطة صيانة واخ

وقد قررت اللجنة يف دورهتا السـابعة واألربعـني متويـل إنشـاء مرفـق جديـد لتخـزين املعـدات وصـيانتها مـن رصـيد فائضـها               -٤٢
  امليزانية العادية. من، على أن توفَّر بقية التمويل ٢٠١٤النقدي لعام 

يف طـور التصـميم. ومـن املقـرر إجنـاز املشـروع يف كـانون         واملرفق اجلديد، الـذي يقـع يف زايربسـدورف، النمسـا، هـو اآلن       -٤٣
  .٢٠١٩الثاين/يناير 

   
    التجارب النووية اليت أعلنت عنها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

واضح للقاعدة الراسخة املتمثلة يف مناهضة التجارب النوويـة، أجـرت مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة يف عـام         يف حتدٍّ  -٤٤
أيلول/سـبتمرب. وقـد أبـرز هـذان احلـدثان مـرة        ٩كـانون الثاين/ينـاير واألخـرى يف     ٦: إحـدامها يف  جتربتني نـوويتني  ٢٠١٦

  أخرى مدى أمهية التعجيل ببدء نفاذ املعاهدة.
  وكان أداء نظام التحقق َحسن التوقيت وفعاالً، وأثبت جدوى االستثمار الذي ُبذل يف إنشائه.  -٤٥
علـى حنـو    وقِّعةق نظام الرصد الدويل، عن التجربتني املعلنتني وُعممت البيانات املتعلقة هبما على الدول املفقد كشفت مراف  -٤٦

منتجات البيانات واستعرضتها ضمن األطـر الزمنيـة احملـددة. كمـا عقـدت اللجنـة جلسـات         وقِّعةشبه آين. وتلقت الدول امل
  ق.إحاطة ملناقشة النتائج اليت خلص إليها نظام التحق

 قدرات النظام واملركز تقترب مـن مرحلـة  أنَّ وأثبت تفاعل نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل مع هاتني التجربتني   -٤٧
آليـة التفتـيش املـوقعي كعنصـر مكمـل لنظـام التحقـق، وضـرورة         دت التجربتان أمهية النضج الكامل. وإىل جانب ذلك، أكَّ

  كد من سالمة عمله.املثابرة على اختبار النظام والتأ
وكان رد الفعل الدويل على التجربتني املعلنتني سريعاً وقويا. فقد أدانتهما دول كـثرية واعتربهتمـا هتديـدين خطرييـن للسـلم        -٤٨

جتـارب إضـافية وإىل   أيِّ واألمن الدوليني. ودعت تلك الدول مجهورية كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة إىل التوقـف عـن إجـراء       
  فوراً إىل التوقيع على املعاهدة والتصديق عليها.املبادرة 

   
    ضمان النوعية ورصد األداء

تعمل األمانة على تعزيـز الفعاليـة والكفـاءة بصـورة مسـتمرة مـن خـالل نظامهـا اخلـاص بـإدارة النوعيـة، الـذي يشـمل كـل                 -٤٩
ــها الــيت تســهم يف أداء مهامهــا. ومــن وظــائف نظــام إدارة     ــواتج عمل ــة حتديــد مؤشــرات األداء الرئيســية  عملياهتــا ون النوعي

ا الغاية العامة للنظام فهي دعم حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف اإليفـاء الـدائم      وتطبيقها من أجل تقييم تلك العمليات والنواتج. أمَّ
  مبتطلبات نظام التحقق.

لنوعية ضمن نطاق األنشطة املعتادة، لكي وقد أنشأت األمانة إطار رصد األداء واختباره من أجل إرساء ثقافة ُترَصد فيها ا  -٥٠
اللجنـة متتثـل للمتطلبـات الـواردة يف     أنَّ ومراكـز البيانـات الوطنيـة، إىل     وقِّعـة تطمئن اجلهـات ذات املصـلحة، مثـل الـدول امل    

ات الـدويل  املعاهدة وبروتوكوهلا. ويف إطار هذه العملية، تلتقي مراكز البيانات الوطنية، اليت تستعمل منتجـات مركـز البيانـ   
  وخدماته، يف حلقات عمل سنوية لتقدمي ما لديها من تعقيبات.
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، كـل  ٢٠١٦ أيار/مـايو  ١٣إىل  ٩، الـيت ُعقـدت يف الفتـرة مـن     ٢٠١٦واستضاف حلقة عمل مراكز البيانات الوطنية لعام   -٥١
ة يف تـوفري حمفـل يتقاسـم فيـه     من مركز البيانات الوطين يف أيرلندا ومعهد دبلـن للدراسـات املتقدمـة. ومتثلـت أهـداف احللقـ      

جتارهبم يف جمال اإليفاء مبسـؤولياهتم املتعلقـة بـالتحقق، وتقـدمي تعقيبـات بشـأن مجيـع جوانـب         خرباء مراكز البيانات الوطنية 
  البيانات واملنتجات واخلدمات وأنشطة الدعم اليت وفرهتا األمانة.

مـن خـالل مـا أجرتـه مراكـز البيانـات الوطنيـة مـن سلسـلة متـارين           وُبلغت آفاق جديدة يف جمال تبادل التجـارب واملعـارف     -٥٢
خاصة جباهزيتها. ومتثل هذه التمارين خطوة إضافية على مسار التعلُّم لكي تـتمكن تلـك املراكـز مـن أداء واجباهتـا املتعلقـة       

  باملعاهدة.بالتحقق، إذ تعزز احلوار والتعاون بني األمانة واخلرباء يف خمتلف تكنولوجيات الرصد اخلاصة 
   

    ٢٠١٧والتكنولوجيا لعام  مؤمتر العلم
مراعاة لاللتزام املنصوص عليه يف املـادة الرابعـة مـن املعاهـدة بـأن تتعـاون الـدول األطـراف مـع املنظمـة "يف حتسـني نظـام               -٥٣

املعنونـة "معاهـدة   عليها تكنولوجيات رصد إضـافية"، أنشـئت العمليـة    التحقق، ويف فحص إمكانات التحقق اليت تنطوي 
مـن أجــل التواصـل مـع أوسـاط البحــوث      ٢٠٠٦والتكنولوجيـا" يف عـام    مل للتجـارب النوويـة: مــؤمتر العلـم   احلظـر الشـا  

بعقد املؤمتر السـادس يف سلسـلة مـؤمترات     ٢٠١٧العلمية والتكنولوجية العاملية. واستمرت هذه العملية يف حزيران/يونيه 
ــة يف قصــ    ــنوية تستضــيفها اللجن ــورغ، إثناس ــة       ر هوفب ــاوية للشــؤون األوروبي ــة النمس ــوزارة االحتادي ــن ال ــدعم م ــا، ب فيين

شـخص، واشـتمل علـى تقـدمي      ٨٠٠واالندماج والشؤون اخلارجية ومن االحتاد األورويب. وحضر املـؤمتر مـا يزيـد علـى     
يعـو  حلقـات نقـاش وجلسـة افتتاحيـة حضـرها مـدعوون رف       ٨ُملصـق حبثـي و   ٤٠٠عرض شفوي وعلى أكثـر مـن    ١٠٠

ــن              ــا يســتجد م ــى م ــرُّف عل ــالً ملواصــلة التع ــة حمف ــؤمتر للجن ــاح امل ــيا. وأت ــيا ودبلوماس ــاراً سياس ــا إط ــروا هل املســتوى وفَّ
تكنولوجيات ذات صـلة بـالتحقق يف إطـار املعاهـدة. واستكشـف املـؤمتر منـهجيات لرصـد أداء نظـام التحقـق. ونظـر يف            

ــدريب     ــيم وت ــدرات وتعل ــة الق ــق بتنمي ــق الرصــد ذات الصــلة     مواضــيع تتعل ــذين يشــاركون يف إنشــاء مراف األشــخاص ال
وحتليلها. وأبرز املؤمتر أيضاً أمهية رصد التفجريات النووية يف سـياق عـاملي، وأكـد بشـكل     وصيانتها ويف معاجلة البيانات 

  خاص على ما قدمه "فريق شباب املنظمة" من مشاركة فعالة.
   

    بناء القدرات املتكامل والتدريب
على اإليفاء الفعلي مبسؤولياهتا اخلاصة  وقِّعةأمهية كبرية للتدريب وبناء القدرات من أجل حتسني قدرة الدول املتويل اللجنة   -٥٤

بالتحقق يف إطار املعاهدة وعلى االستفادة الكاملة من مشاركتها يف نظـام التحقـق، خصوصـاً مـن خـالل اسـتعمال بيانـات        
  لبيانات الدويل (ألغراض التحقق وكذلك ألغراض تطبيقاهتا املدنية والعلمية).نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز ا

وإىل جانــب طرائــق التــدريب التقليديــة، تتــيح تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت، كــالتعلُّم اإللكتــروين، فرصــاً أرحــب    -٥٥
ل املوقِّعة اليت ُتتاح هلـا بيانـات نظـام الرصـد     لتوسيع وزيادة تعزيز أنشطة بناء القدرات. ويوفِّر التدريب وبناء القدرات للدو

دولـة) والـدول الـيت     ١٣٥ون إىل مستعمل مأذون هلـم ينتمـ   ١ ٨٠٠الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل (ما يزيد على 
  دولة) والدول اليت ُتتاح هلا فعالً ولكن استعماهلا للمعلومات حمدود. ٤٨ُتتاح هلا (  ال

طائفة متنوعة من األشخاص، هم مشغِّلو حمطات نظـام الرصـد الـدويل واملوظفـون التقنيـون يف مراكـز       ويستهدف التدريب   -٥٦
البيانات الوطنية واملفتشـون العـاملون يف جمـال التفتـيش املـوقعي واملسـؤولون احلكوميـون والدبلوماسـيون وموظفـو األمانـة.           

ــراهن    ــت ال ــها     ٤٥وتوجــد يف الوق ــروين، من ــة تعلُّــم إلكت ــم املتحــدة. ومنــذ      من ٢٩منيط ــة لألم ــة باللغــات الرمسي ــة متاح يط
دولـة موقِّعـة.    ١٢٠من املوظفني التقنيني العاملني يف مراكز البيانات الوطنية مـن   ١ ٦٠٠، مت تدريب أكثر من ١٩٩٩ عام
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ــامج التــدريب احلــايل ســنويا حنــو    ــة ومــن أحــداث مشــغِّلي احملطــات، وذلــ     ٢٠ويشــمل برن ك مــن مراكــز البيانــات الوطني
  للتكنولوجيات األربع مجيعاً.

وتشكِّل احلاجة إىل االستثمار يف اجليل اجلديد من االختصاصيني يف ميدان منـع االنتشـار النـووي ونـزع السـالح النـووي         -٥٧
علـى نطـاق أوسـع وتطـوير قـدرات       دافعاً رئيسيا ألنشطة اللجنـة التثقيفيـة. وهتـدف هـذه األنشـطة إىل التعريـف باملعاهـدة       

دول املوقِّعة من أجل التصدي بفعالية للتحديات السياسية والقانونية والتقنيـة والعلميـة الـيت تواجـه املعاهـدة ونظـام       ال لدى
واصلت اللجنـة تطـوير "بوابـة املعـارف والتـدريب" التابعـة هلـا، وزوَّدهتـا بنمـائط          التحقق اخلاص هبا. وحتقيقاً هلذا اهلدف، 
ملعاهدة، وبأرشـيف للمحاضـرات   بيانات خاصة باملوارد واملواد التدريبية املتعلقة باتدريب خاصة مبواضيع معينة، وبقاعدة 

تناولت املعاهدة واألسس العلمية والتكنولوجية اليت يرتكز عليها نظـام التحقـق اخلـاص باملعاهـدة. واللجنـة هـي أيضـاً         اليت
، تتـيح للمسـتعملني إمكانيـة    "iTunes U" وقـع أول منظمة دولية معنيـة بـاألمن تنشـئ منصـة تعليميـة جمانيـة ومفتوحـة يف امل       

طالع على احملاضرات والوثائق وملفات العروض اإليضاحية املتعلقـة باجلوانـب السياسـاتية والقانونيـة والتقنيـة والعلميـة       اال
  زيلها. للمعاهدة وتن

ــة    -٥٨ ــوم  "Science and Diplomacy for Peace and Security: the CTBT@20" وُعقــدت النــدوة املتعلقــة باملعاهــدة واملعنون (العل
 شـباط/  ٤كـانون الثاين/ينـاير إىل    ٢٥والدبلوماسية من أجل السالمة واألمـن: املعاهـدة يف سـنتها العشـرين) يف الفتـرة مـن       

، وكانت هـي احلـدث األول يف سلسـلة أحـداث ُنظمـت يف السـنة الـيت تصـادف الـذكرى السـنوية العشـرين            ٢٠١٦فرباير 
إلبرام املعاهدة. واشتملت وقائع الندوة على منائط تعلُّم إلكتروين وعلى ندوة مدهتا أسبوعان ُعقدت يف فيينا وُنظمت علـى  

نترنت. ومشلت املواضيع املتناولة ما يلي: التجارب النوويـة وسـباق التسـلُّح؛ ودور    غرار حلقة دراسية وُبثَّت بثًّا حيا عرب اإل
واخُتتمـت النـدوة بتمـرين قـائم علـى       التسـلُّح املتعـددة األطـراف.    ومراقبةاملعاهدة يف نظام عدم االنتشار النووي؛ والتحقق 

عاهــدة بشــأن طلــب إلجــراء تفتــيش مــوقعي، مكَّــن احملاكــاة اإللكترونيــة يتعلــق مبداولــة مقبلــة للمجلــس التنفيــذي ملنظمــة امل
  املشاركني من تطبيق املفاهيم واألفكار اليت نوقشت أثناء الندوة.

شخصاً من مجيع املناطق اجلغرافية للمعاهدة، حضروا شخصيا أو باالتصال احلاسويب املباشر.  ٦٥٠وشارك يف الندوة قرابة   -٥٩
فيينا، وممثلني ملنظمات دولية أخـرى، ومـوظفني عـاملني يف مراكـز بيانـات وطنيـة،       وضم املشاركون دبلوماسيني عاملني يف 

ومشغلي حمطات، وكذلك أكادمييني وممـثلني ملنظمـات جمتمـع مـدين ووسـائط إعـالم. وُمثِّلـت يف النـدوة مجيـع دول املرفـق           
  الشعبية الدميقراطية.الثاين اليت مل تصدق على املعاهدة واليت مل توقع عليها، باستثناء مجهورية كوريا 

وشهدت الندوة اإلعالن عن إنشاء "فريـق شـباب املعاهـدة"، وهـو شـبكة متعـددة التخصصـات تضـم طُالبـاً واختصاصـيني             -٦٠
  عضو من مجيع املناطق اجلغرافية. ٢٠٠، كان فريق الشباب يضم أكثر من ٢٠١٧فنيني يافعني. وحىت متوز/يوليه 

ــة، مر   -٦١ ــى جتر توعمــدت اللجن ــق     كــزة عل ــها املكتســبة يف تنظــيم دورات للدبلوماســيني وملقــرري السياســات الناشــئني تتعل بت
باجلوانب السياساتية للمعاهدة وكذلك على اخنراطهـا مـع األوسـاط األكادمييـة مـن خـالل تـوفري ملتقيـات أكادمييـة خاصـة           

سات وحلقـات عمـل حـول دور املعاهـدة     املتعلق باملعاهدة جل ٢٠١٧والتكنولوجيا لعام  املعاهدة، إىل تضمني مؤمتر العلمب
يف نزع السالح ومنع االنتشار، وحول إدماج املسائل املتعلقة باملعاهدة يف صـميم املنـاهج الدراسـية. كمـا أُدمـج يف أعمـال       

  املؤمتر برنامج للعلماء الشباب ولفريق شباب املعاهدة.
ت يف ميدان نـزع السـالح، بتنظـيم دورة دراسـية بشـأن املعاهـدة       واستمر تقدمي الدعم ملبادرة األمم املتحدة اخلاصة بالزماال  -٦٢

  .٢٠١٧. وجيري التحضري لدورة أخرى ُتعقد يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٦استضافتها اللجنة يف أيلول/سبتمرب 
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    أنشطة التوعية
الـدول ووسـائط اإلعـالم     تشمل أغراض أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا األمانة ما يلي: زيـادة فهـم املعاهـدة وتنفيـذها لـدى       -٦٣

واجملتمع املدين وعامة النـاس؛ وتشـجيع التوقيـع والتصـديق علـى املعاهـدة، ومـن مث حتقيـق عامليتـها وبـدء نفاذهـا؛ ومسـاعدة             
الــدول املوقِّعــة يف تنفيــذ تــدابري التحقــق علــى الصــعيد الــوطين ويف جــين فوائــد التطبيقــات الســلمية لتكنولوجيــات التحقــق؛  

  عزيز مشاركة الدول املوقِّعة يف أعمال اللجنة.واملساعدة على ت
والتفاعل مع الدول من أجل التوعية باملعاهدة والترويج للتوقيع والتصـديق عليهـا جيـري، يف معظمـه، يف سـياق املشـاورات         -٦٤

امـاً خاصـا للـدول    أولـت اهتم  ٢٠١٥األمانة، يف جهودها التوعوية املبذولة منذ أيلول/سـبتمرب  أنَّ الثنائية واملراسالت. ومع 
باملعاهدة والدول اليت تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدويل، فقد اتصـلت يف هـذا السـياق جبميـع      ٢املدرجة يف املرفق 

الدول تقريباً. وإضافة إىل احلوار املنتظم مع البعثات الدائمـة يف فيينـا ومـع مكاتـب التمثيـل الدبلوماسـي املوجـودة يف بـرلني         
ورك، زار موظفو األمانة عدداً من العواصم. وأجريت أيضاً مشاورات، على مجيـع املسـتويات، علـى هـامش     وجنيف ونيوي

  مؤمترات عاملية وإقليمية ودون إقليمية ولقاءات أخرى.
. فعلـى  موقِّعـة ودول غـري   موقِّعـة وتنظم األمانة عدة أحداث وأنشطة تتيح إجراء مشـاورات ثنائيـة مـع مشـاركني مـن دول        -٦٥

، حلقة دراسية لتيسري مـا تبذلـه حكومـة ميامنـار مـن جهـود       ٢٠١٦متوز/يوليه  ٧و ٦سبيل املثال، ُعقدت يف ميامنار، يومي 
الستكمال عملية التصديق. وألقى الكلمة االفتتاحية، عن اجلانب امليامناري، وزير الدولة للشؤون اخلارجية، أُو كيـاو تـني.   

اخلارجيــة ووزارة الــدفاع ووزارة النقــل واالتصــاالت ووزارة التعلــيم والنيابــة  وحضــر احللقــة موظفــون مــن وزارة الشــؤون
  العامة. وترأَّس وفد األمانة مدير شعبة التفتيش املوقعي. واشتركت أستراليا يف تنظيم احلدث.

النـرويج واهلنـد   عاملاً من باكستان والصني و ٤٠، التقى يف بيجني، الصني، حنو ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٨و ٢٧ويف   -٦٦
والواليات املتحـدة األمريكيـة واألمانـة يف حلقـة العمـل الثانيـة للتفاعـل املباشـر بـني العلمـاء، الـيت ُموِّلـت مـن خـالل منحـة                

حمفـالً إلجـراء مناقشـات    خمصصة ألغراض التنمية ونزع السالح قدمتها وزارة الشؤون اخلارجية النروجيية. ووفَّـرت احللقـة   
باملعاهـدة، وكـذلك لتنميـة القـدرات يف اجملـاالت التقنيـة املتعلقـة بـالتحقق يف          ٢علماء مـن دول املرفـق    تقنية موضوعية بني

التجارب النوويـة يف  إطار املعاهدة. وكان اهلدف من احللقة بناء عالقات بني العلماء املنخرطني يف ميادين ذات صلة برصد 
  لثقة يف نظام التحقق اخلاص باملعاهدة.املتبقية، وكذلك املساعدة على ترسيخ ا ٢دول املرفق 

واستمرت األمانة يف االستفادة من املؤمترات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية وغريها من التجمعات يف تعزيز فهم املعاهدة   -٦٧
السـالح   وَدفْع ُخطى بـدء نفاذهـا وبنـاء نظـام التحقـق اخلـاص هبـا، إذ حضـر ممثلـون عـن اللجنـة يف اجتماعـات مـؤمتر نـزع              

واالحتاد األفريقي والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة حلـف مشـال األطلسـي واجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وجلنتـها             
كمـا شـارك األمـني التنفيـذي يف عـدة مـؤمترات        األوىل ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ضمن مجلـة اجتماعـات أخـرى.   

  رائدة.وحلقات دراسية نظمتها َمجاميع فكرية 
مـون،  -وأجرى األمني التنفيذي مناقشات ثنائية مع مسؤولني رفيعي املستوى، منهم األمني العـام لألمـم املتحـدة، بـان كـي       -٦٨

وعدد من وزراء اخلارجية، على هامش األحداث السالفة الذكر وأثناء حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل وجلسـات إحاطـة       
  نع االنتشار النووي ونزع السالح النووي نظمتها حكومات منفردة.كما حضر أحداثاً تتعلق مب وزيارات أخرى.

عنصراً أساسيا يف جهـود التوعيـة   وتشكل مشاركة األمني التنفيذي يف األحداث الكربى واحملادثات الثنائية الرفيعة املستوى   -٦٩
د لعدم االنتشار ونـزع السـالح يف منطقـة    اليت تبذهلا األمانة. ومشلت هذه األحداث ما يلي: املؤمتر املعنون "إجياد زخم جدي

الشــرق األوســط/اخلليج بعــد فشــل املــؤمتر االستعراضــي ملعاهــدة عــدم االنتشــار (ثانيــاً)"، الــذي نظَّمــه معهــد فرانكفــورت    
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)؛ والـدورة الدراسـية الصـيفية بشـأن نـزع السـالح النـووي ومنـع انتشـاره          ٢٠١٦لبحوث السالم (برلني، أملانيا، أيار/مايو 
)؛ و"مؤمتر استعراض السياسـات اخلارجيـة" (وينـدهوك، ناميبيـا، متوز/يوليـه      ٢٠١٦كو سييت، املكسيك، متوز/يوليه (مكسي
)؛ ٢٠١٦)؛ والــدورة السادســة لـــ"مؤمتر طوكيــو الــدويل املعــين بالتنميــة يف أفريقيــا" (نــريويب، كينيــا، آب/أغســطس  ٢٠١٦

)؛ وامللتقــى ٢٠١٦النوويــة" (أســتانا، كازاخســتان، آب/أغســطس واملــؤمتر الــدويل املعنــون "بنــاء عــامل خــال مــن األســلحة  
واملؤمتر )؛ ٢٠١٦بليد، سلوفينيا، أيلول/سبتمرب  ةاالستراتيجي احلادي عشر، الذي ُعقد حتت عنوان "صون املستقبل" (حبري

مـه املركـز الروسـي    الدويل املعنون "التكنولوجيات الناشئة واألمن الدويل: خطة عمل للقرن احلـادي والعشـرين"، الـذي نظ   
للدراسات السياساتية واألكادميية الدبلوماسية التابعة لـوزارة اخلارجيـة الروسـية (موسـكو، االحتـاد الروسـي، أيلول/سـبتمرب        

األمريكيــة، تشــرين الثــاين/نوفمرب  )؛ ومنتــدى "حمادثــات السياســة النوويــة" (واشــنطن العاصــمة، الواليــات املتحــدة   ٢٠١٦
عاماً من العلم واالبتكار"، الذي نظمته وزارتا اخلارجية والطاقة  ٦٠"رصد التفجريات النووية:  )؛ واحلدث املعنون٢٠١٦

)؛ ومؤمتر ويلتون بارك السنوي، املعنون "عدم االنتشـار  ٢٠١٦بالواليات املتحدة (واشنطن العاصمة، تشرين الثاين/نوفمرب 
)؛ ومؤمتر ميونيخ لشؤون األمـن (ميـونيخ،   ٢٠١٦ل/ديسمرب " (اململكة املتحدة، كانون األو٢٠٢٠النووي: التخطيط لعام 

)؛ والدورة العادية اخلامسـة والعشـرين للمـؤمتر العـام لوكالـة حظـر األسـلحة النوويـة يف أمريكـا          ٢٠١٧أملانيا، شباط/فرباير 
لبـورن، أسـتراليا،   )؛ واملؤمتر العاملي اخلامس عشر بشـأن الصـحة العموميـة (م   ٢٠١٧الالتينية (مكسيكو سييت، شباط/فرباير 

التفاقية األسلحة الكيميائية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة (الهـاي،   السنوية العشرين  ى)؛ والذكر٢٠١٧نيسان/أبريل 
سـلحة النوويـة   لألطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار األ    االستعراضـي   ٢٠٢٠)؛ واللجنة التحضريية ملؤمتر ٢٠١٧نيسان/أبريل 

  ).٢٠١٧(فيينا، أيار/مايو 
وواصلت األمانة تشجيع األعمال التحضريية لتنفيذ املعاهدة على الصعيد الوطين من خالل برناجمها اخلاص بتقدمي املساعدة   -٧٠

التشريعية إىل الدول بشأن التدابري اليت يتعني اختاذها وفقاً للمـادة الثالثـة مـن املعاهـدة. ووزَّعـت األمانـة تشـريعات منوذجيـة         
  ع، وأتاحتها على املوقع الشبكي العمومي للمنظمة.وتعليقات على نطاق واس

. ومن بـني األنشـطة الـيت نفـذهتا     وقِّعةوتضطلع األمانة بقسط وافر من أنشطة التوعية باستخدام تربعات مقدمة من الدول امل  -٧١
االجتماعـات التقنيـة الـيت    األمانة باستخدام تربعات مـن هـذا القبيـل مشـروع تيسـري مشـاركة خـرباء مـن البلـدان الناميـة يف           

تعقدها اللجنة، وإصدار صيغة حمسَّنة لألداة احلاسـوبية املسـماة "مركـز بيانـات وطـين يف صـندوق"، وهـي حزمـة براجميـات          
تتيح إدماج بيانات نظام الرصد الدويل والبيانات الوطنية اخلاصة مبراكز البيانات الوطنية على حنو أفضل، ممـا يعـزز قـدرات    

، كما قُدِّمت تربعات لبناء القـدرات يف البلـدان الناميـة ولتعزيـز فهـم عمـل اللجنـة، مـع التركيـز          وقِّعةى الدول املاملعاجلة لد
جيــل الشــباب، وفهــم تطبيقــات تكنولوجيـات التحقــق اخلاصــة باملعاهــدة وتطورهــا واملنــافع املتأتيــة مــن  بوجـه خــاص علــى  

  ها من التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق.عضوية اللجنة، مبا فيها املنافع اليت ميكن استخالص
واســتمرت األمانــة يف التــرويج للمعاهــدة ولنظــام التحقــق اخلــاص هبــا مــن خــالل التفاعــل مــع الــدول ووســائط اإلعــالم      -٧٢

وحمـدَّد اهلـدف،    واجملتمع املدين واملؤسسات التعليمية والعلمية واجملاِمع الفكرية وعامة الناس. وبفضل اتبـاع هنـج اسـتباقي   
أفضت األنشطة اإلعالمية اليت اضطلعت هبـا األمانـة إىل إيـالء وسـائط اإلعـالم قـدراً كـبرياً مـن التغطيـة ألحـداث كـربى            

. وأصـــبحت األفـــالم والصـــور ٢٠١٧والتكنولوجيـــا لعـــام  ة العشـــرين للمعاهـــدة ومـــؤمتر العلـــممثـــل الـــذكرى الســـنوي
ألنشـطة املنظمـة يف جمـال التوعيـة. وُمضـي يف تطـوير       املتحركة مسات ملحوظـة   الفوتوغرافية والعروض التفاعلية والرسوم

املوقع الشبكي العمومي ومنصات وسائط التواصل االجتماعي من أجل الوصول إىل فئات مستهدفة جديدة، منـها جيـل   
التحقـق اخلـاص هبـا يف    إبـراز صـورة املعاهـدة ونظـام     املتبقية. وأفضى هذا إىل زيـادة   ٢الشباب، خصوصاً يف دول املرفق 

وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية واإلذاعية على نطاق العامل. واستمرت أنشطة التوعية مـن خـالل وسـائط اإلعـالم     
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وسائر األنشطة اإلعالمية يف شـكل مقـاالت وأعمـدة رأي ومقـابالت صـحفية وجلسـات إحاطـة ومنشـورات وأحـداث          
  خاصة ومعارض وعروض إيضاحية.

   
    املدنية والعلمية للمعاهدة الفوائد

 . إذ إنَّوقِّعـة مثة جمموعة من التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيـات التحقـق اخلاصـة باملعاهـدة ميكـن أن تفيـد الـدول امل         -٧٣
وفرة البيانات واملنتجات املتاحة لتلك الدول ميكن أن تسـهل أنشـطتها املدنيـة والعلميـة، مثـل أنشـطة اإلنـذار بـالكوارث         

، ٢٠١١الرفـاه البشـري. ومنـذ عـام     الطبيعية والتأهب هلا والتنمية املستدامة وحبوث تغيُّر املناخ وتوسيع املعـارف وتعزيـز   
بلداً إمكانية الوصول احلر إىل بيانات نظام الرصـد الـدويل مـن خـالل      ٢٣لباحثني من  أتاحتعقداً  ٩٠جمموعه  أُبرم ما

  "مركز استغالل البيانات" االفتراضي.
وكمثــال علــى التطبيقــات املدنيــة والعلميــة لتكنولوجيــات التحقــق، اتفقــت اللجنــة علــى الشــروط الــيت ميكــن هبــا إتاحــة      -٧٤

البيانات السيزمية والصوتية املائية املستمدة من نظام الرصـد الـدويل ملؤسسـات اإلنـذار بالتسـونامي املعتـرف هبـا. وهنـاك         
حمطـة مـن حمطـات     ١٠١القبيـل جيـري مبقتضـاها إرسـال بيانـات مسـتمدة مـن         اآلن مخسة عشر اتفاقـاً أو ترتيبـاً مـن هـذا    

اسـتخدام بيانـات نظـام الرصـد الـدويل، الـيت هـي أحسـن توقيتـاً          أنَّ النظام. وقـد أكـدت مؤسسـات اإلنـذار بالتسـونامي      
ميكـن أن ُتحـدث   وأكثر موثوقية من البيانات املستمدة مـن مصـادر أخـرى، يزيـد مـن قـدرهتا علـى اسـتبانة الـزالزل الـيت           

يف اللجنـة املشـتركة بـني    اللجنـة عضـو   أنَّ أمواجاً تسونامية وعلـى توجيـه اإلنـذارات بسـرعة أكـرب. ومثـة مثـال آخـر هـو          
منظمة عضـواً وكـذلك منظمـات ذات صـفة      ١٦الوكاالت املعنية بالطوارئ اإلشعاعية والنووية، اليت تضم يف عضويتها 

طة املنظمات الدولية املشتركة إلدارة الطوارئ اإلشـعاعية، الـيت جيـوز مبقتضـاها،     مراقب. كما تشارك اللجنة يف رعاية خ
حال وقوع طارئ إشعاعي أو نووي، االطالع على بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الـدويل مـن   يف 

االت احلـوادث والطـوارئ. وقـد أُبـرم     خالل نظام الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة املوحَّـد املشـفَّر لتبـادل املعلومـات يف حـ       
  .٢٠١٦اتفاق للتعاون بني اللجنة والوكالة هبذا الشأن يف عام 

   
    االستنتاج

م كـبري يف التـرويج للمعاهـدة والنـهوض بنظـام التحقـق اخلـاص هبـا.         دُّ، أُحـرز تقـ  ٢٠١٥منذ مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعـام    -٧٥
دوليـة الراميـة إىل منـع انتشـار     املعاهـدة َتْشـَغل مكانـاً بـارزاً يف جـدول أعمـال احلملـة ال       وظلت الدعوة إىل التبكري ببدء نفاذ 

سلحة النووية ونزع السالح النووي. وقد اقترب نظام التحقـق اخلـاص باملعاهـدة مـن االكتمـال، وهـذا يزيـد مـن حتسُّـن          األ
  بيئة من البيئات.أيِّ جري نووي يف جتربة تفأيِّ جاهزيته للتشغيل ويعزز، من مث، الثقة يف قدرته على كشف 

 


