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  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

        ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٩نيويورك، 
 تةقَّوثيقة معلومات أساسية من إعداد األمانة الفنية املؤ

 التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،  للجنة
 عاهدة من أجل املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ م
      )٢٠١٥احلظر الشامل للتجارب النووية (نيويورك، 

    املعاهدة
حتظر معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مجيع أنواع التفجريات التجريبية النووية، سواء أكانت لغرض عسكري   - ١

ديباجة املعاهدة  وتنصُّظر. أليِّ غرض آخر. وهي تشمل مجيع البيئات وال حتدِّد عتبة دنيا يبدأ عندها تطبيق حاالت احل  أم
  يف منع انتشار األسلحة النووية جبميع وجوهه" و"يف عملية نزع السالح النووي". بفعاليةعلى أنَّ هدفها هو "املسامهة 

. ولكي ١٩٩٦املعاهدة، ومعها القاعدة الدولية املتعلقة بالتجارب غري النووية، منذ اعتماد املعاهدة يف عام  تعزَّزتوقد   - ٢
للمعاهدة. وهذه هي الدول اليت  ٢املدرجة يف املرفق  ٤٤ق عليها مجيع الدول الـدِّمن أن تص بدَّدأ نفاذ املعاهدة، ال يب

ملؤمتر نزع السالح، وسامهت بذلك يف املرحلة النهائية من التفاوض على  ١٩٩٦ا يف أعمال دورة عام شاركت رمسي
أعدهتما الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدول اليت لديها إما مفاعالت للطاقة واملتضمَّنة يف القائمتني اللتني  املعاهدة،

  ).١٩٩٥ديسمرب ل/) وإما مفاعالت للبحث النووي (يف كانون األو١٩٩٦أبريل /النووية (يف نيسان
حىت اآلن، وقَّعت كبري حنو بلوغ اهلدف املتمثل يف بدء نفاذ املعاهدة واالنضمام العاملي إليها. و تقدُّموقد أُحرز   -٣

. ٢املدرجة يف املرفق  ٤٤دولة من الدول الـ ٣٦دولة، منها  ١٦٤دولة، وصدَّقت عليها  ١٨٣على املعاهدة 
 /آذار  ، استوفت عدة بلدان إجراءات التصديق اخلاصة هبا: نيوي يف٢٠١٣مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام   ومنذ

  .٢٠١٥مارس /وأنغوال يف آذار، ٢٠١٤سبتمرب /، والكونغو يف أيلول٢٠١٤مارس 
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 ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦وحضر ما يربو على تسعني دولة االجتماَع الوزاري السابع الذي ُعقد يف نيويورك يوم   -٤
يدعو إىل دخول  مشتركاً اخلارجية ومسؤولون آخرون رفيعو املستوى نداًء وزراءه للترويج للمعاهدة. ووجَّ

يع دول العامل إليها. وتبشِّر املعاهدة بأهنا ستظل نقطة جتمُّع من أجل عدم االنتشار املعاهدة حيز النفاذ وانضمام مج
  النووي ونزع السالح النووي.

    
  ٢٠١٣مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام 

  
عشرة، يف حال عدم بدء نفاذ املعاهدة بعد مضي ثالث سنوات على الذكرى السنوية  الرابعةأجازت أحكام املادة   -٥

بتوافق اآلراء فيما ميكن  للبتِّاب التوقيع عليها، عقد مؤمتر للدول اليت صدَّقت عليها حىت ذلك التاريخ لفتح ب
اختاذه من تدابري متسقة مع القانون الدويل لتعجيل عملية التصديق على املعاهدة وتيسري بدء نفاذها. وُتدعى الدول 

  حلضور املؤمتر. أيضاً املوقِّعة
دولة  ٨٠، وشاركت فيه ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٧يف نيويورك يف  )١(٢٠١٣دة الرابعة عشرة لعام وُعقد مؤمتر املا  -٦

ا دعا فيه مجيع ختامي ، وكذلك دولة واحدة هلا صفة مراقب. واعتمد هذا املؤمتر إعالناًموقِّعةدول  ٨مصدِّقة و
). CTBT-Art.XIV/2013/6ك (مرفق الوثيقة ق بعد على املعاهدة إىل أن تفعل ذلدِّأو مل تص/و توقِّعالدول اليت مل 

  من التدابري الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة. ويتضمن اإلعالن عدداً
قيام األمني التنفيذي للجنة التحضريية بإنشاء فريق من الشخصيات  نَّبأ ٢٠١٣وقد سلَّم مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام   - ٧

  يف أنشطتها الرامية إىل الترويج ألهداف املعاهدة وتسهيل بدء نفاذها. قةاملصدِّالبارزة سوف يساعد الدول 
(ج) من اإلعالن اخلتامي، اختريت  ٩ألحكام الفقرة  ، ووفقا٢٠١٣ًاملادة الرابعة عشرة لعام  مؤمترويف سياق متابعة   - ٨

قتني لعملية "تعزيز التعاون، من خالل رئاسة ذلك املؤمتر، لتكونا الدولتني املنس تولَّتاإندونيسيا وهنغاريا، اللتان 
 /شباط ٢٣ات والتصديقات". ويف مشاورات غري رمسية مع مجيع البلدان املهتمة، هبدف اجتذاب املزيد من التوقيع

، وأثناء مشاورات غري رمسية ُعقدت يف إطار "عملية املادة الرابعة عشرة" هذه، ُعيِّنت كازاخستان ٢٠١٥فرباير 
  الذي سُيعقد يف نيويورك. ٢٠١٥مهام الرئاسة يف التحضري ملؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام  يلِّواليابان لتو

    
  اللجنة التحضريية

  
وإنشاء منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، أنشأت الدولُ املوقِّعةُ جلنة حتضريية  املعاهدةمتهيداً لبدء نفاذ   -٩

والغرض منها هو النهوض باألعمال التحضريية الضرورية من أجل تنفيذ . ١٩٩٦نوفمرب /تشرين الثاين ١٩يف 

                                                         
األعوام  ) ويف نيويورك (يف٢٠٠٧و ٢٠٠٣و ١٩٩٩األعوام  ُعقدت املؤمترات السابقة مبوجب املادة الرابعة عشرة من املعاهدة يف فيينا (يف )١(

  ).٢٠١١و ٢٠٠٩و ٢٠٠٥و ٢٠٠١
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املعاهدة على حنو فعَّال واإلعداد للدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف املعاهدة. ويبلغ العدد اإلمجايل للدول 
  ة يف هذا الشأن.دولة سلطاهتا الوطنية أو جهاهتا التنسيقي ١٤٣دولة، وقد َعيَّنت  ١٣٩املعتمدة لدى اللجنة 

وللجنة نشاطان رئيسيان. أوهلما االضطالع جبميع األعمال التحضريية الالزمة لضمان متكني نظام التحقق املتوخَّى   - ١٠
إنشاؤه مبقتضى املعاهدة من إجناز مهمته التشغيلية عند بدء نفاذ املعاهدة. أما النشاط الثاين فهو الترويج للتوقيع على 

لبدء نفاذها. وتتكوَّن اللجنة التحضريية من هيئة عامة مسؤولة عن توجيه  حتقيقاً عليهااملعاهدة والتصديق 
السياسات وتضم كل الدول املوقِّعة، ومن أمانة فنية مؤقَّتة (األمانة) تساعد اللجنة على القيام بواجباهتا وتؤدِّي 

  هلا اللجنة. حتدِّدهااملهام اليت 
    

  األمانة الفنية املؤقتة
  
. وبلغ عدد املوظفني يف الفئة بلداً ٧٨من  موظفاً ٢٥٦، بلغ عدد موظفي األمانة ٢٠١٥يونيه /حزيران ٣٠ يف  - ١١

. وتلتزم األمانة بسياسة تكافؤ فرص العمل، اليت تركز بوجه خاص على حتسني متثيل املرأة، موظفاً ١٧١الفنية 
سيدة تشغل  ٦٠، كان هناك ٢٠١٥يونيه /حزيران ٣٠يف اجملاالت العلمية والتقنية يف الفئة الفنية. ويف  خصوصاً

  يف املائة من موظفي هذه الفئة. ٣٥,٠٩وظائف فنية، أي ما يعادل نسبة 
من دوالرات الواليات املتحدة. ومنذ عام  مليوناً ١٢٦,٣ما مقداره  ٢٠١٥وتبلغ ميزانية اللجنة املعتمدة لعام   - ١٢

مليون يورو.  ٥٩٦,٥مليون دوالر و ١ ١١٣,٤ع موارد امليزانية ، بلغ جممو٢٠١٥حىت هناية السنة املالية  ١٩٩٧
باستخدام سعر  مليون دوالر حمسوباً ١ ٨٦٢,٨الواليات املتحدة ما جمموعه  بدوالراتهذا املبلغ ويعادل 

يف املائة للربامج  ٧٩,٥يورو. وُخصصت من هذا اجملموع نسبة قدرها  ٠,٧٩٦دوالر =   ١الصرف التايل 
يف املائة) لصندوق االستثمار الرأمسايل من أجل تركيب  ٢٢مليون دوالر ( ٤٠٥,٨قق، منها مبلغ املتصلة بالتح

  حمطات نظام الرصد الدويل وحتسينها. 
، استكملت اللجنة تنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية ميتثل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٢٠١٤ويف عام   - ١٣

دون مشاكل جديرة بالذكر.  ٢٠١٤مايو /املوعد احملدَّد. ويعمل هذا النظام منذ أيار ويفالعام يف حدود امليزانية 
، اليت كانت أول بيانات ٢٠١٤دون حتفظات بشأن البيانات املالية لعام  وأبدى مراجع احلسابات اخلارجي رأياً

  تصدر يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
      

  نظام التحقق
  
املعاهدة على إنشاء نظام عاملي فريد للتحقق يتألف من نظام للرصد الدويل، وعملية تشاور وتوضيح،  تنصُّ  - ١٤

ة من حمطات نظام الرصد الدويل عرب شبكة دَّلبناء الثقة. وُترَسل البيانات املستم وتدابريوعمليات تفتيش موقعي، 
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يانات دويل ملعاجلتها وحتليلها، وُتتاح للدول بيانات نظام سواتل عاملية مؤمَّنة (مرفق االتصاالت العاملي) إىل مركز ب
  الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل.

    
  نظام الرصد الدويل

  
. ومهمة املشعَّةللنويدات  خمترباً ١٦حمطة رصد و ٣٢١أن يتكوَّن نظام الرصد الدويل من شبكة تضم  املتوخَّىمن   - ١٥

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

يف  تقدُّم ٢٠١٣ويتواصل السري خبطى معتدلة حنو إكمال شبكة نظام الرصد الدويل. وقد أُحرِز منذ منتصف عام   - ١٦
. املشعَّةالسيزمي والصويت املائي ودون السمعي ورصد النويدات الرصد  - مجيع تكنولوجيات الرصد األربع 

يف املائة) من حمطات نظام الرصد الدويل.  ٨٩حمطة ( ٢٨٥، كانت قد أقيمت ٢٠١٥ يونيه/حزيران ٣٠وحبلول 
ها تستويف يف املائة) باعتبار ٦٩ة (للنويدات املشعَّ خمترباً ١١يف املائة) و ٨٢حمطة ( ٢٧٠ا ما جمموعه واعُتمد رمسي

صوب إمتام تركيب املزيد من احملطات. وبعد االعتراف بأمهية رصد  تقدُّماملواصفات اليت حددهتا اللجنة. كما حتقَّق 
 ٢٠٠٩و ٢٠٠٦الغازات اخلاملة بعد األحداث اليت أعلنت عنها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف األعوام 

، كان من املعامل الرئيسية يف ٢٠١٤وجيا الغازات اخلاملة. ويف عام ، واصلت األمانة التركيز على تكنول٢٠١٣و
، سايربسدورف، RL3عملية تشغيل شبكة نظام الرصد الدويل أول اعتماد ملخترب لنظام الرصد الدويل (املخترب 

، كان قد مت تركيب ٢٠١٥يونيه /حزيران ٣٠بشأن القدرة على حتليل الغازات اخلاملة. وحبلول  -النمسا) 
  يف املائة). ٥٥( نظاماً ٢٢املتوخاة يف املعاهدة، اعُتمد منها  ٤٠من نظم كشف الغازات اخلاملة الـ نظاماً  ٣١

وباإلضافة إىل ذلك، قُدَِّم دعم سياسي من عدد من الدول املستضيفة ملرافق نظام الرصد الدويل، مل يكن باستطاعة   - ١٧
  .مما جعل قيام شبكة كاملة من نظام الرصد الدويل أقرب مناالً األمانة مواصلة العمل فيها يف السنوات املاضية،

    
  مركز البيانات الدويل

  
تتمثل مهمة مركز البيانات الدويل يف دعم الدول يف الوفاء مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق بتوفري ما يلزم من بيانات   - ١٨

  هدة.ومنتجات وخدمات لضمان إجراء رصد عاملي فعَّال بعد بدء نفاذ املعا
ويواصل مركز البيانات الدويل عمله املؤقت الطابع ويدعم الدول املوقِّعة حبصوله بصورة آنية ومستمرة من نظام   - ١٩

وإرساهلا إىل هذه الدول. ويعاجل املركز  مشعَّةبيانات وشرائح بيانات خمتارة وأطياف نويدات  علىالرصد الدويل 
األرصاد اجلوية اجملمَّعة ويوزِّع منتجات هذه العملية ملساندة الدول يف  بيانات نظام الرصد الدويل إىل جانب بيانات

تريابايت من  ١١الوفاء مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق ويف جهودها املدنية والعلمية. وُيوزَّع يف املتوسط أكثر من 



 

V.15-05444 5 
 

CTBT-Art.XIV/2015/3 

أسلوب االتصال البيانات واملنتجات كل عام. وُيقدَّم الدعم إىل الدول من خالل مكتب للمساعدة يعمل ب
  احلاسويب املباشر وخدمات السترجاع البيانات ودورات تدريبية وحلقات عمل وبتزويدها بالرباجميات واملعدات.

ى مرفق االتصاالت العاملي بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج إبالغ مركز البيانات الدويل ويوزِّعها. وباستخدام قَّويتل  -٢٠
اتلية واألرضية وتكنولوجيات اإلنترنت، أصبحت البنية التحتية لالتصاالت هذه تشمل الس التكنولوجياتتوليفة من 
بلد وإقليم. وجيري تشغيل شبكات فرعية يف مثاين دول موقِّعة الستكمال مرفق االتصاالت العاملي.  ١٠٠أكثر من 

تمرار مرفق االتصاالت العاملي وجيري من وقت آلخر إدخال تعديالت على البىن التحتية املادية واإلجراءات لضمان اس
آنية البيانات اليت  حتسَّنتيف املائة كل عام. وقد  ٩٩,٥البيانات والنواتج بطريقة آمنة بنسبة توافر قدرها  بثِّيف 

  نتيجة لتشغيل مستودع بيانات مرفق االتصاالت العاملي. كبرياً حتسُّناًيقدمها مركز الرصد الدويل 
لية املتعلقة بالغازات اخلاملة وحلقة العمل اخلاصة ببصمات إنتاج النظائر الطبية والصناعية، ومن خالل التجربة الدو  - ٢١

والدعم الذي أتاحه القرار اخلامس جمللس االحتاد األورويب واملسامهات العينية من الواليات املتحدة األمريكية، 
بعاثات النامجة عن صناعة املستحضرات الصيدالنية جرت دراسة البصمة اخللفية العاملية لغاز الزينون املشع وآثار االن

على شبكة نظام الرصد الدويل. وُتبذل جهود يف إطار شراكة مع الدوائر الصناعية من أجل الوصول إىل  املشعَّة
فهم أفضل ألثر االنبعاثات وإمكانية التخفيف منها لكي تكون قدرة نظم الغازات اخلاملة التابعة لنظام الرصد 

قدر املستطاع لالنفجارات النووية. وقد وقَّع بالفعل كل من السيد السينا زيربو،  لى الكشف حساسةًالدويل ع
الطبية تعهدات بالتعاون على  املشعَّةاألمني التنفيذي للجنة، وكبار املوظفني التنفيذيني يف ستة مرافق إلنتاج النظائر 

  التخفيف من الغازات اخلاملة.
كز البيانات الدويل على منذجة االنتقال يف الغالف اجلوي. وتتوافر اآلن بيانات عالية وجيري حتسني قدرة مر  - ٢٢

االستبانة لألرصاد اجلوية العاملية، وسوف ُتستخدم هذه البيانات يف إعداد منتجات من نوعية أفضل لعملية منذجة 
ك، يعمل مركز البيانات الدويل بشأن االنتقال يف الغالف اجلوي لتلبية احتياجات الدول املوقِّعة. ويف موازاة ذل

عمليات حماكاة إقليمية وعالية االستبانة لألرصاد اجلوية ولنمذجة االنتقال يف الغالف اجلوي لدعم الطلبات على 
  ذات األمهية اخلاصة. األحداثإجراء دراسات متعمقة بشأن 

، على تصميم نظام معاجلة ٢٠١٤اليت اسُتهلت يف عام وتركِّز املرحلة الثانية من إعادة هندسة مركز البيانات الدويل،   -٢٣
والصويت املائي ودون السمعي ككل، وهي هتدف إىل وضع هيكل براجمي موحد لتوجيه مزيد  السيزميبيانات الرصد 

من أجل  من التطوير لربامج معاجلة الرصد السيزمي والصويت املائي ودون السمعي وإدامتها. وتبذل األمانة جهوداً
نطاق الرباجميات احلالية لتحليل الرصد السيزمي والصويت املائي ودون السمعي املقدَّمة إىل مراكز البيانات  توسيع

الوطنية حبيث تشمل وظائف إضافية، وال سيما يف جمال املعاجلة دون السمعية واملعاجلة اآللية يف الوقت احلقيقي. 
نية من اجلمع مبزيد من اليسر بني بيانات نظام الرصد الدويل إىل متكني مراكز البيانات الوط ويهدف املشروع أيضاً

  .أخرىومنتجات مركز البيانات الدويل والبيانات الواردة من احملطات احمللية والوطنية ومن شبكات عاملية 
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  استدامة نظام الرصد الدويل وصيانته
  
ية اإلشراف على تشغيل نظام الرصد الدويل والعناصر املكونة األمانة الفنية عمل تتولَّىباملادة الرابعة من املعاهدة،  عمالً  -٢٤

له وتنسيق عملية التشغيل وضماهنا. وال ينحصر اإلعداد لنظام حتقُّق عاملي يف بناء حمطات، بل يستلزم اتباع هنج جامع 
نظام الرصد الدويل  مرافق تعطُّلإلقامة واستدامة منظومة تفي مبتطلبات املعاهدة يف جمال التحقق وتضمن تقليل حاالت 

. وقد تزايدت اخلربة املكتسبة يف تشغيل املنظومة مبرور الزمن، مما أفضى إىل إنشاء بنية حتتية تكفل استدامة حدٍّإىل أدىن 
العمليات والصيانة الوقائية واالستراتيجيات اللوجستية  فعاليةنظام الرصد الدويل وإىل بذل جهود متضافرة لزيادة 

  من أنشطة االستدامة هذه للحفاظ على ما استثمرته الدول املوقِّعة. بدَّامج. وال واهلندسية والرب
واألمانة تطوِّر خربهتا الفنية يف جمال إدارة األنساق، وحتليل الدعم اللوجسيت، وإبرام عقود دعم  ٢٠١٣ومنذ عام   - ٢٥

ود قطع الغيار لضمان توافر املعدات، والشحن والتخليص اجلمركي، والتخزين، والتحديد املسبق ألماكن وج
يف جتديد مكونات مرفق نظام الرصد  معدات اإلحالل واالستبدال واللوازم االستهالكية يف املوقع. واستمرت أيضاً

الدويل اليت بلغت هناية عمرها التشغيلي ويف االستجابة يف الوقت املناسب ملتطلبات الصيانة غري املتوقَّعة. وباإلضافة 
يف إتاحة  مثَّللدور املركزي الذي يؤديه مشغِّلو احملطات يف حل املشاكل يف املوقع ومسامهتهم من  إىل ذلك، ونظراً

لتلبية  كبري من البيانات، ظلت األمانة تستثمر يف تنظيم دورات تدريبية حملية ملشغِّلي احملطات ُتَعدُّ خصِّيصاً كمٍّ
الرصد وكشف احلوادث الطارئة يف شبكة نظام  احتياجاهتم. واسُتحدثت كذلك براجميات رصد لتسهيل مهام

الرصد الدويل. وأتيحت ملشغِّلي احملطات براجميات قائمة على اإلنترنت، مما يسمح هلم برصد حالة حمطاهتم عن 
  بعد، مبا يف ذلك تدفق البيانات إىل مركز البيانات الدويل.

رتبطة باستدامتها. وتوجد خمصصات احتياطية للوفاء التكاليف امل وبنمو شبكة نظام الرصد الدويل، تزداد أيضاً  - ٢٦
يف حاالت بلوغ الذروة يف تقادم معدات النظام يف املستقبل املنظور. ولكن ينبغي أن هتتدي اللجنة  باالحتياجات

إىل حلول عملية يف حالة االحتياج إىل إصالح ما يصيب مرافق النظام من تلفيات بسبب القوى الطبيعية. ويف عام 
بعدة ماليني من الدوالرات،  املقدَّرة، أمكن تدبري أموال من خارج امليزانية لتغطية تكاليف إعادة التشييد، ٢٠١٠

  يف حمطتني من حمطات نظام الرصد الدويل يف جزر خوان فرنانديس (شيلي)، وكالمها عاد اآلن إىل العمل.
لسيزمية املساعدة على عاتق البلدان املستضيفة. أما وتقع املسؤولية عن تشغيل وصيانة حمطات نظام الرصد الدويل ا  - ٢٧

التحديات املتعلقة باستدامة تلك احملطات، فقد عوجلت على حنو أكثر منهجية يف إطار مشترك مع البلدان 
على مدى السنتني املاضيتني. وأسفرت هذه اجلهود املبذولة عن حتسني مستويات  أخرىاملستضيفة ومع منظمات 

 وعن الوصول إىل فهم أفضل لألدوار واملسؤوليات املتعلقة باستدامتها. ويوفر االحتاد األورويب دعماًتوافر البيانات 
نظام الرصد الدويل السيزمية املساعدة اليت ال تنتمي إىل شبكة أُم واليت تستضيفها بلدان نامية أو بلدان  حملطاتا مالي

  متر مبرحلة انتقالية.
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لترتيبات اخلاصة باملرافق بني اللجنة والدول اليت تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل أمر وا االتفاقاتوزيادة عدد   - ٢٨
مهم لتوفري الدعم املطلوب لسري نظام الرصد الدويل واستدامته. وقد ثبتت أمهية استحداث آليات من قبيل 

  ل اليت تستضيف هذا النظام.التخليص اجلمركي يف الوقت املناسب واإلعفاء الضريبـي للمعدات املورَّدة إىل الدو
وواصلت األمانة التركيز على األنشطة اهلندسية والتطويرية هبدف تعزيز مرافق الرصد بنظام الرصد الدويل وحتسني   - ٢٩

مراقبة النوعية. وُتجرى املعايرة املقرَّرة /يف برنامج ضمان تقدُّماملتصلة هبا. وأُحرز  التكنولوجياتأداء وقدرات 
بدعم من مجيع مشغِّلي احملطات.  ٢٠١٢السيزمي الرئيسية واملساعدة على أساس سنوي منذ عام حملطات الرصد 

  .املشعَّةمراقبة النوعية بانتظام بشأن مجيع حمطات النويدات /وباملثل، ُيطبَّق برنامج شامل لضمان
لتكنولوجي. ويعتمد الربنامج الرصد الدويل جدواه العلمية والتكنولوجية من خالل برنامج للتطوير ا نظامويضمن   - ٣٠

على التفاعل املنتظم مع األوساط العلمية والتكنولوجية، ويتضمن دراسات وجتارب يف مرافق االختبار واملختربات. 
وجيري وضع خرائط طريق خاصة بتكنولوجيات حمددة لتقييم التطورات التقنية ذات الصلة، وقد بلغت خريطة 

  كبري. دٍّمة إىل حت اخلاملة مرحلة متقدِّلوجيا الغازاالطريق اخلاصة بتكنو
قت إجنازات يف جمال معايرة أجهزة االستشعار يف شبكة نظام الرصد الدويل. وقد مشل ذلك التركيب وحتقَّ  - ٣١

ي ألول جهاز استشعار دون مسعي ذايت املعايرة يف إحدى حمطات الرصد دون السمعي وبدء إجراءات  التجريب
  املائي من الطور الثالثي. الصويتاملعايرة حملطات الرصد 

وأُدخلت حتسينات على النظم احلاسوبية لألمانة من أجل القضاء على األعطال املؤقتة يف اخلدمة وتعزيز كفاءة   - ٣٢
  عمليات األمانة.

يت ، ُيستخدم تعريف جديد لتوافر البيانات يراعي نوعية البيانات اخلام. وقد أمثرت العمليات ال٢٠١٣ومنذ عام   - ٣٣
نفَّذهتا األمانة واستراتيجية االستدامة اليت اتبعتها واجلهود املشتركة املبذولة مع الوفود واحلكومات الوطنية ومشغِّلي 
احملطات واملؤسسات الوطنية. فقد ارتفعت مستويات توافر البيانات من حمطات نظام الرصد الدويل، وُينتظر أن 

، بلغت نسبة توافر البيانات ٢٠١٤ويات يف األجل املتوسط. وخالل عام تؤدي املبادرات القائمة إىل تعزيز املست
يف املائة على التوايل.  ٩٥,٧و ٩٧,٧فيما يتعلق بشبكات حمطات الرصد دون السمعي واحملطات السيزمية الرئيسية 

يف املائة على  ٨٥,٨و ٨٨,٨بالنسبة لشبكة احملطات الصوتية املائية واحملطات املساعدة  البياناتوبلغت نسبة توافر 
يف املائة (حمطات  ٨٥,٤مستوى قدره  املشعَّة. وبلغ أداء شبكة رصد النويدات ٢٠١٤التوايل خالل عام 

  .٢٠١٤يف املائة (نظم الغازات اخلاملة) يف عام  ٨٠,٣اجلسيمات) و
لي احملطات على تشغيل ويدعم إبرام العقود واالتفاقات والترتيبات بشأن األنشطة الالحقة لالعتماد قدرة مشغِّ  - ٣٤

موحَّدة للتشغيل والصيانة  حمطات نظام الرصد الدويل الرئيسية وصيانتها بعد االعتماد. وقد نفَّذت األمانة خططاً
على إبقاء التكاليف التشغيلية عند  حمطة حىت اآلن. ويساعد هذا النهج أيضاً ٩٥جرى تقدميها وقبوهلا فيما خيص 
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ل الكايف للحفاظ على حسن صيانة احملطات. واحملافظة على مستويات التكاليف مستوى معقول مع ضمان التموي
  التشغيلية حملطات نظام الرصد الدويل يف حدود معقولة مسؤولية مشتركة تتحملها األمانة مع البلد املضيف.

    
  التفتيش املوقعي

  
شواغل ممكنة خبصوص  أيهدة من أجل تبديد مبوجب املعا التحقُّقالتفتيش املوقعي هو التدبري النهائي من تدابري   - ٣٥

االمتثال للمعاهدة. وال ميكن طلب التفتيش املوقعي إال بعد بدء نفاذ املعاهدة. والغرض الوحيد من هذا التفتيش هو 
انتهاكاً للمعاهدة  يشكِّلما إذا كان هناك تفجري لتجريب سالح نووي أو أي تفجري نووي آخر قد حدث مما  تبيُّن

  ئق ميكن أن تساعد على استبانة أي انتهاك حمتمل.ومجع حقا
م كبري يف السنتني األخريتني دُّملقتضيات املعاهدة. وأُحرز تق واستمرت اللجنة يف بناء نظام التحقق بالتفتيش املوقعي وفقاً  - ٣٦

ريبية الثانية للمفتشني، النهائية خلطة العمل اخلاصة بالتفتيش املوقعي، ووضع الصيغة النهائية للدورة التد الصيغةبوضع 
  .٢٠١٤ديسمرب /كانون األول -  نوفمرب/وكذلك إعداد وإجراء التمرين امليداين املتكامل يف األردن يف تشرين الثاين

    
  ٢٠١٤التمرين امليداين املتكامل لعام 

  
. وكان ٢٠١٤يسمرب د/كانون األول ٩نوفمرب إىل /تشرين الثاين ٣جرى التمرين امليداين املتكامل يف الفترة من   - ٣٧

هذا التمرين أكرب نشاط ميداين اضطلعت به األمانة منذ إنشائها. ومتثَّلت أهداف التمرين امليداين املتكامل لعام 
  :يف ما يلي ٢٠١٤

  احلامسة من مراحل االستهالل وما قبل التفتيش والتفتيش وما بعد التفتيش على حنو متكامل؛ اجلوانباختبار   •  
احملرز يف سبيل إجراء املزيد من التطوير لإلجراءات (مبا يف ذلك مشروع دليل التشغيل اخلاص  مالتقدُّاختبار   •  

بالتفتيش املوقعي والوثائق الفرعية للتفتيش املوقعي) والتقنيات (مبا يف ذلك املعدات املرتبطة هبا) وبرنامج 
  ؛٢٠٠٨التدريب منذ التمرين امليداين املتكامل يف كازاخستان يف عام 

  اليت تتطلب املزيد من التطوير والتدريب. واجملاالتحتديد الثغرات   •  
للبيئة األرضية  ١٧تقنية من التقنيات الـ ١٥، استخدم فريق التفتيش ٢٠١٤امليداين املتكامل لعام  التمرينوخالل   - ٣٨

ة تفتيش مشلت ما يقرب املسموح هبا مبوجب املعاهدة. وقد طبَّق الفريق هذه التقنيات على حنو متكامل يف منطق
كيلومتر مربع شرقي البحر امليت يف األردن. واضطُلع على حنو متزامن بأنشطة التمرين يف مركز دعم  ١ ٠٠٠من 

  العمليات الذي أنشئ يف مرفق خزن املعدات وصيانتها يف غونترامسدورف، النمسا.
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طنا من املعدَّات  ١٥٠األمانة واألردن. وُنقل حنو دولة موقِّعة و ٥٣من  خبرياً ٣٦٤وإمجاالً، اشترك يف التمرين   - ٣٩
دول موقِّعة (إيطاليا  ١٠ماليني دوالر تربَّعت هبا  ١٠إىل األردن، مبا يف ذلك معدات تبلغ قيمتها أكثر من  حبراً

ية واجلمهورية التشيكية والسويد والصني وفرنسا وكندا واململكة املتحدة وهنغاريا والواليات املتحدة األمريك
شحن مجيع املعدات، وكذلك الغازات  اخلدمات اللوجستية ودعم العملياتواليابان) واالحتاد األورويب. وأمَّنت 

  الصناعية وغريها من البضائع اخلطرة، إىل األردن.
ا. ومع وفق اخلطوط الزمنية احملددة يف املعاهدة والربوتوكول امللحق هب ٢٠١٤وسار التمرين امليداين املتكامل لعام   - ٤٠

، وُنفِّذت أنشطة حمددة متعلقة ذلك، فقد جرى ضغط املدة احملدَّدة ملرحليت االستهالل والتفتيش إىل النصف تقريباً
  قبل األوان. العملياتمبركز دعم 

مارس /وكان التحضري لسيناريو شامل وموثوق من الناحية العلمية من أجل التمرين امليداين املتكامل قد بدأ يف آذار  - ٤١
كبرية  . وبذلت جمموعة السيناريو هذه جهوداًاملوقِّعةبإنشاء فرقة عمل تضم خرباء خارجيني من الدول  ٢٠١٢

حملاكاة تطبيق تقنيات التفتيش املوقعي من جانب فريق التفتيش. وانتهت األعمال التحضريية للسيناريو، اليت مشلت 
. ٢٠١٤سبتمرب /ربة شاملة يف األردن يف أيلول، بتج٢٠١٤يونيه /وزيارة موقعية يف حزيران اجتماعاتتسعة 

وكان اهلدف الرئيسي من ذلك هو تبادل املعلومات األساسية اخلاصة بالسيناريو مع ممثلي الدولة الطرف موضع 
  التفتيش املعيَّنني من أجل إعدادهم لالضطالع بأدوارهم خالل التمرين.

  :يف ما يلي ٢٠١٤التمرين امليداين املتكامل لعام  املضطلع هبا من أجل التدريبيةومتثَّلت األنشطة   - ٤٢
لفائدة الفريق الفرعي املعين  ٢٠١٣أبريل /ة يف الصني يف نيسانعَّدورة تدريب على معدات الغازات اخلاملة املش  •  

  ة واخلرباء التقنيني باألمانة.عَّبالنويدات املش
  •  فيما يتعلق بتشغيل  ٢٠١٣سبتمرب /إيطاليا يف أيلول ا يفدورة تدريب على املهارات التقنية اليت متاَرس جو

ا.املعدات احملمولة جو  
  لفائدة خرباء من البلد املضيف. ٢٠١٣ديسمرب /تدريب يف األردن يف كانون األول  •  
من  ٢٠١٤مارس /اختبار وتدريب ميداين بشأن استخدام تقنيات العمق يف فترة املواصلة يف هنغاريا يف آذار  •  

  أجل تعريف الفريق الفرعي املعين بتقنيات فترة املواصلة مبعدات القياس السيزمي النشط والكهرمغنطيسي.
إلعداد  ٢٠١٤مايو /ة والغازات اخلاملة يف مرفق خزن املعدات وصيانتها يف أيارعَّتدريب بشأن النويدات املش  •  

  ة. عَّالفريق الفرعي املعين بالنويدات املش
إلعداد فريق التفتيش وأعضاء  ٢٠١٤يونيه /بية حتضريية يف مرفق خزن املعدات وصيانتها يف حزيراندورة تدري  •  

  الدولة الطرف موضع التفتيش ألداء واجباهتم خالل التمرين امليداين املتكامل. 
  .٢٠١٤سبتمرب /تدريب ملوظفي مركز دعم العمليات يف مرفق خزن املعدات وصيانتها يف أيلول  •  
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من وثائق نظام إدارة النوعية يف إطار التفتيش املوقعي (إجراءات  ٤٨جة لعملية استعراض معمَّقة، اعُتمدت ونتي  - ٤٣
وثيقة أخرى كمشاريع أثناء التمرين  ٣٥التشغيل املوحدة وتعليمات العمل واألدلة)، يف حني أُذن باستخدام 

ستمارات والنماذج املستمدة من وثائق نظام إدارة من اال ٢٠٠امليداين املتكامل. وباإلضافة إىل ذلك، أُِعدَّ حنو 
من أدلة مستخدمي املعدات والرباجميات اليت  ٥٠٠جتميع أكثر من  أيضاًالنوعية املعتمدة أو املأذون هبا. وجرى 

وتقنيات التفتيش إىل جانب مواد أكادميية وعلمية، وتنظيمها حسب رمز موضوع التفتيش املوقعي تتعلق مبعدات 
  مها أثناء التمرين.الستخدا

وثيقة. وُربطت  ١ ٥٠٠تشغيل مكتبة إلكترونية للتفتيش املوقعي تضم أكثر من  ٢٠١٤يونيه /وبدأ يف حزيران  - ٤٤
املكتبة اإللكترونية بنجاح بنظام إدارة الوثائق يف إطار نظام إدارة النوعية لدى األمانة، مبا يضمن االستنساخ 

للتفتيش املوقعي جلميع الوثائق املعتمدة لنظام إدارة النوعية يف إطار التفتيش املكتبة اإللكترونية التلقائي يف 
املوقعي. وُربطت املكتبة اإللكترونية أيضاً بنظام إدارة املعلومات املتكامل الستخدامها يف امليدان. وعالوة على 

ين امليداين املتكامل ذلك، أُعدت أجهزة لقراءة الكتب اإللكترونية تشمل جمموعة كاملة من وثائق التمر
  لالستخدام خالل التمرين امليداين املتكامل.

  :ثالث جمموعات، كما يلي منيف التمرين  املشاركونوتألَّف   - ٤٥
من األمانة والدول املوقِّعة جرى اختيارهم من قائمة املفتشني البدالء.  خبرياً ٥٨فريق التفتيش، املكوَّن من   •  

  يف أنشطة التفتيش يف األردن يف أي وقت معني. فرداً ٤٠يشترك أكثر من  ومل
من األمانة والدول املوقِّعة والبلد املضيف.  خبرياً ٤٤فريق الدولة الطرف موضع التفتيش، املؤلَّف من   •  

  يف أنشطة التفتيش يف األردن يف أي وقت معني. فرداً ٣٤يشترك أكثر من  ومل
مفتشني بدالء مدرَّبني. وتوىل موظفو  ٦من موظفي األمانة و ٤٤مركز دعم العمليات، املؤلَّفون من  موظفو  •  

مركز دعم العمليات تنسيق ودعم االستعدادات لبدء التفتيش املوقعي، وقدَّموا الدعم التقين واللوجسيت 
واإلداري واألمين والتشغيلي والقانوين، وحافظوا على االتصاالت مع فريق التفتيش يف امليدان. وباإلضافة إىل 

دعم العمليات مبثابة مركز التنسيق بني املدير العام (الذي اضطلع بدوره مدير شعبة  مركزك، كان موظفو ذل
  التفتيش املوقعي) واألمانة وفريق التفتيش يف امليدان، وقدَّموا تقارير يومية إىل املدير العام.

من األمانة. ومتثَّلت مهمته الرئيسية يف ضمان احترام  واحداً من الدول املوقِّعة وممثِّالً خبرياً ٢٢وضمَّ فريق املراقبة   - ٤٦
خرباء خارجيني من الدول املوقِّعة وموظفي  ١٠حدود السيناريو وحتقيق أهداف التمرين. وتألَّف فريق التقييم من 

  .٢٠١٤لعام دعم اثنني من األمانة. ومتثَّلت مهمته الرئيسية يف حتديد مدى استيفاء أهداف التمرين امليداين املتكامل 
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وتابع اخلرباء التقنيون الذين رشحتهم الدول املوقِّعة كمراقبني فعاليات التمرين بثالث صيغ خمتلفة: برنامج بشأن   - ٤٧
 ٢٧- ١٨، وبرنامج بشأن املراقبني التقنيني يف الفترة ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٩-٧نقطة الدخول يف الفترة 

  .٢٠١٤بشأن املراقبني املقيمني طوال فترة التمرين امليداين املتكامل لعام ، وبرنامج ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين
تشرين  ١٦- ١٥وباإلضافة إىل ذلك، كان هناك برنامج لكبار الزوار، مبا يف ذلك حفل االفتتاح الرمسي، يف الفترة   - ٤٨

بن احلسني، والسيد حممد  . وكان من بني الشخصيات الرفيعة من اجلانب األردين األمري فيصل٢٠١٤نوفمرب /الثاين
حامد، وزير الطاقة والثروة املعدنية، والسيد حممد املومين، وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، ومن الواليات 

، مساعدة وزير اخلارجية لشؤون حتديد األسلحة واألمن الدويل، إىل جانب السيدة غومتولراملتحدة السيدة روز 
تحدة السامية لشؤون نزع السالح، وثالثة أعضاء من فريق الشخصيات البارزة، وسفراء أجنيال كني، ممثلة األمم امل

من البعثات الدائمة يف فيينا، واألمني التنفيذي. وأتيح ملمثلي البعثات الدائمة يف فيينا متابعة فعاليات التمرين امليداين 
كانون  ٣نوفمرب و/تشرين الثاين ١٣ات يف املتكامل أيضاً من خالل جلسات إعالمية ُعقدت يف مركز دعم العملي

  . ٢٠١٤ديسمرب /األول
 بوضوح أنَّ ٢٠١٤التقييم املفصَّل مل يصدر بعد، فقد بيَّن التمرين امليداين املتكامل لعام  نَّوعلى الرغم من أ  - ٤٩

لى صعيد التطوير . فقد أُحرز تقدُّم كبري ع٢٠٠٨حتسينات رئيسية قد حتققت منذ التمرين امليداين املتكامل لعام 
والتطبيق املتكامل لعدَّة تقنيات تفتيش ويف املفهوم التشغيلي واللوجسيت األساسي وكذلك بشأن تطوير إجراءات 

 ،٢٠١٤التفتيش املوقعي. وأكَّد التمرين أيضاً صالحية مفهوم التخطيط واإلعداد للتمرين امليداين املتكامل لعام 
  الثالثة جزءاً ال يتجزأ منه. الذي ُتشكِّل متارين بناء القدرات 

    
  ضمان النوعية ورصد األداء

  
والكفاءة باستمرار من خالل نظامها إلدارة النوعية، الذي يشمل كل عملياهتا  الفعاليةتعكف األمانة على زيادة   - ٥٠

نواتج. وظائف هذا النظام حتديد وتطبيق مؤشرات أداء رئيسية لتقييم هذه العمليات وال وتشملونواتج عملها. 
  وتتمثل الغاية الشاملة للنظام يف دعم هدف الوفاء على الدوام مبتطلبات نظام التحقق. 

وقد أنشأت األمانة إطار رصد األداء واختباره من أجل إجياد ثقافة ُترَصد فيها اجلودة يف إطار األنشطة العادية   - ٥١
اللجنة متتثل  نَّالبيانات الوطنية، على ثقة بأ حبيث تكون اجلهات املتعاملة معها، مثل الدول املوقِّعة ومراكز

للمتطلبات املنصوص عليها يف املعاهدة والربوتوكول امللحق هبا. ويف إطار هذه العملية، جتتمع مراكز البيانات 
  الوطنية اليت تستعمل منتجات وخدمات مركز البيانات الدويل، يف حلقات عمل سنوية من أجل إبداء تعقيباهتا.

 /أيار ١٦إىل  ١٢، اليت ُعقدت يف الفترة من ٢٠١٤نظمت األمانة حلقة عمل مراكز البيانات الوطنية لعام وقد   - ٥٢
مايو يف فيينا، النمسا، بدعم يف شكل مسامهة من حكومة النمسا. وكان اهلدف من حلقة العمل هو توفري ملتقى 
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ولياهتم يف جمال التحقق، وتقدمي التعقيبات على لتبادل خرباهتم يف االضطالع مبسؤ الوطنيةخلرباء مراكز البيانات 
  مجيع جوانب ما توفِّره األمانة من بيانات ومنتجات وخدمات ودعم.

وُبلغت آفاق جديدة يف جمال تبادل اخلربة واملعرفة من خالل سلسلة من التمارين اليت أجرهتا مراكز البيانات الوطنية   - ٥٣
طوة إىل األمام على "منحىن التعلم" يف سبيل أداء مراكز البيانات الوطنية بشأن جاهزيتها. ومتثِّل هذه التمارين خ

املنوطة هبا، وتعزيز احلوار والتعاون بني اخلرباء العاملني يف شىت تكنولوجيات الرصد املتعلقة  التحققواجبات 
   باملعاهدة واألمانة.

، ٢٠١٣- ٢٠١٢متهيداً للتفتيش املوقعي يف الفترة  وبعد االختتام الناجح لتقييمات متارين بناء القدرات الثالثة  - ٥٤
. وأتاح تطبيق الدروس الرئيسية املستفادة ٢٠١٤تتواصل األعمال التحضريية لتقييم التمرين امليداين املتكامل لعام 

مرين امليداين للقدرة التشغيلية اليت يستهدفها تقييم الت أكثر مشوالً من عملية تقييم متارين بناء القدرات السابقة تعريفاً
مؤشر  ٤ ٥٠٠للقدرة التشغيلية تنطوي على  هدفاً ١٨. وجرى تقسيم التفتيش املوقعي إىل ٢٠١٤املتكامل لعام 

أداء ختضع للتقييم. وأتاح عالوة على ذلك وسيلة أفضل إلدارة املعلومات اجملمَّعة عن كل هدف لزيادة كفاءة 
نفسه. وقد اسُتحدث يف هذا الصدد نظام إلدارة معلومات التقييم التقييم الفعلي مع توفري سجل تارخيي يف الوقت 

  بناء على الطلب. 
يف فيينا  ٢٠١٤أعضاء بالتقييم التجميعي للتمرين امليداين املتكامل لعام  ١٠واضطلع فريق التقييم اخلارجي املؤلَّف من   -٥٥

اجتمع فريق التقييم يف فيينا للتحقق من  ،٢٠١٥مارس /واألردن باستخدام نظام إدارة معلومات التقييم. ويف آذار
صحة البيانات التقنية املتضمنة يف نظام إدارة معلومات التقييم قبل تصديرها إلعداد تقرير فين. واسُتخدمت هذه املواد 
بعد ذلك كأساس يف صياغة تقرير تقييم رفيع املستوى يهدف إىل تقدمي حملة عامة استراتيجية عن النتائج الرئيسية. 

كي يلتقي فريق التقييم  ٢٠١٥يوليه /متوز ١يونيه إىل /حزيران ٢٩ُعقدت حلقة عمل يف فيينا يف الفترة من و
إىل ما ورد من تعقيبات خطية مسبقة وتفاعلها يف الوقت احلقيقي  بأصحاب املصلحة من أجل مواءمة التقارير استناداً

. وسوف تتاح ٢٠١٥أغسطس /إىل الدول املوقِّعة يف آبمع أصحاب املصلحة. وسوف يقدَّم التقرير الرفيع املستوى 
  مجلة التفاصيل التقنية اليت مجعها الفريق ألصحاب املصلحة يف نفس الوقت يف ورقة معلومات أساسية.

    
  ٢٠١٥مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 

  
ول األطراف مع منظمة معاهدة احلظر مراعاةً لاللتزام املنصوص عليه يف املادة الرابعة من املعاهدة بأن تتعاون الد  - ٥٦

النووية "يف حتسني نظام التحقق، ويف فحص إمكانات التحقق اليت تنطوي عليها تكنولوجيات  للتجاربالشامل 
عملية معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية: مؤمتر العلوم والتكنولوجيا  ٢٠٠٦رصد إضافية"، أرسيت يف عام 

يونيه /البحثية العلمية والتكنولوجية العاملية. واستمرت هذه العملية يف حزيرانمن أجل التواصل مع األوساط 
بعقد املؤمتر اخلامس يف سلسلة املؤمترات اليت ُتعقد كل سنتني وتستضيفها اللجنة يف قصر هوفبورغ، فيينا،  ٢٠١٥
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شخص، ومشلت  ٨٠٠احلضور بدعم من الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا. وقد جتاوز عدد 
له مدعوون رفيعو  وفَّرا افتتاحي ا وحلقات نقاش ويوماًحبثي ملصقاً ٢٥٠ا وأكثر من شفوي عرضاً ٨٠الفعاليات 

للّجنة لكي حتافظ على الوعي بالتكنولوجيات الناشئة  املستوى السياق السياسي والدبلوماسي. وأتاح املؤمتر حمفالً
جب املعاهدة. واستكشف أيضاً منهجيات لرصد أداء نظام التحقق، ونظر يف املواضيع مبو بالتحققذات الصلة 

املتعلقة بتنمية القدرات وتعليم وتدريب األشخاص الذين يسامهون يف تركيب وصيانة مرافق الرصد ذات الصلة 
  ومبعاجلة البيانات وحتليلها.

    
  تكامل بناء القدرات والتدريب

  
رية للتدريب وبناء القدرات يف سبيل حتسني قدرة الدول املوقِّعة على الوفاء مبسؤولياهتا تويل اللجنة أمهية كب  - ٥٧

 واالستفادة الكاملة من مشاركتها يف نظام التحقق، وخصوصاً فعالاخلاصة بالتحقق مبوجب املعاهدة على حنو 
أجل التحقق ومن أجل بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل (من  استعمالمن خالل 

  تطبيقاهتا املدنية والعلمية).
 التدريب التقليدية، تتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كالتعلم اإللكتروين، فرصاً أساليبوباإلضافة إىل   - ٥٨

ح هلا بيانات أرحب لتوسيع وزيادة تعزيز أنشطة بناء القدرات. ويوفَّر التدريب وبناء القدرات للدول املوقِّعة اليت ُتتا
مستعمل مأذون هلم ينتمون إىل  ١ ٦٠٠نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل (ما يزيد على 

  دولة) والدول اليت ُتتاح هلا وإن كان استعماهلا للمعلومات حمدوداً. ٤٩دولة) والدول اليت ال ُتتاح هلا (  ١٣٤
هي فئات مشغِّلي حمطات نظام الرصد الدويل واملوظفني التقنيني يف ويستهدف التدريـب طائفة متنوعة من الفئات،   - ٥٩

مراكز البيانات الوطنية واملفتشني العاملني يف جمال التفتيش املوقعي واملسؤولني والدبلوماسيني وموظفي األمانة. 
املتحدة. ومنذ عام منها باللغات الرمسية لألمم  ١٨ دَّمنيطة تعليمية إلكترونية، أُع ٤٥وتوجد يف الوقت الراهن 

دولة من الدول  ٨٠من املوظفني التقنيني العاملني يف مراكز البيانات الوطنية من  ٣٠٠تدريب أكثر من  مت، ٢٠٠٩
من أحداث مشغِّلي  ١٤من مراكز البيانات الوطنية و ٧ا يف السنة) مسيااملوقِّعة. ويشمل برنامج التدريب احلايل (

  ألربع مجيعاً.احملطات، وذلك للتكنولوجيات ا
وتشكِّل احلاجة إىل االستثمار يف اجليل اجلديد من االختصاصيني يف ميدان عدم االنتشار النووي ونزع السالح   - ٦٠

ا لألنشطة التثقيفية للجنة. وهتدف هذه األنشطة إىل معرفة املعاهدة على نطاق أوسع وتطوير رئيسي دافعاًالنووي 
للتحديات السياسية والقانونية والتقنية والعلمية اليت تواجه املعاهدة  بفعاليةالتصدي القدرات يف الدول املوقِّعة على 

ونظام التحقق اخلاص هبا. وحتقيقاً هلذا اهلدف، استحدثت األمانة بوابة التعليم اخلاصة باملعاهدة املتاحة باالتصال 
يانات للموارد واملواد املتصلة باملعاهدة وقسماً احلاسويب املباشر اليت تتضمن منائط تدريبية حمددة املواضيع وقاعدة ب

للمحفوظات يضم احملاضرات املتعلقة باملعاهدة وجوانب العلم والتكنولوجيا اليت يرتكز عليها نظام التحقق اخلاص 
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يتيح  iTunes Uيف املوقع  ا ومفتوحاًا جمانيتعليمي هبا. وقد صارت اللجنة أيضاً أول منظمة دولية أمنية تؤسس برناجماً
للمستخدم الوصول إىل حماضرات ووثائق وملفات عروض إيضاحية بشأن اجلوانب السياساتية والقانونية والتقنية 

  زيلها. والعلمية للمعاهدة وتن
ونظمت اللجنة "دورة السياسة العامة ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية: التحقق من خالل الدبلوماسية والعلم"   -٦١

ى عقدها بفضل الدعم املايل املقدَّم من االحتاد األورويب . وقد تسن٢٠١٤َّسبتمرب /أيلول ٩إىل  ١ منرة يف الفت
وحكومة النرويج وهيئة السالمة من اإلشعاع يف السويد. وتناولت الدورة اجلوانب السياساتية والقانونية للمعاهدة، 

وركزت على الفهم العملي للمسائل ذات الصلة باملعاهدة، وكذلك تكنولوجيات التحقق وتطبيقاهتا املدنية والعلمية. 
  .٢٠١٤مع التركيز بوجه خاص على التفتيش املوقعي لزيادة الوعي بشأن التمرين امليداين املتكامل لعام 

ومن أجل توسيع نطاق التواصل مع األوساط األكادميية، عقدت اللجنة منتديني أكادمييني بشأن املعاهدة يف   - ٦٢
(يف إطار مؤمتر العلم والتكنولوجيا ألغراض معاهدة احلظر  ٢٠١٥يونيه /حزيران ٢٦ويف  ٢٠١٤مايو /رأيا  ٩و ٨

). وقد شارك فيهما أكادمييون من جمموعة متنوعة من اجلامعات ومعاهد ٢٠١٥الشامل للتجارب النووية لعام 
. ٢ املتبقية املدرجة يف املرفق ممثلني من سبع دول من أصل الدول الثماين وضمَّتاالبحوث من مجيع القارات، 
مواصلة استكشاف أساليب مبتكرة لدمج املسائل املتعلقة باملعاهدة يف املناهج  يفومتثَّلت األهداف الرئيسية 

  األكادميية والتصدي الحتياجات البحوث وفرصها.
    

  أنشطة التوعية
  
ادة فهم املعاهدة وتنفيذها فيما بني الدول ووسائط تشمل أغراض أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا األمانة ما يلي: زي  - ٦٣

حتقيق عامليتها وبدء  مثَّاإلعالم واجملتمع املدين واجلمهور العام؛ وتشجيع التوقيع والتصديق على املعاهدة، ومن 
 املوقِّعة يف تنفيذ تدابري التحقق على الصعيد الوطين وجين فوائد التطبيقات السلمية الدولنفاذها؛ ومساعدة 

  لتكنولوجيات التحقق؛ واملساعدة يف تعزيز مشاركة الدول املوقِّعة يف أعمال اللجنة.
والتفاعل مع الدول للتوعية باملعاهدة والترويج للتوقيع والتصديق عليها إمنا جيري، يف معظمه، يف سياق املشاورات   - ٦٤

 من أجل التواصل، اهتماماً ٢٠١٣سبتمرب /لولالثنائية واملراسالت. ولئن أولت األمانة، يف جهودها املبذولة منذ أي
للمعاهدة والدول اليت تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدويل، فقد اتصلت  ٢ا للدول املدرجة يف املرفق خاص

. وإضافةً إىل احلوار املنتظم مع البعثات الدائمة يف فيينا ومع مكاتب التمثيل يف هذا السياق جبميع الدول تقريباً
 من العواصم. وأجريت أيضاً لوماسي املوجودة يف برلني وجنيف ونيويورك، زار موظفو األمانة عدداًالدب

  مشاورات، على كل املستويات، على هامش مؤمترات عاملية وإقليمية ودون إقليمية ولقاءات أخرى.
كني من الدول املوقِّعة والدول غري من األحداث واألنشطة اليت تتيح التشاور الثنائي مع املشار وتنظم األمانة عدداً  - ٦٥

، على سبيل املثال، نظَّمت األمانة، بالتعاون مع حكومة ٢٠١٣أكتوبر /املوقِّعة على السواء. ففي تشرين األول
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ن ون رئيسيوأنغوال واالحتاد األورويب، حلقة دراسية وطنية يف لواندا بشأن املعاهدة. وحضر احللقة الدراسية مشرِّع
 املشاركني يف عملية تصديق أنغوال على املعاهدة، واليت أُجنزت نية من كبار املسؤولني احلكوميوجمموعة متنوع

. وأسهم املؤمتر اإلقليمي ملنطقة جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئ والشرق األقصى ٢٠١٥مارس /يف آذار الحقاً
، يف زيادة التعاون ضمن اإلقليم ٢٠١٤يو ما/أيار ٢٠و ١٩املعين باملعاهدة، املعقود يف جاكَرتا، إندونيسيا، يومي 

  والشرق األقصى. ان جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادئبشأن التصديق على املعاهدة فيما بني بلد
ا يف جهود أساسي وتشكِّل مشاركة األمني التنفيذي يف األحداث الكربى واحملادثات الثنائية الرفيعة املستوى عنصراً  - ٦٦

األمانة. ومشلت هذه األحداث مؤمتر االحتاد اجليوفيزيائي األمريكي (سان فرانسيسكو، كانون التوعية اليت تبذهلا 
)؛ والدورة الثالثة للجنة التحضريية للمؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار ٢٠١٣ديسمرب /األول

 ٢٠١٤العمل الدبلوماسية لعام  )؛ وحلقة٢٠١٤مايو /أيار -  أبريل/(نيويورك نيسان ٢٠١٥لعام  النوويةاألسلحة 
)؛ ومؤمتر االحتفال بيوم ٢٠١٤مارس /اليت نظَّمها مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار (آنسي، آذار

)؛ ومؤمتر رابطة مراقبة التسلح بعنوان "جتارب األسلحة النووية: التاريخ والتقدم ٢٠١٤مايو /أفريقيا (برلني، أيار
)؛ ومؤمتر مؤسسة هوفر بعنوان "القدرة على العمل: تعزيز ٢٠١٤سبتمرب /ة، أيلولوالتحديات" (واشنطن العاصم

)؛ وقمة املنتدى االقتصادي ٢٠١٤سبتمرب /ره" (جامعة ستانفورد، أيلولوُّاألمن النووي ملنع حدوث ما ال ميكن تص
لعدم االنتشار )؛ ومؤمتر موسكو ٢٠١٤نوفمرب /العاملي بشأن جدول األعمال العاملي (ديب، تشرين الثاين

)؛ ومؤمتر ٢٠١٤نوفمرب /: الطاقة النووية ونزع األسلحة النووية وعدم انتشارها (موسكو، تشرين الثاين٢٠١٤  لعام
)؛ ومؤمتر فيينا بشأن اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية ٢٠١٤ديسمرب /براغ (براغ، كانون األول أعمالجدول 

اليت نظَّمها مركز جيمس مارتن  ٢٠١٥العمل الدبلوماسية لعام  )؛ وحلقة٢٠١٤ديسمرب /(فيينا، كانون األول
)؛ واملؤمتر االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار ٢٠١٥مارس /لدراسات عدم االنتشار (آنسي، آذار

)؛ واملنتدى االقتصادي العاملي بشأن أفريقيا ٢٠١٥أبريل /(نيويورك، نيسان ٢٠١٥األسلحة النووية لعام 
)؛ وحلقة العمل الدبلوماسية بعنوان مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار ٢٠١٥يونيه /، حزيرانتاون  (كيب
  ).٢٠١٥يونيه /: النتائج واخلطوات املقبلة" (بادن، حزيران٢٠١٥  لعام

 ا بشأن نزعهبم دولي وشارك األمني التنفيذي يف اجتماعات لفريق الشخصيات البارزة، الذي يضم خرباء معترفاً  - ٦٧
يونيه /)، وسول، مجهورية كوريا (حزيران٢٠١٤أبريل /السالح وعدم االنتشار، يف ستوكهومل، السويد (نيسان

  ).٢٠١٥أغسطس /). ومن املقرر عقد اجتماع آخر يف هريوشيما، اليابان (آب٢٠١٥
ني العام لألمم مون، األم- وأجرى األمني التنفيذي مناقشات ثنائية مع مسؤولني رفيعي املستوى، منهم بان كي  - ٦٨

 )، وعدد من وزراء اخلارجية، على هامش كل حدث من األحداث املذكورة آنفا٢٠١٤ًسبتمرب /املتحدة (أيلول
متعلقة بعدم االنتشار  أحداثاً وخالل حلقات دراسية وحلقات عمل وإحاطات وزيارات أخرى. وحضر أيضاً

تعزيز التفاعالت الثنائية مع اللجنة والتوعية نظمتها حكومات خمتلفة. وبغية  النوويالنووي ونزع السالح 
  .٢٠١٣سبتمرب /دولة منذ أيلول ٢٦باملعاهدة، زار األمني التنفيذي 
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وظلت األمانة تشجِّع على االضطالع باألعمال التحضريية الالزمة لتنفيذ املعاهدة على الصعيد الوطين من خالل   - ٦٩
للمادة الثالثة من  الدول خبصوص التدابري اليت يتعني اختاذها وفقاً برناجمها اخلاص بتقدمي املساعدة التشريعية إىل

املعاهدة. وقامت األمانة بتوزيع التشريعات النموذجية والتعليقات عليها على نطاق واسع، وهي متاحة على املوقع 
  الشبكي العمومي للمنظمة.

املقدَّمة من الدول املوقِّعة. ومن بني األنشطة اليت بقسط وافر من أنشطة التوعية باستخدام التربعات  اللجنةوتضطلع   - ٧٠
نفَّذهتا األمانة بفضل تلك التربعات مشروع تيسري مشاركة خرباء من البلدان النامية يف االجتماعات التقنية اليت 

لبناء  مت تربعات أيضاًدِّ. وق٢٠١٣ُنوفمرب /تعقدها اللجنة إىل جانب زيارة إعالمية جرت يف تشرين الثاين
لقدرات يف البلدان النامية وزيادة فهم العمل الذي تقوم به اللجنة وتطبيقات تكنولوجيات التحقق اخلاصة باملعاهدة ا

واملنافع املترتبة على عضوية اللجنة، مبا يف ذلك املزايا احملتملة اليت قد توفِّرها التطبيقات املدنية والعلمية 
  لتكنولوجيات التحقق.

ترويج للمعاهدة ولنظام التحقق اخلاصة هبا عن طريق التفاعل مع الدول ووسائط اإلعالم وواصلت األمانة ال  - ٧١
واجملتمع املدين واملؤسسات التعليمية والعلمية وجممعات الفكر واجلمهور العام. وبفضل اتباع هنج استباقي وحمدد 

طية من جانب وسائط اإلعالم فيما اإلعالمية اليت اضطلعت هبا األمانة بقدر كبري من التغ األنشطةاهلدف، حظيت 
. ٢٠١٥ومؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام  ٢٠١٤خيص املناسبات الرئيسية، مثل التمرين امليداين املتكامل لعام 

وأصبحت التقارير املصوَّرة واخلصائص التفاعلية والرسوم املتحركة مسات بارزة يف أنشطة التوعية. ومت تكثيف 
وسائل التواصل االجتماعي وكذلك نشر املواد اإلعالمية بطائفة من اللغات املختلفة االستخدام االستراتيجي ل

املتبقية. وأدى ذلك إىل زيادة تناول املعاهدة  ٢للوصول إىل فئات مستهدفة جديدة، وال سيما يف دول املرفق 
العامل. واستمرت أنشطة  ونظام التحقق اخلاص هبا يف وسائط اإلعالم املطبوعة والشبكية واملرئية واملسموعة يف

التوعية باستخدام وسائط اإلعالم وغريها من األنشطة اإلعالمية يف شكل مقاالت ومقابالت وجلسات إعالمية 
  ومعارض وعروض إيضاحية. CTBTO Spectrumومنشورات مثل جملة 

    
  الفوائد املدنية والعلمية للمعاهدة

  
ميكن أن تنتفع هبا الدول  لتكنولوجيات التحقق من االمتثال للمعاهدة اليت هناك طائفة من التطبيقات املدنية والعلمية  - ٧٢

عة. فمن املمكن للبيانات واملنتجات الوفرية املتاحة للدول املوقِّعة أن تيسر أنشطتها املدنية والعلمية، مبا يشمل املوقِّ
يع آفاق املعرفة وتوفري الرفاه للبشر. وقد مت اإلنذار بالكوارث الطبيعية واالستعداد هلا والتنمية املستدامة وتوس مثالً

، مبا ميكِّن العلماء من الوصول حبّرية إىل بيانات نظام الرصد الدويل من خالل عقداً ٥٠بالفعل إبرام أكثر من 
  املركز االفتراضي الستغالل البيانات.
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نة على الشروط اليت ميكن مبقتضاها إتاحة وكمثال على التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق، اتفقت اللج  -٧٣
ا أربعة عشر الرصد الدويل السيزمية والصوتية املائية ملنظمات اإلنذار بالتسونامي املعترف هبا. وهناك حالي نظامبيانات 
نظمات دت مطة تابعة لنظام الرصد الدويل. وأكَّحم ١٠١من هذا القبيل ُترَسل مبوجبها بيانات من  أو ترتيباً اتفاقاً

وموثوقية من املصادر األخرى، يزيد  استخدام بيانات نظام الرصد الدويل، اليت هي أحسن توقيتاً نَّاإلنذار بالتسونامي أ
  تسونامية وعلى توجيه اإلنذارات على حنو أسرع. الزالزل اليت ُيحتمل أن حتدث أمواجاً تبيُّنمن قدرهتا على 

    
  االستنتاج

  
م كبري بشأن الترويج للمعاهدة والنهوض بنظام التحقق أُحرز تقدُّ ،٢٠١٣ابعة عشرة لعام منذ مؤمتر املادة الر  - ٧٤

هبا. وقد ظلت الدعوة إىل التبكري ببدء نفاذها حتتل مكاناً بارزاً يف جدول أعمال احلملة الدولية اليت اخلاص 
التحقق اخلاص باملعاهدة من هتدف إىل عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي. وقد اقترب نظام 

االكتمال وحتسَّنت بالتايل جاهزيته العملياتية، األمر الذي يزيد من الثقة يف قدرته على كشف أي تفجري 
 ي يف أي بيئة كانت. نووي جتريب

  


