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المعاهدة

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )املعاهدة( هي معاهدة دولية 
الحظر  خالل  من  املعاهدة،  وتسعى  النووية.  التفجريات  جميع  تحظر 
النووية،  األسلحة  نوعية  الحدِّ من تطوير  إىل  النووية،  للتجارب  الشامل 
لنزع  االً  فعَّ تدبرياً  تشكِّل  وهي  منها.  جديدة  أنواع  تطوير  إنهاء  وإىل 

السالح النووي وعدم انتشاره بجميع جوانبهام. 

وفُتح  املعاهدة،  هذه  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  وقد 
ذلك  ويف   .1996 أيلول/سبتمرب   24 يف  نيويورك  يف  عليها  التوقيع  باب 
ق  تصدِّ دولة  أول  فيجي  وكانت  املعاهدة.  دولًة عىل   71 وقَّعت  اليوم، 
عىل املعاهدة، وذلك يف 10 ترشين األول/أكتوبر 1996. وسوف تدخل 
املعاهدة حيِّز النفاذ بعد 180 يوماً من التصديق عليها من جانب جميع 

الدول املدرجة يف مرفقها الثاين، وعددها 44 دولًة.

وعندما تدخل املعاهدة حيِّز النفاذ، سوف تُنشأ منظمة معاهدة الحظر 
إىل  املسندة  الوالية  وتتمثَّل  النمسا.  فيينا،  يف  النووية  للتجارب  الشامل 
هذه املنظمة الدولية يف تحقيق هدف املعاهدة والغرض منها، وضامن 
االمتثال  من  الدويل  بالتحقُّق  املتعلقة  األحكام  فيها  مبا  أحكامها،  تنفيذ 

للمعاهدة، وتوفري منتدى للتعاون والتشاور بني الدول األطراف.

اللجنة

أنشأت  املنشودة،  املنظمة  وإنشاء  املعاهدة  نفاذ  لبدء   متهيداً 
الثاين/ ترشين   19 يف  للمنظمة  التحضريية  اللجنة  املوقِّعة  الدول 

املعاهدة  لدخول  التحضري  مهمة  اللجنة  إىل  وأُسِندت   .1996  نوفمرب 
النفاذ. حيِّز 

وتقوم اللجنة، التي يوجد مقرها يف مركز فيينا الدويل، بنشاطني رئيسيني. 
األول هو اتِّخاذ جميع التحضريات الالزمة لضامن تفعيل نظام التحقُّق 
التشجيع  والثاين هو  النفاذ.  حيِّز  لدى دخولها  للمعاهدة  االمتثال  من 
تحقيق دخولها  أجل  عليها من  والتصديق  املعاهدة  التوقيع عىل  عىل 

حيِّز النفاذ.

وتتكوَّن اللجنة التحضريية من هيئة عامة مسؤولة عن توجيه السياسات 
وتضمُّ كلَّ الدول املوقِّعة، وأمانة فنية مؤقَّتة تساعد اللجنة عىل القيام 
دها  بواجباتها، تقنيًّا وفنيًّا عىل السواء، وتؤدِّي املهام الوظيفية التي تحدِّ
لها اللجنة. وقد بدأت األمانة عملها يف فيينا يف 17 آذار/مارس 1997. 
دة الجنسيات يف تكوينها، حيث يُعنيَّ موظفوها من الدول  وهي متعدِّ

املوقِّعة وعىل أوسع أساس جغرايف ممكن.



������ ��� �� ���� ���

٢٠١٧  ������ �� �����

00-CTBTO_Annual_Report_2017_ARABIC_pages i-viii.indd   1 01-Aug-18   8:39:53 AM



 ����� ������� ���� ©
������� ����
	 ������ ���� ������ ����� ���� ��� ���
	

���� ����� ���
 ���� ��� ���
	 �� ����� �� ����� ������  :����� 
������� ����
	 ������ ���� ������ �����

���	� ����� ����
Preparatory Commission for the

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
Vienna International Centre

P.O. Box 1200
1400 Vienna

Austria

 ��� �� ��
�
� ��� ����� � � ���� ���¡�¢� £��¤ ��� ¥¦��� §¢¨ ©��ª«�� ¬® ���̄  ،���±��� ²³� ´� �µ���� ��� �

.·��� �³�

 §��¸ ´� ©�¤ ¹� �¹� ´� ����º� »� ���±��� ²³� � �¼���� ½¾��¿� � ¼���� À�� ����Á Â� ¼���� Ã� ¹�Ä�Å Â
 ��  ��Å��  ��  Ã�
�®  ��  �ªÆ  �¹�  Ç������  �µ���  ©��È  �������  ����
	  ������  ����  ������  �����  ���� ���  ���
	�

.�É��Ê �� ��¼��� Ë��Ì ©��È �� ،�Í� �Î���� Ï�Ä
¢
	 �� ��Ä��

 ،��Ð
�� ���  ̈Ñ�¢�ª	 �Ò� �¹� »� (�ª ��¢� �Ô�� ¬® Õ��̄ Ã� �� �Ö
�
� ¥���) �� ���� Ï����� �� Ï�¤� ¥¦�� ��Ø ¹�Ä�Å Â 

.������� ����
	 ������ ���� ������ ����� ���� ��� ���
	� §��¸ ´� ��Ù�Ì �� ���® Ú�� »� Úª���Ì ÛÜ«�Å Â ¦�

 Ï���
��� »� Ý¥��Æ ���	� �Ù��� Þ��� ß���� ��à������ ������ ١٥ � �Ò��� ١١-١٣ Ï� �Ò�� � �¼���� ½¾��¿� �Ë«Ì
 ���
	� �å ���� ��� ������ �ªÅ�«�� ������ ß�� §����� Ú¸��� »� £	 �� �� ��� .������� æ���Ì�ç� æ��� ß���� � �¼����
 �����Å è�� ��� ������ ���	� »� ����Ì � �Éµ��Ì ÛÐ� ������� ����
	 ������ ���� ������ ����� ���� ���

.������� Ø��� ¥�Æ §�� è��Á�� æ��	� �é��

�¢���� � �« �Á
٢٠١٨ Ú���Å/î�é

٢٠١٧ ¹��¢�� ������� ،Corr.1 � CTBT/ES/2017/5 ���±��� ¬® 
Ý
�¼��ð��

00-CTBTO_Annual_Report_2017_ARABIC_pages i-viii.indd   2 01-Aug-18   8:39:53 AM



 III

�����
�������� ����� ��

ة أهداف مهمة. اسرتشدنا   لدى االضطالع بأنشطتنا يف عام ٢٠١٧ بعدَّ
وشملت هذه األهداف تعزيز الزخم لدعم معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية (املعاهدة) ودخولها حيِّز النفاذ، وزيادة التواصل 

الرفيع املستوى مع الدول، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء يف األنشطة 
التوعوية التي تضطلع بها املنظمة. كÏ شملت األنشطة تعزيز قدرات 
نظامنا الخاص بالتحقُّق من خالل بناء نظام الرصد الدويل واستدامته. 

وÜثَّل مجال آخر من املجاالت ذات األولوية يف مواصلة تطوير نظام 
املوقعي.  للتفتيش  ُمحكم 

واستمرَّ االهتÏم الدويل باملعاهدة وبعمل املنظمة. وأَقرَّ العديد من قادة العاã واملسؤولá الحكوميá وممثِّيل املجتمع 
ية املدرجة يف املرفق ٢ من املعاهدة،  املدæ بأهمية املعاهدة من أجل السلم واألمن الدوليá. كÏ دعوا الدول املتبقِّ
قة. وأصبح هذا النداء أشدَّ  املطلوب تصديقها ë تدخل املعاهدة حيِّز النفاذ، إىل االنضÏم إىل صفوف الدول املصدِّ

إلحاحاً يف أعقاب التجربة النووية السادسة التي أجرتها جمهورية كوريا الشعبية الدðقراطية يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧، 
وأثناء االجتÏع الوزاري املعني باملادة الرابعة عرشة املعقود يف ٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧. 

وأتاح املؤÜُر العارش بشأن املادة الرابعة عرشة، الذي ُعقد عىل هامش الجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، فرصًة 
للدول لتجديد التزامها باملعاهدة بوصفها عنرصاً أساسيüا من عنارص نظام نزع السالح وعدم االنتشار. 

وترأس املؤÜَر السيد ديدييه رينديرس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيþ، والسيد إبراهيم األشيقر الجعفري، 
وزير الخارجية العراقي. وشارك يف املؤÜر عدد كب} من الدول عىل مستوى نائب رئيس وزراء أو وزير أو مسؤول كب} 
آخر. وألقى كلٌّ من السيد أنطونيو غوت}يش، األمá العام لألمم املتحدة، والسيد م}وسالف اليتشاك، رئيس الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، كلمًة أمام الجلسة االفتتاحية. كÏ ألقت السيدة فيديريكا موغ}يني، املمثِّلة السامية لالتحاد 

األورو^ للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، كلمًة نيابًة عن االتحاد األورو^. 

وحرض املؤÜَر بعُض أعضاء فريق الشخصيات البارزة. وألقى السيد كيفá رود، رئيس وزراء أسرتاليا األسبق، والسيدة 
أمينة محمد، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتجارة الدولية يف كينيا، كلمًة نيابًة عن الفريق. 

وكانت الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة لألمم املتحدة، وكذلك االجتÏع الرفيع املستوى ملجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة املعقود يف ٢١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧، مناسبتá أخريá لتتعهَّد فيهÏ الدول بتأييد املعاهدة ونظام التحقُّق 

الخاص بها. 

 áالحكومي áويف عام ٢٠١٧، اجتمعُت مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وغ}هم من كبار املسؤول
يف االتحاد الرويس وأسرتاليا وإكوادور وأملانيا وأنغوال وأوروغواي وبلجيكا وبوركينا فاسو وبيالروس وتايلند وتونس 

وجمهورية إيران اإلسالمية وجمهورية كوريا وجنوب السودان والسويد ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسنغال وفرنسا 
وفنلندا وكازاخستان وكوبا والصá ولبنان وناميبيا والنمسا ونيبال وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان، واملمثِّلة 

السامية لالتحاد األورو^ للشؤون الخارجية والسياسة األمنية. 

ويف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧، رصد نظامنا للتحقُّق من األحداث السيزمية حدثاً سيزميüا غ} اعتيادي يف جمهورية كوريا 
الشعبية الدðقراطية. وأعقب ذلك إعالن جمهورية كوريا الشعبية الدðقراطية عن إجرائها تجربة نووية أخرى. 

وقد عقدنا جلسات إحاطة تقنية يومْي ٣ و٤ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧، وعرضنا بيانات نظامنا الخاص بالتحقُّق ومنتجاته. 
واتَّسم أداء نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل بالشمول، .ا يثبت قدراتهÏ املتينة عىل رصد التجارب النووية. 
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ة، وأعرب عن بالغ قلقه  وكان املجتمع الدويل واضحاً يف ردِّه عىل التجربة النووية املعلن عنها. فقد أدان التجربة بشدَّ
إزاء اآلثار الخط}ة املرتتِّبة عىل مثل ذلك العمل عىل السالم واألمن الدوليá. وأُعرب عن تأييد راسخ لدخول املعاهدة 

مت طلبات  ال لنظام التحقُّق الخاص باملعاهدة، وقُدِّ حيِّز النفاذ. وأُعرب كذلك عن التقدير لألداء الجيِّد التوقيت والفعَّ
من أجل مواصلة تطوير نظام التحقُّق واستكÏله. 

وُعقد مؤÜر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية السادس للعلم والتكنولوجيا يف الفرتة من ٢٦ إىل ٣٠ حزيران/
 áء والخرباء والباحثÏر نحو ألف من العلÜوحرض املؤ .(ر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧Üمؤ) يونيه ٢٠١٧ يف فيينا

صات العلمية ذات  والتكنولوجيá والدبلوماسيá من أك) من ١١٠ بلدان، وتبادلوا املعارف واألفكار بشأن مختلف التخصُّ
الصلة باملعاهدة. وقد كان هذا املؤÜر، .ا احتواه من ٦٥٠ خالصًة بحثيًة، و٤٠٠ ملصق، وأك) من ١٠٠ عرض إيضاحي 

شفوي، األكرب ضمن سلسلة مؤÜراتنا الخاصة بالعلم والتكنولوجيا. كÏ كان املؤÜر محفالً الستعراض حالة نظام التحقُّق 
وللتفكُّر يف كيفية ضÏن استمرار صالحيته العلمية والتقنية. 

واعرتافاً بإنجازاتنا الجÏعية، ُمنحُت جائزتá يف عام ٢٠١٧، وهÏ: ميدالية رئاسية .ناسبة الذكرى الخامسة والعرشين 
الستقالل جمهورية كازاخستان، واملواطَنة الفخرية الخاصة ملدينة ه}وشيÏ. وإنَّني أتقاسم هذين التكرáð مع الدول 

املوقِّعة وموظفي املنظمة وأشكرهÏ عىل دعمهÏ الراسخ.

ع يف نطاق تغطيته. واستفاد العديد  ع برنامج تنمية القدرات التابع للمنظمة، واستمرَّ التوسُّ وتواصلت الزيادة يف تنوُّ
من الخرباء، معظمهم من البلدان النامية، من الربامج التعليمية وحلقات العمل والدورات التدريبية التي ننظِّمها بشأن 

االستخدام الكفء لبيانات نظام التحقُّق ومنتجاته. 

ة محطات جديدة مهمة لنظام  م املحرز يف تطوير نظام التحقُّق. حيث جرى تركيب أو اعتÏد عدَّ ويرسæُّ أن أالحظ التقدَّ
ية (HA4، يف جزر كروزيه، فرنسا)، ما يشكِّل عالمًة  الرصد الدويل. واعتُمدت آخر محطات الرصد الصو5 املا4 املتبقِّ

 áرئيسيت áسيزميت áتتألَّف من محطت ،áل نظام التحقُّق. واعتُمدت أربع محطات يف الصÏبارزًة عىل الطريق نحو إك
ة. كÏ رشعنا يف تركيب واعتÏد محطة للرصد دون السمعي واعتÏد محطة لرصد  ومحطتá لرصد النويدات املشعَّ

ة يف االتحاد الرويس،  ة يف جزر غاالباغوس (إكوادور)، وتركيب واعتÏد محطة لرصد النويدات املشعَّ النويدات املشعَّ
 .áللرصد دون السمعي يف تايلند والص áد قدرات مختربين عىل تحليل الغازات الخاملة، وتركيب محطتÏواعت

وبحلول نهاية العام، بلغ إجÏيل عدد مرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة ٢٩٤ مرفقاً، ما أدَّى إىل تحسá نطاق تغطية 
اها املعاهدة. الشبكة وزيادة قدرتها عىل الصمود. وðثِّل هذا العدد ٨٧ يف املائة من حجم الشبكة التي تتوخَّ

وأُبرم العقد الخاص بالجيل الثالث من مرفق االتصاالت العاملي، وهو أحد أكرب مشاريع املنظمة، واستُهلَّت مرحلة 
االنتقال الخاصة به. 

وشملت األنشطة املتصلة بالتفتيش املوقعي خالل عام ٢٠١٧ تنفيذ خطة عمل التفتيش املوقعي للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩، 
وخطة Üارين التفتيش املوقعي للفرتة ٢٠١٦-٢٠٢٠، استناداً إىل عملية استعراض وتقييم التمرين امليداæ املتكامل 

لعام ٢٠١٤. كÏ أُنجزت األعÏل التمهيدية لتشييد املرفق الدائم لخزن املعدات وصيانتها. 

وعىل مدار السنة، َسَعينا إىل تعزيز أوجه التآزر والنهوض بالتطوير التنظيمي. ويف هذا الصدد، اتُّخذت خطوات إضافية 
من أجل تطبيق أفضل املÏرسات وتبسيط العمليات واإلجراءات القا9ة. كÏ قمنا بتحسá إدارة املوارد البرشية لدينا 
لكفالة أن يتَّسم هيكلنا للموارد البرشية بقدر أكرب من املرونة، وأن يتواءم تواؤماً وثيقاً مع االحتياجات االسرتاتيجية 

للمنظمة.  والربنامجية 

لة عن األنشطة الرئيسية التي اضطلعت بها اللجنة  م معلومات مفصَّ وإنَّني أدعوكم إىل استعراض التقرير التايل الذي يقدِّ
مه الدول املوقِّعة، والذي يساعدنا عىل تحقيق  خالل عام ٢٠١٧. وأودُّ أن أعرب عن امتناæ للدعم املتواصل الذي تقدِّ

واليتنا واملساهمة يف الحملة الدولية يف مجال عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي.

ينا زيربو السِّ
التنفيذي  áاألم
التحض}ية ملنظمة معاهدة   اللجنة 
الحظر الشامل للتجارب النووية
فيينا، نيسان/أبريل ٢٠١٨
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تركيب محطة الرصد دون السمعي IS3 (أنتاركتيكا).
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يش�  ا  عام  مصطلحاً  املحطات  إنشاء  يُعترب 

األولية  مراحلها  من  بدءاً  املحطات  بناء  إىل 

إىل  عادًة  الرتكيب  ويش�  إك¤لها.  وحتى 

تصبح  حتى  بها  املضطلع  األع¤ل  جميع 

مركز  إىل  البيانات  إلرسال  جاهزة  املحطة 

عىل  ذلك،  ويشمل  فيينا.  يف  الدويل  البيانات 

والتشييد وتركيب  املوقع  إعداد  املثال،  سبيل 

تفي  عندما  االعت�َد  املحطُة  وتنال  املعدات. 

التقنية، Äا فيها متطلبات  املواصفات  بجميع 

وصلة  عرب  وبثها  البيانات  سالمة  من  التوثُّق 

البيانات  مركز  إىل  العاملي  االتصاالت  مرفق 

الدويل. وعند ذلك تُعترب املحطة مرفقاً عامالً 

من مرافق نظام الرصد الدويل.

التواصل  بعد  اللجنة،  أحرزت  عام ٢٠١٧،  ويف 
صعيد  عىل  كب�اً  ماً  تقدُّ املضيفة،  الدول  مع 
واعتُمدت  الدول.  من  عدد  يف  املرافق  إنشاء 
Øاٍن من محطات نظام الرصد الدويل، وكذلك 
اعتُمدت قدرات اثنÚ من مختربات النويدات 
وبذلك،  الخاملة.  الغازات  تحليل  ة عىل  املشعَّ
نظام  ومختربات  محطات  عدد  إج¤يل  ارتفع 
(وهو  مرفقاً   ٢٩٤ إىل  املعتمدة  الدويل  الرصد 
التي  الشبكة  حجم  من  املائة  يف   ٨٧ åثِّل  ما 
تها املعاهدة)، م¤َّ أدَّى إىل تحسÚ نطاق  توخَّ

تغطية الشبكة وقدرتها عىل الصمود. 

عام  خالل  الدويل  الرصد  نظام  بناء  وتألَّف 
 .Úالص يف  محطات  أربع  اعت¤د  من   ٢٠١٧
 Úالسيزميت  Úاملحطت املحطات  هذه  وشملت 
الرئيسيتPS12 Ú يف هايالر وPS13 يف النجو، 
 RN20 ة وكذلك محطتْي رصد النويدات املشعَّ

يف بيجÚ وRN22 يف غوانجو. 

واعت¤د  تركيب  من  أيضاً  اللجنة  وانتهت 

واعت¤د   IS20 السمعي  دون  الرصد  محطة 

(جزر   RN24 ة  املشعَّ النويدات  رصد  محطة 

غاالباغوس، إكوادور)، وتركيب واعت¤د محطة 

(االتحاد   RN57 ة  املشعَّ النويدات  رصد 

مختربات  من   Úاثن قدرات  واعت¤د  الرويس)، 

ة عىل تحليل الغازات الخاملة  النويدات املشعَّ

(RL15 يف اململكة املتحدة، وRL8 يف فرنسا)،

 IS16 السمعي  دون  الرصد  محطة  وتركيب 

ة  املشعَّ النويدات  محطة  وتركيب   ،(Úالص)

RN65 (تايلند).

الرصد  محطة  اعتُمدت  ذلك،  إىل  وإضافًة 

فرنسا)  كروزيه،  (جزر   HA4  üاملا  ýالصو

اكت¤ل  إىل  يش�  Äا   ،٢٠١٧ حزيران/يونيه  يف 

نظام  شبكة  املاü ضمن   ýالصو الرصد  عنرص 

الرصد الدويل.

عمليات التركيب واالعتماد اخلاصة بنظام الرصد الدويل حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2017

الحالة

 اكتمل حمطات الرصد السيزمي

تركيبها

 اكتمل 

تركيبها

 اكتمل 

تركيبها

 اكتمل 

تركيبها

 اكتمل 

تركيبها

 اكتمل 

تركيبها

50

120

11

60

80

321

321

40

16

281

11

7

3

19

 نظاما من نظم الغازات اخلاملة تم اعتمادها

31 نظاما من نظم الغازات اخلاملة تم تركيبها

13 قدرة على رصد اجلسيمات تم اعتمادها

4 قدرات على رصد الغازات اخلاملة تم اعتمادها

 44 حمطة تم اعتمادها

  1 حمطة واحدة مل يتم اعتمادها

احملطات السيزمية املساعدة

احملطات السيزمية الرئيسية

107 حمطات تم اعتمادها

حمطات مل يتم اعتمادها  8   

50 حمطة تم اعتمادها

      1 حمطة واحدة مل يتم اعتمادها

69 حمطة تم اعتمادها

       1 حمطة واحدة مل يتم اعتمادها

حمطات تم اعتمادها

حمطات مل يتم اعتمادها

قيد اإلنشاء

عقود قيد التفاوض

مل يبدأ العمل فيها

 نظام رصد الغازات اخلاملة 

ة يف حمطات رصد النويدات املشعَّ

ة خمتبرات النويدات املشعَّ

11 حمطة تم اعتمادها

صفر  حمطات مل يتم اعتمادها

1 حمطة واحدة قيد اإلنشاء

2 عقدان اثنان قيد التفاوض

3 حمطات مل يبدأ العمل فيها

2 حمطتان قيد اإلنشاء

صفر ال توجد عقود قيد التفاوض

3 حمطات مل يبدأ العمل فيها

صفر حمطات قيد اإلنشاء

صفر ال توجد عقود قيد التفاوض

صفر حمطات مل يبدأ العمل فيها

2 حمطتان قيد اإلنشاء

صفر ال توجد عقود قيد التفاوض

7 حمطات مل يبدأ العمل فيها

2 حمطتان قيد اإلنشاء

2 عقدان قيد التفاوض

6 حمطات مل يبدأ العمل فيها

احملطات الصوتية املائية

حمطات الرصد دون السمعي

ة حمطات رصد النويدات املشعَّ

150  140  130  120  110  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10 صفر 

150  140  130  120  110  100  90  80  70  60  50  40  30  20  10 صفر 

340  320  300  280  260  240  220  200  180  160  140  120  100  80  60  40  20 صفر 

01-CTBTO_Annual_Report_2017_ARABIC-page 1-30.indd   2 01-Aug-18   8:47:51 AM



3 • ������ ����� ����

للغازات  ة  املشعَّ النويدات  رصد  ويضطلع 
الخاملة بدور أسايس يف نظام التحقُّق الخاص 
 Úالتجربت أعقاب  يف   َّÚتب ما  وهو  باملعاهدة، 
كوريا  جمهورية  أعلنت   Úاللت  Úالنوويت
عامْي  يف  إجرائه¤  عن  الدåقراطية  الشعبية 
٢٠٠٦ و٢٠١٣. ك¤ أثبت هذا الرصد أنه بالغ 
وقع  الذي  النووي  الحادث  أعقاب  يف  القيمة 
يف فوكوشي¤، اليابان، يف عام ٢٠١١. وواصلت 
ياً مع أولوياتها، الرتكيز عىل برنامج  اللجنة، @شِّ
رصد الغازات الخاملة يف عام ٢٠١٧ من خالل 
إقامة تعاون وثيق مع مطوِّري الجيل التايل من 

نظم الغازات الخاملة. 

تركيب  تمَّ  قد  كان  العام،  نهاية  وبحلول 
يف   ٧٨ åثِّل  (ما  الخاملة  للغازات  ٣١ نظاماً 
وهو  تركيبه،  املعتزم  العدد  إج¤يل  من  املائة 
ة  ٤٠ نظاماً) يف محطات رصد النويدات املشعَّ

اعتُمد  وقد  الدويل.  الرصد  لنظام  التابعة 
يستويف  باعتباره  النظم  تلك  من  نظاماً   ٢٥

املتطلبات التقنية الصارمة. 

وواصلت اللجنة تقييم نوعية التحليل املختربي 
الت¤رين  الخاملة عن طريق  الغازات  لبيانات 
وكان  الكفاءة.  الختبار  الرسمية  غ�  السنوية 
ا  جد  جيِّداً  الدويل  الرصد  نظام  مختربات  أداء 
الكفاءة يف رصد  اختبار  وإطار  عام ٢٠١٧.  يف 
إىل  الوصول  إىل  اآلن  بسبيله  الخاملة  الغازات 
درجة من النضج الكايف ل= يصبح إطاراً رسمي ا 
تقريباً  أْي  القادمة،  القليلة  السنوات  خالل 
قدرات  من  املزيد  اعت¤د  سيشهد  وقت  يف 
تحليل  عىل  الدويل  الرصد  نظام  مختربات 
الغازات الخاملة. وتُعترب @ارين اختبار الكفاءة 
أحد العنارص األساسية لض¤ن جودة مختربات 

نظام الرصد الدويل ومراقبتها.

وتسهم كلُّ هذه التطوُّرات يف استك¤ل شبكة 
نظام الرصد الدويل عىل النحو املنشود.

 ����� ����
	�� 
 ����� ������

إجراءات وأساس رسمي  اللجنة مكلَّفة بوضع 
لتشغيل نظام الرصد الدويل تشغيالً مؤقَّتاً قبل 
بدء نفاذ املعاهدة. ويشمل ذلك إبرام اتفاقات 
مرافق  تستضيف  التي  الدول  مع  ترتيبات  أو 
أنشطة  تنظيم  أجل  من  الدويل  الرصد  نظام 
وأع¤ل  املواقع،  مسح  عمليات  مثل  معيَّنة 
واألنشطة  واالعت¤د،   ،Úالتحس أو  الرتكيب 

الالحقة لالعت¤د. 

وتحتاج اللجنة، بغية إنشاء نظام الرصد الدويل 
تستفيد  أن  إىل  وفعالية،  بكفاءة  وإدامته 

�
نزال الساحلية لمحطة الرصد الصو�� �منطقة ا�

اليا). � HA1 (أس��
الما��
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لها   تحقُّ  التي  الحصانات  من  كاملة  استفادة 
بصفتها منظمة دولية، Äا يف ذلك اإلعفاء من 
اتفاقات  فإنَّ  لذلك،  وتبعاً  والرسوم.  الرضائب 
تغي�ات  إجراء  (مع  تنصُّ  املرافق  ترتيبات  أو 
االتفاقية  تطبيق  عىل  مناسباً)  يكون  حيث¤ 
وحصاناتها  املتحدة  األمم  بامتيازات  الخاصة 
عىل أنشطة اللجنة، أو ترسد رصاحًة امتيازات 
اللجنة وحصاناتها. وقد يقتيض ذلك من الدولة 
التي تستضيف مرفقاً أو أك* من مرافق نظام 
الوطنية  التداب�  تعتمد  أن  الدويل  الرصد 

الالزمة لتفعيل هذه االمتيازات والحصانات.

ويف عام ٢٠١٧، واصلت اللجنة االهت¤م بإبرام 
اتفاقات وترتيبات بشأن املرافق وتنفيذها بعد 
غياب  ويتسبَّب  الوطني.  الصعيد  عىل  ذلك 
يف  الحاالت  بعض  يف  القانونية  اآلليات  هذه 
صعيد  عىل  ذلك  يف  (Äا  كب�ة  تكاليف  تكبُّد 
يف  كب�ة  ر  تأخُّ وحاالت  البرشية)  املوارد 
استدامة مرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة. 
وتؤثِّر هذه التكاليف وحاالت التأخ� سلباً عىل 

توافر البيانات من نظام التحقُّق. 

نظام  مرافق  تستضيف  التي  الدول   Úب ومن 
البالغ عددها ٨٩ دولًة، وقَّعت  الدويل  الرصد 
ترتيبات مرافق مع  أو  اتفاقات  ٤٩ دولًة عىل 
ساري  منها  وترتيباً  اتفاقاً   ٤١ وأصبح  اللجنة، 
بهذا  متزايداً  اهت¤ماً  الدول  وتبدي  املفعول. 
الجارية  املفاوضات  اختتام  ويؤمل  املوضوع، 
يف املستقبل القريب، واستهالل املفاوضات مع 

دول أخرى قريباً.

 ������� ������ ������
نظام  يف  وإدماجها  ما  محطة  اعت¤د  عقب 
تقديم  عىل  تشغيلها  يرتكَّز  الدويل،  الرصد 
بيانات رفيعة الجودة إىل مركز البيانات الدويل. 

عقود  لالعت¤د هي  الالحقة  األنشطة  وعقود 
يل  اللجنة وبعض مشغِّ  Úالتكلفة تُربم ب ثابتة 
عمليات  العقود  هذه  وتشمل  املحطات. 
الوقائية.  الصيانة  أنشطة  وشتَّى  املحطات 
اللجنة  نفقات  مجموع  بلغ   ،٢٠١٧ عام  ويف 
لالعت¤د  الالحقة  باألنشطة  يتصل  في¤ 
هذا  ويغطي  أمريكي ا.  دوالراً   ٦٧٣ ١٥١ ٢١
الالحقة  باألنشطة  املتصلة  النفقات  املبلغ 
الخاملة،  الغازات  ونظم  للمرافق  لالعت¤د 

وعددها ١٧١ مرفقاً ونظاماً.

 HA1 �
� الما��

د كاب�ت محطة الرصد الصو�� تفق�
اليا). الصفحة المقابلة، من أع� إ� أسفل: اعتماد  (أس��
)، واعتماد  ¢ ة RN22 (الص£� محطة رصد النويدات المشع§
ة RN24 (جزر غا�باغوس،  محطة رصد النويدات المشع§
ة RL8 (فرنسا)  إكوادور)، واعتماد مخت�² النويدات المشع§
بشأن القدرات المتعلقة بالغازات الخاملة.
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ل محطة تقريراً شهري ا عن أداء  م كلُّ مشغِّ ويقدِّ
األمانة  تستعرضه  لالعت¤د،  الالحقة  األنشطة 
مدى  عىل  للوقوف  (األمانة)  املؤقَّتة  الفنية 
االمتثال لخطط التشغيل والصيانة. وقد وضعت 
استعراض  بشأن  قياسي ا  دة  موحَّ معاي�  اللجنة 

يل املحطات وتقييمه. أداء مشغِّ

وواصلت اللجنة التوحيد القيايس للخدمات التي 
م Äوجب عقود األنشطة الالحقة لالعت¤د.  تقدَّ
وطلبت من مشغِّيل جميع املحطات املعتمدة 
مت مقرتحات  حديثاً واملحطات القا"ة التي قدَّ
ميزانية جديدة أن يضعوا خطط تشغيل وصيانة 
د. وبحلول نهاية عام ٢٠١٧،  وفقاً لنموذج موحَّ
مت بشأنها  كان مجموع عدد املحطات التي قُدِّ
د قد بلغ  خطط تشغيل وصيانة بالشكل املوحَّ
مشمولة  محطًة   ١٦٠ أصل  من  محطًة   ١٢١

بعقود األنشطة الالحقة لالعت¤د. 

 ����� �������
من  مؤلَّف  عاملي  رصد  نظام  إعداد   ينطوي 
للغازات  نظاماً  بـ  ٤٠  ومستكمل  مرفقاً   ٣٣٧
بناء  مجرَّد  من  بكث�  أك*  عىل  الخاملة 
املحطات. فهو يتطلَّب اتِّباع نهج كيل من أجل 
إنشاء واستدامة منظومة نظم متشابكة للوفاء 

ت عليها املعاهدة  Äتطلبات التحقُّق التي نصَّ
اللجنة  وظَّفتها  التي  االستث¤رات  ح¤ية  مع 
بالفعل. ويتحقَّق ذلك باختبار ما هو موجود 

وتقييمه واستدامته ثمَّ زيادة تحسينه.

الرصد  نظام  شبكة محطات  عمر  دورة  وتبدأ 
الدويل من التصميم التصوُّري والرتكيب وصوالً 
وإعادة  والتخلُّص  واالستدامة  التشغيل  إىل 
طريق  عن  الصيانة  االستدامة  وتشمل  البناء. 
عمليات الصيانة الوقائية واإلصالح واالستبدال 
والرتقية الالزمة، والتحسينات املستمرَّة لض¤ن 
الصالحية التكنولوجية لقدرات الرصد. وتشمل 
والتنسيق  اإلدارة  مهام  أيضاً  العملية  هذه 
لكلِّ  العمر  دورة  كامل  امتداد  عىل  والدعم 
مكوِّن من مكوِّنات املرافق، عىل أن تؤدَّى تلك 
املهام بأكرب قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. 
النظام  مرافق  وصول  ومع  ذلك،  إىل  وإضافًة 
األمر  يحتاج  دة،  املحدَّ عمرها  دورة  نهاية  إىل 
إبدال)  (أْي  تجديد  لعملية  التخطيط  إىل 
جميع مكوِّنات كلِّ مرفق وإدارة هذه العملية 
وقت  تقليص  بغية  منها  القصوى  واالستفادة 
وض¤ن  األد2  الحدِّ  إىل  العمل  عن  التوقُّف 

االستخدام األمثل للموارد. 

الرصد  نظام  مرافق  دعم  أنشطة  تركيز  وظلَّ 
الدويل يف عام ٢٠١٧ منصب ا عىل الحيلولة دون 

تلك  استهدفت  ك¤  البيانات.  تدفُّق  انقطاع 
األنشطة تحسÚ الصيانة الوقائية والتصحيحية 
وتجديد محطات نظام الرصد الدويل ومكوِّنات 
العمرية.  نهاية دوراتها  بلوغها  املحطات لدى 
إيجاد  إىل  الرامية  جهودها  اللجنة  وواصلت 
متانة   Úتحس بغية  هندسية  حلول  وتنفيذ 

مرافق النظام املذكور وقدرتها عىل الصمود. 

أيضاً  وتعزيزه  األمثل  األداء  تحقيق  ويتطلَّب 
البيانات وموثوقيتها  لجودة  املستمر   Úالتحس
التشديد  اللجنة  واصلت   ، ثمَّ ومن  وقوَّتها. 
الجودة ومراقبتها، ورصد صالحية  عىل ض¤ن 
مرافق  معايرة  وأنشطة  للتشغيل،  معدات 
نظام الرصد الدويل (الرضورية للتفس� املوثوق 
تكنولوجياته.   Úوتحس املرصودة)،  لإلشارات 
وتسهم هذه األنشطة يف الحفاظ عىل مصداقية 

نظام الرصد وصالحيته التكنولوجية. 

�������¡��

واصلت اللجنة تطوير قدرتها عىل تحليل الدعم 
اللوجستي سعياً إىل تحقيق أرفع مستوى ممكن 
من توافر البيانات بأقلِّ التكاليف. ومع وجود 
أك* من ٢٩٠ مرفقاً معتمداً تابعاً لنظام الرصد 
مواقع  ويف  بل  العا5،  أنحاء  شتَّى  يف  الدويل 
أرفع  عىل  الحفاظ  بات  كث�ة،  أحيان  يف  نائية 

.PS13 مي الرئيسية¢ ، موقع محطة الرصد الس�� ¢ �نجو، الص£�
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مستويات توافر البيانات أمراً يتطلَّب املواظبة 
محطات  أع¤ر  دورات  تكاليف  تحليل  عىل 
ات املتعلقة Äوثوقيتها وتحسينها  النظام واملتغ�ِّ
والتثبُّت منها. وخالل عام ٢٠١٧، واصلت اللجنة 
الن¤ذج  واعت¤د  تدقيق  إىل  الرامية  جهودها 
 Úتحس بهدف  وذلك  الشأن؛  هذا  يف  الالزمة 

التخطيط الستدامة شبكة نظام الرصد الدويل. 

الثقَة  األنساق  لتشكيل  الة  الفعَّ اإلدارُة  وتعزِّز 
لنظام  التابعة  الرصد  مرافق  أنَّ  يف  الشاملة 
الرصد الدويل تستويف املواصفات التقنية لنظام 
االعت¤د.  متطلبات  من  وغ�ها  الدويل  الرصد 
وهي تكفل أن تخضع التغي�ات التي تطرأ عىل 
الوقوف عىل  لتقييم صارم من أجل  املحطات 
تأث�ها؛ وأن تؤدِّي التغي�ات، عند تنفيذها، إىل 
غ�  واالنخفاضات  والجهود  التكاليف  تقليص 

املنظورة يف توافر البيانات. 

 Úويف هذا السياق، واصلت اللجنة تنفيذ وتحس
تشكيل  بإدارة  املتعلقة  الداخلية  اإلجراءات 
بدأ  التي  اإلجراءات  وهي  النظام؛  أنساق 
العمل بها يف نهاية عام ٢٠١٣. ك¤ سعت مع 
يل املحطات إىل امليض يف  الدول املضيفة ومشغِّ
تبسيط اإلجراءات التي تطبِّقها كلُّ دولة بشأن 
االستهالكية  ومواده  النظام  معدات  شحن 
املناسب  الوقت  الجمر8 يف  تخليصها  وض¤ن 
عمليات  ظلَّت  ذلك،  ومع  تكلفة.  وبدون 
وقتاً  تستغرق  الجمر8  والتخليص  الشحن 
ا وتستنزف املوارد. ويؤدِّي ذلك إىل  طويالً جد 
النظام  محطات  إلصالح  الالزم  الوقت  زيادة 
وإىل الحدِّ من توافر بيانات املحطات املعنية. 

الت  معدَّ  Úوتحس تحليل  اللجنة  واصلت  لذا 
توافر املعدات واملواد االستهالكية يف محطات 
ومستودعات  اإلقليمية  ومستودعاته  النظام 

املورِّدين ويف املستودع القائم يف فيينا.

�������

بشأن  التقنية  واملساعدة  الدعم  األمانة  م  تقدِّ
جميع  يف  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  صيانة 
العا5. وخالل عام ٢٠١٧، عولج العديد  أنحاء 
من طلبات الصيانة، Äا يف ذلك مشاكل قدåة 
مرافق  ستة  يف  البيانات  توافر  بشأن  العهد 
األمانة  الدويل. ك¤ أجرت  الرصد  لنظام  تابعة 
زيارات ألغراض الصيانة الوقائية والتصحيحية 
إىل تسعة مرافق معتمدة تابعة لنظام الرصد 
الدويل. ويش� هذا الرقم املنخفض إىل استمرار 
واملتعاقدين  املحطات  يل  مشغِّ عىل  االعت¤د 

وغ�هم من مصادر الدعم ألداء هذه املهام.

وواصلت اللجنة إبرام وإدارة عقود دعم طويلة 
األجل مع صانعي معدات نظام الرصد الدويل 
مي الدعم. واستُخدم بعض هذه العقود  ومقدِّ
ملعالجة احتياجات الدعم في¤ يخصُّ التفتيش 
املنظمة  أبرمت  ذلك،  إىل  وإضافًة  املوقعي. 
وأدارت عدداً من العقود اإلطارية مع مورِّدي 
ويضمن  التقنية.  والخدمات  واملواد  املعدات 
كال هذين النوعÚ من العقود إمكانية تقديم 
التابعة  الرصد  محطات  إىل  الرضوري  الدعم 

الة. للنظام يف الوقت املناسب وبطريقة فعَّ

ل املحطة هو الكيان األقرب أليِّ  وÄا أنَّ مشغِّ
مرفق من مرافق نظام الرصد الدويل، فهو األقدر 
عىل درء وقوع املشاكل يف املحطات وكفالة حلِّها 
يف وقت مناسب عند وقوعها. ويف عام ٢٠١٧، 
واصلت اللجنة تعزيز القدرات التقنية ملشغِّيل 
التقني  التدريب  تقديم  املحطات. وإضافًة إىل 
يل املحطات، يجري توف� التدريب العميل  ملشغِّ
يقوم  التي  الزيارات  خالل   Úاملحلي  Úللموظف
لتقليص  وذلك  للمحطات،  األمانة  موظفو  بها 
الحاجة إىل سفر موظفي األمانة من فيينا لحلِّ 

املشاكل إىل الحدِّ األد2.

ثة باستمرار وموثوقة  وإعداد وثائق تقنية محدَّ
الدويل رضورة  الرصد  نظام  لكلٍّ من محطات 
لض¤ن استدامة هذه املحطات والحفاظ عىل 
مستوى عال من توافر البيانات. ويف عام ٢٠١٧، 
ماً كب�اً عىل صعيد مواصلة  أحرزت اللجنة تقدُّ
تزويد نظام إدارة الجودة التابع لألمانة بالوثائق 
الخاصة بكل محطة. وبحلول نهاية عام ٢٠١٧، 
ت  كانت مجموعات كاملة من الوثائق قد أُعدَّ
معلومات  واكتُسبت  ٣٧ محطًة،  يخصُّ  في¤ 

جزئية في¤ يخصُّ ٢٦ محطًة إضافيًة. 

التدريب  توف�   Úب الجمع  عملية  وأسهمت 
 Úيل املحطات والعمل عىل تحس التقني ملشغِّ
أجل  من  واللجنة   Úل املشغِّ  Úب التنسيق 
لالعت¤د  الالحقة  األنشطة  بعقود  الوصول 
التشغيل  خطط   Úوتحس األمثل  املستوى  إىل 
يف  محطة  بكلِّ  الخاصة  واملعلومات  والصيانة 
االضطالع  عىل  املحطات  يل  مشغِّ قدرة  تعزيز 
وهذا  محطاتهم،  يف  تعقيداً  أك*  صيانة  Äهام 

.( ¢ تركيب محطة الرصد دون السمعي IS16 (الص£�
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نظام  شبكة  باستدامة  للوصول  رضوري  أمر 
الرصد الدويل وأدائها إىل املستوى األمثل.

��	��� 	¢	��
تشمل املرحلة النهائية من دورة عمر معدات 
(وهو  إبدالها  الدويل  الرصد  نظام  مرافق 
من  والتخلُّص  املعدات)  بتجديد  ما يعرف 
املعدات البالية. ويف عام ٢٠١٧، واصلت اللجنة 
تجديد مكوِّنات مرافق هذا النظام كلَّ¤ بلغت 

النهاية املقررة لعمرها التشغييل. 

لو املحطات، يف سياق  وقد راعت األمانة ومشغِّ
إدارة عملية تجديد املعدات، البيانات الخاصة 
األعطال  وتحليل  التشغييل  العمر  بدورة 
وتقييم املخاطر يف كلِّ محطة عىل حدة. وبغية 
التحسÚ األمثل إلدارة تقادم شبكة نظام الرصد 
اللجنة  واصلت  بها،  املرتبطة  واملوارد  الدويل 
ترتفع  التي  املكوِّنات  لتجديد  األولوية  إعطاء 
واملكوِّنات  املخاطر،  أو  األعطال  الت  فيها معدَّ
فرتات  حدوث  تعطُّلها  يسبِّب  أن  åكن  التي 
توقف كب�ة. ويف الوقت نفسه، أُرجئ تجديد 
إىل  وموثوقيتها  متانتها  ثبتت  التي  املكوِّنات 
التشغييل،  عمرها  دورة  نهاية  بلوغها  بعد  ما 
تحقيق  أجل  من  مناسباً،  ذلك  كان  حيث¤ 

االستخدام األمثل للموارد املتاحة. 

ة مشاريع تجديد ملرافق معتمدة  وأُنجزت عدَّ
قدر  انطوت عىل  عام ٢٠١٧  للنظام يف  تابعة 
البرشية واملالية.  املوارد  كب� من االستث¤ر يف 

(تونس)   IS48 تحديداً  وه¤   ،Úحالت  ويف 
تلت  األمريكية)،  املتحدة  (الواليات   IS59و
من  تحقق  إعادة  عمليُة  التجديد  عمليَة 
الصالحية لض¤ن استمرار املحطات يف استيفاء 
تحسينات  استُكملت  ك¤  التقنية.  املتطلبات 
محطتي  يف  الخاملة  الغازات  نظم  يف  كربى 
 ،RN79 و RN77) Úة معتمدت نويدات مشعَّ
واحدة  ومحطة  األمريكية)،  املتحدة  الواليات 
للرصد دون السمعي (IS50، اململكة املتحدة). 

���	���� £�¡���
الخاص  والتطوير  الهندسة  برنامج  يهدف 
ل  إىل تحسÚ معدَّ الدويل  الرصد  نظام  Äرافق 
توافر البيانات العام ونوعيتها، وفعالية تكلفة 
خالل  من  وذلك  وأدائها،  النظام  هذا  شبكة 
تصميم الحلول الالزمة والتحقُّق من صالحيتها 
النظم طوال  أع¤ل هندسة  ذ  وتُنفَّ وتنفيذها. 
دورة عمر محطات نظام الرصد الدويل، وهي 
خالل  من  مفتوحة  نظم  تصميم  عىل  تعتمد 
والتصميم  البينية  للوصالت  القيايس  التوحيد 
النظم   Úتحس إىل  تهدف  وهي  الن¤ئطي. 
وإمكانية صيانتها ودعمها  املعدات  وموثوقية 
لوجستي ا وتشغيلها واختبارها. وتراعي الحلول 
الشاملة  النظم  هندسة  والتطويرية  الهندسية 
معالجة  مع  التفاعل   Úوتحس للمحطات 

البيانات يف مركز البيانات الدويل.

عمليات  ة  عدَّ اللجنة  أجرت   ،٢٠١٧ عام  ويف 
بأع¤ل  القيام  تطلَّبت  دة  معقَّ تصليح 

تشغيل  إعادة  أجل  من  ضخمة  هندسية 
البنى  عىل  تحسينات  وأُدخلت  املحطات. 
معتمدة  مرافق  ة  عدَّ يف  واملعدات  التحتية 
 Úتحس بغية  الدويل  الرصد  لنظام  تابعة 
مت  ُعمِّ ك¤  الصمود.  عىل  وقدرتها  أدائها 
حلول هندسية ترمي إىل تقليص فرتات تعطُّل 

املحطات أثناء عمليات االرتقاء بها.

 Úتحس إىل  الرامية  جهودها  اللجنة  وواصلت 
أداء مرافق نظام الرصد الدويل وتكنولوجيات 
حوادث  تقارير  تحليل  ساعد  وقد  الرصد. 
األسباب  استبانة  عىل  املحطات  وأعطال 
الرئيسية وراء فقدان البيانات ك¤ ساعد في¤ 
الفرعية  النظم  ألعطال  تحليل  من  ذلك  ييل 
خاص،  وبوجه  التعطُّل.  ة  مدَّ عن  املسؤولة 
اللجنة يف عام ٢٠١٧ تحليالً التجاهات  أجرت 
تعطُّل كلِّ نظام من النظم الفرعية في¤ يتعلق 
ك¤  املوجي.  الشكل  تكنولوجيات  بجميع 
واصلت إجراء تحليل منهجي استناداً إىل حاالت 
اإلبالغ عن الحوادث في¤ يخصُّ نظم جسي¤ت 
الخاملة. وأسفرت  ة والغازات  املشعَّ النويدات 
قيِّمة  مدخالت  عن  األنشطة  تلك  محصلة 
بتصميم  املتعلقة  األولويات  أفادت يف تحديد 
وتكنولوجيات  ملحطات  املطلوبة  التحسينات 
نظام الرصد الدويل والتحقُّق من صالحية تلك 

التحسينات وتنفيذها. 

ك¤ ركَّزت الجهود الهندسية التي بذلتها اللجنة 
يف عام ٢٠١٧ عىل ما ييل:

مسح موقع محطة الرصد دون السمعي IS25 (غيانا الفرنسية).
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•  اختبارات قبول للجيل الجديد من املعدات 
الرقمنة  أجهزة  ومنها  الصوتية،  السيزمية 
دون  االستشعار  وأجهزة  االستبانة  العالية 

السمعية.

دة إلقرار نوع نظم  •  تحديد اإلجراءات املوحَّ
باختبارات  والقيام  السمعية،  دون  القياس 
القبول واملعايرة املبدئية واملعايرة املوقعية 
لها، بدعم من معاهد علم القياس الوطنية.

املعنية  االستشارية  اللجنة  مع  •  التعاون 
الصوتية  وفوق  الصوتية  بالرتدُّدات 
الدويل  للمكتب  التابعة  والتذبذبات، 
وإضافة  واملقاييس،  واملكاييل  للموازين 
االحتياجات املطلوبة لتعزيز قدرات التعقُّب 
يف نظام الرصد الدويل بالنسبة للتكنولوجيات 
اللجنة  اسرتاتيجية  يف  الصوتية  السيزمية 

املذكورة للفرتة ٢٠١٧-٢٠٢٧.

 Úمحطت يف  موقعية  معايرة  عملية  •  تنفيذ 
 Úتابعت السمعي  دون  للرصد   Úإضافيت
إكوادور،   ،IS20) الدويل  الرصد   لنظام 

وIS24، فرنسا).

 Úاللت  Úالرائدت  Úالدراست نتائج  •  تحليل 
للمقارنة  و٢٠١٧   ٢٠١٥ عامي  يف  أُجريتا 
دون  التكنولوجيا  مجال  يف  املختربات   Úب
صة،  السمعية يف أربعة من املختربات املتخصِّ

بدعم من معاهد علم القياس الوطنية.

البيني  الربط  نظم  تطوير  يف  قُدماً  •  امليض 
متانة  تعزيز  بغرض  للمحطات  القيايس 
بشأن  قيِّمة  معلومات  وتوف�  الربمجيات 

يل املحطات. الصالحية للتشغيل ملشغِّ

الرصد  محطات  من  التايل  الجيل  •  تقييم 
الصوý املاü والحلول املؤقتة املحتملة.

الرصد  ملحطة  تقييمية  دراسة  •  إجراء 
الدويل  الرصد  لنظام  التابعة   üاملا  ýالصو
أجل تحديد  املتحدة) من  (اململكة   HA8
حيث  من  الة  فعَّ وحلول  تصحيحية  تداب� 
املدى  عىل  استدامتها   Úلتحس التكلفة 
الثالثية  الصفيفة  ترسل  و5  الطويل. 
الش¤لية بيانات إىل مركز البيانات الدويل 
أرضار  بسبب   ٢٠١٤ آذار/مارس  منذ 

بالكبالت.  لحقت 

قبول  ومعاي�  إطاراً  ن  تتضمَّ وثيقة  •  إعداد 
نظم  من  التايل  الجيل  وإدماج  الختبار 

الغازات الخاملة.

تعتمد  التي  املكاشيف   Úتحس •  مواصلة 
اختبار  مع  النقاوة،  الفائق  الجرمانيوم  عىل 

تصاميم املكاشيف املقواة بتحسÚ الفراغ.

أربعة  تطوير  حالي ا  يجري  ذلك،  إىل  وإضافًة 
القادم.  الجيل  من  الخاملة  للغازات  نظم 
وتواصل األمانة تعاونها مع املطوِّرين استعداداً 
االعت¤د  متطلبات  عىل  قياساً  النظم  الختبار 
لنظام الرصد الدويل. ويجب أن تربهن النظم 
ل توافر للبيانات يبلغ  عىل قدرة تشغيلية Äعدَّ
ة سنة واحدة قبل استخدامها  ٩٥ يف املائة ملدَّ

يف نظام الرصد الدويل.

الكهربائية  الطاقة  وصيغت متطلبات ومعاي� 
ة  املشعَّ النويدات  رصد  Äحطات  يتعلق  في¤ 
يتيح  نحو  عىل  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة 

الطاقة  إمدادات  ضعف  مسألة  معالجة 
الجذرية  األسباب  أحد  وهي  الكهربائية، 

ألعطال املحطات.

أويل  Jوذج  اختبار  من  االنتهاء  وجرى 
االستبانة  عايل  وغاما  بيتا  إلشعاعات  ملكشاف 
وصلة  يستخدم  الخاملة  الغازات  لقياس 
االختبار،  وألغراض  سيليكونية.   (PIN) ثالثية 
يستخدم  الذي  النوع  من  كشف  نظام  ُدمج 
الوصلة الثالثية السيليكونية يف نظام من نوع 
الغازات  لجمع  السويدية  األوتوماتية  الوحدة 
وتوفِّر   .("SAUNA" ساونا  (نظام  الخاملة 
قدرة  الخصوص،  وجه  التكنولوجيا، عىل  هذه 
الزينون  غاز  نظائر   Úب التمييز  عىل  نة  محسَّ

شبه املستقرَّة.

 Úوقد أدَّت هذه املبادرات إىل امليض يف تحس
وقدرتها  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  موثوقية 
أداء  تعزيز  عن  أيضاً  وأسفرت  الصمود.  عىل 
الدويل،  الرصد  نظام  محطات   Úو@ت الشبكة 
عمرها  دورات  إطالة  يف  يسهم  نحو  عىل 
تؤثِّر  أعطال  وقوع  مخاطر  واحتواء  التشغييل 
عىل توف� البيانات. ك¤ أدَّت إىل تحسÚ جودة 

معالجة البيانات ونوعية منتجاتها.

�	����� ���¤���� ������

الرصد  محطات  تشغيل  رصد  اللجنة  واصلت 
املساعدة واستدامتها يف عام ٢٠١٧.  السيزمي 
من  البيانات  توافر  ل  معدَّ عىل  الحفاظ  وتمَّ 

املحطات السيزمية املساعدة خالل السنة.

.( ¢ ¢مي الرئيسية PS12 (الص£� محطة الرصد الس��
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ل التكاليف العادية  وتقيض املعاهدة بأن تتحمَّ
لتشغيل كلِّ محطة من محطات الرصد السيزمي 
األمن  تكاليف  ذلك  املساعدة وصيانتها، Äا يف 
أنَّ  غ�  املحطة.  لتلك  املضيفة  الدولُة  املادي، 
ياً  امل¤رسة العملية أظهرت أنَّ ذلك يشكِّل تحدِّ
املساعدة  السيزمية  املحطات  في¤ يخصُّ  كب�اً 
إىل  تنتمي  وال  نامية  بلدان  يف  توجد   التي 

"شبكة أم" لها برنامج صيانة راسخ. 

ع الدوَل التي تستضيف  وما فتئت اللجنُة تشجِّ
من   Oتعا التي  املساعدة  السيزمية  املحطات 
متعلقة  مشاكل  أو  التصميم  يف  قصور  أوجه 
سداد  عىل  قدرتها  استعراض  عىل  بالتقادم 
أنَّ  غ�  واستدامتها.  محطاتها  ترقية  تكاليف 
الدعم  من  املناسب  املستوى  عىل  الحصول 
ة  التقني واملايل ال يزال أمراً صعباً بالنسبة لعدَّ

دول مضيفة.

يف   Pاألورو االتحاد  واصل  الصدد،  هذا   ويف 
عام ٢٠١٧ دعم عملية استدامة محطات الرصد 
السيزمي املساعدة التي تستضيفها بلدان نامية 
هذه  وتشمل  انتقالية.  Äرحلة  @رُّ  بلدان  أو 
إىل  املحطات  إلعادة  إجراءات  اتِّخاذ  املبادرة 
واألموال  النقل  وسائل  وتوف�  التشغيل  حالة 
األمانة  إضافيÚ يف   ÚوظفÄ لالستعانة الالزمة 

بغرض تقديم الدعم التقني. وواصلت اللجنة 
ن شبكاتها األم  مناقشاتها مع دول أخرى تتضمَّ
املساعدة  السيزمي  الرصد  محطات  من  عدداً 

من أجل اتِّخاذ ترتيبات م¤ثلة. 

������ ��¥

تُويل اللجنة، عالوة عىل حرصها عىل تحسÚ أداء 
شتَّى املحطات، أهمية عظيمة لكفالة موثوقية 
شبكة نظام الرصد الدويل ككل. لذا ظلَّ تركيز 
 ٢٠١٧ عام  يف  والتطويرية  الهندسية  أنشطتها 
منصب ا عىل تداب� التيقُّن من البيانات واملعايرة. 

وعمدت اللجنة إىل امليض يف تطوير منهجياتها 
خاص  بوجه  أضافت  فقد  باملعايرة.  الخاصة 
الربنامج  إىل  السمعي  دون  للرصد   Úمحطت
اللجنة  باملعايرة. ك¤ واصلت  الخاص  السنوي 
عملية املعايرة املقرَّرة ملحطات الرصد السيزمي 
الثالثي،  الطور  ومحطات  واملساعدة  الرئيسية 
للربط  املعايرة  ماً يف نرش Jيطة  تقدُّ وحقَّقت 
الشبكة  نطاق  للمحطات عىل  القيايس  البيني 

السيزمية التابعة لنظام الرصد الدويل.

التحقُّق  نظام  يف  مه¤   دوراً  املعايرة  وتؤدِّي 
البارامرتات الالزمة لتفس�  د وترصد  ألنها تحدِّ

الرصد  نظام  مرافق  لها  تسجِّ التي  اإلشارات 
من  ذلك  تفعل  وهي  سلي¤ً.  تفس�اً  الدويل 

. َّÚعيار معÄ خالل القياس املبارش أو املقارنة

ويتألَّف برنامج ض¤ن ومراقبة جودة مختربات 
 Úة من أنشطة مقارنة في¤ ب النويدات املشعَّ
املختربات. ويف هذا السياق، فإنَّ اللجنة قيَّمت 
وأجرت   ،٢٠١٦ لعام  الكفاءة  اختبار  @رين 
@رين اختبار الكفاءة لعام ٢٠١٧. واضطلعت 
مختربات  ثالثة  إىل  رقابية  بزيارة  أيضاً  اللجنة 
 RL15(فرنسا)، و RL8 :ة، هي للنويدات املشعَّ

(اململكة املتحدة)، وRL2 (أسرتاليا).

وتواصلت أنشطة ض¤ن ومراقبة الجودة في¤ 
يخصُّ الغازات الخاملة؛ وذلك من خالل إجراء 
الغازات  تحليل  قدرات   Úب للمقارنة   Úرين@

ة. الخاملة لدى مختربات النويدات املشعَّ

الرصد  نظام  شبكة  يف  البيانات  توافر  وض¤ن 
الدويل، يف ظل تناميها الدائم مع تقادمها أيضاً، 
أصحاب  جميع  أنَّ  إالَّ  الصعوبة.  بالغة  مهمة 
والدول  املحطات  يل  مشغِّ من  املصلحة، 
املضيفة واملتعاقدين والدول املوقِّعة واللجنة، 
عىل  الوثيق،  تعاونهم  خالل  من   ، بجدٍّ عملوا 

ال للشبكة.  كفالة األداء القوي والفعَّ

.( ة RN57 (ا�تحاد الرو¿� تركيب واعتماد محطة رصد النويدات المشع§
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كشف  هو  السيزمي  الرصد  من  الهدف  إنَّ 
وتحديد  األرض  باطن  يف  النووية  التفج�ات 
األحداث  من  وغ�ها  فالزالزل  مواقعها. 
املنشأ،  البرشية  األحداث  وكذلك  الطبيعية، 
السيزمية،  املوجات  من   Úرئيسي  Úنوع تولِّد 
السطحية.  واملوجات  الدفينة  املوجات  ه¤ 
باطن  عرب  وتنتقل  أرسع  الدفينة  واملوجات 
أبطأ  السطحية  املوجات  أنَّ   Úح يف  األرض، 
وتنتقل عىل سطح األرض. ويُنظر عند التحليل 
يف نوعْي املوجات كليه¤، بغية جمع معلومات 

. َّÚدة عن حدث مع محدَّ

والتكنولوجيا السيزمية بالغة الكفاءة يف كشف 
أيِّ تفج� نووي يُشتبه يف وقوعه، ألنَّ املوجات 

يف  تسجيلها  وåكن  رسيعاً  تنتقل  السيزمية 
وتوفِّر  الحدث.  وقوع  من  دقائق  غضون 
البيانات الواردة من محطات الرصد السيزمي 
عن  معلومات  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة 
مكان التفج� النووي الجويف املشتبه يف وقوعه، 
أن  ينبغي  التي  املنطقة  تحديد  عىل  وتساعد 

يُجرى فيها تفتيش موقعي. 

ويتألَّف نظام الرصد الدويل من محطات رصد 
محطات  وترِسل  ومساعدة.  رئيسية  سيزمي 
يف  مستمرَّة  بيانات  الرئيسية  السيزمي  الرصد 
ا  أمَّ الدويل.  البيانات  مركز  إىل   Oآ شبه  وقت 
فتوفِّر  املساعدة  السيزمي  الرصد  محطات 

البيانات عندما يطلبها مركز البيانات الدويل. 

وتتألَّف محطة الرصد السيزمي التابعة لنظام 
أساسية:  أجزاء  ثالثة  من  عادًة  الدويل  الرصد 
مقياس سيزمي لقياس الحركة األرضية، ونظام 
لتسجيل البيانات رقمي ا مع تحديد زمنها بدقة، 

ووصلة بينية لنظام اتصاالت.

وåكن أن تكون محطة الرصد السيزمي التابعة 
أو  املكوِّنات  ثالثية  ا  إمَّ الدويل  الرصد  لنظام 

الثالثية  املحطة  ل  وتسجِّ صفائف.  محطة 
النطاق  العريضة  األرضية  الحركة  املكوِّنات 
وتتألَّف  متعامدة.  اتجاهات  ثالثة  يف  الرتدُّدي 
من  عموماً  الصفيفية  السيزمي  الرصد  محطة 
األمد  القص�ة  االهتزازات  لقياس  أجهزة  ة  عدَّ
النطاق  وعريضة  املكوِّنات  ثالثية  وأجهزة 
الشبكة  وتتألَّّف  مكاني ا.  ومنفصلة  الرتدُّدي 
محطات  من  معظمها  يف  الرئيسية  السيزمية 
محطة)،   ٥٠ أصل  من  محطة   ٣٠) صفائف 
املساعدة  السيزمية  الشبكة  تتألَّف   Úح يف 
املكوِّنات  ثالثية  محطات  من  معظمها  يف 

(١١٢ محطًة من أصل ١٢٠ محطًة). 

¢مي. مثال للشكل الموجي الس��

����� 

  �� � �� ����� ٥٠ 
 �������  ����� ١٢٠
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مثال للشكل الموجي دون السمعي.

محطة رصد دون سمعي

 ����� �����
 ������ ���

الرتدُّدات  ذات  الصوتية  املوجات  ى  تُسمَّ
املنخفضة للغاية الواقعة دون نطاق الرتدُّدات 
املسموعة لألذن البرشية موجات دون سمعية. 
مجموعة  عن  السمعية  دون  املوجات  وتنتُج 
والبرشية.  الطبيعية  املصادر  من  عة  متنوِّ
وåكن أن تولِّد االنفجارات النووية يف الغالف 
القريبة  الجوفية  النووية  واالنفجارات  الجوِّي 
åكن  سمعية  دون  موجاٍت  األرض  من سطح 
أن تكشفها شبكة الرصد دون السمعي التابعة 

لنظام الرصد الدويل.

ات  تغ�ُّ السمعية  دون  املوجات  وتُسبِّب 
Äقاييس  تقاس  الجوِّي  الضغط  يف  دقيقة 
الضغط الجوِّي الدقيقة. وåكن للموجات دون 
أن  دون  طويلة  مسافات  تقطع  أن  السمعية 
السمعي  دون  الرصد  فإنَّ  ولذا  كث�اً،  د  تتبدَّ
يف  النووية  التفج�ات  لكشف  مفيدة  تقنية 
وإضافًة  مواقعها.  وتحديد  الجوِّي  الغالف 
الجوفية  النووية  التفج�ات  أنَّ  Äا  ذلك،  إىل 
الجمع  فإنَّ  سمعية،  دون  موجات  أيضاً  تولِّد 
السمعية  دون  التكنولوجيا  استخدام   Úب
والتكنولوجيا السيزمية يعزِّز قدرة نظام الرصد 
الدويل عىل استبانة التجارب الجوفية املحتملة.

وتوجد املحطات دون السمعية التابعة لنظام 
ع من  التنوُّ واسعة  الدويل يف مجموعة  الرصد 
املط�ة  االستوائية  بالغابات  ابتداًء  البيئات، 
الرياح  تجتاحها  التي  النائية  بالجزر  وانتهاًء 
املوقع  أنَّ  إالَّ  القطبية.  الجليدية  والجروف 
املثايل لنرش املحطات دون السمعية هو داخل 
من  محمية  تكون  حيث  الكثيفة،  الغابات 
الرياح السائدة، أو يف موقع يوجد فيه أقل قدر 

ممكن من الضوضاء الخلفية، وذلك من أجل 
تحسÚ رصد اإلشارات. 

صفيفة)  (أو  محطة  تستخدم  العادة،  ويف 
الرصد  لنظام  التابعة  السمعي  دون  الرصد 
دون  الصفائف  من  عنارص  عدة  الدويل 
شتَّى،  هندسية  أJاط  يف  املرتَّبة  السمعية 
من  للحدِّ  ونظاماً  ية،  الجوِّ لألرصاد  ومحطة 
ملعالجة  مركزي ا  ومرفقاً  الرياح،  ضوضاء 

البيانات، ونظام اتصاالت لبثِّ البيانات. 

 �����

 �����
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مثال للشكل الموجي الصو��
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تحت  تُجرى  التي  النووية  التفج�ات  تولِّد 
سطح  من  بالقرب  الجو  يف  أو  املاء،  سطح 
من  بالقرب  األرض  باطن  يف  أو  املحيط، 
أن  åكن  صوتية  موجات  املحيطات،  سواحل 
التابعة   üاملا  ýالصو الرصد  شبكة  ترصدها 

لنظام الرصد الدويل.

ويشمل الرصد الصوý املاü تسجيل اإلشارات 
ات يف ضغط املياه تنتجها  التي تدلُّ عىل تغ�ُّ

املوجات الصوتية يف املاء. ونظراً لكفاءة انتقال 
حتى  بسهولة  الكشف  åكن  املاء،  يف  الصوت 
مسافات  عىل  نسبي ا  الصغ�ة  اإلشارات  عن 
، تكفي ١١ محطًة لرصد معظم  طويلة. ومن ثمَّ

محيطات العا5.

 ýالصو الرصد  محطات  من  نوعان  وهناك 
املاü، وه¤: محطات املساميع املائية املغمورة 
املقامة  الثالثي  الطور  ومحطات  املاء،  تحت 
املساميع  ومحطات  السواحل.  أو  الجزر  عىل 
أصعب  من  هي  املاء  تحت  املغمورة  املائية 
فهذه  تكلفة.  وأك*ها  بناًء  الرصد  محطات 
م بحيث تؤدِّي وظيفتها  املنشآت يجب أن تُصمَّ
، وهي معرَّضة  يف بيئات مناوئة إىل أقىص حدٍّ
د  التجمُّ نقطة  من  قريبة  حرارة  لدرجات 

ولضغط هائل وللتآكل بفعل امللوحة. 

املساميع  محطة  من  املغمورة  األجزاء  ونرش 
املائية (أي وضع املساميع املائية ومدُّ الكبالت) 
دة. فهو يتطلَّب استئجار سفن  هو عملية معقَّ

املاء  تحت  النطاق  واسعة  بأع¤ل  والقيام 
يصاً  خصِّ مة  مصمَّ ومعدات  مواد  واستخدام 

لهذه األغراض.

����� 

����� ��� ��	 ٦ 
 ���� ��� ٥
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ة  املشعَّ النويدات  رصد  تكنولوجيا  ل  تكمِّ
تكنولوجيات الشكل املوجي الثالY املستخدمة 
وهذه  املعاهدة.  Äوجب  التحقُّق  نظام  يف 
تأكيد  القادرة عىل  الوحيدة  التكنولوجيا  هي 
تحديد  وتم  رُصد  الذي  االنفجار  كان  إذا  ما 
يدلُّ  املوجي  الشكل  أساليب  بواسطة  مكانه 
التكنولوجيا  هذه  وتوفِّر  نووية.  تجربة  عىل 
يش�  الذي  الواضح  الدليل  الستبانة  وسيلة 
وجوده إىل احت¤ل حدوث انتهاك للمعاهدة.

ة  املشعَّ النويدات  رصد  محطات  وتكشف 
يف  املوجودة  ة  املشعَّ النويدات  جسي¤ت 
ألخذ  جهاز  عىل  محطة  كلُّ  وتحتوي  الهواء. 
وحواسيب  للكشف  ومعدات  الهواء  عيِّنات 
عيِّنات  أخذ  جهاز  ويف  اتصاالت.  وتجهيزات 
يحتفظ  ح  مرشِّ عْرب  الهواء  ر  åُرَّ الهواء، 
وتُفحص  إليه.  تصل  التي  الجسي¤ت  Äعظم 
أشعة  أطياف  وتُرسل  املستخدمة،  حات  املرشِّ
مركز  إىل  الفحص  هذا  من  الناتجة  غاما 

البيانات الدويل يف فيينا لتحليلها. 

 ��¡ ���� 
������ ��¢�£��

من  محطًة   ٤٠ تكون  أن  املعاهدة  تشرتط 
 — ة  املشعَّ النويدات  جسي¤ت  محطات 
عددها  والبالغ  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة 
٨٠ محطًة — قادرة أيضاً، عند بدء رسيانها، 
لغازات  ة  املشعَّ األشكال  عن  الكشف  عىل 
خاملة معيَّنة مثل الزينون واألرغون. ولذلك، 
استُحدثت نظم كشف خاصة، ويجري نرشها 
ة،  املشعَّ النويدات  رصد  شبكة  يف  واختبارها 

قبل إدماجها يف إطار العمليات الروتينية. 

ونادراً  النشاط  عدåة  الخاملة  والغازات 
ما تتفاعل مع غ�ها من العنارص الكيميائية. 
العنارص  مثل  مثلها  الخاملة،  وللغازات 
يف  موجودة  عة  متنوِّ نظائر  ة  عدَّ األخرى، 
منه  وتصدر  مستقر  غ�  بعضها  الطبيعة، 
ة للغازات  إشعاعات. وهناك أيضاً نظائر مشعَّ
الخاملة ال توجد يف الطبيعة وال åكن أن تنتج 
نظائر  أربعة  وتتَّسم  نووية.  تفاعالت  عن  إالَّ 
لغاز الزينون الخامل، بحكم خواصها النووية، 
التفج�ات  لكشف  بالنسبة  خاصة  بأهمية 
من  الصادر  املشع  للزينون  وåكن  النووية. 
اإلغالق  محكم  موقع  يف  أُجري  نووي  تفج� 
يف جوف األرض أن يترسَّب من خالل طبقات 
ويُرصد  الجوِّي  الغالف  إىل  وينطلق  الصخور 

الحقاً عىل بعد آالف الكيلومرتات. 

الخاملة  الغازات  كشف  نظم  كلُّ  وتعمل 
التابعة لنظام الرصد الدويل بطريقة متشابهة.  مثال ��طياف غاما.
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ة محطة رصد لجسيمات النويدات المشع§
ة   محطة رصد لجسيمات النويدات المشع§

والغازات الخاملة
ة مخت�² للنويدات المشع§

فالهواء يُضخَّ يف جهاز تنقية يحتوي عىل فحم 
أنواع  مختلف  وتزال  الزينون.  يُعزل  حيث 
والعنارص  املاء  وبخار  الغبار  مثل  ثات،  امللوِّ
الناتج  الهواء  ويحتوي  األخرى.  الكيميائية 
وغ�  املستقر  بشكليه  الزينون  ذلك عىل  من 
أعىل.  تركيز  بدرجات  املشع)  (أْي  املستقر 
املعزول  للزينون  اإلشعاعي  النشاط  ويقاس 
مركز  إىل  الناتج  الطيف  ويُرسل  واملركز، 

البيانات الدويل للمزيد من التحليل.

 �������� ������ 
 � ������

ة،  املشعَّ للنويدات  مخترباً  عرش  ستة  يدعم 
يقع كلُّ منها يف دولة مختلفة، شبكة محطات 
الرصد  لنظام  التابعة  ة  املشعَّ النويدات  رصد 
مهم يف  بدور  املختربات  وتقوم هذه  الدويل. 
الواردة من محطة تابعة  النتائج  تأكيد صحة 
وجود  تأكيد  وخصوصاً  الدويل،  الرصد  لنظام 
أن  تنشيطية åكن  نواتج  أو  انشطارية  نواتج 
نووية. وعالوة عىل  تجربة  تدلَّ عىل حدوث 
جودة  مراقبة  يف  املختربات  تلك  تسهم  ذلك، 
أداء  وتقييم  املحطات  تتمُّ يف  التي  القياسات 
للعيِّنات  املنتظم  التحليل  طريق  عن  الشبكة 
النظام  محطات  جميع  من  الواردة  الروتينية 
العاملية  املختربات  هذه  وتقوم  املعتمدة. 
من  أخرى  أنواع  بتحليل  كذلك  املستوى 
العيِّنات، مثل العيِّنات التي تُجمع أثناء مسح 

موقع املحطة أو اعت¤دها.

ة وفق رشوط  وتُعتمد مختربات النويدات املشعَّ
أطياف  تحليل  عىل  قدرتها  حيث  من  صارمة 
أشعة غاما. وتؤكِّد عملية االعت¤د دقة النتائج 
هذه  وتشارك  وصحتها.  املخترب  مها  يقدِّ التي 
الختبار  السنوية  الت¤رين  يف  أيضاً  املختربات 
الكفاءة التي تنظمها اللجنة. وإضافًة إىل ذلك، 
مختربات  قدرات  اعت¤د   ٢٠١٤ عام  يف  بدأ 
التابعة لنظام الرصد الدويل  ة  النويدات املشعَّ

عىل تحليل الغازات الخاملة. 

ي.مثال ��طياف بيتا-غاما. Ìالغ�ف الجو �
¢Í مثال لنمذجة ا�نتقال
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� محطة الرصد 
¢Í تركيب معدات مرفق ا�تصا�ت العالمي 

� IS20 (إكوادور).
دون الصو��
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� محطة الرصد 
¢Í تركيب معدات مرفق ا�تصا�ت العالمي 

� IS20 (إكوادور).
دون الصو��

01-CTBTO_Annual_Report_2017_ARABIC-page 1-30.indd   17 01-Aug-18   8:48:06 AM



  � ��������

ومركز  الدويل  الرصد  نظام  ملرافق  åكن 
البيانات الدويل والدول املوقِّعة تبادل البيانات 
ة سواتل تجارية ثابتة  من خالل واحد من عدَّ
الطرفية  محطاتها  طريق  عن  لألرض  بالنسبة 
ا.  جد  الصغ�ة  الفتحة  ذات  املحلية  األرضية 
وتغطي هذه السواتل جميع مناطق العا5 عدا 
السواتل  ه  وتوجِّ  .Pوالجنو الش¤يل   Úالقطب
عىل  اتصاالت  محاور  إىل  املرسلة  البيانات 
البيانات  مركز  إىل  البيانات  تُرَسل  ثمَّ  األرض، 
الدويل بواسطة وصالت أرضية. وتُستكمل هذه 
تستخدم  مستقلَّة  فرعية  بشبكات  الشبكة 
االتصاالت  عة من تكنولوجيات  مجموعة متنوِّ
الدويل  الرصد  نظام  مرافق  البيانات من  لنقل 
إىل ُعَقد االتصاالت الوطنية لكلٍّ منها املتصلة 
Äرفق االتصاالت العاملي، حيث تُحوَّل البيانات 

من هناك إىل مركز البيانات الدويل.

توفِّر  أن  افرتاضية  خصوصية  لشبكة  وåكن 
وسيلة اتصال بديلة يف األحوال التي تكون فيها 
ا  جد  الصغ�ة  الفتحة  ذات  الطرفية  املحطات 
وتَستخدم  بعد.  عاملة  غ�  أو  مستخدمة  غ� 
االتصاالت  شبكات  افرتاضية  خصوصية  شبكة 
خصويص.  بشكل  البيانات  لبثِّ  القا"ة 
الخصوصية  الشبكات  معظم  وتَستخدم 
البنية  العاملي  االتصاالت  ملرفق  االفرتاضية 
التحتية العمومية األساسية لإلنرتنت إىل جانب 
صة  عة من الربوتوكوالت املتخصِّ مجموعة متنوِّ
وتُستخدم  املأمونة.  املشفرة  االتصاالت  لدعم 
الشبكات الخصوصية االفرتاضية أيضاً يف بعض 
يف  لالتصاالت  احتياطية  وصلة  لتوف�  املواقع 
ذات  الطرفية  املحطات  وصلة  تعطُّل  حالة 
األرضية.  الوصلة  أو  ا  جد  الصغ�ة  الفتحة 
@تلك  التي  الوطنية  البيانات  ملراكز  وبالنسبة 
يُوىص  لالستخدام،  صالحة  تحتية  إنرتنت  بنية 
البيانات  مركز  من  واملنتجات  البيانات  ي  بتلقِّ

الدويل عن طريق شبكة خصوصية افرتاضية.

ويف نهاية كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، شملت 
محطًة   ٢٢٤ العاملي  االتصاالت  مرفق  شبكة 
ا (منها ٢٧ محطًة  طرفية ذات فتحة صغ�ة جد 
وصالت  من  احتياطية  بوصالت  مزوَّدة 
وصلًة  و٤٢  االفرتاضية)،  الخصوصية  الشبكات 
قا"ة بذاتها من وصالت الشبكات الخصوصية 

الصورة العليا: تركيب مرفق ا�تصا�ت العالمي الثالث 
. ع� سقف مركز فيينا الدو��

الصورة السف�: تركيب معدات مرفق ا�تصا�ت 
� محطة الرصد دون السمعي IS20 (إكوادور).

¢Í العالمي
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تقنية  االفرتاضية، و٥ وصالت أرضية تستخدم 
وتربط  الربوتوكوالت  د  املتعدِّ الوسوم  تبديل 
أرضية  ووصلة  مستقلَّة،  فرعية  شبكات   Úب
وهي  املذكورة،  التقنية  تستخدم  واحدة 
املتحدة املوجودة  الواليات  صة ملحطات  مخصَّ
إىل  وإضافة  الجنوبية.  القطبية  القارة  يف 
املعاهدة  عىل  موقِّعة  دول   ١٠ ل  تُشغِّ ذلك، 
الشبكة  وصالت  من  ٧١ وصلًة  مجموعه  ما 
يف  لالتصاالت  وصالت  و٦  املستقلة  الفرعية 
القارة القطبية الجنوبية من أجل نقل بيانات 
االتصال  نقاط  إحدى  إىل  الدويل  الرصد  نظام 
مع مرفق االتصاالت الدويل. و@تلك الشبكات 
مختلفة  اتصاالت  وصلة   ٣٥١ نحو  مجتمعة 
لنقل البيانات من مركز البيانات الدويل وإليه. 

  �� �����

مرفق  متعاقد  امتثال  مدى  اللجنة  تقيس 
د  املحدَّ التشغييل  للهدف  العاملي  االتصاالت 
يف  املائة  يف   ٩٩٫٥ قدره  تشغييل  توافر  ل  Äعدَّ
ل  معدَّ توافر  رقم  باستخدام  الواحدة  السنة 
ملدة ١٢ شهراً متتالياً. ويف عام ٢٠١٧، بلغ هذا 
ل  ل ٩٩٫٦٨ يف املائة. و5 يقل متوسط معدَّ املعدَّ

البالغ  التشغييل  الهدف  لكلِّ شهر عن   التوافر 
الفعيل عىل  التوافر  ل  ا معدَّ أمَّ املائة.  ٩٩٫٥ يف 
مدى ١٢ شهراً متتالياً، الذي يقيس زمن التشغيل 
الخام لكلِّ من وصالت مرفق االتصاالت العاملي 
يف سنة واحدة، فقد كان ٩٧٫٢٨ يف املائة، م¤َّ 
لة Äقدار م¤ثل ملا كانت  يحيد عن القيمة املعدَّ

عليه الحال يف عام ٢٠١٦.

البيانات  العام، بلغ متوسط كمية  وعىل مدار 
من  العاملي  االتصاالت  مرفق  عرب  املنقولة 
البيانات  مركز  إىل  الدويل  الرصد  نظام  مرافق 
مراكز  إىل  الدويل  البيانات  مركز  ومن  الدويل، 
البيانات الوطنية، ٣٦ غيغابايت يومي ا. وإضافًة 
إىل  املرسلة  البيانات  متوسط  بلغ  ذلك،  إىل 
Äركز  مبارشة  املتصلة  الوطنية  البيانات  مراكز 
يومي ا. وهذه  الدويل ١١٫٩ غيغابايت  البيانات 

األرقام تشبه أرقام عام ٢٠١٦. 
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يف  وتقييمها  العطاءات  لتقديم  عملية   بعد 
عام ٢٠١٦، اختُتمت املفاوضات مع رشكة هيوز 

الواليات  م�يالند،  ومقرها  الشبكات،  ألنظمة 
وتشغيل  تركيب  بشأن  األمريكية،  املتحدة 
العاملي،  االتصاالت  مرفق  من  الثالث  الجيل 
املتعاقدة  الرشكة  وبدأت  للفرتة ٢٠١٨-٢٠٢٨. 
الجديد  الجيل  إىل  الخدمة  لنقل  التخطيط 
االنتقال  وبدأ   ،٢٠١٧ عام  من  األول  الربع  يف 
ويستخدم  األول/ديسمرب.  كانون  يف  الفعيل 
مزيجاً  الجديد  العاملي  االتصاالت  مرفق  نظام 
زيادة  إىل  ويهدف  اإلرسال،  تكنولوجيات  من 
التشغيلية،  واملوثوقية  الرتدُّدي  النطاق  عرض 
ويف نفس الوقت خفض التكاليف. ومن املقرَّر 
حزيران/ نهاية  بحلول  االنتقال  يكتمل   أن 

يونيه ٢٠١٨.

العاملي  االتصاالت  مرفق  وصالت  نُقلت  وقد 
التالية إىل الجيل الثالث يف عام ٢٠١٧:

األمريكية  املتحدة  الواليات   ،SG-US7  •
 AS106و  RN73و  IS54  (املحطات 

وAS114)؛

•  NDC-DE، أملانيا (مركز البيانات الوطني)؛
•  NDC-PT، الربتغال (مركز البيانات الوطني).

� المدار الثابت بالنسبة ل��رض.
¢Í الستة الكائنة �

نطاق تغطية سواتل نظام ا�تصا�ت العالمي الثا�¢
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� مركز البيانات الدو�� (فيينا).
¢Í تحليل البيانات
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التي  البيانات  الدويل  البيانات  مركز  يعالج 
وصولها  فور  الدويل  الرصد  نظام   يجمعها 
باسم  املعروف  األول،  البيانات  ومنتج  فيينا.  إىل 
النمطية-١ (SEL1)، هو عبارة   قا"ة األحداث 
يرسد  املوجي  الشكل  لبيانات  مؤ@ت  تقرير  عن 
سجلتها  التي  األولية  املوجي  الشكل  أحداث 
ومحطات  الرئيسية  السيزمي  الرصد  محطات 
الرصد الصوý املاü. ويُنَجز هذا التقرير يف غضون 

ساعة واحدة من تسجيل البيانات يف املحطة.

أك*  قا"ة  الدويل  البيانات  مركز  ويُصِدر 
وهي  املوجي،  الشكل  بأحداث   اكت¤الً 
بعد   ،(SEL2) النمطية-٢  األحداث  قا"ة   
وتستخدم  البيانات.  تسجيل  من  ساعات  أربع 
محطات  من  ترد  إضافية  بيانات  القا"ة  هذه 
الرصد السيزمي املساعدة، إىل جانب بيانات ترد 
بيانات  وأيِّ  السمعي  دون  الرصد  محطات  من 
ميض  وبعد  بعد.  في¤  ترد  أخرى  موجي  شكل 
الدويل  البيانات  مركز  يفرز   ،Úأخري  Úساعت
نة املؤ@تة ألحداث الشكل  القا"ة النهائية املحسَّ
النمطية-٣  األحداث  قا"ة  وهي   املوجي، 
موجي  شكل  بيانات  أيَّ  ن  تتضمَّ التي   ،(SEL3)
املنتجات  هذه  وجميع  رة.  متأخِّ تصل  إضافية 
ستكون  التي  للمواعيد  وفقاً  تُنتج  املؤ@تة 

مطلوبة فيها عند بدء نفاذ املعاهدة.

الحقاً  الدويل  البيانات  مركز  محلِّلو  ويستعرض 
لة يف قا"ة األحداث  أحداث الشكل املوجي املسجَّ
 ،Úمضيف املؤ@تة  النتائج  حون  ويصحِّ النمطية-٣، 
إعداد  أجل  من  الغائبة  األحداث  االقتضاء،   عند 
يومية.  نرشة  وهي  املنقَّحة،  األحداث  نرشة   
وتحتوي نرشة األحداث املنقَّحة الخاصة بأيِّ يوم 
التي  املوجي  الشكل  أحداث  جميع  عىل   َّÚمع
خالل  املقرَّر  والهدف  الالزمة.  املعاي�  تستويف 
البيانات  ملركز  الحالية  املؤقَّت  التشغيل  مرحلة 
يف  املنقَّحة  األحداث  نرشة  إصدار  هو  الدويل 
أيام. وبعد بدء نفاذ املعاهدة، سوف  غضون ١٠ 

 .Úتصدر نرشة األحداث املنقَّحة يف غضون يوم
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رصد  نظم  لتها  سجَّ التي  األطياف  تصل  ما  عادًة 
الجسي¤ت والغازات الخاملة العاملة يف محطات 
ة التابعة لنظام الرصد الدويل  رصد النويدات املشعَّ
ة  املستمدَّ اإلشارات  وصول  من  أيام  بضعة  بعد 
محطات  لها  تسجِّ التي  نفسها  األحداث  من 
ة  الشكل املوجي. وتخضع بيانات النويدات املشعَّ
ملعالجة مؤ@تة من أجل إنتاج  التقرير املؤ@ت 
بعد  املطلوبة  املواعيد  يف  ة  املشعَّ النويدات  عن 
املحلِّل  يستعرض  أن  وبعد  املعاهدة.  نفاذ  بدء 
املؤقَّت،  التشغيل  ملواعيد  وفقاً  البيانات  هذه 
حاً عن  منقَّ البيانات الدويل  تقريراً  يصدر مركز 

يه.  ة لكلِّ طيف كامل تمَّ تلقِّ النويدات املشعَّ

وتؤدِّي اللجنة العمليات الحسابية الخاصة باقتفاء 
من  محطة  لكلِّ  يومي ا  الجوِّي  الغالف  يف  األثر 

لنظام  التابعة  ة  املشعَّ النويدات  رصد  محطات 
ية  الجوِّ األرصاد  بيانات  باستخدام  الدويل،  الرصد 
 Pاألورو املركز  من   Oآ شبه  وقت  يف  ترد  التي 
تلك  وتُلَحق  األمد؛  املتوسطة  الطقس  لتنبُّؤات 
ة  مشعَّ نويدات  تقرير  بكلِّ  الحسابية  العمليات 
املوقِّعة  للدول  وåكن  بالجسي¤ت.  خاص  منقح 
الربمجيات  باستع¤ل  الحسابات،  هذه  تدمج  أن 
التي طوَّرتها اللجنة، مع سيناريوهات الكشف عن 
ة والبارامرتات الخاصة بالنويدات،  النويدات املشعَّ
توجد  أن  يُحتمل  التي  املناطق  تحديد  أجل  من 

ة. فيها مصادر نويدات مشعَّ

اللجنة مع  ولتأكيد حسابات اقتفاء األثر، تتعاون 
نظام  من خالل  ية  الجوِّ لألرصاد  الدولية  املنظمة 
من  اللجنة  النظام  هذا  وåكِّن  مشرتك.  استجابة 
للمساعدة، يف حال كشف  الت¤ساً  إرسال طلبات 
أرصاد  مراكز  عرشة  إىل  مريبة،  ة  مشعَّ نويدات 
ية  جوِّ أرصاد  مراكز  أو  صة  متخصِّ إقليمية  ية  جوِّ
ية،  الجوِّ لألرصاد  العاملية  للمنظمة  تابعة  وطنية 
ذلك،  عىل  ورد ا  العا5.  أنحاء  شتَّى  يف  موجودة 
بالعمليات  اللجنة  تزويد  إىل  املراكز  هذه  تسعى 

الحسابية التي أجرتها يف غضون ٢٤ ساعًة.

�� ¾µ��� £
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البيانات هذه، يجب توزيعها  بعد توليد منتجات 
يف الوقت املناسب عىل الدول املوقِّعة. ويوفِّر مركز 
البيانات الدويل سبل الوصول، عن طريق االشرتاك 
وعرب اإلنرتنت، إىل مجموعة متنوِّعة من املنتجات، 
ترتاوح من تدفُّقات البيانات يف وقت شبه آO إىل 
نرشات األحداث، ومن أطياف أشعة غاما إىل Jاذج 

التشتُّت يف الغالف الجوِّي. 

 
نشرة 

األحداث 

حة املنقَّ

املنتجات النمطية ملركز البيانات الدويل

 البيانات

اخلام

حمطات الرصد 

دون السمعي

حمطات الرصد

 السيزمي الرئيسية

حمطات الرصد 

 السيزمي املساعدة

حمطات الرصد

الصوتي املائي

قائمة 

األحداث 

 النمطية 

رقم 1

 اإلحالة إىل 

عة الدول املوقِّ

 اخلالصات 

الوافية

 التقرير 

 املؤتمت 

عن النويدات 

ة  املشعَّ

 التقرير 

ح   املنقَّ

عن النويدات 

ة املشعَّ

 نشرة أحداث 

ة  النويدات املشعَّ

النمطية املفروزة

االستعراض 

التحليلي

ق ن إ م

ق ن إ م

قائمة 

األحداث 

 النمطية 

رقم 2

قائمة 

األحداث 

 النمطية 

رقم 3

فرز

األحداث

االستعراض 

التحليلي

فرز

األحداث

نشرة 

األحداث 

النمطية

نشرة 

األحداث 

النمطية 

املفروزة

ق ن إ م: القائمة النمطية لإلرشادات املكتشفة

حمطات رصد 

ة النويـدات املشـعَّ

استعراض اجلودة

ق ن إ م

ق ن إ م
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مؤسسة  هو  الوطني  البيانات  مركز  إنَّ 
يف  تقنية  خربة  لها  موقِّعة،  دولة  يف  قا"ة 
للمعاهدة  االمتثال  من  التحقُّق  تكنولوجيات 
تعينها السلطة الوطنية يف تلك الدولة للعمل 
بهذه الصفة. وقد تشمل وظائف املركز تلقِّي 
البيانات واملنتجات من مركز البيانات الدويل، 
وغ�ه  الدويل  الرصد  نظام  بيانات  ومعالجة 
إىل  التقنية  املشورة  وتقديم  املصادر،  من 

السلطات املحلية التابع لها.

  �������� ������� ����
 ��
	�� �������� ¤��� ¸�§��

تشغيل  يف  الدويل  البيانات  مركز  والية  تتمثَّل 
تحض�اً  مؤقَّت  أساس  عىل  واختباره  النظام 
لتشغيله بعد بدء نفاذ املعاهدة. وتضمُّ خطة 
التشغيل التدريجي ملركز البيانات الدويل معا5 
وآليات  املسعى  هذا  يف  املحرز  م  التقدُّ د  تحدِّ

املراقبة، Äا يف ذلك:

خطة التشغيل التدريجي نفسها؛   •

د  تحدِّ التي  التشغيلية،  األدلة  •    مشاريع 
املتطلبات؛

خطة اختبار الصالحية والقبول؛  •

•  آلية استعراض تسمح للدول املوقِّعة بتحديد 
ما إذا كان åكن للنظام أن يفي Äتطلباتها 

الخاصة بالتحقُّق. 

واملواظبة  الدويل  البيانات  مركز  قدرات  وبناُء 
أمران  واختباره  أدائه  ورصُد  تعزيزه  عىل 
التي  األنشطة  وتسرتشد  لتشغيله.  أساسيان 
وضعته  بإطار  الصدد  هذا  يف  اللجنة  تبذلها 

األمانة بشأن رصد األداء واختباره.

التجربة  األمانة  أجرت   ،٢٠١٧ عام  وخالل 
ملختلف   Úأسبوع ة  ملدَّ تجربة  وهي  الثانية، 
واستخدمت  الدويل.  البيانات  مركز  قدرات 
االختبارات  من  فرعية  مجموعة  التجربة 
والقبول  الصالحية  اختبار  خطة  يف  املوصوفة 
كأساس لها، ووفَّرت معلومات قيِّمة ستُستخدم 
التي  واالختبارات  التجارب  وتقييم  إجراء  يف 
قدرات مركز  بشأن  املستقبل  تُجرى يف  سوف 
التشغيل  عملية  إطار  يف  الدويل  البيانات 

التدريجي ملركز البيانات الدويل.

خطة  صياغة  اللجنة  واصلت   ،٢٠١٧ عام  يف 
يف  ستُستخدم  التي  والقبول  الصالحية  اختبار 
املرحلة السادسة من التشغيل التدريجي ملركز 
هذا  يف  األنشطة  وشملت  الدويل.  البيانات 
املجال تنظيم اجت¤عات تقنية، والتفاعل من 

خالل نظام اتصاالت الخرباء، وإجراء مناقشات 
أثناء دورات الفريق العامل باء.

 ������ ���������

املخاطر  ومعالجة  استبانة  اللجنة  واصلت 
الضوابط  وتعزيز  التشغيلية  ببيئتها  املحيطة 
املعلومات.  تكنولوجيا  مجال  يف  األمنية 
نت التداب� الرامية إىل صون املوجودات  وتضمَّ
تخفيف  املعلومات  بتكنولوجيا  املرتبطة 
التدريجي  والتنفيذ  الضارَّة  الربمجيات  مخاطر 
ملراقبة دخول الشبكة من أجل منع االطِّالع غ� 

املأذون به عىل موارد اللجنة. 

ال ألمن املعلومات،  ولض¤ن وجود برنامج فعَّ
واصلت اللجنة تنفيذ برنامجها التوعوي لتعليم 
موظفي األمانة أفضل امل¤رسات األمنية. ويركِّز 
الربنامج عىل املبادئ األساسية ألمن املعلومات، 
يف  املتمثِّلة  املوجودات  ية  رسِّ ح¤ية  وهي: 
ك¤  وإتاحتها.  سالمتها،   Úوتأم املعلومات، 
يَُعدُّ  األمنية  للسياسات  إطاراً  اللجنة  وضعت 

أساساً للتنفيذ التدريجي ألفضل امل¤رسات.

 ��������� ¤¼¤��

يف نيسان/أبريل ٢٠١٧، أدخلت اللجنة تحسيناً 
ة  كب�اً عىل املكوِّنات املتعلقة بالنويدات املشعَّ
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حة يف عام 2017،  ة من نشرة مركز البيانات الدويل لألحداث املنقَّ  األحداث املستمدَّ

وعددها 34 747 حدثاً

املقدار

 العمق 

)بالكيلومترات(
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ن هذه  يف برمجية "NDC in a box". وتتضمَّ
النسخة الجديدة س¤ت تيرسِّ تركيب الربمجية 
عىل معدات املستعمل النهاü، وكذلك إمكانية 
الخلفية.  لتأث�ات   üالتلقا لالستبعاد  جديدة 
ثة تلقائي ا نقاط الذروة  ح النسخة املحدَّ وتصحِّ
الخلفية/العيِّنات  تأث�ات  بأخذ  العيِّنات  يف 
يف  االتِّساق  ن  تحسِّ ك¤  الحسبان،  يف  الغفل 
نتائج األنشطة في¤ يخصُّ العيِّنات الجسيمية. 
يف  املشمولة  األنساق  تحديثات  وتسعى 
الرئيسية  الخطوط  أَمثَلة  إىل  اإلصدار  هذا 
والثاليوم-١٠٢،  الكاديوم-٩٠١،  يخصُّ  في¤ 
والسكانديوم-٦٤، ملواصلة التقليل من حاالت 
التحديد الخاطئ للنويدات عند التشغيل اآليل.

عىل  الطفيفة  التحسينات  بعض  وأدخلت 
 üاملا  ýوالصو السيزمي  الرصد  مكوِّنات 
 "NDC in a box" لربمجية  السمعي  ودون 
التمرين  لدعم  الثاO/نوفمرب ٢٠١٧  يف ترشين 
لدى  االستعداد  مستوى   Úلتحس املعتزم 
البيانات الوطنية. ويرتقي هذا اإلصدار  مراكز 
Äكوِّنات معالجة البيانات الواردة من محطات 
الدويل،  الرصد  لنظام  التابعة  املائية  املساميع 
أداء  كيفية  بشأن  تعليمي ا  دليالً  يشمل  وهو 
باستخدام  املائية  الصوتية  البيانات  معالجة 
."NDC in a box" األدوات املتاحة يف برمجية

 Úتحس بشأن  م  تقدُّ إحراز  اللجنة  وواصلت 
اإلقليمي.  السيزمي  االنتقال  زمن  Jاذج 
بشأن  ناميبيا  يف  تدريبية  دورات  ونظَّمت 
زيادة  لتشجيع   "NDC in a box" برمجية 
يف  الحقيقية  األرضية  األحداث  بيانات  توافر 
من هذه  املستقاة  البيانات  وستكون  أفريقيا. 
 Úلتحس مدخالت  Äثابة  املعروفة  األحداث 

Jاذج زمن االنتقال السيزمي.

استحداث  عىل  العمل  األمانة  واصلت  ك¤ 
تستخدم  جديدة  وتفاعلية  مؤ@تة  برمجيات 
والذكاء  املؤ@ت  التعلُّم  تقنيات  أحدث 
االصطناعي. وقد أصبحت برمجية "نيت فيزا" 
املعزَّزة (NET-VISA) اآلن قادرة @اماً عىل 
للشكل  الثالث  التكنولوجيات  مع  التعامل 
النظام  أداء  عىل  أداؤها  ويتفوَّق  املوجي، 
من  األحداث، سواء  لكشف  القائم  التشغييل 
أو  تبنيها  التي  الكاذبة  األحداث  عدد  حيث 
كشفها.  يتمُّ  التي  الحقيقية  األحداث  عدد 
تقييم  عىل  الجهود  ركَّزت   ،٢٠١٧ عام  ويف 
األحداث  مواقع  تحديد  إمكانية   Úوتحس
دراسة  وأكَّدت   .NET-VISA بربمجية 
مرجعية  حقيقية  أرضية  أحداث  إىل  تستند 
أكرب  عدداً  تبني   NET-VISA برمجية  أنَّ 
التشغيلية  بالربمجيات  مقارنة  األحداث  من 

الحالية، وتتَّسم بتقدير عمق أعىل، وتضاهي 
حيث  من  التشغيلية  الربمجيات  تتجاوز  أو 
من   ،Úللمحلِّل وتتاح  املواقع.  تحديد  دقة 
الخاصة  االستعراض  أدوات  تعزيز  خالل 
إىل  الطلب،  عىل  بناًء  الوصول،  سبل  بهم، 
تبنيها  ال  التي   NET-VISA برمجية  أحداث 

الحالية.  التشغيلية  الربمجيات 

 Úالجديدت  Úاألدات واختبار   Úتحس وتَواصل 
التفاعيل  واالستعراض  السمعي  دون  للكشف 
د  استناداً إىل خوارزمية االرتباط التدريجي املتعدِّ
 (DTK-GPMCCو DTK-PMCC) القنوات
تحض�اً  الدويل،  البيانات  مركز  بيئة  يف 
وتعالج   .٢٠١٨ عام  يف  التشغييل  إلصداره¤ 
مجموعة الربمجيات البيانات دون السمعية يف 
الصفائف  يخصُّ جميع  في¤  الحقيقي  الوقت 
دون السمعية يف نظام الرصد الدويل يف مجال 
يف  أيضاً  ويُنظر  الدويل.  البيانات  مركز  تطوير 

.üاملا ýقدرات الرصد الصو

وأُنجزت يف نيسان/أبريل ٢٠١٧ املرحلة الثانية 
البيانات  مركز  هندسة  إعادة  عملية  من 
الثاO/يناير  كانون  يف  بدأت  التي  الدويل، 
يهدف  برمجي  هيكل  عن  و@خَّضت   ،٢٠١٤
إىل توجيه أع¤ل التطوير واالستدامة اإلضافية 
املوجي.  الشكل  بيانات  معالجة  لربمجيات 

� مركز البيانات الدو�� (فيينا).
¢Í تحليل البيانات
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املستوى 5

املستوى 4

ملحوظة:

نة حتتوي على تركيز عال بشكل غير  يكون احلدث من املستوى 4 إذا كانت العيِّ

ة البشرية املنشأ ذات الصلة؛ ويكون من املستوى 5  مألوف من النويدات املشعَّ

ة البشرية املنشأ بتركيز عال  نة حتتوي على عدد من النويدات املشعَّ إذا كانت العيِّ

بشكل غير مألوف وكانت نويدة واحدة منها على األقل ناجتة عن عملية انشطار.

ة  حاالت الكشف عن النويدات املشعَّ

املتصلة باملعاهدة يف عام 2017

ا  ة املعاجلة أوتوماتيًّ  أطياف النويدات املشعَّ

فة تصنيفاً صحيحاً مصنَّ

لتها  ة التي سجَّ  أحداث النويدات املشعَّ

 حمطات نظام الرصد الدويل يف عمليات 

مركز البيانات الدويل يف عام 2017

 حمطات
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واختُتم املرشوع باجت¤ع تقني يف فيينا يومْي 
االجت¤ع  وضمَّ   .٢٠١٧ و٢١ نيسان/أبريل   ٢٠
استعراض  أجل  من  املوقِّعة  الدول  من  خرباء 
أحدث نواتج املرشوع، وكذلك املرشوع ككل، 
ومناقشة الخيارات املمكنة لتطوير الربمجيات 
مرحلة  يف  الثانية  املرحلة  هيكل  إىل  استناداً 
الحقة من إعادة هندسة مركز البيانات الدويل. 

مركز  برمجيات  تركيز  كان   ،٢٠١٧ عام  ويف 
البيانات الدويل في¤ يتعلق Äعالجة النويدات 
أدوات  استك¤ل جيل جديد من  ة عىل  املشعَّ
الوظائف   Úب تجمع  التفاعيل  االستعراض 
املتعلقة بالجسي¤ت والغازات الخاملة، وتوفِّر 

تحسينات وظيفية ومريحة استناداً إىل أدوات 
األطراف الثالثة املفتوحة املصدر. ك¤ واصلت 
اللجنة استكشاف بدائل لطريقة حساب العدد 
الصايف في¤ يخصُّ تحليل بيتا-غاما املستخدمة 
بغية  الدويل  البيانات  مركز  برمجية  يف  حالي ا 

دمج تلك البدائل يف اإلصدارات املقبلة.

واستخدمت نسخة جديدة من برمجية Jوذج 
الالغرانجي   (FLEXPART) "فليكسبارت" 
البيانات  مركز  عمليات  يف  والتشتُّت  لالنتقال 
الدويل، وهي تنطوي عىل تحسينات يف األداء 
لقناة  والزمانية  املكانية  االستبانة  لزيادة 
ويجري  الجوِّي.  الغالف  يف  االنتقال  Jذجة 

اختبار أنساق قناة لنمذجة االنتقال يف الغالف 

الجوِّي ذات استبانة مكانية أعىل (٠٫٥ درجة) 

مركز  تطوير  بيئة  يف  سالمتها  من  والتحقُّق 

البيانات الدويل. 

WEB-) "وتزوِّد خدمة برمجية "ويب-غريب
واملطوَّرة  اإلنرتنت  عىل  القا"ة   (GRAPE
عىل  بالقدرة  لهم  املأذون   Úاملستعمل حديثاً 
رؤية منتجات قناة Jذجة االنتقال يف الغالف 
تطبيق  طريق  عن  وتحليلها  برصي ا  الجوِّي 
شب=. وقد ُوزِّعت النسخة األوىل من برمجية 
التي  اإلنرتنت،  عىل  القا"ة  "ويب-غريب" 
الربمجية،  قدرات  من  فرعية  مجموعة  تغطي 
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من  مكوَّنة  مجموعٌة  بيتا  الختبار  وأخضعتها 
البيانات الوطنية.  ١٦ ممثِّالً من ممثِّيل مراكز 
وضع  من  التطوير  فريق  تعليقاتهم  ومكَّنت 
الربمجية  من  األوىل  للنسخة  النهائية  الصيغة 

التي ستصدر يف الربع األول من عام ٢٠١٨. 

 ����§�� ��¡���� ���
	�� ������
 ������ ���� ���¼¤��
 �¡��³��

 Ä ¾���� ÅÆ§�� ��

إىل  البيانات  إرسال   ٢٠١٧ عام  خالل  تَواصل 
نظم  من  نظاماً  الدويل من ٣١  البيانات  مركز 
يف  املؤقت  التشغيل  قيد  الخاملة  الغازات 
ة التابعة لنظام  محطات رصد النويدات املشعَّ
املعتمدة،  النظم  أرسلت  فقد  الدويل.  الرصد 
مركز  عمليات  إىل  بيانات  نظاماً،   ٢٥ وعددها 
البيانات  عولجت   Úح يف  الدويل،  البيانات 
املعتمدة،  غ�  النظم  بقية  من  ة  املستمدَّ
مركز  االختبارات يف  بيئة  يف  نظم،   ٦ وعددها 
كب�ًة  جهوداً  اللجنة  وبذلت  الدويل.  البيانات 
للبيانات  عال  توافر  مستوى  ض¤ن  أجل  من 
خالل  من  وذلك  النظم،  جميع  يخصُّ  في¤ 
الصيانة الوقائية والتصحيحية والتفاعل املنتظم 

يل املحطات وصانعي النظم.  مع مشغِّ

املشع  الزينون  مقادير  أنَّ  من  الرغم  وعىل 
إطار  يف  تقاس  حالي ا  موقعاً   ٣٣ يف  املوجود 
الخاملة،  بالغازات  املتعلقة  الدولية  التجربة 
فإنَّ هذه املقادير ال تزال غ� مفهومة يف بعض 
الحاالت. ويكتيس الفهم الجيِّد ملقادير الغازات 
لتحديد  بالنسبة  حاسمة  أهمية  الخاملة 

اإلشارات الصادرة عن التفج�ات النووية. 

واستمر خالل عام ٢٠١٧ تنفيذ املبادرة املموَّلة 
كانون  يف  بدأت  التي   ،Pاألورو االتحاد  من 
مقادير  معرفة   Úلتحس  ،٢٠٠٨ األول/ديسمرب 
ويهدف  العاملي.  الصعيد  عىل  املشع  الزينون 
Äقادير  املعرفة  تعزيز  إىل  املرشوع  هذا 
الزينون املشع عىل الصعيد العاملي عىل مدى 
ة  ملدَّ قياسات  إجراء  ومن خالل  أطول.  فرتات 
١٢ شهراً عىل األقل، سيوفِّر هذا املرشوع فرتات 
أك* تجسيداً للواقع يف مواقع مختارة. وسيوفِّر 
ذلك بيانات تجريبية للتحقُّق من أداء الشبكة، 
البيانات،  ولتحليل  الزينون،  معدات  والختبار 

 .Úولتدريب الخرباء املحلي

نظم  تشغيل  اللجنة  واصلت   ،٢٠١٧ عام  ويف 
محمولة للغازات الخاملة يف مانادو، إندونيسيا، 
قيام  وبعد  بالكويت.  الكويت،  مدينة  ويف 
واستعراض  Äعالجة  الدويل  البيانات  مركز 
أتيحت   ،Úالحملت  Úهات من  الواردة  البيانات 

صÚ يف النويدات  تلك البيانات للخرباء املتخصِّ
أيلول/ ة من أجل مواصلة تحليلها. ويف  املشعَّ
سبتمرب ٢٠١٧، أُنهيت الحملة يف مانادو، وُشحن 
اللجنة  وتعتزم  اليابان.  موتسو،  إىل  النظام 
املستخلَصة  واالستنتاجات  النتائج  استخدام 
تطوير مخططها  ملواصلة   Úالحملت  Úهات من 
واكتساب  الخاملة  الغازات  بتصنيف  الخاص 
يف  املوجود  املشع  الزينون  لرصيد  أفضل  فهم 
تطرأ  التي  ات  والتغ�ُّ وانتقاله  الجوِّي  الغالف 

عليه Äرور الوقت.

 � ����� ��� ����� 
  ������ ����� � ������

الثاO/نوفمرب ٢٠٠٦، وافقت اللجنة  يف ترشين 
الرصد  نظام  بيانات  تقديم  يف  االستمرار  عىل 
الدويل يف توقيت شبه آO إىل منظ¤ت اإلنذار 
بالتسونامي املعرتف بها. وأبرمت اللجنة الحقاً 
اتفاقات أو ترتيبات مع عدد من مراكز اإلنذار 
بالتسونامي املعتمدة من منظمة األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة لتوف� البيانات ألغراض 
اإلنذار بالتسونامي. وبحلول نهاية عام ٢٠١٧، 
قد  القبيل  هذا  من  ترتيباً  أو  اتفاقاً   ١٥ كان 
وأسرتاليا  الرويس  االتحاد  أُبرم مع منظ¤ت يف 

ح أنها متصلة بفقدان الغواصة  تحليل إشارة يُرج§
ARA San Juan. الصورة العليا: معالجة باستخدام 

د القنوات  Ìخوارزمية ا�رتباط التدريجي المتعد
شارات واردة من المجموعة الث�ثية الشمالية لمحطة  ��

ة الزمنية الممتدة  � الف��
¢Í H10 �

� الما��
الرصد الصو��

ين  Åâ١٥ ت �
¢Í من الساعة ١٤/٥٨ إ� الساعة ١٥/١٦

شارة  �/نوفم�² ٢٠١٧، وهي تظهر بدء وصول ا� �
الثا�¢

شارات التالية  �� الساعة ١٤/٥٩/٠٧ ووصول ا�
¢Í الرئيسية

لها. الصورة السف�: خريطة تظهر مسارات انتقال 
شارات المنعكسة من موقع المصدر إ� المحطة.  �ا�

� الشكل العلوي يت§فق مع 
¢Í شارات الواردة �وترقيم ا�

شارات الواردة  �المسارات المرقمة ع� الخريطة. وا�
2 و3 و5 تت§فق مع ا�نعكاسات ع� الجزر (ترينداد 

¢ فيس) أو الجبال البحرية (مرتفع ريو  وأرخبيل مارت£�
� المحيط 

¢Í (غراندى وجبال فيتوريا ترينداد البحرية
رة  Ìوتت§فق مجموعة من ست إشارات متأخ . �óا��طل 

¢ الساعة  (4* و4b* و6 و7 و8 و9) وصلت فيما ب£�
١٥/٠٠/٠٠ والساعة ١٥/٠٣/٠٠ مع ا�نعكاسات القادمة من 
رتان  Ìوتت§فق إشارتان متأخ . �

¢Æالجرف القاري ا��رجنتي
¢ الساعة ١٥/١٢/٠٠ والساعة  ا (10 و11) وردتا ب£� øجد
١٥/١٣/٣٠ مع ا�نعكاسات القادمة من جرف جزيرة 

نة بتوقيت  جورجيا الجنوبية. وا��وقات كل�ها مبي§
/نوفم�² ٢٠١٧. �

ين الثا�¢ Åâغرينتش بتاريخ ١٥ ت
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 معرض Omniglobe أثناء مؤتمر المنظمة للعلم 
والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧.

وإندونيسيا والربتغال وتايلند وتركيا وجمهورية 
ومياJار  وماليزيا   Úوالفلب وفرنسا  كوريا 
والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان. 

ة  وåكن لبيانات الرصد دون السمعي املستمدَّ
مركز  ومنتجات  الدويل  الرصد  نظام  من 
الدويل أن توفِّر معلومات قيِّمة عىل  البيانات 
تدخل  التي  األجسام  بشأن  العاملي  النطاق 
ية  جوِّ انفجارات  ة  عدَّ وهناك  الجوِّي.  الغالف 
من  القريبة  األجسام  بدخول  تتعلق  كب�ة 
منتجات  يف  ظهرت  الجوِّي  الغالف  األرض 
حيث   ،٢٠١٧ عام  يف  الدويل  البيانات  مركز 
حتى  األرض  من  قريب  جسم  أكرب  عن  أُبلغ 
فوق   ٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون   ١٥ يف  اآلن 
ش¤يل كامشاتكا (االتحاد الرويس)، ورُصد من 
القطبية  القارة  مثل  البُعد،  شديدة  مسافات 
تبعد مسافة ٠٠٠ ١٥ كيلومرت.  التي  الجنوبية 
السمعية تجتذب  التكنولوجيا دون  زالت  وما 
التحقُّق،  نظام  من  أبعد  هو  ما  إىل  االهت¤م 
وعىل وجه الخصوص من خالل تعاون بدأ يف 
@وز/يوليه ٢٠١٧ مع جامعة أولدنربغ يف أملانيا 
الفضائية األوروبية، ويركِّز عىل نظام  والوكالة 
يتعلق  في¤  الحقيقي  شبه  الوقت  يف  الرصد 
الصغ�ة  األجسام  بسبب  ية  الجوِّ باالرتطامات 

القريبة من األرض. 

أن   Úالرباك ثوران  عن   Oاآل للكشف  وåكن 
ية بفعل  الجوِّ الحركة  املخاطر عىل  يقلِّص من 
انسداد  يف  الربكانية  الرماد  سحب  تسبُّب 
محطات  ل  وتسجِّ اثة.  النفَّ الطائرات  محرِّكات 
الرصد  لنظام  التابعة  السمعي  دون  الرصد 
أنحاء  جميع  يف  تقع  التي  االنفجارات  الدويل 
البيانات  مركز  منتجات  يف  عنها  ويبلَّغ  العا5، 
التي  املعلومات  أنَّ  املؤكَّد  الدويل. وأصبح من 
ل عليها عن طريق تكنولوجيا الرصد دون  يُتحصَّ

.Oالسمعي تفيد أيضاً أوساط الط�ان املد

املعني  االستشاري  املركز  مع  اللجنة  وتعاونت 
بالرماد الربكاO يف تولوز بفرنسا، برعاية املنظمة 
 Oية ومنظمة الط�ان املد العاملية لألرصاد الجوِّ
املتعلقة  البحوث  مرفق  ومرشوع  الدويل، 
(مرشوع  أوروبا  يف  الجوِّي  الغالف  بديناميات 
"أريز") يف سبيل وضع نظام لبارامرتات الرصد 
وستواصل   .Úالرباك لثوران  السمعي  دون 
 اللجنة املشاركة يف املجلس االستشاري ملرشوع 

"أريز-٢" طوال مدته (٢٠١٨-٢٠١٥).

لنظام  واملعالجة  النرش  حملة  نتائج  وُعرضت 
الرصد دون السمعي املتنقل الذي جرى تركيبه 
بالتعاون   ٢٠١٦ أيلول/سبتمرب  يف  رومانيا  يف 
مع مركز البيانات الوطني الروماO أثناء مؤ@ر 
العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، ويف حلقة عمل 

عام ٢٠١٧ حول التكنولوجيا دون السمعية. ويف 
ضوء أداء املنظومة واملعرفة املتزايدة باملصادر 
دون السمعية يف املنطقة، تقرَّر @ديد الحملة 

ة سنة ثانية حتى أيلول/سبتمرب ٢٠١٨. ملدَّ

الطوارئ  لحاالت  االستجابة  يف  اللجنة  وتسهم 
اإلشعاعية والنووية يف إطار عضويتها يف اللجنة 
ي للطوارئ  املشرتكة بÚ الوكاالت املعنية بالتصدِّ
شاركت   ،٢٠١٧ عام  ويف  والنووية.  اإلشعاعية 
اللجنة يف التمرينات الدولية، Äا فيها التمرين 

 .(ConvEx-3) كونفكس-٣

رصدت   ،٢٠١٧ الثاO/نوفمرب  ترشين   ١٥ ويف 
عادية  غ�  إشارة   üاملا  ýالصو للرصد  محطتان 
بالقرب من آخر موقع معروف للغوَّاصة املفقودة 
بيانات  عىل  االطِّالع  وأتيح   .ARA San Juan
نظام الرصد الدويل من أجل مساعدة السلطات 

األرجنتينية يف بحثها عن الغوَّاصة املفقودة.

ويزداد نطاق التطبيقات العلمية لبيانات نظام 
الرصد الدويل اتِّساعاً، Äا يشمل دراسات الحياة 
أخرى.  ومجاالت  املناخ  وتغ�ُّ  والبيئة  البحرية 
مؤسسات  مع  جديدة  عقود  عدة  ووقِّعت 
بيانات  عىل   Oا املجَّ االطّالع  إلتاحة  أكادåية 
دة لنظام الرصد الدويل عن طريق املركز  محدَّ

االفرتايض الستغالل البيانات.
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للمعاهدة،  االمتثال  من  التحقُّق  نظام  يعتمد 
أحدث  عىل  العلمية،  التطوُّرات  يواكب  حتى 
اإلنجازات يف مجال العلم والتكنولوجيا وكذلك 
عىل  والتكنولوجيا  العلم  أوساط  مع  التفاعل 
املستوى العاملي. ويتيح التفاعل املستمر للجنة 
أن تقيم رشاكات مع األوساط العلمية املشارِكة 
يف شتَّى جوانب رصد حظر التجارب. ويف ظلِّ 
دينامية املشهد التكنولوجي، فإنَّ تلك العملية 
األفكار.  وتبادل  والدعم  التعاون  عىل  تقوم 
وهذا يساعد عىل املحافظة عىل جدوى نظام 
والتغلُّب  يات  التحدِّ فهم  خالل  من  التحقُّق 
عليها. ك¤ أنه يسمح لنظام التحقُّق باالستفادة 

من أحدث البحوث.

إىل  والتكنولوجيا  العلم  مؤ@رات  وتسعى 
التي  الصلة،  ذات  الواعدة  االبتكارات  تعقُّب 
التطوير  مراحل  عرب  وتتَبَّعها  خاللها،  تطرح 

النتائج  إدماج  حتى  والتقييم  واالختبار 
عند  للجنة  التشغيلية  النظم  يف  املستخلصة 
استخدام  ذلك  عىل  األمثلة  وتشمل  االقتضاء. 
أساليب الرتابط التقاطعي يف معالجة متواليات 
األحداث  واكتشاف  الكب�ة،  الالحقة  الهزَّات 
البايزية  األساليب  باستخدام  مواقعها  وتحديد 
والصوتية  السيزمية  البيانات  عىل  املطبَّقة 
املائية ودون السمعية، وتحسJ Úاذج الرسعة 
الجوِّي،  والغالف  لألرض  السيزمية-الصوتية 
وتحسÚ قياسات عدم اليقÚ الخاصة بنمذجة 

االنتقال يف الغالف الجوِّي. 

 ٢٠١٧ لعام  والتكنولوجيا  العلم  مؤ@ر  وُعقد 
حزيران/يونيه   ٢٦-٣٠ الفرتة  يف  فيينا  يف 
مشارك،   ٩٠٠ من  أك*  املؤ@ر  وحرض   .٢٠١٧
يف  وخرباء  وباحثون  عل¤ء  بينهم  من  كان 
من  وطالب  سياسات  وصنَّاع  التكنولوجيا 
منتدى  الحدث  ووفَّر  ١١٠ بلدان.  من  أك* 
للعل¤ء من جميع أنحاء العا5 لتبادل املعارف 
وتشاطر املعلومات عن التطورات عىل صعيد 

تكنولوجيات الرصد والتحقُّق. وكان هذا املؤ@ر 
السادَس واألكرب ضمن سلسلة هذه املؤ@رات 
م فيه أك* من ١٠٠ عرض  حتى اآلن، حيث قُدِّ

إيضاحي ونحو ٤٠٠ ملصق.

املؤ@ر  برنامج  عىل  االطِّالع   Úللمشارك وأتيح 
وموقع  جديد  جوال  تطبيق  طريق  عن 
نظام  مع  متكامل  اإلنرتنت  عىل  ص  مخصَّ
التطبيق  ويضمُّ  األمانة.  لدى  التدريب  إدارة 
الجوَّال وظائف حديثة، مثل اإلحاطات الحيَّة 
األسئلة  والقدرة عىل طرح  الجارية  باألحداث 

عىل املحارضين أثناء دورات املؤ@ر.

التفاعلية  املعروضات  من  طائفة  والقت 
العملية، مثل نظام "OmniGlobe" الذي يتيح 
املعاينة البرصية لنظام الرصد الدويل وتطبيقاته، 
قبوالً   ،"Collisions" االفرتايض  الواقع  وفيلم 
حسناً لدى املشاركÚ. وم¤َّ أبرز هذه املناسبة 
أيضاً مشاركة مجموعة كب�ة من أعضاء فريق 

شباب املنظمة. 
الصفحة المقابلة: عرض الملصقات أثناء مؤتمر 

المنظمة للعلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧.

 :������� ®��©��� ¨����� ����� ��¯���
� ��������� °���� ����	±�
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من أع� إ� أسفل بعكس اتجاه عقارب الساعة: حلقة نقاش بعنوان "استخدام 
: المسارات الواعدة والطرق المسدودة"،  �

يا�� ¢ � ا�ستشعار الجيوف��
¢Í الة ا��جهزة النق§

� جلسة افتتاح 
¢Í التنفيذي يلقي م�حظات افتتاحية ¢ وعرض الملصقات، وا��م£�

 �
المؤتمر الرفيعة المستوى، وتبادل ا��فكار، ومعرض عن محطة الرصد الصو��

يات  Ìالتحد : � جزر كروزيه، وحلقة نقاش بعنوان "نظام الرصد الدو��
¢Í HA4 �

الما��
كيب ومروراً  � تواجه إقامة هذه الشبكة العالمية الفريدة بدءاً من عمليات ال��

�Æال
بمرحلة ا�عتماد وانتهاء بأعمال ا�ستدامة". 
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تدريب ع
 شؤون الصحة والس�مة وا��من (ا��ردن).
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املوقعي  بالتفتيش  املتصلة  األنشطة  ركَّزت 
خالل عام ٢٠١٧ عىل تنفيذ خطة عمل التفتيش 
واألنشطة   ٢٠١٦-٢٠١٩ للفرتة  املوقعي 
للفرتة  املوقعي  التفتيش   األولية لخطة ²ارين 
استعراض  عملية  من  ة  املستمدَّ  ٢٠١٦-٢٠٢٠
وتقييم التمرين امليدا¼ املتكامل لعام ٢٠١٤. 
إىل  العمل  خطة  و²ارين  مشاريع  وتهدف 
أجل  من  املوقعي  التفتيش  قدرات  تعزيز 
وقوي  ومتÈسك  متوازن  تحقُّق  نظام  إنشاء 
عندما تدخل املعاهدة حيِّز النفاذ، ضمن إطار 
متكامل للتطوير واالختبار والتدريب والتمرين 
إىل  الخطتان  مت  قُدِّ وقد  األمانة.  نطاق  عىل 
الدورة السادسة واألربعÝ للفريق العامل باء، 
السادسة  دورتها  يف  اللجنة   Èعليه ووافقت 

واألربعÝ يف حزيران/يونيه ٢٠١٦. 

للفرتة  املوقعي  التفتيش  عمل  خطة  وتتألَّف 
ضمن  مصنَّفاً  مرشوعاً   ٤٣ من   ٢٠١٦-٢٠١٩
السياسات  وضع  هي:  وظيفية،  فئات  خمس 
ودعمها،  والعمليات  والوثائق،  واملنهجيات 
وتطوير التقنيات واملعدات، وتطوير املفتشية، 

وتطوير البنى التحتية.

وخالل عام ٢٠١٧، أُنجزت ستة مشاريع بنجاح، 
تعالج  التنفيذ،  قيد  مرشوعاً   ٣٣ هناك  وكان 

٨٥ يف املائة من توصيات ²ارين بناء القدرات 
السابقة والتمرين امليدا¼ املتكامل لعام ٢٠١٤ 
التفتيش  بيانات  قاعدة  يف  الوارد  النحو  عىل 

املوقعي للمسائل والدروس املستبانة.

 �������� �����
   ���������

والعمليات  السياسات  تخطيط  جهود  ارتبطت 
 ٢٠١٧ عام  يف  املوقعي  بالتفتيش  املتعلقة 
خطة  مشاريع  وتنفيذ  بإطالق  وثيقاً  ارتباطاً 
العمل الخاصة بالتفتيش املوقعي وخطة ²ارين 
الشامل  التنسيق  ذلك  يف  øا  املوقعي،  التفتيش 

لخطة العمل وإدارة ١٣ مرشوعاً منفرداً.

 Èأوله للخرباء،  اجتÈعان   ٢٠١٧ عام  يف  وُعقد 
التفتيش  ألفرقة  الوظيفية  االختصاصات  بشأن 
واألفرقة امليدانية ومنطق البحث، يف كانون الثا¼/
يناير ٢٠١٧، وضمَّ ١٨ خبüاً من ٦ دول موقِّعة 
االختصاصات  دليل  املشاركون  وناقش  واألمانة. 
التشغيل  وإجراءات  التفتيش  ألفرقة  الوظيفية 
امليدانية  الوظيفية لألفرقة  املهام  دة بشأن  املوحَّ
وكذلك منطق البحث واإلبالغ الداخيل املستنديْن 
إىل املعلومات. كÈ ناقشوا النَّهج العام واملفهوم 
الجغرافية  املعلومات  إدارة  لنظام  التطويري 
 ،(GIMO) املوقعي  التفتيش  ألغراض  املكانية 
وهو نظام الجيل القادم إلدارة املعلومات ألغراض 

وتخطيط  مفهوم  واستعرضوا  املوقعي،  التفتيش 
الوظيفية  التمرين املنضدي بشأن االختصاصات 
ألفرقة التفتيش واألفرقة امليدانية ومنطق البحث، 
الثا¼/نوفمرب ٢٠١٧ يف فيينا.  املعقود يف ترشين 
االجتÈع  عن  الصادرة  التوصيات  تناول  وجرى 
املوقعي  التفتيش  عمل  إطار خطة  يف  ذة  واملنفَّ

وخطة ²ارين التفتيش املوقعي. 

ا اجتÈع الخرباء الثا¼ املعني بأمن املعلومات  أمَّ
ذات الصلة بالتفتيش املوقعي، فقد ُعقد يف آذار/
مارس ٢٠١٧. وضمَّ االجتÈع ٢٥ خبüاً من ٨ دول 
وناقش  واألمانة.   Ýدوليت  Ýومنظمت موقِّعة 
أمن  بشأن  العامة  السياسة  مرشوع  املشاركون 
املعلومات فيÈ يتعلق بعمليات التفتيش املوقعي 
وتقييم املخاطر والتدابü الوقائية يف ضوء الخربة 
التي اكتسبتها املنظÈت الدولية األخرى وُشعب 
األمانة. كÈ أجروا مداوالت بشأن حÈية البيانات 
(تسلسل  والوسائط  العيِّنات  وموثوقية  وسالمة 
العهدة) يف ضوء الدروس املستخلصة من التمرين 
لعام ٢٠١٤، وسالمة وموثوقية  املتكامل  امليدا¼ 
األخرى  املواضيع  وشملت  اإللكرتونية.  البيانات 
تصنيف املعلومات والتعامل مع املعلومات التي 
املعلومات  أمن   üوتداب دة  مشدَّ بحÈية  تحظى 
م املشاركون عدداً من  العمليات. وقدَّ يف قاعدة 

التوصيات التي أُدرجت يف السياسة ونُفِّذت. 

أمن  بشأن  سياساتية  وثائق  ثالث  ت  وأُعدَّ
م يف  املعلومات والصحة والسالمة والدعم املقدَّ
ودخلت  املوقعي،  التفتيش  عمليات  أثناء  املقر 

 تمرين منضدي بشأن ا�ختصاصات الوظيفية ��فرقة 
التفتيش وا��فرقة الميدانية ومنطق البحث (فيينا).
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رسمي=ا  وأُقرَّت  الرسمية.  االستعراض   عملية 
املقر كإحدى  الدعم يف  الشاملة بشأن   السياسة 
دليل  َث  وُحدِّ الجودة.  إدارة  نظام  وثائق 
التفتيش  ألفرقة  الوظيفية  االختصاصات 
دة بشأن االختصاصات  وإجراءات التشغيل املوحَّ
التوصيات  إلدماج  امليدانية  لألفرقة  الوظيفية 
امليدا¼  التمرين  من  املستفادة  والدروس 
بشأن  الخرباء  واجتÈع   ٢٠١٤ لعام  املتكامل 
االختصاصات الوظيفية ألفرقة التفتيش واألفرقة 
من  دراسة  وأُطلقت  البحث.  ومنطق  امليدانية 
عمليات  عىل  البيئية  الظروف  آثار  فحص  أجل 
الختبار  خطة  وضع  بهدف  املوقعي،  التفتيش 

املعدات واإلجراءات يف مختلف البيئات.

العمليات  دعم  آليات  رسمنة  يف  م  تقدُّ وتحقَّق 
املتعلقة بالتفتيش املوقعي داخل نظام التحقُّق 
مت  الخاص باملعاهدة. ويف إطار هذا املرشوع، قُدِّ
واملعلومات  البيانات  أنواع  بشأن  جديدة  رؤية 
إليها  التفتيش  فريق  يحتاج  أن  يُحتمل  التي 
خالل مرحلة استهالل التفتيش املوقعي، وبشأن 
العمليات الرامية إىل كفالة وصول تلك البيانات 
واملعلومات إىل فريق التفتيش يف الوقت املناسب. 
العمليات يف  تطوير مفهوم مركز دعم  وتَواصل 
مقر األمانة عىل أساس املناقشات مع خرباء مركز 
البيانات الدويل، والدروس املستفادة من التمرين 
امليدا¼ املتكامل لعام ٢٠١٤، واالتجاهات الراهنة 
املفهوم  ن  ويتضمَّ العمليات.  مركز  مفاهيم  يف 
ث مركزاً لتحليل األوضاع كجزء أسايس من  املحدَّ

مركز دعم العمليات.

املعلومات  إدارة  نظام  مواصفات  وطُوِّرت 
املوقعي  التفتيش  ألغراض  املكانية  الجغرافية 
التمرين  من  املستفادة  الدروس  أساس  عىل 
واختُربت   .٢٠١٤ لعام  املتكامل  امليدا¼ 
بشأن  املنضدي  التمرين  خالل  األولية  النÈئط 
االختصاصات الوظيفية ألفرقة التفتيش واألفرقة 
امليدانية ومنطق البحث. ونُفِّذت أعÈل لرتكيب 
يف  املوقعي  التفتيش  بيانات  مرصف  وتشغيل 
مجموعة خواديم مركز دعم العمليات املوجودة 
واستُهلَّ  لألمانة.  التابع  الحاسو*  املركز  يف 
 تشغيل مركز بيانات افرتايض لدعم بيئات نظم 

دة. التشغيل املتعدِّ

بالتفتيش  الخاصة  االتصاالت  معدات  وخضعت 
املوقعي للصيانة والتحديث، واستُخدم بعضها يف 
التدريب واالختبار. وُسلِّم ضابُط موضع  أنشطة 
الطيفي،  واملحلل  التلقا)،  االكتساب   هوا) 
ومحطة إعادة اإلرسال إىل منطقة التخزين املؤقَّت. 
طراز  من  اإلرسال  إعادة  جهاز  بنجاح  واختُرب 
ا VHF) ومفتاح  موتوروال (نظام الرتدُّد العايل جد=
اإلرسال واالستقبال املرتبط به خالل اختبار ميدا¼ 
يف  املوقعي  للتفتيش  بُعد  عن  القياس  ملعدات 

النمسا يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٧. وعملت املعدات 
ة. ِّüعىل نحو موثوق يف ظروف بيئية متغ

التفتيش  عمل  حلقة  من  توصيات  أعقاب  ويف 
الثغرات  ت  ُسدَّ والعرشين،  الثالثة  املوقعي 
الصحة  معدات  حافظة  يف  بالقدرات  املتعلقة 
والسالمة. وتمَّ رشاء أداة لتجنُّب الكبالت، ولوازم 
الكهربائية  والخدمات  األنابيب  عن  للكشف 
الجوِّي  للرصد  ومعدات  األرض،  سطح  تحت 
للمساحات املحصورة، ومعدات طبية، ومعدات 

تطهü، وحاويات نقل، وأُدخلت يف الخدمة.
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للفرتة  املوقعي  التفتيش  ²ارين  خطة  بيَّنت 
من  سلسلة  إجراء  األمانة  اعتزام   ٢٠١٦-٢٠٢٠
التÈرين الرامية إىل التأكُّد من صالحية املنتجات 
ذة يف إطار خطة عمل  الرئيسية للمشاريع املنفَّ
وتشمل خطة  املوقعي ٢٠١٦-٢٠١٩.  التفتيش 
²ارين التفتيش املوقعي مفاهيم التÈرين التي 
املنضدية  التÈرين  وخصوصاً  صحتها،  ثبتت 

والتÈرين امليدانية.

االختصاصات  بشأن  املنضدي  التمرين  وأُجري 
امليدانية  واألفرقة  التفتيش  ألفرقة  الوظيفية 
الثا¼/نوفمرب ٢٠١٧  البحث يف ترشين  ومنطق 
øشاركة ٣٥ خبüاً من ١٩ دولًة موقِّعًة واألمانة، 
التدريبية  الدورة  من  مشاركاً   ١٢ فيهم  øن 
øثابة  التمرين  وكان  البدالء.   Ýللمفتِّش الثالثة 
الصيغة  يف  الواردة  اإلجراءات  الختبار  وسيلة 

ثة من دليل االختصاصات الوظيفية ألفرقة  املحدَّ
دة بشأن  التشغيلية املوحَّ التفتيش واإلجراءات 
 Èك امليدانية.  لألفرقة  الوظيفية  االختصاصات 
للنظام  األولية  النÈئط  الختبار  الفرصة  أتاح 
املكانية  الجغرافية  املعلومات  إلدارة  الجديد 

ألغراض التفتيش املوقعي.

خارجي  لتقييم  املنضدي  التمرين  وخضع 
األداء  ورصد  الجودة  إدارة  قسم  به  اضطلع 
 üتوف التقييم  واستهدف  لألمانة.  التابع 
م  معلومات موثوقة وتستند إىل أدلة عن التقدُّ
وتحديد  القدرات  يف  الثغرات  سدِّ  يف  املحرز 
التطوير  من  مزيداً  تتطلَّب  التي  املجاالت 
املعلومات  إدارة  نظام  أنَّ  واعتُرب  والتدريب. 
املوقعي  التفتيش  ألغراض  املكانية  الجغرافية 
السابق  بالنظام  مقارنًة  واضحاً  ناً  تحسُّ 0ثِّل 
إلدارة معلومات التفتيش املوقعي، وقد القت 
تراَعى  وسوف   .Ýاملشارك استحسان  سÈته 
ومساهÈتهم  التمرين  يف   Ýاملشارك توصيات 

لدى مواصلة تطوير 1ائط النظام.

بناء  لتÈرين  الً  مفصَّ مفهوماً  األمانة  وصاغت 
اإلطار  يف  بها  سيُضطلع  التي  املقبلة  القدرات 
نهج  املفهوم  ويشمل   .٢٠١٩-٢٠٢٠ الزمني 
الرئيسية  والبارامرتات  الرئييس،  التخطيط 
باملوارد  املتعلقة  واملتطلبات  للتÈرين، 
والتكاليف، واملجاالت التي سيكون فيها الدعم 
ترحيب.  موضع  املوقِّعة  الدول  من  م  املقدَّ
والتقييم  التمرين  مفاهيم  مرشوع  ونوقش 
يف اجتÈع للخرباء يف كانون الثا¼/يناير ٢٠١٨ 
بغية الحصول عىل توصيات من الدول املوقِّعة. 

دارة المعلومات   لقطة مأخوذة من النظام الجديد ��
.(GIMO) الجغرافية المكانية للتفتيش الموقعي
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التفتيش  عمل  خطة  مشاريع  تنفيذ  استمر 
التفتيش  بأساليب  الصلة  ذات  املوقعي 
ملواصلة  كوسيلة   ٢٠١٧ عام  طوال  وقدراته 
واإلجراءات  املوقعي  التفتيش  معدات  تطوير 
ذلك،  إىل  وإضافًة  بها.  املرتبطة  واملواصفات 
اضطُلع بأنشطة التشغيل العادية دعÈً لربنامج 
قسم املعدات والتنفيذ التابع لشعبة التفتيش 
الدورة  إىل  كبüة  إسهامات  مت  وقُدِّ املوقعي، 

التدريبية الثالثة للتفتيش املوقعي. 

الضارَّة  اآلثار  التخفيف من مخاطر  ومن أجل 
عىل التفتيش املوقعي بسبب القيود عىل املوارد 

والعمليات يف منطقة التخزين املؤقَّت، واصلت 
يف  النمساوية  السلطات  مع  التعاون  اللجنة 
بالتفتيش  املتعلقة  والتمرين  التدريب  أنشطة 
املوقعي. وشمل هذا التعاون استخدام األمانة 
الدفاع  وزارة  لدى  املوجودة  واملوارد  املرافق 
تقنيات  تطوير  لتسهيل  النمساوية  والرياضة 
التفتيش املوقعي واختبارها، خصوصاً يف مجاْيل 
وبثِّ  جو=ا  املحمولة  املوقعي  التفتيش  نظم 

البيانات يف املناطق ذات التضاريس الصعبة. 

مت مساهÈت إىل الجمعية  ويف عام ٢٠١٧، قُدِّ
األرضية،  للعلوم  األورو*  لالتحاد  العامة 
ملؤ²ر  التحضüية  للجنة  األول  واالجتÈع 
األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف 
النووية الستعراض املعاهدة عام ٢٠٢٠، ومؤ²ر 

العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، ومعرض "ليلة 
البحوث األوروبية": beSCIENCEd، وجميعها 
َم الدعم إىل  أُقيم يف فيينا. وإضافًة إىل ذلك، قُدِّ
اليوم املفتوح ملكتب األمم املتحدة يف جنيف، 
وإىل حلقة العمل بشأن التجربة الدولية املتعلقة 
بالغازات الخاملة لعام ٢٠١٧ يف اململكة املتحدة.

 � �	� ��	����� �������� 
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يف  الطبيعية  املوارد  هيئة  من  دعوة  عىل  بناًء 
شتوي  ميدا¼  اختبار  يف  األمانة  شاركت  كندا، 
ملعدات مسح أشعة غاما املحمولة جو=ا يف أوتاوا 
يف الفرتة ٢٠-٢٤ شباط/فرباير ٢٠١٧. واضطلعت 
األمانة بدور ملحوظ يف تصميم األنشطة املقرَّر 
الثلوج  سقوط  مع  النشاط  وتزامن  تنفيذها. 
بكثافة، وهو ما أدَّى إىل ظروف اختبار ممتازة. 
التجربة  من  املستفادة  الدروس  وساعدت 
عمليات  بتفعيل  املتعلق  املرشوع  توجيه  عىل 
وُعرضت  بيئات مختلفة.  املوقعي يف  التفتيش 
النتائج يف مؤ²ر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧.

ويف إطار تنفيذ املشاريع املتصلة بقرار مجلس 
التشكيلة  اختُربت  السادس،  األورو*  االتحاد 
التصوير  بنظام  الخاصة  للمكوِّنات  النهائية 
دون  باألشعة  ذلك  يف  øا  األطياف  د  املتعدِّ
ا (نظام  الحمراء للتفتيش املوقعي املحمول جو=

ا  الصورة العليا: حامل لنظام مس§¦ المحمول جو£
نات نظام  : مكو» ®̄ مصنوع حسب الطلب. الصورة اليم

ا. مس§¦ المحمول جو£
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¦ لمعدات القياس عن بعد الخاصة بالتفتيش 
 اختبار ميدا³®

الموقعي (النمسا).

"مسü")، وُسلِّمت إىل األمانة. وتتألَّف التشكيلة 
من العنارص املندرجة يف إطار القرار الخامس 
ملجلس االتحاد األورو*، وكذلك عنارص جديدة 
من بينها جهاز مسح بالليزر وجهاز استشعار 
م  ُصمِّ ذلك،  مع  وبالتوازي  األطياف.  د  متعدِّ
جو=ا  املحمول   "üمس" لنظام  ص  مخصَّ حامٌل 
عمودية.  لطائرة  خارجية  حجüة  باستخدام 
االستشعار  أجهزة  صفيفة  الحامل  ويدعم 
دة األطياف واألجهزة املساعدة لتحديد  املتعدِّ
لذلك،  ونتيجة  النظم.  يف  والتحكم  املواقع 
واحدة  شاشة  سوى  املقصورة  داخل  ال يوجد 
شحن  و0كن   .Ýللمفتِّش مساحة  يوفِّر   َّÈم
جميع األجهزة يف الحجüة مÈَّ يقلِّل من األثر 
م  قُدِّ  Èك البيئة.  عىل  النقل  لعمليات  العام 

تدريب يف فيينا عىل تشغيل النظام املتكامل.

 üلتيس  Ýبرمجي  Ýمرشوع تشغيل  يف  وبُدئ 
الحصول من الجو واألرض عىل بيانات املراقبة 
دة األطياف،  البرصية والبيانات امليدانية املتعدِّ
البيانات. والربمجيات  لهذه  الالحقة  واملعالجة 
²اماً  ومتوافقة  االستخدام،  سهلة  املستخدمة 
الخاص  التشغيل  املعاهدة ومرشوع دليل  مع 
اإلجراءات  مع  ومتَّسقة  املوقعي،  بالتفتيش 
²اماً  ومتَّفقة  بها،  املعمول  العمل  وتدفُّقات 
املكانية  الجغرافية  املعلومات  إدارة  نظام  مع 

للتفتيش املوقعي. 

األرضية  واإلجراءات  املعدات  تحديث  وتمَّ 
ثة أربعة  لتحديد املواقع. وتشمل املعدات املحدَّ
كنظام  تعمل  أن  0كن  مختلفة  فرعية  نظم 
٦٩ (أ)  الفقرة  متطلبات  لتلبية  ²اماً   متكامل 

من الربوتوكول امللحق باملعاهدة. 

وأُجريت دراسة مكتبية بشأن إمكانات النظم 
عن  فيها  املتحكَّم  واألرضية  ية  الجوِّ املستقلَّة 
والدعم  البيانات  جمع  أنشطة  أجل  من  بُعد 
املوقعي. وسيصدر  التفتيش  سياق  امليدا¼ يف 
إليها  لت  توصَّ التي  النتائج  عن  تقني  تقرير 

الدراسة يف عام ٢٠١٨.

 ��������	���� ������� ������

يف إطار مرشوع تجديد تكنولوجيا نظام الرصد 
أُجري   ،(SAMS) الالحقة  للهزَّات  السيزمي 
بشأن  للخرباء  واجتÈع  رئييس  ميدا¼  اختبار 
بالتفتيش  الخاص  بُعد  عن  القياس  نظام 
 ٢٠١٧ أيلول/سبتمرب  يف  النمسا  يف  املوقعي 
إرسال  معدات  مواصفات  من سالمة  للتحقُّق 
بيانات نظام الرصد السيزمي للهزَّات الالحقة. 
كÈ أظهر االختبار امليدا¼ التطبيقات املحتملة 

تقنيات  يخصُّ   Èفي بُعد  عن  القياس  لنظام 
التفتيش املوقعي األخرى، مثل تحديد املواقع 
البيئية،  العيِّنات  وأخذ  غاما  أشعة  ورصد 
األمن  زيادة  أجل  من  املحتملة  وفوائدها 
ووفَّر  املوقعي.  التفتيش  ملعدات  التشغييل 
هذا النشاُط األساَس ملرشوع مفهوم العمليات 
أثناء  امليدان  يف  البيانات  بإرسال  الخاصة 

التفتيش املوقعي. 

محمولة  مودم  أجهزة  عىل  الحصول  تمَّ   Èك
إلرسال البيانات، وإعدادها واختبارها. ورغم أنَّ 
أجهزة املودم هذه تُستخدم أساساً فيÈ يتعلق 
السيزمي  الرصد  لنظام  رة  املصغَّ باملصفوفات 
للهزَّات الالحقة، فإنَّ باإلمكان أيضاً أن تُستخدم 

من أجل تقنيات التفتيش املوقعي األخرى.

الرنيني،  السيزمي  القياس  مرشوع  إطار  ويف 
النتشار  الرتقيمية  املحاكاة  عمليات  تواصلت 
ذات  جيولوجية  بيئة  يف  السيزمية  املوجات 
سÈت تفجü نووي جويف. وستُستخدم النتائج 
فهم  أجل  من  املوجي  املجال  تحليالت  يف 
ألغراض  الرنينية  الظواهر  تحديد  إمكانية 

التفتيش املوقعي. 

 üغ الجيوفيزيائية  التقنيات  مرشوع  إطار  ويف 
أُبرم  الضحلة،  للتطبيقات  املخصصة   السيزمية 
التفتيش  ألجهزة  امليدا¼  لالختبار  عقد 
مراعاة  مع  السيزمية،   üغ الجيوفيزيائية 
املواصفات املقرتحة خالل حلقة عمل التفتيش 
نتائج  تقترص  ولن  والعرشين.  الثالثة  املوقعي 
النصف  خالل  تظهر  أن  يُتوقَّع  التي  االختبار، 
األول من عام ٢٠١٨، عىل التحقُّق من املواصفات 
قاFة  أيضاً  ن  ستتضمَّ إنها  إذ  النهائية  املقرتحة 

باملعدات التي تستويف هذه املواصفات. 
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التدريب عىل نرش معدات مسح أشعة  جرى 
غاما املحمولة جو=ا يف الظروف البيئية القاسية 
وُعقد  بكندا.  أوتاوا  يف   ٢٠١٧ شباط/فرباير  يف 
ألشعة  الجوِّي  الرصد  بشأن  تقنيان  اجتÈعان 
السلطات  مع  املوقعي  التفتيش  ألغراض  غاما 
العسكرية النمساوية يف آب/أغسطس وترشين 
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وركَّز  بالنمسا.  لينتس  يف   ٢٠١٧ األول/أكتوبر 
الجوِّي  الرصد  نظم  تطوير  عىل  االجتÈعان 
مختلف   Gم عىل  املحمولة  غاما  ألشعة 
حيث  من  النها)  واعتÈدها  الطائرات  أنواع 

الصالحية للطüان. 

غاما  ألشعة  طيفية  ماسحات  ثالث  وُوضعت 
التشغيل  وضع  يف  الكفاءة  عالية  محمولة 
الدورة  خالل  واستُخدمت  املوقعي،  للتفتيش 
وتقنيات  البرصية  املراقبة  عىل  التدريبية 
األول/أكتوبر  ترشين  يف  ة  املشعَّ النويدات 
املواصفات  صيغت  ذلك،  إىل  وإضافًة   .٢٠١٧
املطلوبة لتطوير املاسحات اليدوية املنخفضة 
لزيادة  الحساسية، وبدأ رشاء معدات جديدة 
للتوصيات  وفقاً  الوحدات،  هذه  حساسيات 
النويدات  بشأن  خرباء  اجتÈع  عن  الصادرة 
ة والغازات الخاملة ُعقد يف عام ٢٠١٥.  املشعَّ

 Ýملسح أشعة غاما محمول Ýوجرى اختبار نظام
مهÈ إىل األمانة مخترب لورانس  عىل سيارات، قدَّ
ليفرمور الوطني، بالواليات املتحدة األمريكية، 
كمساهمتÝ عينيتÝ، وذلك خالل عملية قياس 
أيلول/ يف  النمسا  يف  أجريت  بُعد  عن  ميدا¼ 
سبتمرب ٢٠١٧. ووفَّر االختبار تعقيبات مفيدة 
ماسحات  تطوير  أجل  من  املواصفات  بشأن 
 ًÈاإلشعاعات املحمولة يف املستقبل، وأتاح فه
زادت   Èك بُعد.  عن  القياس  لقدرة  أفضل 
قدرات التفتيش املوقعي زيادة كبüة مع استالم 

الفائق  الجرمانيوم  نظم  من   Ýموقعي  Ýنظام
النقاوة يتَّسÈن باملتانة واالنضغاط ومن املزمع 
استخدامهÈ استخداماً مزدوجاً أيضاً يف املخترب 
وأُجريت  املوقعي.  بالتفتيش  الخاص  امليدا¼ 
االختبارات األولية لهذين النظامÝ لوضع خط 

أساس لرصد األداء عىل املدى الطويل.

بها لدعم مرشوع  املضطلع  األنشطة  وشملت 
خطة العمل بشأن أخذ العيِّنات البيئية (الذي 
النويدات  جسيÈت  تقنيتْي  من  كال=  يغطي 
إعداد مجموعات  الخاملة)،  والغازات  ة  املشعَّ
الستخدامها  البيئية  العيِّنات  أخذ  أدوات  من 
وتمَّ  املوقعي.  التفتيش  عىل  التدريب  يف 
ي املتمثِّل يف تدريب مجموعة  ي للتحدِّ التصدِّ
املتكامل  امليدا¼  بالتمرين  مقارنًة   üبكث أكرب 
األنساق  تصميم  إعادة  من خالل   ٢٠١٤ لعام 
االستهالكية  واملواد  األدوات  بجلب  الخاصة 
تجميع  أيضاً  امليدانية، ومن خالل  األفرقة   إىل 
١٦ مجموعًة من أدوات أخذ العيِّنات البيئية، 
أو  التدريب  السابقة عىل  القدرة  زاد  ما  وهو 
ومن  أضعاف.  ثالثة  من   Hبأك امليدا¼  النرش 
العهدة  سلسلة  يف  التحسينات  دعم  أجل 
تمَّ  للعيِّنات،  الوصفية  للبيانات  اآليل  والجمع 
رشاء وحدات للمالحة العاملية ²تاز باالنضغاط 

واملتانة والدقة الستخدامها يف امليدان.

من  ملجموعة  شاملة  معايرة  أول  وأُجريت 
القابلة للنرش يف امليدان  مطيافات أشعة غاما 

والخاصة بالتفتيش املوقعي، øا يف ذلك أجهزة 
باملعدات  املسح  االستشعار من أجل عمليات 
اليدوية واملكاشيف  املحمولة جو=ا واملاسحات 
االضطالع  بعد  االستبانة،  العالية  املوقعية 
بنشاط ميدا¼ صغü الحجم يف حزيران/يونيه 
٢٠١٧ بدعم من هيئة املساحة الجيولوجية يف 
النمسا. ووفَّر هذا التمرين، إضافًة إىل توصيف 
مهام االستجابة لكل جهاز استشعار عىل نحو 
أفضل، مدخالت مفيدة من أجل تحليل بيانات 
املوارد  عىل  الضوء  وسلَّط  الطüان،  مسوح 
امليدانية.  البيانات  لتحليل   Ýالالزم والوقت 
مع  جنب  إىل  جنباً  النشاط،  نتائج  وُعرضت 
ل عليها  ية الشاملة املتحصَّ بيانات املعايرة الجوِّ
يف  مشرتكة  بصورة  بالنمسا،  آلنشتايغ  فوق 

مؤ²ر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧.

التفتيش  عمل  خطة  مرشوع  دعم  إطار  ويف 
للنويدات  امليدا¼  املخترب  بشأن  املوقعي 
مكاشيف  من  ثالثة  توصيف  جرى  ة،  املشعَّ
مونت  ملحاكيات  الكفاءة  العالية  الجرمانيوم 
ملعايرات  دقيق  تقييم  إجراء  يتيح  øا  كارلو، 
بهندسات  يتعلق   Èفي بها  الخاصة  الكفاءة 
امليدانية. وقام موظفو  العيِّنات  دة ألخذ  محدَّ
املوقعي بوضع  والتفتيش  الدويل  الرصد  نظام 
بالتقييم  العمل فيÈ يتعلق  واختبار تعليÈت 
تقييم  وبدأ  ألدائهم.  األجل  والطويل  الدوري 
يف  ومتانة  انضغاطاً   Hأك تربيد  لتكنولوجيا 

اجتماع للخ̧§اء بشأن وثائق نظام إدارة الجودة الخاصة 
بالتفتيش الموقعي (فيينا).
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ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٧. وُسلِّمت وحدتان 
ل  لرصد التلوُّث، øا يف ذلك نظام آيل مزود øبدِّ
عيِّنات، يف نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٧. وإضافًة 
إىل ذلك، ُسلِّمت وحدتان لكشف التلوُّث لدى 
ومناقشة  عرض  وتمَّ  العام.  نهاية  يف  األفراد 
الحالة الراهنة وخطط تطوير ضوابط الجودة 
للتفتيش  امليدان  يف  ة  املشعَّ النويدات  ملخترب 
ضÈن  وإجراءات  العمل  وتعليÈت  املوقعي، 
للخرباء  اجتÈع  الصلة، وذلك يف  الجودة ذات 
للتفتيش  الجودة  إدارة  نظام  وثائق  حول 

املوقعي يف ترشين الثا¼/نوفمرب ٢٠١٧.

طولها  البالغ  للنقل،  القابلة  الحاوية  وأُرسلت 
البنية  حالي=ا  توفِّر  التي  والخيام  ٢٠ قدماً، 
امليدا¼  التحليل  لنظام  املستضيفة  التحتية 
التفتيش  سياق  يف  ة  املشعَّ للنويدات  ل  املتنقِّ
منطقة  إىل  الدويل  فيينا  مركز  من  املوقعي، 
الثا¼/نوفمرب  ترشين  يف  املؤقَّت  التخزين 
اقرتاحات  وتقييم  بوضع  خرباء  وقام   .٢٠١٧
د  املتعدِّ الرسيع  النرش  لحاويات  مفاهيمية 
لتصميم حاويات 1وذجية  الوسائط وخيارات 

وقابلة للتمديد.
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لة لقياس  استُهلَّ العمل لتكييف األجهزة املتنقِّ
الطüان،  حجüات  مع  واألرغون  الزينون 
األمانة مع  النظم. واستعرضت  ولتحسÝ هذه 
النووية  الفيزياء  ملعهد  التابع  املرشوع  فريق 
الصينية  لألكاد0ية  التابع  النووية  والكيمياء 

الرامية إىل مواصلة  الهندسية األعÈل  للفيزياء 
اجتÈع  أثناء  وذلك   ،MARDS نظام  تطوير 

للتنسيق التقني يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٧.

يدوية جديدة  أجهزة  أربعُة  الخدمَة  ودخلت 
لجمع العيِّنات لزيادة القدرة عىل أخذ عيِّنات 
املوقعي.  التفتيش  ألغراض  الخاملة  الغازات 
وبدأ العمل لتحسÝ فصل الغازات يف امليدان 

يف عيِّنات أصغر وأسهل نقالً. 

الدول  مع  الطوعي  تعاونها  األمانة  وواصلت 
املوقِّعة عىل وضع خط أساس للخلفية العاملية 
لتحليل  سياق   üتوف بهدف  ة  املشعَّ للنويدات 
نتائج  جميع  وتتَّفق  الخاملة.  الغازات  بيانات 
حتى  امللحوظة  ية  الجوِّ الرتكُّزات  مع  القياس 
اآلن. وُعرضت النتائج، مع تفسüاتها وارتباطها 
بسائر سبل التتبُّع، يف مؤ²ر العلم والتكنولوجيا 

لعام ٢٠١٧.
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 Mوالعمليا اللوجستي  الدعم  أنشطة  ركَّزت 
وتنفيذ  الرسيع  االنتشار  قدرات  صون  عىل 
هذه  تطوير  ومواصلة  امليدانية،  العمليات 
ومعايرة  صيانة  عمليات  ونُفِّذت  القدرات. 
الرئيسية  العنارص  لجميع  مقرَّرة  واعتÈد 
املساِعدة  املوقعي  التفتيش  øعدات  الخاصة 
وإمدادات  الكهرباء  توليد  أجهزة  (مثل 
بالنسبة  الحال  وكذلك  املستمرَّة)،  الكهرباء 
املكوِّنات.  لهذه  املنتظمة  الوظيفية  للفحوص 

املستمرة  الخدمات   üتوف أيضاً  ذلك  وشمل 
العمليات  لقاعدة  التحتية  البنية  وتبديل 
عمر  دورة  ²ديد  أجل  من  االقتضاء  حسب 
برنامج  تنفيذ  الحالية. ويجري  املعدات  1ائط 
للتحسÝ املنهجي والتدريجي لعنارص مختارة 
دة يف مشاريع خطة  ملعالجة االحتياجات املحدَّ

عمل التفتيش املوقعي. 

واستمر تنفيذ جميع املشاريع املشمولة بخطة 
بالدعم  الصلة  ذات  املوقعي  التفتيش  عمل 
وفق  املوقعي  للتفتيش   Mوالعمليا اللوجستي 
األمن  نظام  تنفيذ  باستثناء  دة،  املحدَّ املواعيد 
 ،üكب م  تقدُّ أُحرز  فقد  ذلك،  ومع   املادي. 
وال سيÈَّ يف مجاالت االنتشار الرسيع واملعدات 
املساعدة والتخطيط األمني. وعالوة عىل ذلك، 
التدريب واالختبار  م دعم كبü إىل أنشطة  قُدِّ
التفتيش  شعبة  بها  تضطلع  التي  والتواصل 
املوقعي، وكذلك إىل الجهود املبذولة عىل نطاق 
والتكنولوجيا  العلم  مؤ²ر  قبيل  من  األمانة، 

لعام ٢٠١٧.

نظام  أجل  التشغيلية من  املتطلبات  دت  وُحدِّ
الواردة  البارامرتات  أساس  عىل  شامل  أمني 
األمن  بشأن  املوقعي  التفتيش  سياسة  يف 
املادي، واالستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن 
وأمن  املادي  األمن  بشأن  الخرباء  اجتÈعات 
امليدانية.  االختبارات  ومختلف  املعلومات، 
ألغراض  واملراقبة  لألمن  نظام  وضع  واستُهلَّ 
مع  مكيَّفاً  بكونه  يتَّسم  املوقعي  التفتيش 
للنرش،  وقابالً  ومتكامالً  املطلوبة  االحتياجات 
ومن املقرَّر إ²ام النظام الجديد وتنفيذه خالل 

عام ٢٠١٨.

 ¦
ص ومخت̧§ ميدا³® تصميم تصوري لمركز قيادة متخص»

ة يمكن نقلهما  ص لتحليل النويدات المشع¾ متخص»
ا. هما جو£ ÀÁون

02-CTBTO_Annual_Report_2017_ARABIC_pages 31-54.indd   37 01-Aug-18   8:48:56 AM



38 • ON-SITE INSPECTIONON-SITE INSPECTION • 39 

القيادة  ملراكز  املفاهيمي  التصميم  وأُنجز 
قابلة  صة  متخصِّ ميدانية  مختربية  ووحدات 
للنقل جو=ا و0كن نرشها يف نهاية عام ٢٠١٧. 
كÈ ُرشع يف إجراء استعراض شامل للخيارات 
الوصول  تكفل  أن  0كن  التي  والرتتيبات 
املضمون إىل قدرات النقل الجوِّي االسرتاتيجي 
االختبار  واستُهلَّ  املوقعي.  التفتيش  ألغراض 
الوحدات  نقل  أجهزة  بخيارات  الخاص 
القابلة  صة  املتخصِّ الجوِّي  الشحن  ومنصات 
ا لتقييم إمكاناتها يف سياق عمليات  للنقل جو=

النرش الخاصة بالتفتيش املوقعي.

ونُفِّذت عمليات تطوير للبنية التحتية لقاعدة 
العمليات، øا يف ذلك الوحدات الطبية ووحدات 
أعقاب  يف  امليدانية،  واملستودعات   üالتطه
استعراض ممنهج ملتطلبات التشغيل واالختبار 
الناجح لعنارص بنية تحتية واقية مرتفعة الضغط 
ن. وتوفِّر هذه البنى التحتية  ونظام عزل محسَّ
نة بشكل كبü عىل النرش  الجديدة قدرة محسَّ
الثغرات  ومعالجة  الصعبة  البيئية  الظروف  يف 
يف القدرات التشغيلية التي تمَّ تحديدها خالل 

التمرين امليدا¼ املتكامل لعام ٢٠١٤.

بعض  عىل  تدريجية  تحسينات  وأُدخلت 
وحدات  مثل  املساعدة،  املعدات  مكوِّنات 
تكييف الهواء امليدانية وعنارص توزيع الكهرباء 

املحركات  بالنسبة إىل  الوحيد  الوقود  ومفهوم 
الصغüة، كجزء من برنامج إدارة دورة العمر. 
التشغيلية،  القدرَة  ثة  املحدَّ العناُرص  نت  وَحسَّ
وأسفرت عن تحقيق وفورات كبüة من حيث 

الوزن والحجم لزيادة كفاءة النقل واملناولة.
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مدى  عىل  املؤقَّت  التخزين  منطقة  وفَّرت 
اللوجستي  والدعم  التحتية  البنية   ٢٠١٧ عام 
بالتفتيش  الخاصة  الربنامجية  لألنشطة 
 Pاملوقعي. وهي تشمل أيضاً بيئة اختبار تحا
بقاعدة  الخاصة  واالستالم  العمل  مناطق 
عمليات التفتيش املوقعي، لQ يتسنَّى مواصلة 
املوقعي  التفتيش  تقنيات  واختبار   تطوير 
البيانات.  تدفُّق  عمليات  من  بها  يتصل  وما 
وواصل موظفو شعبة التفتيش املوقعي عملهم 
كجزء أسايس من فريق املرشوع املشكَّل عىل 
نطاق األمانة الذي يدير مرافق منطقة التخزين 

م خدمات الدعم اللوجستي. املؤقَّت ويقدِّ

وواصلت شعبة التفتيش املوقعي إدارة مرشوع 
وصيانتها  املعدات  لخزن  دائم  مرفق  إنشاء 

التفتيش  ألغراض  بالنمسا،  سايربسدورف  يف 
العملياتية  الوظائف  من  وغüه  املوقعي 
لألمانة، øا يف ذلك التخزين والصيانة واالختبار 
للمرشوع،  خارجي  تقني  وبدعم  والتدريب. 
املعدات  خزن  øرفق  الخاص  التصميم  ُوضع 
عملية  وشارفت  النهائية،  وصيانتها يف صيغته 
لتكليف  تقديم العطاءات عىل االنتهاء ²هيداً 
مت  وقُدِّ التشييد.  بعملية  مستقل  متعاقد 
طلبات الحصول عىل إذن بناء املرفق وتشغيله، 
وتمَّ توقيع اتفاق اإليجار بشأن املوقع الكائن 

يف مقر املعهد النمساوي للتكنولوجيا.

مواصلة  أجل  من  املوضوعة  الخطط  لت  وُعدِّ
اختبار وتطوير 1ائط التحليل امليدا¼ لجسيÈت 
الخاصة  الخاملة،  والغازات  ة  املشعَّ النويدات 
حاويات  ثالث  يف  العاملة  املوقعي،  بالتفتيش 
مع  لتتناسب  الدويل،  فيينا  مركز  يف  صة  مخصَّ
لخزن  الدائم  املرفق  لبناء  املتزامنة  الجهود 
الخاصة  الحاوية  ونُقلت  وصيانتها.  املعدات 
النويدات  لجسيÈت  امليدا¼  التحليل  بنميطة 
وأُعيدت  املؤقَّت،  التخزين  منطقة  إىل  ة  املشعَّ
صتان لنميطة التحليل امليدا¼  الحاويتان املخصَّ
للغازات الخاملة إىل مالكيهÈ، حيث نُقلت هذه 
النميطة إىل الورشة الخاصة بالتفتيش املوقعي 

داخل مركز فيينا الدويل.

منطقة التخزين المؤق¾ت (ساي̧§سدورف، النمسا).
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شملت األنشطة املضطلع بها خالل عام ٢٠١٧ 
وتنفيذ  باء  العامل  الفريق  إىل  الدعم  تقديم 
املشاريع املدرجة يف خطط العمل، øا يف ذلك 
مواصلة إعداد وتنقيح وثائق نظام إدارة الجودة 
للتفتيش املوقعي، وعقد اجتÈع للخرباء حول 

وثائق نظام إدارة الجودة للتفتيش املوقعي.

وواصلت األمانة تقديم املساعدة الفنية والتقنية 
واإلدارية للفريق العامل باء يف جولته الثالثة من 
إعداد مرشوع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش 
املوقعي، وأصدرت، استناداً إىل نتائج املناقشات 
التي شهدها الفريق العامل باء، النص النموذجي 

ث يف حزيران/يونيه ٢٠١٧.  املحدَّ

عمل  لحلقة  التحضüية  األعÈل  واستُهلَّت 
املقرَّر  والعرشين،  الرابعة  املوقعي  التفتيش 
الثا¼/نوفمرب  ترشين   ١٢-١٦ الفرتة  يف  عقدها 
املتحدة.  باململكة  ساوثهامبتون  يف   ٢٠١٨
التفتيش  عمليات  عىل  املناقشات  وسرتكِّز 
والبيئات  ية  الجوِّ األحوال  مختلف  املوقعي يف 
التفجüات  عدا  واألحداث  الجيوفيزيائية، 
النووية الباطنية، واألحداث يف املناطق الواقعة 
من  والسيطرة  القضائية  الوالية  نطاق  خارج 
يات العملية والتنظيمية  جانب أيِّ دولة، والتحدِّ

إلجراء تفتيش موقعي يف أعايل البحار. 

وُوضعت تعليÈت عمل جديدة بشأن صياغة 
بالتفتيش  الصلة  ذات  السياسات  وثائق 
املوقعي، واستُعرضت وأُقرَّت وأُصدرت يف آذار/

حديثة  وثائق  أربع  واستُعرضت   .٢٠١٧ مارس 
الجودة  إدارة  نظام  سياسات  بشأن  اإلعداد 
املتعلقة  السياسة  ونُقِّحت  املوقعي.  للتفتيش 
م من املقر بشأن عمليات التفتيش  بالدعم املقدَّ
واستمر  وأُقرَّت.  استعراضها،  بعد  املوقعي، 
استعراض ثالث وثائق أخرى تتعلق بالسياسات 
األمن  املوقعي، وتتناول  بالتفتيش  الصلة  ذات 
املادي فيÈ يتعلق بعمليات التفتيش املوقعي، 
وأمن املعلومات فيÈ يتعلق بعمليات التفتيش 
املوقعي، وصالحية التفتيش املوقعي وسالمته. 

وُعقد اجتÈع للخرباء بشأن وثائق نظام إدارة 
إىل  الفرتة من ١  املوقعي يف  للتفتيش  الجودة 
٣ ترشين الثا¼/نوفمرب ٢٠١٧ يف فيينا. وحرض 
دول   ٨ من  مشاركاً   ٢٩ مجموعه  ما  االجتÈع 
حظر  (منظمة   Ýدوليت  Ýومنظمت موقِّعة، 
للطاقة  الدولية  والوكالة  الكيميائية  األسلحة 
الذرية)، واألمانة. و²ثَّلت أهداف االجتÈع يف 
النظر يف مجمل هيكل نظام إدارة الجودة من 
الجودة  إدارة  نظام  وثائق  انطباقه عىل  حيث 
متطلبات  واستعراض  املوقعي،  للتفتيش 
الجودة  إدارة  نظام  وثائق  أولويات  تحديد 
للتفتيش املوقعي بالنسبة إىل النواتج الرئيسية 
 الواردة يف خطة عمل التفتيش املوقعي للفرتة 

املتوقَّعة  القدرات  بناء  و²ارين   ،٢٠١٦-٢٠١٩
للفرتة ٢٠١٩-٢٠٢٠ وما يتصل بها من تدريب، 
الخاص  التشغيل  دليل  مرشوع  ومتطلبات 

بالتفتيش املوقعي. 

تنقيح  أو  إعداد  لتنسيق  كبüة  جهود  وبُذلت 
املوقعي،  للتفتيش  الجودة  إدارة  نظام  وثائق 
املصطلحات  يف  والتناسق  االتساق  وضÈن 
والتعاريف عىل نطاق جميع الوثائق. وإضافًة 
دة  املوحَّ التشغيل  إجراءات  نُقِّحت  ذلك،  إىل 
املتعلقة بإعداد وثائق شعبة التفتيش املوقعي.

وانتهى العمل يف إعداد تقرير عن املرشوع يتناول 
أنشطة  عن  املرحيل  للتقرير  الخرباء  استعراض 
ل  املتوصَّ األولية  االستنتاجات  ووثيقة  التفتيش 
إليها أثناء التمرين امليدا¼ املتكامل لعام ٢٠١٤. 

  ��� ���

 ����� ��ª¡ «� ¬������
  ����� ��®¯ �� �§��� �§°¦���

   ������� ���������
ُعقدت الدورة التدريبية حول الصحة والسالمة 
واألمن يف األردن يف الفرتة من ٢٩ كانون الثا¼/
ت الدورة ما  يناير إىل ٤ شباط/فرباير ٢٠١٧. وضمَّ

تدريب ع
 شؤون الصحة والس�مة وا��من (ا��ردن).
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باً جديداً  مجموعه ٨٤ مشاركاً يشملون ٧٣ متدرِّ
و١١ مفتِّشاً بديالً من الدورتÝ التدريبيتÝ األوىل 
وُمثِّلت  معلوماتهم.  لتجديد  حرضوا   والثانية 
الرئيسية  األهداف  و²ثَّلت  موقِّعة.  دولة   ٥١
باملÈرسات   Ýاملشارك تعريف  يف  للدورة 
السليمة فيÈ يتعلق بالصحة والسالمة واألمن 
العمل  مÈرسات  عىل  والتشديد  امليدان  يف 
اآلمنة. وركَّزت الدورة عىل ثقافة السالمة العامة 
املخاطر،  بإدارة  املتعلقة  واملسائل  والتطبيقية 
الالزمة  واملهارات  باملعارف   Ýب املتدرِّ وزوَّدت 
من أجل العمل بأمان يف البيئات امليدانية التي 
أو  اإلشعاعي  للنشاط  مجاالت  بها  توجد  قد 
تعا¼ من التلوُّث. وشمل الربنامج أيضاً الوقاية 
الحرائق  من  والوقاية  واألمراض،  اإلصابات  من 
الطبيعية،  الظواهر  وأخطار  لها،  ي  والتصدِّ
املخاطر،  وتقييم  الطوارئ،  لحاالت  واالستجابة 

وسالمة املركبات، والتخطيط للبعثات.

 ������� ��� «� ¬������
  ����� ��®¯ �� ��������� 
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ُعقدت الدورة التدريبية بشأن دعم العمليات 
التابع  الدويل  التدريب  مركز  يف  امليدانية 
غوتسندورف،  يف  النمساوية  املسلحة  للقوَّات 
النمسا، ويف منطقة التخزين املؤقَّت يف الفرتة 

النشاط  يف  وشارك   .٢٠١٧ مايو  أيار/   ١٥-١٩ 
دولًة   ٤٨ 0ثِّلون  باً  متدرِّ  ٧٢ مجموعه  ما 
دة  موقِّعًة من املناطق الجغرافية الست املحدَّ
هو  الدورة  من  الغرض  وكان  املعاهدة.  يف 
وإجراءات  مفاهيم  عن  عامة  ملحة  تقديم 
دعم عمليات التفتيش املوقعي يف امليدان من 
أجل تحقيق االكتفاء الذاM العملياM يف جميع 
عىل  الرتكيز  مع  املوقعي،  التفتيش  مراحل 
التفتيش وما بعده. وشملت  مرحلتْي ما قبل 
دة،  متعدِّ تدريبية  آليات  التدريبية   الدورة 
øا يف ذلك التعلُّم اإللكرتو¼ والتÈرين املنضدية 
وتناوب املحطات واألنشطة الخارجية العملية، 
إرساء  عىل  قادر  تفتيش  فريق  إنشاء  بهدف 
ذلك  العملياø ،Mا يف  للدعم  الخاصة  ترتيباته 
يف  املعدات  جميع  وصيانة  عمليات،  قاعدة 

مختلف الظروف البيئية واملناخية. 

 ������� ��
����� «� ¬������
 � ¥����� ����	��� ������� 
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املراقبة  حول  التدريبية  الدورة  أُجريت 
موقع  يف  ة  املشعَّ النويدات  وتقنيات  البرصية 
املتحدة  بالواليات  نيفادا  يف  القومي  األمن 
األمريكية، يف الفرتة من ١ إىل ٦ ترشين األول/ 
باً  متدرِّ  ٥٨ الدورة  يف  وشارك   .٢٠١٧ أكتوبر 

الست  املناطق  من  موقِّعة  دولة   ٣٨ 0ثِّلون 
دة يف املعاهدة. ومن خالل الدورة، اطَّلع  املحدَّ
بون عىل الظواهر الجيولوجية والبرشية  املتدرِّ
القابلة  ة  املشعَّ النويدات  وظواهر  املنشأ 
للرصد واملتعلقة بالتفجüات النووية الجوفية، 
املراقبة  بها  ه  توجِّ التي  الكيفية  واستكشفوا 
النويدات  عيِّنات  أخذ  مواقع  اختيار  البرصية 
أُجريت  التي  الدورة،  وساعدت  ة.  املشعَّ
تجارب  مواقع  من  وفريد  قديم  موقع  يف 
 Ýب الفجوات  سدِّ  عىل  النووية،  التفجüات 
والتحليل  واملراقبة  السابق  النظري  التدريب 
املبارشين للظواهر الفعلية القابلة للرصد من 

التفجüات النووية الجوفية.

     �����±�¢� �²���� ��	��

املعرفة والتدريب دعم أنشطة  ابة  بوَّ واصلت 
الدورة التدريبية الثالثة عن طريق استحداث 
التعلم  ومكتبة  للدورات  رئيسية  صفحات 
ن  اإللكرتو¼ الخاصة بالتفتيش املوقعي. وتتضمَّ
املنصة مواد تقييمية، و1ائط للتعلُّم اإللكرتو¼، 
لوجستية  ووثائق  أساسية،  معلومات  ووثائق 
دة، وآلية تقييم، وهي  ذات صلة بدورات محدَّ
املحرز  م  التقدُّ تعقُّب  من   Ýاملستعمل ²كِّن 

بشأن أنشطة التعلم.

تدريب ع
 دعم العمليات الميدانية (النمسا).
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واستُحدثت خالل عام ٢٠١٧ أربع 1ائط جديدة 
للتعلم اإللكرتو¼، بشأن دعم العمليات امليدانية، 
والفيديوي،  الفوتوغرايف  التصوير  وإجراءات 
نقطة  وإجراءات  ة،  املشعَّ النويدات  وتقنيات 
الدخول. واستُخدمت هذه املوارد كمواد تعلُّم 
الثالثة.  التدريبية  الدورة  ألنشطة  تحضüية 
ن املجموعة الكاملة  ت وحدة USB تتضمَّ وأعدَّ
من النÈئط املوجودة يف مكتبة التعلُّم اإللكرتو¼ 
للتفتيش املوقعي، وُوزِّعت عىل املشاركÝ نسخ 
دون  النÈئط  استخدام  خيار  يوفِّر  øا  منها، 
الحاجة إىل االتصال الحاسو* املبارش ويف حاالت 
 Ýالنطاق الرتددي املنخفض. و0كن للمستخدم
اتصال  دون  م  تقدُّ من  يحرزونه  ما  تتبُّع  أيضاً 
بوَّابة  يف  درجاتهم  ومزامنة  مبارش،  حاسو* 
املعرفة والتدريب عند االتصال بشبكة اإلنرتنت. 

 ³��´�� �� ���¦��� ���µ
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التفتيش  مفتشية  بيانات  قاعدة  إدماج  بدأ 
والتدريب  الخدمات  نظام  يف  املوقعي 

املؤ²رات  يف  التسجيل  ومنصة  واإلدارة 
 .٢٠١٧ عام  يف  العمل  وحلقات  والتدريب 
بيانات  قاعدة  من  القد0ة  البيانات  ونُقلت 
نظام  اختبار  بيئة  إىل  السابقة  املفتشية 
مدى  لتقييم  واإلدارة  والتدريب  الخدمات 
املتطلبات من أجل مواصلة  التوافق وتحديد 
لقاعدة  الوظيفية  املتطلبات  لدعم  التطوير 
وقد  املوقعي.  التفتيش  مفتشية  بيانات 
األوىل  املرحلة   ٢٠١٧ عام  يف  استُكملت 
نظام  تحديث  شملت  التي  املرشوع،  من 
الخدمات والتدريب واإلدارة ومنصة تسجيل 
املؤ²رات والتدريب وحلقات العمل øا يتيح 
آلية للتسجيل اإللكرتو¼ فيÈ يتعلق بأنشطة 
هذه  واستُخدمت  املوقعي.  التفتيش  شعبة 
الرتشيحات  معالجة  لدعم  الجديدة  اآللية 
اإلقليمية  التمهيدية  للدورة  والتسجيالت 

للتفتيش املوقعي.  الثالثة والعرشين 

 �����±�¢� ¬������ ��¹� 
     ��
	��� ������� º����

اإللكرتو¼  التدريب  نظام  مطوِّرو  واصل 
واملحاكاة الخاص بالتفتيش املوقعي من معهد 

العمل  روسيا  لعموم  املؤ²تة  النظم  بحوث 
 ًÈتصمي موا  وقدَّ للنظام.  أويل  1وذج  عىل 
نظام  من  عة  املجمَّ البيانات  رؤية  يتيح  أولي=ا 
بشأن  اإللكرتو¼  بالتدريب  الخاص  املحاكاة 
املغنطيسية  واملجاالت  الجاذبية  قياسات 
املعلومات  إدارة  أدوات  يف  غاما  وأشعة 
التفتيش  شعبة  وتلقَّت  املوقعي.  للتفتيش 
املوقعي 1يطة خاصة øحاكاة البيانات قادرة 
غاما،  ألشعة  الخلفية  املجاالت  إيجاد  عىل 
ورسم  املغناطييس،  املجال  خرائط  ورسم 
إلدماج  آلية  وكذلك  الجاذبية،  حقل  خرائط 
1اذج البيانات هذه يف نظام إدارة املعلومات 

املوقعي.  للتفتيش  املكانية  الجغرافية 

البيانات  محاكاة  1يطة  إدماج  ويتيح 
سيناريوهات تدريبية إضافية بأدوات تشغيلية 
التعريفي  التدريب  مثل  املوقعي،  للتفتيش 
والتنشيطي عن بُعد. كÈ تتيح هذه النميطة 
التفتيش  إمكانية وضع مختلف سيناريوهات 
أجل  من  واقعية  بيانات  باستخدام  املوقعي 
التدريب يف حجرات الدراسة. واستمر تطوير 
نظام أويل ثالU األبعاد يحاP دورة العمليات 
1اذج  ويستخدم   Ýاملفتِّش لفرادى  اليومية 
ميدانية  بعثات  إلجراء  البيانات   محاكاة 

افرتاضية.
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®Í جلسة إحاطة إع�مية
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التجربة  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  رصدت 
الدول  عىل  البيانات  مت  وُعمِّ عنها.  املعلن 
الدول  وتلقَّت  آ¼.  شبه  وقت  يف  املوقِّعة 
وفقاً  ومستعرَضة  مؤ²تة  منتجات  املوقِّعة 
ملرشوع الدليل التشغييل ملركز البيانات الدويل. 
املفروزة  لألحداث  النمطية  النرشات  وصدرت 
ضمن الحدود الزمنية ملا بعد دخول املعاهدة 

حيِّز النفاذ. 

وصدرت جميع قوائم األحداث النمطية املؤ²تة 
 Ýووفَّر ذلك للمحلِّل .(SEL3و SEL2و SEL1)

منطلقاً جيِّداً ملواصلة صقل الحلول املؤ²تة. 

أيلول/  ٣ يف  وقع  الذي  الحدث  عن  ولإلبالغ 
األحداث  نرشة  يف  استُخدمت   ،٢٠١٧ سبتمرب 
محطًة   ١٢٥ من  ة  مستمدَّ بيانات  املنقَّحة 
سيزمية وصوتية مائية ودون سمعية تراوحت 
 ،PS37) درجات   ٤  Ýب املسافة  حيث  من 
كوريا)  جمهورية   ،PS31و الرويس،  االتحاد 
هذا  ويشمل   .(Ýاألرجنت  ،PS1) درجة  و١٦٥ 
 ،HA1) املا)   Mالصو للرصد   Ýمحطت العدد 
أسرتاليا، وHA11، الواليات املتحدة األمريكية) 
لتا موجات سيزمية رئيسية، ومحطة واحدة  سجَّ
الرويس)  االتحاد   ،IS46) السمعي للرصد دون 
لت موجات سيزمية وموجات دون سمعية  سجَّ
ة  عىل حدٍّ سواء. واستُخدمت البيانات املستمدَّ
الدويل  الرصد  لنظام  تابعة  محطات   ١٠٤ من 
لحساب املوقع. وكانت مساحة إهليلج الخطأ 
١١٠ كيلومرتات مربَّعة، أْي øا يندرج ²اماً ضمن 
املوقعي.  بالتفتيش  الخاصة  املعاهدة  رشوط 

د قدر املوجة الداخلية بواقع ٦٫١. وُحدِّ

الرئيسية  السيزمية  املحطات   ١ الشكل   ِّÝويب
ومحطات  املساِعدة  السيزمية  واملحطات 
التابعة  السمعي  ودون  املا)   Mالصو الرصد 
يف  الحدث  رصدت  التي  الدويل  الرصد  لنظام 

٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧. 

يف  الوارد  الخطأ  إهليلج   ٢ الشكل   ِّÝويب
بالتجربة  يتعلق   Èفي املنقَّحة  األحداث  نرشة 
النووية املعلن عنها يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧ 
التجارب  جميع  من  الخطأ  بإهليلج  مقارنًة 

املعلن عنها سابقاً.

املوجات  أشكال   Ýب مقارنًة   ٣ الشكل   ِّÝويب
الست  النووية  التجارب  جميع  يخصُّ   Èفي

الشعبية  كوريا  جمهورية  عنها  أعلنت  التي 
ة  د، وهو يربز الشدَّ الد0قراطية. واملقياس موحَّ
لة فيÈ يتعلق بالتجربة التي  األكرب بكثü املسجَّ

وقعت يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧.

كبüاً   ٢٠١٧ عام  يف  وقع  الذي  الحدث  وكان 
بالقدر الذي يتيح لعدد كاف من املحطات أن 
بوضوح  انفجاره  خصائص  يُظِهر  وøا  ترصده 
محطات  من  الواردة  البيانات  أساس  عىل 
الرصد السيزمي وحدها. وقد ُصنِّف يف النرشة 
النمطية لألحداث املفروزة عىل أنَّ له خصائص 
غü زلزالية. وُصنِّفت الهزَّة الالحقة الكبüة التي 
تلت التجربة املعلن عنها بفرتة وجيزة عىل أنَّ 

لها خصائص زلزالية.

الغالف  صون يف دراسة  املتخصِّ العلÈء  وأجرى 
حسابات  الدويل  البيانات  مركز  لدى  الجوِّي 
ية  انتقال باستخدام 1اذج توقُّعات األرصاد الجوِّ
البيئية  للتنبُّؤات  الوطنية  املراكز  من  املستقاة 
الجسيÈت  انبعاثات  وصول  øوعد  للتنبُّؤ 
ده  حدَّ الذي  املوقع  من  الخاملة  والغازات 
ة  التحليل السيزمي إىل محطات النويدات املشعَّ
إعداد  وقت  ويف  الدويل.  الرصد  لنظام  التابعة 
هذا التقرير، a يتسنَّ إثبات وجود صلة واضحة 
واملالحظات  للتجربة  السيزمي  التسجيل   Ýب

ة. الخاصة بالنويدات املشعَّ

من  مجموعة  وضع  عىل  األمانة  وتعكف 
ملجموعة  الخاص  التحليل  أجل  من  األدوات 
األدوات  األحداث. ومن بÝ هذه  مختارة من 
لتنقيح  التقاطعية  املضاهاة  إىل  تستند  تقنية 

املواقع املنسوبة يف نرشة األحداث املنقَّحة إىل 
األحداث الرئيسية. وتبÝِّ هذه التقنية املواقع 
منها  كلٍّ  عالقة  حيث  من  لألحداث،  النسبية 
الهزَّة  موقع  لتحديد  استُخدمت  وقد  باآلخر. 
التجربة  بعد  وقعت  التي  الرئيسية  الالحقة 
النووية املعلن عنها بـ ٨٫٥ دقائق (الشكل ٤).

األمانة  عقدت  عنها،  املعلن  التجربة  وإزاء 
جلسات إحاطة تقنية من أجل الدول املوقِّعة 
ل إليها نظام التحقُّق.  ملناقشة النتائج التي توصَّ
استجابتها  لألمانة عىل  الشكَر  اللجنُة  مت  وقدَّ
لألحداث يف الوقت املناسب ولإلحاطات التقنية 
متها. وأعربت أيضاً عن ارتياحها ألداء  التي قدَّ

نظام التحقُّق الخاص باملعاهدة.

املوقِّعة  الدول  ألقت  االجتÈعات،  وخالل 
الوطنية.  مواقفها  فيها  أوضحت  بيانات 
القلق  وأعربت عن  التجارب،  الدول  وشجبت 
من اآلثار السلبية الخطüة ملثل تلك التجارب 
رفضها  وعن   ،Ýالدولي واألمن  السلم  عىل 
النووية.  التفجüات  تجارب  جميع  إلجراء 
الد0قراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية  ودعت 
إىل اإلحجام عن إجراء أيِّ تجارب نووية أخرى، 
داً عىل أهمية بدء نفاذ املعاهدة  وأكَّدت مجدَّ

ة لذلك. والحاجة امللحَّ

معلومات  مت  وُعمِّ صحفي،  مؤ²ر  ُعقد   Èك
املوقع  اإلعالم ويف  الشأن عىل وسائط  يف هذا 
الشبQ املتاح لالطِّالع العام ويف منابر التواصل 

االجتÈعي التابعة للجنة.

¦ أعلنت عنها 
Ï̄ ¦ ٤ أيلول/سبتم̧§ ٢٠١٧، عقب التجربة النووية ال

®Í ية  اجتماع اللجنة التحض§¦
¦ ٣ أيلول/سبتم̧§ ٢٠١٧.

®Í جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
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التي رصــدت  الـــدويل  الــرصــد  الشكل 1- حمطات نظام 

بتمبر 2017.  احلدث السيزمي الذي وقع يف 3 أيلول/

السيزمية  احملــطــات  املصمتة  الــســوداء  ثات  املثلَّ تمثِّل 

السيزمية  ثات اجلوفاء احملطات  املثلَّ الرئيسية؛ وتمثِّل 

حمطات  املصمتة  الــزرقــاء  ثات  املثلَّ وتمثِّل  املــســاعــدة. 

ـــثـــات احلـــمـــراء  ـــل املـــثـــلَّ ــائــــي، وتـــمـــثِّ الـــرصـــد الـــصـــوتـــي املــ

النقطة  وتبيِّن  السمعي.  دون  الرصد  حمطات  املصمتة 

احلمراء موقع احلدث.

الــشــكــل 2- إهــلــيــلــج اخلــطــأ الــــــوارد يف نــشــرة األحــــداث 

حة فيما يتعلق بالتجربة النووية املعلن عنها يف  املنقَّ

بتمبر 2017 مقارنًة بإهليلج اخلطأ الوارد  3 أيلول/

حة من جميع التجارب النووية  يف نشرة األحداث املنقَّ

اإلهليلج  مساحة  وكــانــت  ــابــقــاً.  عنها  املعلن  اخلمس 

ــبــتــمــبــر 2017  أيــلــول/ الــواقــع يف 3  لــلــحــدث  بالنسبة 

عة. تبلغ 110 كيلومترات مربَّ
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5.9. Figure 3 shows a comparison of the waveforms for all six announced nuclear tests by 

the Democratic People’s Republic of Korea. The scale is uniform and emphasizes the 
much larger amplitude recorded for the test on 3 September 2017. 

 
 

 
Figure 3. Waveform comparison for station AS59 (Kazakhstan) showing the waveforms 
filtered between 0.6 Hz and 4.5 Hz for all six announced nuclear tests.  
 
 
5.10. The event in 2017 was large enough to be detected by a sufficient number of stations for 

its explosion characteristics to be clearly seen on the basis of the data from the seismic 
stations alone. It was classified as having non-earthquake characteristics in the Standard 
Screened Event Bulletin. The large aftershock shortly following the announced test was 
classified as a having earthquake characteristics. 
 

5.11. Atmospheric scientists at the IDC conducted transport calculations using meteorological 
forecast models from the National Centers for Environmental Prediction to predict when 
particulate and noble gas emissions from the location determined by the seismic 
analysis would reach the IMS radionuclide stations. At the time of this report, no 
unambiguous correlation between the seismic recording of the test and radionuclide 
observations had been made. 
 

5.12. The PTS is developing a set of tools for special analysis of selected events. Among 
these tools is a cross-correlation based technique to refine the REB location relative to a 
master event. The technique determines relative locations of events with respect to each 
other. This was used to locate the main aftershock that occurred 8.5 minutes after the 
announced test (Figure 4). 

 
 

حة  الشكل 3- مقارنة بين األشكال املوجية للمحطة AS59 )كازاخستان( تبيِّن األشكال املوجية املرشَّ

بين 0.6 هرتز و4.5 هرتز جلميع التجارب النووية الست املعلن عنها. 
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Figure 4. Estimate of the relative locations of the announced test (open circle in centre of 
figure) and the aftershock that occurred 8.5 minutes afterwards (red circle, north-west of the 
main event). 
 
 

5.13. In response to the announced test, the PTS held technical briefings for States 
Signatories to discuss the findings of the verification system. The Commission thanked 
the PTS for its timely response to the events and its technical briefings. It also expressed 
satisfaction with the performance of the verification regime of the Treaty.  

5.14. During the meetings, States Signatories made statements presenting their national 
positions. States condemned the tests, expressing grave concern over the serious 
negative effect of such tests on international peace and security and rejecting any and all 
nuclear explosive tests. They called on the Democratic People’s Republic of Korea to 
refrain from any further nuclear tests and re-emphasized the importance and urgency of 
the entry into force of the Treaty.  

5.15. A press conference was also held, and relevant information was disseminated to the 
media and on the public web site and social media platforms of the Commission. 
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املعلنة  للتجربة  النسبية  املــواقــع  تقدير   -4 الشكل 

الالحقة  ة  والــهــزَّ الشكل(  ــط  و املفتوحة يف  )الــدائــرة 

الــتــي وقــعــت بــعــدهــا بـــــ8.5 دقــائــق )الـــدائـــرة احلــمــراء، 

شمال غرب احلدث الرئيسي(.

9 تشرين األول/أكتوبر 2006

25 أيار/مايو 2009

12 شباط/فبراير 2013

6 كانون الثاين/يناير 2016

بتمبر 2016 9 أيلول/

بتمبر 2017 2 أيلول/

اعة:دقيقة:ثانية( الوقت )
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أسبوع التقييم لعام ٢٠١٧ (فيينا).
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أسبوع التقييم لعام ٢٠١٧ (فيينا).
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مستودع وثائق نظام إدارة اجلودة يف الفترة 2017-2014

2014

2015

2016

2017

257

760

2 000  1 500  1 000  500 صفر 

1 515

2 076

  ������ ����¦ ����

 üن استمرار توفÈواصلت اللجنة، من أجل ض
 Ýتحس الجودة،  عالية  وخدمات  منتجات 
ونظام   .٢٠١٧ عام  يف  الجودة  إدارة  نظام 
øا  تعديله  0كن  حي  نظام  الجودة  إدارة 
يتÈىش مع تركيز اللجنة عىل تلبية احتياجات 
البيانات الوطنية وعىل  الدول املوقِّعة ومراكز 

التحسÝ املستمر. 

الجودة  إدارة  نظام  تعزيز  يف  م  تقدُّ وأُحرز 
منتجاته.  باستخدام   Ýاملوظف وعي  وزيادة 
وتمَّ توحيد إجراءات مراقبة وثائق نظام إدارة 
إدارة  نظام  استخدام  وزاد  وترميزها،  الجودة 
الوثائق زيادة كبüة. ويوفِّر نظام إدارة الجودة، 
وثيقة،   ٢  ٠٠٠ من   Hأك تسجيل  شهد  الذي 
إمكانية تحديد مكان أحدث النسخ املعتمدة 

من الوثائق بوضوح تام. 

مرسد  وضع  عىل  عملها  اللجنة  وواصلت 
الجودة.  إدارة  بنظام  املتعلقة  للمصطلحات 

ثة  املوقِّعة صيغة محدَّ للدول  األمانة  مت  وقدَّ
بنظام  املتصلة  املصطلحات  مرسد  من 
 .٢٠١٧ عام  يف  باملعاهدة  الخاص  التحقُّق 
يف  الواردة  املصطلحات  كلَّ  املجموعة  وتضمُّ 
 Ýالخاص التشغيل  دليْيل  مرشوعْي  مسارد 
الدويل  البيانات  ومركز  الدويل  الرصد  بنظام 
التشغيل  دليل  ملرشوع  النموذجي  والنص 
أيضاً  تشمل  املوقعي. وهي  بالتفتيش  الخاص 
مختلف  يف  الواردة  املسارد  من  مصطلحات 
مة من األمانة ووثائق  ورقات املعلومات املقدَّ
رؤساء املهام. واستمر العمل عىل إعداد ملحق 
مشرتكة  مفردات  إرساء  إىل  الهادف  للمرسد 
كنشاط جاٍر مرتبط بتطوير نظام إدارة الجودة.

بالجودة عىل  املتعلقة  اللجنة  سياسات  وتركِّز 
املستفيدين. ولذلك، واصلت  احتياجات  تلبية 
الواردة  للتعقيبات  األولوية  إعطاء  اللجنة 
املستخدم  وهي  الوطنية،  البيانات  مراكز  من 
وتشجيع  وخدماتها،  اللجنة  ملنتجات  الرئييس 
تساؤالتها  إحالة  عىل  الوطنية  البيانات  مراكز 
تنفيذ  استعراض  وعىل  القاFة  القنوات  عرب 

تتخلَّل  التي  املتابعة  جلسات  أثناء  التوصيات 
حلقات العمل.

التوصيات  تنفيذ  رصد  األمانة  وواصلت 
øراكز  الخاصة  العمل  حلقات  عن  املنبثقة 
عن  ثاً  محدَّ تقريراً  ونرشت  الوطنية،  البيانات 
حالة تنفيذ توصيات حلقات العمل السابقة، 
إليها  ل  التوصُّ تمَّ  التي  االتفاقات  ذلك  يف  øا 

خالل دورات املتابعة.

الجودة  إدارة  عمل  حلقة  اختتام  أعقاب  ويف 
قسم  أعدَّ  األمانة،  نظَّمتها  التي   ،٢٠١٦ لعام 
تنفيذ  عن  تقريراً  األداء  ورصد  الجودة  إدارة 
واستنتاجاتها  ومناقشاتها  العمل  حلقة 
باء.  العامل  الفريق  عىل  وعرضه  وتوصياتها، 
استعراض  هو  العمل  حلقة  من  الهدف  وكان 
تنفيذ  بشأن  التعقيبات  وجمع  املحرز  م  التقدُّ
 Ýفهمه ب Ýنظام إدارة الجودة، من أجل تحس
أنه  من  والتأكُّد  تطبيقه  وضÈن  مستعمليه، 

ما زال يفي بالغرض.

  ���¤�  � 

األداء  اإلبالغ عن  أداة  تعزيز  األمانة  واصلت 
التي  الجديدة  النسخة  ت  وضمَّ  .(PRTool)
صدرت يف عام ٢٠١٧ ثالثة مقاييس جديدة، 
عن  املنقَّحة  التقارير  توقيت  ُحسن  بشأن 
ة والغازات الخاملة  جسيÈت النويدات املشعَّ
وحسن توقيت نرشة األحداث املنقَّحة. وهذه 
األداء  ات  مؤرشِّ مع  ثالثتها  متواFة  املقاييس 
دة يف الربنامج وامليزانية للفرتة  الرئيسية املحدَّ
املصاحبة  الوثائق  وتشمل   .٢٠١٦-٢٠١٧
مقاييس  لدليل  تنقيحات  الجديد  لإلصدار 
تعاريف   Ýب التام  االتِّساق  لضÈن  العمليات 

املقاييس واملعلومات املبلَّغ عنها.

عن  اإلبالغ  أداة  استخدام  األمانة  وواصلت 
نوعية  وتقييم  األداء  لرصد   (PRTool) األداء 
العمليات والبيانات واملنتجات املتصلة بتطوير 

نظام التحقُّق وتشغيله املؤقَّت.

فة حسب الفئة   عدد وثائق نظام إدارة اجلودة مصنَّ

يف عام 2017

تعليمات بشأن العملنماذج

أدلَّة )إرشادية(

مواصفات

خطط

 إجراءات تشغيل

دة موحَّ

تقارير

ات يا

جالت

ومات ر

 2 076
وثيقة

32

18

3

636

41

112

528

624

676
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إدارة  نظام  إدماج  عىل  العمل  واستمر 
بتتبُّع  معنية  1يطة  وهو  التقييم،  معلومات 
املوقعي،  بالتفتيش  الخاصة  التوصيات  تنفيذ 
وأداة إدارة املشاريع لربنامج اإلدارة التنظيمية 
للمنظمة. ويشمل ذلك وضع "1وذج اختبار" 
أجل  ومن  العميل  والبيان  التدريب  ألغراض 

أدلة املستعملÝ املناظرة.

  �������

األوىل  للتجربة  التقني  التقييم  تقرير  صدر 
البيانات  ملركز  التدريجي  التشغيل  خطة  من 
لنتائج  استعراض  من  التقييم  وتألَّف  الدويل. 
الصلة،  ذات  للوثائق  واستعراض  األداء،  رصد 
واستخدام االستبيانات االستقصائية، والفحوص 
مجموعه  ما  وصدر  واملقابالت.  العشوائية، 
والدروس  التوصيات  وستساعد  توصيًة.   ٧٤

مركز  األوىل  التجربة  تقييم  من  املستفادة 
البيانات الدويل عىل تحسÝ إجراءاته ووثائقه 

وقدراته يف مجال االختبار. 

واستعداداً للتجربة الثانية يف الفرتة من ١٨ إىل 
إدارة  قسم  أعدَّ   ،٢٠١٧ أيلول/سبتمرب   ٢٩
أجل  من  للتقييم  إطاراً  األداء  ورصد  الجودة 
توفü إرشادات شاملة لفريق التقييم وتحديد 
التفاصيل من أجل التقييم الشامل. واشرتك يف 
 .Ýخارجي Ýتقييم التجربة الثانية أربعة مقيِّم
تحليل  األداء  ورصد  الجودة  إدارة  قسم  وبدأ 
عند  التقييمي  تقريره  وصياغة  املعلومات 

استكÈل التجربة. 

لتقييم  ²هيداً  للتقييم  إطار  استُحدث   Èك
بشأن  املوقعي  للتفتيش  املنضدي  التمرين 
التفتيش  ألفرقة  الوظيفية  االختصاصات 
ُعقد  الذي  البحث،  ومنطق  امليدانية  واألفرقة 

يف ترشين الثا¼/نوفمرب ٢٠١٧. 

الحدث  وتنظيم  باستضافة  اللجنة  وقامت 
األمم  لفريق   "٢٠١٧ التقييم  "أسبوع  ى  املسمَّ
مع  باالشرتاك  وذلك  بالتقييم،  املعني  املتحدة 
األمم  ومنظمة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
(اليونيدو) ومكتب  الصناعية  للتنمية  املتحدة 
والجر0ة.  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم 
0ثِّلون  مشاركاً   ١٤٠ نحو  الحدث  وحرض 

٥٢ مؤسسًة تابعًة لألمم املتحدة. 

أعÈل  عىل   ÝFللقا مشرتك  اجتÈع  وُعقد 
للحسابات  الداخلية  واملراجعة  التقييم 
ية  الذرِّ للطاقة  الدولية  والوكالة  اللجنة  لدى 
مركز  يف  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ومنظمة 
 .٢٠١٧ حزيران/يونيه   ٢٧ يف  الدويل  فيينا 
املÈرسات  تبادل  االجتÈع  واستهدف 
نظم  بشأن  املستفادة  والدروس  الجيِّدة 
واملراجعة  التقييم  وأنشطة  الجودة  إدارة 

الداخلية للحسابات.
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عريضًة  طائفًة  املوقِّعة  للدول  اللجنُة  مت  قدَّ
من الدورات التدريبية وحلقات العمل الرامية 
الصلة  ذات  املجاالت  يف  القدرات  تدعيم  إىل 
نت أنشطة تنمية القدرات أيضاً  باملعاهدة. وتضمَّ
توفü أجهزة وبرمجيات حاسوبية ملراكز البيانات 
الوطنية، خاصة يف البلدان النامية، مÈَّ 0كِّن تلك 
املراكز من استخدام وتحليل بيانات نظام الرصد 

الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل. 

ويف عام ٢٠١٧، شملت أنشطة تنمية القدرات 
املتكاملة والتدريب ٩ أحداث تدريبية خاصة 
يل  ملشغِّ دورًة  و١١  الوطنية،  البيانات  øراكز 
تقنية،  عمل  اجتÈعات/حلقات  و٧  املحطات، 
وحلقتْي عمل ملراكز البيانات الوطنية، ومؤ²ر 
العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، ودورًة ²هيدية 
جانب  إىل  املوقعي،  التفتيش  بشأن  إقليمية 
مشاركة خرباء من البلدان النامية يف االجتÈعات 

التقنية الرسمية التي تعقدها اللجنة.

من  الفرتة  يف  نام  بفييت  هانوي  يف  وُعقدت 
العمل  حلقة   ٢٠١٧ آب/أغسطس   ١١ إىل   ٧
اإلقليمية ملراكز البيانات الوطنية يف رشق آسيا. 
وحرض ٣١ خبüاً من ١١ دولة موقِّعة واألمانة 
حلقة العمل التي انصبَّ تركيزها عىل تدعيم 
املعرفة باملعاهدة وبعمل اللجنة من أجل بناء 

القدرات لدى الدول املوقِّعة باملنطقة. 

الرصد  بشأن  الدولية  العمل  حلقة  وُعقدت 
أيلول/  ١٣ إىل   ١١ الفرتة من  املا) يف   Mالصو
سبتمرب ٢٠١٧ يف فيينا. وحرض ٣٥ خبüاً من ١٨ 
دولة موقِّعة واألمانة حلقة العمل التي تناولت 
إطار  يف  املا)   Mالصو للرصد  جوانب  ثالثة 
التكنولوجي يف  م  التقدُّ املعاهدة، وهي: أوجه 
الهندسة البحرية، وأساليب معالجة اإلشارات، 
نظام  لبيانات  والعلمية  املدنية  والتطبيقات 
الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل.

بتكنولوجيا  الخاصة  العمل  حلقة  وُعقدت 
بالeويج،  ترومسو  يف  السمعي  دون  الرصد 
الفرتة من ٢٣ إىل ٢٧ ترشين األول/أكتوبر  يف 
٢٠١٧. وحرض أكH من ٨٥ خبüاً من ٣٢ دولًة 
موقِّعًة واألمانة حلقة العمل، التي كان الغرض 
التطوُّرات  لعرض  دويل  محفل  تهيئة  منها 
السمعي  الرصد دون  األخüة يف مجال بحوث 
العاملية  للشبكات  التشغيلية  والقدرات 
زيارة  الربنامج  ن  وتضمَّ ومناقشتها.  واإلقليمية 
يف   IS37 السمعي  دون  الرصد  محطة  إىل 
مرة  ألول  استثنائية  دورة  وعقد  برادوفوس، 
التي  والفضاء  الجوِّي  الغالف  علوم  بشأن 
تنطوي عىل أوجه تآزر محتملة مع تكنولوجيا 

الرصد دون السمعي.

االنتقال  زمن  بشأن  العمل  حلقة  وُعقدت 
إىل   ١٣ من  الفرتة  يف  اإلقليمي،  السيزمي 
ويندهوك،  يف   ٢٠١٧ الثا¼/نوفمرب  ١٧ ترشين 

ناميبيا. وحرض ٣٤ خبüاً من ٢١ دولة موقِّعة 
أهدافها  ²ثَّلت  التي  العمل  حلقة  واألمانة 
اللجنة،  وعمل  باملعاهدة  املعرفة  تدعيم  يف 
تنفيذ  واإلقليمية عىل  الوطنية  القدرات  وبناء 
التحقُّق، وتعزيز  نظام  املعاهدة واملشاركة يف 
لتكنولوجيات  والعلمية  املدنية  التطبيقات 
1وذج  واستحداث  البيانات  وتبادل  التحقُّق، 
أفريقيا  يف  اإلقليمي  السيزمي  االنتقال  زمن 
األرضية  الحقائق  بيانات  اكتساب  خالل  من 

لتحديد مواقع األحداث السيزمية. 

الدولية  التجربة  بشأن  العمل  حلقة  وُعقدت 
من  الفرتة  يف  الخاملة  بالغازات  املتعلقة 
األول/ كانون   ١ إىل  نوفمرب  الثا¼/  ٢٧ ترشين 
ديسمرب ٢٠١٧ يف اململكة املتحدة. وحرض نحو 
١٠٠ خبü من ٢٦ دولًة موقِّعًة واألمانة حلقَة 
وتقييم  عرض  منها  الغرض  كان  التي  العمل 
الخاملة  الغازات  رصد  يف  التطوُّرات  أحدث 
النقاش  مجاالت  من  وكان  للمعاهدة.   ًÈدع
الرئيسية إجراءات قبول النظم الجديدة لرصد 
الغازات الخاملة التابعة لنظام الرصد الدويل. 

وتواصلت األنشطة املضطلَع بها ضمن املرشوع 
القرار السادس ملجلس االتحاد  ذ øوجب  املنفَّ
بناء  دعم  بشأن   ٢٠١٦-٢٠١٧ للفرتة  األورو* 
القدرات يف مناطق جنوب رشق آسيا واملحيط 
األوسط  والرشق  األقىص  والرشق  الهادئ 
يف  األمانة  أنشطة  واشتملت  آسيا.  وجنوب 

¦ لعام ٢٠١٧ (فيينا).
¦ الما�³

Ï³حلقة العمل الدولية بشأن الرصد الصو
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جميع  يف  والتدريب  القدرات  بناء  مجاْيل 
مة يف  املناطق عىل عقد دورات تدريبية متقدِّ
بها خرباء ألغراض  قام  ميدانية  وزيارات  فيينا 

التدريب أثناء العمل.

املعدات  من  ثالث مجموعات  األمانة  وركَّبت 
أجل  من  الوطنية  البيانات  ملراكز  األساسية 
املشاركة  عىل  املوقِّعة  الدول  قدرة  تعزيز 
بأنشطتها  والنهوض  التحقُّق  نظام  يف  الكاملة 
عىل  الحصول  خالل  من  والعلمية،  املدنية 
مركز  ومنتجات  الدويل  الرصد  نظام  بيانات 
بشأنها.  واإلبالغ  وتحليلها  الدويل  البيانات 
مجموعات  أربع  لرتكيب  التخطيط  واستُهلَّ 
أخرى يف عام ٢٠١٨. كÈ أُطلقت خطة للصيانة 

التقنية لهذه النظم الخاصة ببناء القدرات.

التعلُّم  دورة  إىل  مشاركاً   ١٢٠ نحو  وانضمَّ 
اإللكرتو¼ التي تنظَّم يف مراكز البيانات الوطنية 
الدويل  الرصد  بيانات نظام  إىل  الوصول  بشأن 
ومنتجات مركز البيانات الدويل واستخدامها يف 

عام ٢٠١٧. 

البيانات  ملراكز  رائدة  تدريبية  دورة  ونُظِّمت 
الوطنية بشأن تحليل البيانات دون السمعية يف 
الفرتة من ٤ إىل ٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧ 
يف فيينا. وقد استُخدمت النسخة الجديدة من 
 "NDC in a Box" لربمجية  االفرتاضية  اآللة 
ترشين  يف  الوطنية  البيانات  ملراكز  املتاحة 
التدريبية،  الدورة  أثناء   ٢٠١٧ األول/أكتوبر 
التي شملت أيضاً عنرصاً بشأن التمرين الخاص 
البيانات الوطنية. وتوفِّر اآللة  باستعداد مراكز 
نة القدرة عىل معالجة البيانات  االفرتاضية املحسَّ
املستمدة من محطات املساميع املائية التابعة 
لنظام الرصد الدويل إضافًة إىل البيانات السيزمية 

والصوتية املائية ودون السمعية.

 �������� �� ������ ��� ��
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التمهيدية  للدورة  التحضüية  األعÈل  ُوضعت 
ملنطقة  املوقعي  للتفتيش  والعرشين  الثالثة 
أمريكا الالتينية والكاريبي الجغرافية يف صيغتها 
النهائية. وتتمثَّل أهداف الدورة، املقرَّر عقدها 
الخرباء  تعريف  يف   ،٢٠١٨ نيسان/أبريل  يف 
التفتيش  بنظام   Ýالوطني  Ýالتقني  Ýواملوظف
 Ýاملشارك Ýاملوقعي، وزيادة عدد الخرباء اإلقليمي
يف األنشطة املتصلة بالتفتيش املوقعي، وتحديد 
 Ýة املفتِّشFم إىل قاÈلالنض Ýاملحتمل Ýح املرشَّ
مخترصة،  محارضات  الربنامج  ويشمل  البدالء. 
وتدريبات عملية، وعروضاً إيضاحية للمعدات، 

.Ýة يوم و²ارين منضدية، و²ريناً ميداني=ا ملدَّ

 ������� ������ 
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واصلت األمانة تنفيذ املرشوع لتسهيل مشاركة 
خرباء من البلدان النامية يف اجتÈعاتها التقنية 
الرسمية. ويرمي هذا املرشوع، الذي استُهلَّ يف 
عام ٢٠٠٧، إىل تعزيز طابع اللجنة العاملي وإىل 
ترشين  ويف  النامية.  البلدان  يف  القدرات  بناء 
املرشوع  اللجنة  دت  مدَّ  ،٢٠١٥ الثا¼/نوفمرب 
ملدة ثالث سنوات (٢٠١٨-٢٠١٦)، رهناً بتوافر 
أموال كافية من التربُّعات. وصدر تقرير سنوي 
ترشين  يف  املرشوع  تنفيذ  حالة  عن  ل  مفصَّ

الثا¼/نوفمرب ٢٠١٧.

ويف عام ٢٠١٧، دعم املرشوع مشاركة خرباء 
وإكوادور   Ýاألرجنت هي:  دولًة،   ١٢ من 

نام  وفييت  والعراق  والسودان  وتونس 
ونيبال  وناميبيا  وميا1ار  واملغرب  ومدغشقر 
 ْMدور يف  الخرباء  هؤالء  وشارك  والنيجر. 
الفريق العامل باء الثامنة واألربعÝ والتاسعة 
الرسمية  االجتÈعات  ذلك  يف  øا   ،Ýواألربع
من  استفادوا   Èك الخرباء.  أفرقة  واجتÈعات 
القضايا  بشأن  األمانة  مع  التقنية  املناقشات 

بالتحقُّق. املتصلة  الرئيسية 

م املرشوع منذ إنشائه يف عام ٢٠٠٧ الدعم  وقدَّ
إىل ما مجموعه ٤٢ خبüاً من ٣٥ دولة، منهم 
الدول،  هذه  من  عرش  وتنتمي  ١٣ سيدًة. 
وجاء  ا.  1و= البلدان  أقلِّ  فئة  إىل  كانت،  أو 
(إثيوبيا  أفريقيا  يف  دولًة   ١١ من  املشاركون 
وبوركينا فاسو وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا 
وناميبيا  واملغرب  ومدغشقر  وكينيا  والسودان 
الرشقية  أوروبا  يف  واحدة  ودولة  والنيجر)، 
(ألبانيا)، و٨ دول يف أمريكا الالتينية والكاريبي 
والربازيل  وباراغواي  وإكوادور   Ýاألرجنت)
الدومينيكية  والجمهورية  وبüو  وبوليفيا 
واملكسيك)، و٦ دول يف الرشق األوسط وجنوب 
آسيا (األردن ورسي النكا والعراق وقüغيزستان 
ونيبال واليمن)، و٩ دول يف جنوب رشق آسيا 
(إندونيسيا  األقىص  والرشق  الهادئ  واملحيط 
وبابوا غينيا الجديدة وتايلند وساموا وفانواتو 

والفلبÝ وفييت نام ومنغوليا وميا1ار).

التربعات  من  املرشوع  ُموِّل   ،٢٠١٧ عام  ويف 
الواردة من أملانيا وتركيا والصÝ وكازاخستان 
هذه  من  جزء  َل  وُرحِّ املتحدة،  واململكة 
األمانة  وتواصل   .٢٠١٨ عام  إىل  األموال 
لضÈن  إضافية  تربُّعات  عىل  للحصول  سعيها 

االستدامة املالية للمرشوع.


¦ المحطات. ¦ لمشغ»
®̄ تدريب تق
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معرض أقيم خ�ل المنتدى العالمي للعلوم (ا��ردن).
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� عملية استعراض 
� بشأن تعزيز دور المعاهدة  � حدث جان��

معاهدة عدم انتشار ا��سلحة النووية نُظ�م أثناء انعقاد 
� معاهدة عدم انتشار 

ية لمؤتمر ا��طراف  � اللجنة التحض��
ا��سلحة النووية �ستعراض المعاهدة عام ٢٠٢٠ (فيينا).

 �������� ���� ��� ��
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ق  تصدِّ عندما  النفاذ  حيِّز  املعاهدة  ستدخل 
عليها ٤٤ دولة مدرجة يف مرفقها الثا�. وهذه 
الدول هي الدول التي شاركت رسمي©ا يف املرحلة 
النهائية من املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤ±ر 
نزع السالح املعقود يف عام ١٩٩٦ وكانت ±تلك 
يف ذلك الحÊ مفاعالت طاقة نووية أو مفاعالت 
ق عىل املعاهدة حتى  أبحاث نووية. وÎ تصدِّ

اآلن Ñا� دول من تلك الدول الـ ٤٤.

بلغ   ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون   ٣١ وحتى 
عدد الدول املوقِّعة عىل املعاهدة ١٨٣ دولًة، 
منها  دولًة،   ١٦٦ عليها  املصدقة  الدول  وعدد 

٣٦ دولًة مدرجة يف املرفق ٢ للمعاهدة. 

املرفق ٢  دول  تصديق  عدم  من  الرغم  وعىل 
يُنظر  فإنه  املعاهدة،  عىل  ية  املتبقِّ  �æالث
بالفعل إىل املعاهدة عىل نطاق واسع عىل أنها 
الجæعي ودعامة مهمة من  ال لألمن  صكٌّ فعَّ
دعائم نظام عدم االنتشار النووي ونزع السالح 
النووي. ويف عام ٢٠١٧، استمر الدعم السيايس 
ولجهود  نفاذها  ببدء  وللتعجيل  للمعاهدة 
بأهمية  التنويه  ذلك  عىل  دلَّ  وقد  اللجنة. 
الرفيعة  األحداث  من  العديد  يف  املعاهدة 
 Êاملستوى ومن جانب العديد من كبار املسؤول

 .Êء غ÷ الحكوميæوالزع Êالحكومي

وشارك عدد متزايد من الدول وصانعي القرار 
واإلقليمية  الدولية  واملنظæت   Êالرئيسي
األنشطة  يف  املد�  املجتمع  دوائر  وممثِّيل 

عمليات  من  املزيد  اجتذاب  إىل  الرامية 
التصديق عىل املعاهدة، üا يف ذلك من جانب 
بقية دول املرفق ٢. وأجرت اللجنة مشاورات 
عىل  ق  تصدِّ  Î التي  الدول  من  العديد  مع 

املعاهدة بعد أو Î توقِّعها بعد. 

 ������� �������� ����
 ����  �� ����	
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فريق  التنفيذي   Êاألم أنشأ   ،٢٠١٣ عام  يف 
الشخصيات البارزة من أجل الدفع قُدماً بعملية 
بدء نفاذ املعاهدة. ويبحث الفريق التطوُّرات 
د  السياسية والتقنية ذات الصلة باملعاهدة، ويحدِّ
التي  الجديدة  واملبادرات  امللموسة  اإلجراءات 
{كن استكشافها للتعجيل ببدء نفاذ املعاهدة. 

وبعد عرشين عاماً عىل فتح باب التوقيع عىل 
املعاهدة، بات من الواضح أنَّ دخول املعاهدة 
حيِّز النفاذ وتنفيذها سيكونان يف أيدي الجيل 
القادم من القادة وصانعي السياسات. ولذلك، 

أُنشئ فريق شباب املنظمة يف عام ٢٠١٦. 

وتتمثَّل أهداف فريق الشباب يف إعادة تنشيط 
النقاش حول املعاهدة فيæ بÊ صانعي القرارات 
واألوساط األكاد{ية والطالب وأوساط الخرباء 
بأهمية حظر  الوعي  وإذكاء  اإلعالم،  ووسائط 
املعارف  لنقل  قاعدة  وبناء  النووية،  التجارب 
التكنولوجيات  ودمج  الشابة،  األجيال  إىل 
(وسائط  املعاهدة  ترويج  جهود  يف  الجديدة 

التواصل االجتæعي والتصوُّر الرقمي والوسائل 
التفاعلية إليصال املعلومات)، وإدراج املعاهدة 

عىل جدول األعæل العاملي.

ومنذ بدء عمل الفريق يف عام ٢٠١٦، زاد عدد 
عدد  وينتمي  عضو.   ٤٠٠ نحو  ليبلغ  أعضائه 
كب÷ من أعضائه إىل الدول الواردة يف املرفق ٢ 
تدخل  املعاهدة ل>  تصديقها عىل  يلزم  التي 

حيِّز النفاذ.

حول  النقاَش  الشباب  فريق  أعضاُء  ط  ونشَّ
العلم  مؤ±ر  يف  املشاركة  خالل  من  املعاهدة 
والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، كæ نَشطوا عىل هامش 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، واملؤ±ر العارش 
الثامن  العاملي  واملنتدى  عرشة،  الرابعة  للæدة 
للعلوم. كæ نظَّموا حدثاً جانبي©ا بشأن تعزيز دور 
املعاهدة يف عملية استعراض معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية أثناء انعقاد اللجنة التحض÷ية 
ملؤ±ر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية الستعراض املعاهدة عام ٢٠٢٠.

وضع  عىل  الشباب  فريق  أعضاء  عمل   æك
اسرتاتيجيات إقليمية من أجل النهوض بعاملية 
خالل   æَّسي وال  عليها،  والتصديق  املعاهدة 
ترشين  يف  موسكو  يف  املنظمة  شباب  مؤ±ر 

األول/أكتوبر ٢٠١٧.

الطالب  جميع  النضæم  مفتوح  والفريق 
مسارهم  هون  يوجِّ الذين  الشباب   Êيج والخرِّ
الوظيفي نحو املساهمة يف السالم واألمن عىل 
املشاركة  يف  يرغبون  والذين  العاملي،  الصعيد 
التحقُّق  ونظام  املعاهدة  ترويج  يف  بنشاط 

الخاص بها.
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 تسجيالت الفيديو التي وضعها أعضاء فريق شباب املنظمة 

يف غرفة أخبار الشباب على املوقع الشبكي العمومي للمنظمة.

FOR CTBT

Youth Group members 
interview Executive Secretary 
Zerbo

Bronwyn McCarter, Canada

Veronika Ruskova, Canada

Rizwan Asghar, Pakistan

Youth makes an impact at 
#Snt2017

Christopher Cruz & Lesly 
Tobon, USA

Deepak Raj Shah, Nepal

Lyhen Tan, Cambodia

UBC #CTBT Countdown 
Challenge

Sweta Basak, India

Natalia Zhurina, Russia

Alan Juarez, Mexico

Shizuka Kuramitsu, Japan

Muhammad Qasim, Pakistan

Juan Bustamante, Ecuador

Veronica Tjokro, Indonesia
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وشيما،  � ه��
 احتفالية من أجل الس�م  �

آب/أغسطس ٢٠١٧.

   �	��� �  �
�����

أجل  من  جهودها  بذل  يف  اللجنة  استمرَّت 
تيس÷ إنشاء نظام التحقُّق وتعزيز املشاركة يف 
الدول  الحوار مع  أيضاً عىل  أعæلها. وواظبت 
العواصم  إىل  ثنائية  زيارات  إجراء  خالل  من 
يف  الدا)ة  البعثات  مع  التفاعل  خالل  ومن 
برلÊ وجنيف ونيويورك وفيينا. وانصبَّ الرتكيز 
التي  الدول  عىل  التفاعل  هذا  يف  الرئييس 

والدول  الدويل  الرصد  نظام  مرافق  تستضيف 

املعاهدة،  عىل  بعد  ق  تصدِّ أو  توقِّع   Î التي 

خاصة الدول املدرجة يف املرفق ٢.

االستباقي  تواصله  من  التنفيذي   Êاألم وزاد 

الرتويج  أجل  من  الدول  مع  املستوى  الرفيع 

النفاذ  حيِّز  دخولها  وتعزيز  للمعاهدة، 

الستخدام  والرتويج  إليها،  العاملي  واالنضæم 

تكنولوجيات التحقُّق ومنتجات البيانات. 

اجتæعات  ة  عدَّ يف  التنفيذي   Êاألم وشارك 
التقى  املستوى  رفيعة  أخرى  وأحداث  ثنائية 
وكان  وحكومات.  دول  رؤساء  ة  بعدَّ خاللها 
فان  ألكسندر  السيد  بهم  التقى  من   Êب من 
والسيد  للنمسا،  االتحادي  الرئيس   ،Êبيل دير 
روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا 
ديون،  عبد الله  بن  محمد  والسيد  فاسو، 

رئيس وزراء السنغال.

أثناء زياراته ويف  التنفيذي،   Êالتقى األم  æك
آخرين  ووزراء  خارجية  وزراء  بعدة  فيينا، 
مراقب.  بصفة  تتمتع  ودول  موقِّعة  لدول 
وزراء خارجية  بهم  التقى  من   Êب من  فكان 
وتونس  وبيالروس  وإكوادور  الرويس  االتحاد 
وسلوفاكيا  اإلسالمية  إيران  وجمهورية 
وفنلندا  وفرنسا  والسويد  وسلوفينيا 
واملمثِّلة  واليابان،  وناميبيا  وكازاخستان 
الخارجية  للشؤون  األورو1  لالتحاد  السامية 
العلوم  بوزير  التقى   æك األمنية.  والسياسة 
حاالت  ووزير  أنغوال،  يف  والتكنولوجيا 
الطوارئ يف بيالروس، ووزير الطاقة يف بوركينا 
والبيئة  والتكنولوجيا  العلوم  ووزير  فاسو، 
والبيئة  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  ووكيل 
والتكامل  الخارجية  وزير  ونائب  كوبا،  يف 
اإلقليمي والتعاون الدويل يف إكوادور، ووزير 
ووكيل  اليابان،  يف  الخارجية  للشؤون  الدولة 
أول  ووكيل  كازاخستان،  يف  الخارجية  وزارة 
دة األطراف يف رومانيا،  املتعدِّ الشؤون  وزارة 
الرويس،  االتحاد  يف  الخارجية  وزارة  ووكيل 
السنغال،  يف  والبحث  العايل  التعليم  ووزير 
أوروغواي،  يف  الخارجية  وزارة  ووكيل 

العام ألسرتاليا. والحاكم 

التنفيذي   Êاألم التقى  ذلك،  إىل  وإضافًة 
الدول  من  آخرين  كبار   Êحكومي  Êمثِّلü
وجمهورية  والربازيل  أملانيا  التالية:  املوقِّعة 
كوريا وجنوب السودان والصÊ ونيبال وهولندا 

والواليات املتحدة األمريكية واليابان.

التقى  الربملا�،  التواصل  تعزيز  سبيل  وعىل 
برملانات  برؤساء  أيضاً  التنفيذي   Êاألم
اإلسالمية  إيران  وجمهورية  فاسو  بوركينا 
من   Êبرملاني اب  بنوَّ وكذلك  وكازاخستان، 

وتايلند. الرويس  االتحاد 
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الصورة العليا: حدث جانب ي نظ¶مه فريق شباب 
ية لمؤتمر  المنظمة أثناء انعقاد اللجنة التحض��
� معاهدة عدم انتشار ا��سلحة النووية 

ا��طراف  �
�ستعراض المعاهدة عام ٢٠٢٠ (فيينا).

الصورتان الوسطى والسف¹: مؤتمر فريق شباب 
المنظمة (موسكو).

 � ���  ��� �  �������
 ��������	 ،������� � ��

 ���������	 ،��������
   ����� �������� �������	

املؤ±رات  من  االستفادة  اللجنة  واصلت 
وغ÷ها  اإلقليمية  ودون  واإلقليمية  العاملية 
عات من أجل تعزيز فهم املعاهدة  من التجمُّ
نظام  وبناء  النفاذ  حيِّز  بدخولها  قُدماً  والدفع 
اجتæعات  يف  اللجنة  ُمثِّلت  فقد  التحقُّق. 
واالتحاد  ية،  الذرِّ للطاقة  الدولية  الوكالة 
النووية  األسلحة  ووكالة حظر  الدويل،  الربملا� 
واجتæع  والكاريبي،  الالتينية  أمريكا   يف 
األطراف  ملؤ±ر  التحض÷ية  للجنة   ٢٠١٧ عام 
النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف 
ومنظمة   ،٢٠٢٠ عام  املعاهدة  الستعراض 
حلف شæل األطليس، ومنظمة حظر األسلحة 
املتحدة  لألمم  العامة  والجمعية  الكيميائية، 
ولجنتها األوىل، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية 
املتحدة  األمم  ومكتب  (اليونيدو)،  الصناعية 
طوكيو  ومؤ±ر  والجر{ة،  باملخدرات  املعني 
واملنتدى  أفريقيا،  يف  بالتنمية  املعني  الدويل 

العاملي للعلوم.

التقى  واملؤ±رات،  االجتæعات  تلك  وخالل 
األمÊ التنفيذي بعدد من رؤساء وكبار مسؤويل 
 Êت الدولية واإلقليمية، كان منهم األمæاملنظ
أمريكا  النووية يف  األسلحة  لوكالة حظر  العام 
ملنظمة  العام  واملدير  والكاريبي،  الالتينية 
لألمم  العام   Êالكيميائية، واألم األسلحة  حظر 
املتحدة، وممثل األمم املتحدة السامي لشؤون 

نزع السالح.

ويف أيلول/سبتمرب ٢٠١٧، حرض األمÊ التنفيذي 
إلنشاء  العرشين  السنوية  بالذكرى  االحتفال 
رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  مكتب 

والجر{ة يف مركز فيينا الدويل.

ويف نيسان/أبريل ٢٠١٧، حرض األمÊ التنفيذي 
االحتفال الذي نُظِّم üناسبة الذكرى العرشين 
منظمة  وتأسيس  الكيميائية  األسلحة  ملعاهدة 
بهولندا،  الهاي  يف  الكيميائية  األسلحة  حظر 

واألحداَث املتعلقة بهذا االحتفال.
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ويف آب/أغسطس ٢٠١٧، شارك األمÊ التنفيذي 
يف مراسم افتتاح "مرصف اليورانيوم املنخفض 
التخصيب"، الذي وافق اليوم الدويل ملناهضة 

التجارب النووية يف أستانا، كازاخستان. 

 Êاألم التقى  األول/ديسمرب ٢٠١٧،  كانون  ويف 
الدولية  للمنظمة  العام   Êباألم التنفيذي 

للفرنكوفونية يف باريس، فرنسا.

مؤ±رات  عدة  التنفيذي   Êاألم حرض   æك
خاللها  ألقى  دراسية  وحلقات  واجتæعات 
حلقات  يف  خاللها  شارك  أو  رئيسية  كلæت 
وخالل  املعاهدة.  بشأن  مناقشات  أو  نقاش 
بعدد  التنفيذي   Êاألم التقى  املناسبات،  هذه 
من الشخصيات البارزة من األوساط األكاد{ية 
غ÷  والكيانات  الرائدة  الفكرية  واملؤسسات 

الحكومية األخرى.

   ��
��
خالل عام ٢٠١٧، تلقَّى املوقع الشب> العمومي 
للجنة وقنوات التواصل االجتæعي الخاصة بها 
املتوسط.  زيارة شهرية يف  أكA من ٠٠٠ ٢٠٥ 
كæ واصلت اللجنة توسيع نطاق حضورها عىل 

مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويرت وفليكر.

عىل  اللجنة  قناة  إىل  فيديو   ٤٢ إضافة  وأدَّت 
موقع يوتيوب يف عام ٢٠١٧ إىل اجتذاب نحو 
٠٠٠ ١٠٠ مشاهدة. وكان من بÊ الفيديوهات 
املشاهدات  من  عدد  بأكرب  حظيت  التي 

العلم  مؤ±ر  بوقائع  املتعلقة  التسجيالت 
اإلحاطة  وكذلك   ،٢٠١٧ لعام  والتكنولوجيا 
اإلعالمية التي تلت التجربة النووية التي أعلنت 
الد{قراطية.  الشعبية  كوريا  جمهورية  عنها 
كæ أصدر قسم شؤون اإلعالم عدداً من أرشطة 
 Bالفيديو املتعلقة برتكيب محطة الرصد الصو

املاHA4 D يف جزر كروزيه (فرنسا).

لعام  والتكنولوجيا  العلم  مؤ±ر  واستقطب 
التواصل  وسائط  عىل  واسعاً  اهتæماً   ٢٠١٧
من  املؤ±ر  وكان  اإلنرتنت.  وعرب  االجتæعي 
فيينا  يف  تويرت  رت  تصدَّ التي  االتجاهات   Êب
وولَّدت   .(#SnT2017) حزيران/يونيه  يف 
املشاركة النشطة ألعضاء فريق شباب املنظمة 
عىل  الشباب  أخبار  غرفة  ومحتوى  املؤ±ر  يف 
وحظيت  كب÷اً.  اهتæماً  العام  الشب>  املوقع 
العلم  مؤ±ر  يف  التفاعلية  املعروضات 
 OmniGlobe والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، مثل
 Bالصو الرصد  محطة  تركيب  عمليات  وبيان 

املاHA4 D، بإقبال كب÷.

وأبرزت القصص ذات األهمية اإلخبارية األكرب 
خالل السنة — بشأن التجربة النووية املعلن 
لعام ٢٠١٧،  العلم والتكنولوجيا  عنها، ومؤ±ر 
الغواصة  عن  البحث  يف  املنظمة  ومساهمة 
القدرات   —  ARA San Juan األرجنتينية 
التقنية لنظام التحقُّق وفعاليته. وولَّدت هذه 
األحداث قدراً كب÷اً من االهتæم بعمل املنظمة 
 Aمة للحصول عىل معلومات أك والطلبات املقدَّ

تفصيالً عن األنشطة التي تضطلع بها. 

 Îاملعا أحد  املنظمة  شباب  فريق  وكان 
األخرى يف عام ٢٠١٧، ال سيæَّ بسبب  البارزة 
املوقع  عىل  الجديدة  الشباب  أخبار  غرفة 
العلم  العمومي، ومساهمته يف مؤ±ر  الشب> 
والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، واملؤ±ر األول لشباب 
املنظمة يف موسكو. وضم املؤ±ر مواطنÊ من 
يف  املدرجة  ية  املتبقِّ  �æالث الدول  من  سبع 
جانب  من  واسعة  بتغطية  وحظي   ،٢ املرفق 

وسائط اإلعالم الروسية.

لتقديم  عديدة  فرصاً   ٢٠١٧ عام  وفَّر   æك
طائفة  يف  اللجنة  عمل  بشأن   املعروضات 
واملؤ±رات  الخارجية  االجتæعات  من  واسعة 
واملناسبات املæثلة، مثل املنتدى العاملي للحدِّ 
واملنتدى  (املكسيك)،  الكوارث  مخاطر  من 
 TEDx ومبادرة  (األردن)،  للعلوم  العاملي 
البحوث  "ليلة  ومعرض  (فيينا)،   Adventures
الدويل  كارينغي  ومؤ±ر  (فيينا)،  الطويلة" 
للسياسة النووية (واشنطن العاصمة)، واللجنة 
عدم  معاهدة  يف  األطراف  ملؤ±ر  التحض÷ية 
املعاهدة  الستعراض  النووية  األسلحة  انتشار 
عام ٢٠٢٠ (فيينا)، واليوم املفتوح ملكتب األمم 

املتحدة يف جنيف. 

 �� �
�� ������� 
    ��������

للمعاهدة  العاملية  اإلعالمية  التغطية  ظلَّت 
قي عالية؛ حيث نُرشت أكA من  ونظامها التحقُّ
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٣٦٠ ١ مقالًة بشأنهæ وإشارة إليهæ يف وسائل 
 Êاإلعالم الشبكية. وشمل ذلك مقابالت مع األم
التالية:  اإلعالمية  املؤسسات  أجرتها  التنفيذي 
 Xinhua News Agency, Reuters, AP,
 AFP, CNN, Nature, Sputnik, Russia
 Today, France 24, Izvestitya, Vesti,
 Reforma, Sky News, BBC Newsnight,
 NHK World, ee Astana Times, UN

.Radio and P.M. Magazin

املعاهدة  عن  أخرى  مهمة  مقاالت  ونُرشت 
واملجالت  الصحف  يف  التحقُّقي  ونظامها 
 Washington التالية:  اإلعالمية  واملؤسسات 
 Post, Nature, Wired, Spiegel Online,
 Clarín, Fox News, Die Welt, Reuters,
 BBC, 38 North, CNN, Al Jazeera,
 ORF, Kazakh TV, Sputnik, Focus,
 Der Standard, Phys.org, Observador,
 Arms Control Today, UN News
 Centre, News.com.au, 9 News, ee

.Conversation and In Depth News

 ��������� �������� 
   �������

تبادل  تيس÷  يف  اللجنة  مهام  إحدى  تتمثَّل 
التداب÷  بشأن  املوقِّعة  الدول   Êب املعلومات 
املعاهدة،  بتنفيذ  املتعلقة  واإلدارية  القانونية 
هذا  واملساعدة يف  املشورة  إسداء  عالوة عىل 
التداب÷  تلك  وبعض  الطلب.  عند  الصدد 
التنفيذية سيكون مطلوباً عند دخول املعاهدة 
رضوري©ا  يكون  قد  اآلخر  وبعضها  النفاذ؛  حيِّز 
الرصد  لنظام  املؤقَّت  التشغيل  أثناء  بالفعل 

الدويل ومن أجل دعم أنشطة اللجنة. 

تبادل  تعزيز  اللجنة  واصلت   ،٢٠١٧ عام  ويف 
التداب÷  بشأن  املوقِّعة  الدول   Êب املعلومات 
مت عروضاً إيضاحيًة  التنفيذية الوطنية. كæ قدَّ
بشأن الجوانب املتعلقة بالتنفيذ الوطني أثناء 
العديد من حلقات العمل والحلقات الدراسية 
الخارجية  واألحداث  التدريبية  والدورات 

واملحارضات األكاد{ية.

. تغريدات اللجنة ع¹ توي�¼
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ة،  ¿Àمؤتمر المادة الرابعة ع 
أيلول/سبتم�� ٢٠١٧ (نيويورك).
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عليها  ق  تصدِّ أن  املعاهدة  نفاذ  لبدء  يُشرتط 
 ٢ املرفق  يف  املدرجة  ال  ٤٤  الدول  جميع 
"الدول  ى  تُسمَّ التي  الدول  وهذه  للمعاهدة. 
املدرجة يف املرفق ٢" هي الدول التي شاركت 
رسمي©ا يف املرحلة النهائية من املفاوضات بشأن 
املعاهدة يف مؤ±ر نزع السالح املعقود يف عام 
مفاعالت   Êالح ذلك  يف  ±تلك  وكانت   ١٩٩٦
طاقة نووية أو مفاعالت أبحاث نووية. وحتى 
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، كانت ٣٦ من 
املعاهدة.  قت عىل  قد صدَّ ال  ٤٤  الدول  هذه 
 Î التي   ٢ املرفق  يف  املدرجة  الدول   Êب ومن 
دول  ثالث  كانت  املعاهدة،  عىل  بعد  ق   تصدِّ

Î توقِّع عليها بعد.

��כ، ٢٠١٧   ����
نفاذ  بدء  بتسهيل  املعني  العارش  املؤ±ر  ُعقد 
يف  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 
افتتاح  هامش  عىل   ٢٠١٧ سبتمرب  أيلول/   ٢٠
الدورة الثانية والسبعÊ للجمعية العامة لألمم 

املتحدة يف نيويورك. 

استمرار  عىل  للربهنة  فرصة  املؤ±ر  وأتاح 
الدويل  املجتمع  من  والدعم  السيايس  االلتزام 

من أجل بدء نفاذ املعاهدة وعامليتها.

وحرض املؤ±ر أكA من ٩٠ دولة موقِّعة. وقد 
األخ÷ة،  التطورات  الدول  هذه  استعرضت 
وناقشت اسرتاتيجيات لحشد املزيد من التأييد 
للمعاهدة وتحقيق عامليتها. وشارك يف املؤ±ر 
 Êواملسؤول الخارجية  وزراء  من  كب÷  عدد 
قة واملوقِّعة  الرفيعي املستوى من الدول املصدِّ
وغ÷ املوقِّعة عىل املعاهدة، من بينهم ممثلون 
من خمس دول يلزم تصديقها لدخول املعاهدة 
إيران  وجمهورية  إرسائيل  وهي:  النفاذ،  حيِّز 
املتحدة  والواليات  ومرص   Êوالص اإلسالمية 

األمريكية. 

وألقى كلٌّ من األمÊ العام لألمم املتحدة، السيد 
العامة  الجمعية  ورئيس  غوت÷يش،  أنطونيو 
اليتشاك،  م÷وسالف  السيد  املتحدة،  لألمم 
ألقت   æك االفتتاحية.  الجلسة  أمام  كلمًة 
السامية  املمثلة  موغ÷يني،  فيديريكا  السيدة 
والسياسة  الخارجية  للشؤون  األورو1  لالتحاد 

األمنية، كلمًة نيابًة عن االتحاد األورو1. 

 Êواملمثل الخارجية  وزراء  إىل  وإضافًة 
املؤ±ر  حرض  املستوى،  الرفيعي   Êالحكومي
أعضاء من فريق الشخصيات البارزة، üن فيهم 
 Êكيف والسيد  موغ÷يني؛  فيديريكا  السيدة 
والسيدة  األسبق؛  أسرتاليا  وزراء  رئيس  رود، 
أمينة محمد، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية 
 ،Êوالتجارة الدولية يف كينيا؛ والسيدة أنجيال ك
ممثلة األمم املتحدة السامية السابقة لشؤون 

 Êن، األمæنزع السالح؛ والسيد فولفغانغ هوف
 Êللجنة، إىل جانب مسؤول الفخري  التنفيذي 
املتخصصة  والوكاالت  الدولية  املنظæت  من 
السيد  وألقى  الحكومية.  غ÷  واملنظæت 
كيفÊ رود والسيدة أمينة محمد كلمَة فريق 

الشخصيات البارزة. 

 

   �¥������ ���¦���
ديدييه  السيد  بالتشارك  املؤ±ر  رئاسة  توىلَّ 
رينديرس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
وزير  الجعفري،  إبراهيم  والسيد  بلجيكا،  يف 

خارجية العراق. 

بلجيكا  خارجية  وزيرا  اشرتك  املؤ±ر،  وقبل 
رأي  كتابة مقال  التنفيذي يف   Êوالعراق واألم
التجارب  لحظر  ة  امللحَّ الحاجة  عىل  د  يشدِّ
النووية. وأكَّدوا أنه "من خالل معالجة األعæل 
غ÷ املنجزة فيæ يخصُّ املعاهدة، فإنَّ املجتمع 
الدويل سيربهن üا ال يدع مجاالً للشكِّ أنَّ من 
دة  ومتعدِّ الة  فعَّ تداب÷  اتِّخاذ  بالفعل  املمكن 
عدم  أجل  من  منها  التحقُّق  و{كن  األطراف 
االنتشار النووي ونزع السالح النووي". وعالوة 
عىل ذلك، فقد الحظوا أنَّ "بوسع ذلك املسعى، 
د البلدان  بوصفه من تداب÷ بناء الثقة، أن يوحِّ
األخرى،  الصعبة  األمنية  املسائل  تسوية   يف 

üا يف ذلك األزمة يف شبه الجزيرة الكورية."

ة، أيلول/سبتم�� ٢٠١٧ (نيويورك). ¿Àمؤتمر المادة الرابعة ع
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وغ÷هم  الوزراء  فيهم  üن  املشاركون،  د  شدَّ
املعاهدة  أهمية  عىل   ،Êاملسؤول كبار  من 
األسلحة  انتشار  وعدم  النووي  السالح  لنزع 
النووية، وعىل القاعدة الراسخة بشأن مناهضة 
التي  الدول  ناشدوا   æك النووية.   التجارب 
ق بعد عىل املعاهدة، وال سيæَّ الدول  Î تصدِّ
ق عىل  أن تصدِّ ية،  املتبقِّ املرفق ٢  املدرجة يف 
أعربوا   æك ممكن.  وقت  أقرب  يف  املعاهدة 
عن تقديرهم لألنشطة التي تضطلع بها اللجنة 

واألداء الفعال لنظام التحقُّق الخاص بها. 

أن  إىل  املتحدة  لألمم  العام   Êاألم وأشار 
للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  "رسيان 
صوب  الطريق  عىل   ًæَمعل سيكون  النووية 
عاÎ خال من األسلحة النووية. كæ أن بإمكانه 
وتصعيد  النووي  للتسلح  سباق  حدوث  منع 
التوترات اإلقليمية والثنائية". كæ أضاف قائالً: 
"إنني أحيِّي اللجنة التحض÷ية للمعاهدة عىل 
إذكاء الوعي باألخطار املرتبطة بالتجارب وعىل 

رشاكتها مع األمم املتحدة."

للسالم  املعاهدة  التنفيذي أهمية   Êاألم وأبرز 
يشء،  كلِّ  "قبل  قال:  حيث   Êالدولي واألمن 
وبالنظر إىل الحالة الراهنة، فإنَّ من شأن املعاهدة 
تبديد التوتُّرات يف ’البؤر النووية الساخنة‘ مثل 
أن  إىل  بحاجة   Îوالعا الكورية.  الجزيرة  شبه 
يجد بهدوء وحزم وسيلًة لنزع فتيل تلك األزمة. 
أقلِّ  — عىل  التجارب  أن يكون وقف  وينبغي 

". تقدير — جزءاً من ذلك الحلِّ

يؤكِّد  ختامي©ا  إعالناً  باإلجæع  املؤ±ر  واعتمد 
التحقُّق  {كن  عاملية  معاهدة  شأن  من  "أنَّ 
بفعالية من االمتثال لها أن تكون صك©ا أساسي©ا 
االنتشار  النووي وعدم  السالح  نزع  ميدان  يف 
"األهمية  جديد  من  يؤكِّد   æك النووي". 
نفاذها"،  ببدء  وللتعجيل  للمعاهدة  الحيوية 
االهتæم  مواصلة  عىل  الدول  "جميع  ويحثُّ 

بهذه املسألة عىل أرفع مستوى سيايس."

إىل  ية  املتبقِّ الدول  الختامي  اإلعالن  ويدعو 
تأخ÷،  دون  عليها  والتصديق  املعاهدة  توقيع 
الدول  للتواصل مع  بإتاحة أيِّ فرصة  ويرحِّب 
يف  املدرجة  الدول  وباألخص  املوقِّعة،  غ÷ 

املرفق ٢. 

"إىل  الدول  الختامي جميع  اإلعالن  يدعو   æك
اإلحجام عن إجراء تفج÷ات تجريبية لألسلحة 
وعن  أخرى،  نووية  تفج÷ات  أيِّ  أو  النووية 

جديدة  تكنولوجيا  واستخدام  استحداث 
من  يكون  أعæل  أيِّ  وعن  النووية،  لألسلحة 
ومقصدها  املعاهدة  هدف  تقويض  شأنها 
القرارات  بجميع  تلتزم  وأن  أحكامها،  وتنفيذ 
للتفج÷ات  االختياري  الوقف  بشأن  الحالية 
عىل  التأكيد  مع  النووية،  لألسلحة  التجريبية 
أنَّ هذه التداب÷ ليس لها نفس املفعول الدائم 
النووية  األسلحة  تجريب  إلنهاء  قانوناً  وامللزم 
ما  وهو  األخرى،  النووية  التفج÷ات  وجميع 

ال يتسنَّى تحقيقه سوى ببدء نفاذ املعاهدة."

ويقرتح اإلعالن الختامي أيضاً ١٤ تدب÷اً عملي©ا 
املعاهدة  وإدخال  التصديق  عملية  لتعجيل 
حيِّز النفاذ. وتشمل هذه التداب÷ تقديم الدعم 
دة  ملبادرات التوعية الثنائية واإلقليمية واملتعدِّ
والتدريب،  القدرات  بناء  وأنشطة  األطراف، 
والتعاون مع املجتمع املد� واملنظæت الدولية 

واملنظæت غ÷ الحكومية.

املشاركة  الدول  أنَّ  الختامي  اإلعالن  ويؤكِّد 
واملادي  السيايس  الدعم  تقديم  تواصل  سوف 
إنجاز  من  التحض÷ية  اللجنة   Êلتمك الالزم 
وأكAها  كفاءة  السبل   Aبأك مهامها  جميع 
مواصلة   æَّسي وال  التكلفة،  حيث  من  فعالية 
ويعرب  التحقُّق.  نظام  عنارص  جميع  بناء 
والعلمية  املدنية  للفوائد  التقدير  عن  أيضاً 
يتعلق   æفي ذلك  يف  üا  الرصد،  لتكنولوجيات 

باإلنذار من التسونامي.

الختامي  اإلعالن  يرحِّب  ذلك،  إىل  وإضافًة 
بشأن  للتواصل  املتضافرة  األنشطة  üجموعة 
التصديق عىل املعاهدة، üا فيها أنشطة فريق 
املنظمة  شباب  وفريق  البارزة  الشخصيات 

وجهود كلِّ دولة من الدول املوقِّعة. 

� العام  �Âيش، ا��م من أع¹: السيد أنطونيو غوت��
ل��مم المتحدة. السيدة جو�Å بيشوب، وزيرة 
اليا. السيد إبراهيم الجعفري، وزير  خارجية أس�¼
وس�ف �يتشاك، رئيس  خارجية العراق. السيد م��
الجمعية العامة ل��مم المتحدة. السيدة فيديريكا 
 � �Ëالممث�لة السامية ل�تحاد ا��ورو ، �

ي�� موغ��
للشؤون الخارجية والسياسة ا��منية. السيد ديدييه 
رينديرس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
، والسيد إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية  �Ðالبلجي
ع�ن الختامي. Ñعان ا� � يوق�

العرا ¼
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دورة الفريق العامل باء (فيينا).
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 Êَعقدت كلٌّ من اللجنة وهيئاتها الفرعية دورت
ُعقد   æ(الجدول ٤). ك عاديتÊ يف عام ٢٠١٧ 
اجتæع مشرتك للفريقÊ العاملÊ ألف وباء يف 
٢ آذار/مارس ٢٠١٧ ودورتان مستأنفتان للجنة 
يف ٢ آذار/مارس ٢٠١٧ و٤ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧.

ومن بÊ املسائل الرئيسية التي تناولتها اللجنة 
والردُّ  للمعاهدة،  الرتويج   ٢٠١٧ عام  خالل 
جمهورية  أجرتها  التي  النووية  التجربة  عىل 
املحرز  م  والتقدُّ الد{قراطية،  الشعبية  كوريا 
باملعاهدة،  الخاص  التحقُّق  نظام  تنفيذ  يف 
للجنة، واعتæد  التابع  االدِّخار  وحالة صندوق 
مقرتحات برنامج وميزانية الفرتة ٢٠١٨-٢٠١٩، 
اللجنة  لوائح  املدخلة عىل  التغي÷ات  واعتæد 

وقواعدها.

 ������ �
© 
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التي  القرارات  ذ  تنفِّ التي  الهيئة  هي  األمانة 
الجنسيات  دة  متعدِّ وهي  اللجنة.  تعتمدها 
يف تكوينها؛ إذ يتمُّ تعيÊ املوظفÊ من الدول 
املوقِّعة عىل أوسع أساس جغرايف ممكن. وتوفِّر 
الجتæعات  والتنظيمي  الفني  الدعَم  األمانُة 
 Êب ما  فرتات  ويف  الفرعية  وهيئاتها  اللجنة 
الدورات، وبذلك تيرسِّ عملية اتخاذ القرارات. 

واألمانة عنرص حيوي يف عمل اللجنة وهيئاتها 
تنظيم  من  مهامها  ترتاوح  حيث  الفرعية، 
الشفوية   Êالرتجمت وترتيب  املؤ±رات  مرافق 
الرسمية  الوثائق  صياغة  إىل  والتحريرية 
الزمني  الجدول  وتخطيط  الدورات  ملختلف 
الفنية  املشورة  وتقديم  للدورات  السنوي 

واإلجرائية إىل رؤساء الكيانات واالجتæعات.

     ��º����»� ����� �¼�

اتصاالت  نظام  خالل  من  اللجنة،  توفِّر 
يستطيع  ال  ملن  افرتاضية  عمل  بيئة  الخرباء، 
نظام  ل  ويسجِّ العادية.  اجتæعاتها  حضور 
أحدث  باستخدام   ، ويبثُّ الخرباء  اتصاالت 
التكنولوجيات، وقائع كلِّ جلسة عامة رسمية 
بث©ا حي©ا عىل نطاق العاÎ. ثمَّ تُحفظ تسجيالت 
إىل  وإضافًة  مراجع.  باعتبارها  االجتæعات 

الخرباء  اتصاالت  نظام  خالل  من  يتمُّ  ذلك، 
توزيع الوثائق الداعمة ذات الصلة بكلِّ دورة 
 Êالدول املوقِّعة، وإخطار املشارك معيَّنة عىل 

بالوثائق الجديدة بواسطة الربيد اإللكرتو�.

ونظام اتصاالت الخرباء عبارة عن نظام توقيع 
للمناقشة  منرباً  يوفِّر  اللجنة  وضعته  وحيد 
املوقِّعة  الدول   Êب  æفي والجامعة  املتواصلة 
والتقنية  العلمية  املسائل  بشأن  والخرباء 

املتعلقة بنظام التحقُّق. 

ويف إطار نهج الورقات االفرتاضية، الذي تسعى 
الوثائق  طبع  من  الحدِّ  إىل  خالله  من  اللجنة 
خدمة  تقديم  األمانة  واصلت  تصدرها،  التي 
دورات  جميع  يف  الطلب"  حسب  "الطباعة 

اللجنة وهيئاتها الفرعية.

 � ½	���� ¡� µ�������� ��¾� 
 ��»��� ������ �� ��·��� 

    �	������ ���� ½¿�� ¯��

بية  يرصد نظام املعلومات املزوَّد بوصالت تشعُّ
املنشئ  القرار  üوجب  املسندة  املهام  بشأن 
الوفاء  يف  املحرز  م  التقدُّ التحض÷ية  للجنة 
والقرار  املعاهدة  عليها  تنصُّ  التي  بالوالية 
وهيئاتها  اللجنة  وتوجيهات  للجنة  املنشئ 
بية  تشعُّ وصالت  يستخدم  وهو  الفرعية. 
تقديم  أجل  من  للجنة  الرسمية  الوثائق  إىل 
يزال  ال  التي  املهام  بشأن  ثة  محدَّ معلومات 
منظمة  إلنشاء  التحض÷  يف  أداؤها   َّÊيتع
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عند 
الدورة  وانعقاد  النفاذ  حيِّز  املعاهدة  دخول 
متاح  والنظام  األطراف.  الدول  ملؤ±ر  األوىل 

لجميع مستخدمي نظام اتصاالت الخرباء.
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عنها  أعلنت  التي  النووية  التجربة  عىل  رد©ا 
يف  الد{قراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية 
ة  عدَّ اللجنة  عقدت   ،٢٠١٧ ٣ أيلول/سبتمرب 
جلسات إحاطة غ÷ رسمية ودورة مستأنفة يف 

٤ أيلول/سبتمرب ٢٠١٧. 

الوطنية  مواقفها  بشأن  بيانات  الوفود  وألقت 
ة  من التجارب النووية. وأدانت باإلجæع وبشدَّ

ية وهيئاتها الفرعية   دورات اللجنة التحض��
� عام ٢٠١٧.

� 
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أعلنت جمهورية كوريا  التي  النووية  التجربة 
وأعربت  إجرائها،  عن  الد{قراطية  الشعبية 
عن القلق من اآلثار السلبية الخط÷ة للتجارب 
 .Êالدولي واألمن  السلم  عىل  القبيل  هذا  من 
التفج÷ات  تجارب  جميع  ة  بشدَّ ورفضت 
النووية. ودعت أيضاً جمهورية كوريا الشعبية 
الد{قراطية إىل اإلحجام عن إجراء أيِّ تجارب 
انتشار  عدم  ملعاهدة  واالمتثال  أخرى  نووية 
األسلحة النووية وقرارات مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة والتزاماتها الدولية األخرى.

نفاذ  بدء  به  يتَّسم  ما  عىل  اللجنة  دت  وشدَّ
املعاهدة من أهمية وطابع ُملِح، ودعت الدول 
ية املدرجة يف املرفق ٢، ومنها جمهورية  املتبقِّ
عىل  التوقيع  إىل  الد{قراطية،  الشعبية  كوريا 

من  مزيد  دون  عليها  والتصديق  املعاهدة 
النووي  االنتشار  عدم  تعزيز  بغرض  التأخ÷ 

ونزع السالح النووي.

 ��� ²©«� ³	��� ���´
حالة  اللجنة  استعرضت   ،٢٠١٧ عام  يف 
الضæن  نظام  وهو  االدِّخار،  صندوق 
ضوء  ويف  املنظمة.  ملوظفي  االجتæعي 
القلق إزاء أداء الصندوق، فقد أذنت لألمانة 
الصندوق  إدارة  مجلس  إىل  طلب  بتقديم 
إىل  باالنضæم  التقاعدية  للمعاشات  املشرتك 
الخطوات  واتِّخاذ  عضو  كمنظمة  الصندوق 

الالزمة لتفعيل الطلب.  
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يواخيم  السيد   Êتعي إعادة  اللجنة  قرَّرت 
شولتسه رئيساً للفريق العامل باء لفرتة مدتها 
الثا�/ كانون   ١ من  اعتباراً  سنوات   ثالث 

يناير ٢٠١٨.

 Êالعامل  Êالفريق رئيْيس  والية  ة  مدَّ وتبلغ 
ونوَّابهæ ثالث سنوات.

 رئاسة الفريق العامل باء وفريق الدعم 
التابع له (فيينا).

الرئيسالتاريخالدورةالهيئة

اللجنة التحضيرية

السابعة واألربعون املستأنفة

 الثامنة واألربعون

الثامنة واألربعون املستأنفة

عة واألربعون  التا

2 آذار/مارس

22-23 حزيران/يونيه

بتمبر  4 أيلول/

13-14 تشرين الثاين/نوفمبر

السفيرة باولينا فرانسيسكي نافارو )بنما(

الفريق العامل ألف
احلادية واخلمسون

الثانية واخلمسون

31 أيار/مايو

23 تشرين األول/أكتوبر
السفير عدنان عثمان )ماليزيا(

الفريق العامل باء
الثامنة واألربعون

عة واألربعون التا

20 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس

21-31 آب/أغسطس
السيد يواخيم شولتسه )أملانيا(

تشاري الفريق اال
الثامنة واألربعون

عة واألربعون التا

2-4 أيار/مايو

2-3 تشرين األول/أكتوبر
السيد مايكل ويستون )اململكة املتحدة(

اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية يف عام 2017
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داري السنوي. Ñالمعتكف ا�
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آلية  هو  للحسابات  الداخلية  املراجعة  قسُم 
وهو  الداخلية.  للرقابة  وموضوعية  مستقلة 
مراجعة  خدمات  توف÷  خالل  من  يسهم، 
الحسابات والتحرِّي والخدمات االستشارية، يف 
تحسÊ عمليات األمانة يف مجال إدارة املخاطر 

والرقابة والحوكمة.

للحسابات،  الداخلية  املراجعة  قسم  ويخضع 
عن  التنظيمية،  استقالليته  ضæن  أجل  من 
التنفيذي   Êاألم إلرشاف  رئيسه،  طريق 
مبارشة  يخاطب  أن  للقسم  و{كن  مبارشة، 
املراجعة  قسم  رئيس  م  ويقدِّ اللجنة.  رئيس 
مستقلَّة،  بصفة  أيضاً،  للحسابات  الداخلية 
إىل اللجنة وهيئاتها الفرعية تقريراً سنوي©ا عن 

الداخلية للحسابات.  أنشطة املراجعة 

الداخلية  املراجعة  قسم  أنجز   ،٢٠١٧ عام  ويف 
من  بالكامل  املعتمدة  عمله  خطة  للحسابات 
خالل إجراء سبع عمليات مراجعة، األمر الذي 
ة  حدَّ من  للتخفيف  فرص  تحديد  إىل  أدَّى 
املخاطر وتعزيز بيئة املراقبة. وإضافًة إىل ذلك، 
ذ قسم املراجعة الداخلية للحسابات عمليات  نفَّ
م التقارير  متابعة بشأن حالة تنفيذ توصياته، وقدَّ

املرحلية ذات الصلة إىل األمÊ التنفيذي.

للحسابات  الداخلية  املراجعة  قسم  وواصل 
توف÷  مثل  اإلدارة،  دعم  بأنشطة  االضطالع 
املتعلقة  واإلجراءات  الوثائق  بشأن  املشورة 

بالسياسات واملشاركة بصفة مراقب يف مختلف 
قسم  عمل  ذلك،  عىل  وعالوة  االجتæعات. 
املراجعة الداخلية للحسابات بصفة جهة الوصل 

مع مراجع الحسابات الخارجي لدى األمانة.

ونقَّح قسم املراجعة الداخلية للحسابات دليله 
للمæرسة  الجديدة  الدولية  املعاي÷  مع  ياً  ±شِّ
املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات. والدليل 
وهو  واالتِّساق.  الوحدة  إلرساء  أساساً  م  مصمَّ
يهدف أيضاً إىل تعزيز املعاي÷ الرفيعة وضæن 
الداخلية  املراجعة  أعæل  تسي÷  يف  الجودة 

للحسابات.

للحسابات  الداخلية  املراجعة  قسم  وواصل 
مثل  معيَّنة،  منتديات  يف  بنشاط  املشاركة 
الحسابات  مراجعة  خدمات  ممثِّيل  منتدى 
الداخلية üؤسسات األمم املتحدة، الذي يتمثَّل 
التي  املنظæت   Êب الخربات  تبادل  يف  هدفه 

تتعامل مع مسائل مشابهة. 

 ������� ·	����
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 ٢٠١٦-٢٠١٧ ¡������
يبلغ   ٢٠١٦ عام  ميزانية  مجموع   كان 
يورو،  و١٠٠ ٣١٧ ٧٢  دوالر   ٨٠٠ ٢٤٨ ٣٧
وهو ما يناظر مستوى يقلُّ قليالً عن مستوى 

اللجنة  وتستخدم  الصفري.  الحقيقي  النمو 
عواقب  من  تخفِّف  حتى   Êالعملت نظام 
الدوالر األمري>  لتقلبات سعر رصف  تعرُّضها 
يورو   ٠٫٧٩٦ وعند سعر رصف  اليورو.  مقابل 
للدوالر األمري> الواحد، فإنَّ املعادل الدوالري 
اإلجæيل مليزانية عام ٢٠١٦ بلغ ٦٠٠ ١١٥ ١٢٨ 
يف   ١٫٥ قدره  اسمي©ا  ا  rو© {ثِّل  وهذا   دوالر. 
املائة، لكنه يكاد يكون ثابتاً بالقيمة الحقيقية 

({ثِّل انخفاضاً قدره ٨٠٠ ٤٣ دوالر). 

الفعيل  الرصف  سعر  متوسط  أساس  وعىل 
للدوالر  يورو   ٠٫٩٠٢٣ البالغ   ٢٠١٦ عام  يف 
الدوالري  املعادل  كان  الواحد،  األمري> 
يبلغ   ٢٠١٦ عام  مليزانية   Dالنها  اإلجæيل 
يف   ٨٠ نسبة  وكانت  دوالراً.   ٣١٢ ٣٩٦ ١١٧ 
أصالً  صة  مخصَّ اإلجæلية  امليزانية  من  املائة 
ذلك  وشمل  بالتحقُّق.  الصلة  ذات  لألنشطة 
لصندوق  دوالراً   ٤٣٤ ٩٥٨ ١٣ بقيمة  اعتæداً 
ص لبناء قدرات نظام  االستثæر الرأسæيل، ُخصِّ
للصناديق  دوالر  و٦٠١ ٣٤٠ ٨  الدويل،  الرصد 
للمشاريع  صة  املخصَّ السنوات  دة  املتعدِّ

الطويلة املدى األخرى املتصلة بالتحقُّق.

يبلغ   ٢٠١٧ عام  ميزانية  مجموع   وكان 
يورو،  و٠٠٠ ٥٠٩ ٧٣  دوالر   ٤٠٠ ٧٤١ ٣٧
وهو ما يناظر مستوى يقلُّ قليالً عن مستوى 
اللجنة  وتستخدم  الصفري.  الحقيقي  النمو 
عواقب  من  تخفِّف  حتى   Êالعملت نظام 
الدوالر األمري>  لتقلُّبات سعر رصف  تعرُّضها 

   

 201٦ و2017 حسب جمال النشاط
ْ

توزيع ميزانية عامي

نظام الرصد الدويل

مركز البيانات الدويل

التفتيش املوقعي

التقييم ومراجعة احلسابات

دعم أجهزة تقرير السياسات

الشؤون االدارية والتنسيق والدعم

 الشؤون القانونية والعالقات 

اخلارجية

إجمايل امليزانية)أ(

إجمايل امليزانية)ب(،)ج(

 120  100  80  60  40  20 صفر  بماليين الدوالرات األمريكية

2016

2017

ملحوظات:

عر صرف قدره 0.9023 يورو للدوالر األمريكي الواحد  ط  ُتخدم متو  )أ(  ا

لتحويل املكونات احملسوبة باليورو يف ميزانية عام 2016.

عر صرف قدره 0.8947 يورو للدوالر األمريكي الواحد  ط  ُتخدم متو  )ب(  ا

لتحويل املكوِّنات احملسوبة باليورو يف ميزانية عام 2017.

دة  ص للصناديق املتعدِّ )ج(  تشمل املبالغ الفائض النقدي لعام 2014 اخملصَّ

.CTBT/PC-47/2 السنوات وفقاً للوثيقة

35.7

36.4

46.7

48.8

10.0

17.9

2.1

4.1

14.8

4.0

2.1

4.3

15.0

4.1

 117.4 

 128.6 مليون دوالر

مليون دوالر
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يورو   ٠٫٧٩٦ وعند سعر رصف  اليورو.  مقابل 
للدوالر األمري> الواحد، فإنَّ املعادل الدوالري 
اإلجæيل مليزانية عام ٢٠١٧ بلغ ٣٠٠ ٠٨٨ ١٣٠ 
ا اسمي©ا قدره ١٫٦ يف املائة،  دوالر. وهذا {ثِّل rو©
لكنه يكاد يكون ثابتاً بالقيمة الحقيقية ({ثِّل 

انخفاضاً قدره ٢٠٠ ٢٦ دوالر).

الفعيل  الرصف  سعر  متوسط  أساس  وعىل 
للدوالر  يورو   ٠٫٨٩٤٧ البالغ   ،٢٠١٧ عام  يف 
الدوالري  املعادل  كان  الواحد،  األمري> 
يبلغ   ٢٠١٧ عام  مليزانية   Dالنها  اإلجæيل 
 ٧٠٥ ٦٢٣ ١٢٨ دوالرات. وكانت نسبة ٨٠ يف 
أصالً  صة  مخصَّ اإلجæلية  امليزانية  من  املائة 
ذلك  وشمل  بالتحقُّق.  الصلة   ذات  لألنشطة 
لصندوق  دوالراً   ٤٣٩ ٥٦٣ ١٣ بقيمة  اعتæداً 
ص لبناء قدرات نظام  االستثæر الرأسæيل، ُخصِّ
الرصد الدويل، و٠٣٢ ٣٣١ ١٧ دوالراً للصناديق 
للمشاريع  صة  املخصَّ السنوات  دة  املتعدِّ

الطويلة املدى األخرى املتصلة بالتحقُّق.

      �  Æ����� µ�Ç����»�
ل  يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، بلغ معدَّ
تحصيل االشرتاكات املقرَّرة عىل الدول املوقِّعة 
من  املائة  ٨٦٫٣ يف  مقداره  ما  عام ٢٠١٧  عن 
ونسبة  األمري>  بالدوالر  املحسوب  الجزء 
املحسوب  الجزء  من  املائة  يف   ٩١٫٠ قدرها 
 ،٢٠١٧ األول/ديسمرب  كانون   ٣١ ويف  باليورو. 
اشرتاكات  كامل  دت  التي سدَّ الدول  بلغ عدد 

عام ٢٠١٧ املقرَّرة عليها ٨٨ دولًة. 

      µ��¢���
املتعلقة  النفقات  بلغت   ،٢٠١٧ عام  يف 
دوالراً،   ٥٢١ ٤٦٧ ١٢٩ وامليزانية  بالربنامج 
صندوق  من  دوالراً   ٧٤٤ ٣١٨ ١٦ مبلغ  منها 
دوالراً  و٣٩٠ ١١٢ ١٤  الرأسæيل،  االستثæر 
والباقي  السنوات،  دة  املتعدِّ الصناديق  من 
الصندوق  يخصُّ   æوفي العام.  الصندوق  من 
 العام، بلغ الرصيد غ÷ املستخدم من امليزانية 

٨٥٨ ٠٤٢ ٦ دوالراً.

 � ���� �� ����
نفَّذت األمانُة خطَة رئيسية لتحسÊ استخدام 
 Êب  æفي املنظمة  نطاق  عىل  املكتبي  الحيِّز 
 .٢٠١٧ الثا�/نوفمرب  وترشين  آذار/مارس 
استخدام  كفاءة   Êتحس عىل  الخطة  وركَّزت 
مركز  يف  للمنظمة  ص  املخصَّ املكتبي  الحيِّز 
نُفِّذت بنجاح بفضل ُحسن  فيينا الدويل. وقد 
املصلحة  أصحاب   Êب والتنسيق  التخطيط 
دائرة  مع   æَّسي وال   ،Êوالخارجي  Êالداخلي 

إدارة املبا� يف مركز فيينا الدويل. 

العلم  ملؤ±ر  اإلداري  الدعم  األمانة  مت  وقدَّ
والتكنولوجيا لعام ٢٠١٧، üا يف ذلك حجوزات 
السفر والفنادق لنحو ٢٥٠ مشاركاً يف املؤ±ر، 

إىل جانب مناسبات أخرى للجنة.

وتفاعلت األمانة مع طائفة واسعة من أصحاب 
املصلحة، üن فيهم البائعون الخارجيون وسائر 

املنظæت الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل 
أثناء  وذلك  عامة،  خدمات  فيه  م  تقدِّ التي 
للحسابات  الداخلية  املراجعة  توصيات  تنفيذ 

بشأن أساليب العمل وإجراءاته.

صعيد  عىل  واللوجستي  اإلداري  الدعم  م  وقُدِّ
لتبسيط  املبذولة  الجهود  إطار  يف  عب  الشُّ
وكذلك  باألمانة  الخاصة  املعدات  شحنات 
الخدمات واملرافق يف منطقة التخزين املؤقَّت. 

 ����«�
والتوجيه  املالية  والقواعد  املايل  النظام  َث  ُحدِّ
اإلداري فيæ يتعلق باملشرتيات يف عام ٢٠١٧ 
إلدراج املæرسات الفضىل لدى قسم املشرتيات، 
وكذلك لدى املنظæت الدولية األخرى. وركَّزت 
الجهود عىل تبسيط عملية االشرتاء (üا يف ذلك 
أجل  من  النظم)  يف  التكنولوجية  التحسينات 
عىل  الحرص  مع  والفعالية،  الكفاءة  تحقيق 

كفالة الشفافية واملساءلة.

والتزمت اللجنة üبلغ ٢٨١ ٩٤١ ٧٨ دوالراً من 
مرتفعة  ملشرتيات  اشرتاء  عملية   ٩٥٧ خالل 
خالل  من  دوالراً   ٣٢٠ ٨٤٢ ومبلغ  القيمة، 
٥٨٦ صك©ا تعاقدي©ا ملشرتيات منخفضة القيمة. 

ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، بلغ عدد 
والتقييم  االختبار  لعقود  الخاضعة  املرافق 
من   ١٤١ لالعتæد  الالحقة  األنشطة  عقود  أو 
نظم  من  و٢٨  الدويل،  الرصد  نظام  محطات 
الغازات الخاملة، و١٢ من مختربات النويدات 

داري السنوي. Ñالمعتكف ا�
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النويدات  مختربات  من  ومختربين  ة،  املشعَّ
ة ذات القدرة يف مجال الغازات الخاملة.  املشعَّ

 ¬
���� �
��� ���� 
 ٢٠١٤ عام  يف  الطوعي  الدعم  منتدى  استُهلَّ 
ومن   Êاملانح أوساط  مع  للتفاعل  كمنتدى 
األهداف  لخدمة  التربُّعات  توجيه  ضæن  أجل 
االسرتاتيجية للجنة. ويسعى املنتدى إىل توحيد 
الجهود الرامية إىل حشد ±ويل من خارج امليزانية 
وزيادة  املانحة  الجهات  مع  التفاعل  وتعزيز 
عنرص الشفافية واملساءلة فيæ يخصُّ استخدام 
نحو  اللجنة  تلقَّت  عام ١٩٩٩،  التربُّعات. ومنذ 
نقدية  مساهæت  شكل  يف  دوالر  مليون   ٧٧ 

و٥٥ مليون دوالر يف شكل مساهæت عينية.

وَعقد منتدى الدعم الطوعي اجتæعاً واحداً يف 
الدعوة  هت  وُوجِّ  .٢٠١٧ الثا�/نوفمرب  ترشين 
لحضور هذا االجتæع إىل جميع الدول املوقِّعة 

عرضت  االجتæع،  وخالل   .Êاملراقب وجميع 
تربُّعات  تقديم  التمست  ة مشاريع  األمانة عدَّ
النحو  عىل   ،٢٠١٨-٢٠١٩ الفرتة  يف  أجلها  من 
وميزانية  برنامج  من  الثا�  التذييل  يف   َّÊاملب
املشاريع  تلك  وشملت   .٢٠١٨-٢٠١٩ الفرتة 
وأنشطة  الدعوة  وأنشطة  القدرات  بناء 
التواصل األخرى التي تستهدف العلæء وصنَّاع 
وخصوصاً  الربملانيون،  فيهم  üن  السياسات، 
لدى الدول الواردة يف املرفق ٢، وكذلك الدعم 
الشخصيات  وفريق  املنظمة  شباب  فريق  إىل 
للتفتيش  الثالثة  التدريبية  والدورة  البارزة 
املوقعي لفائدة املفتِّشÊ البدالء. وبلغ إجæيل 
املبلغ املطلوب من أجل كلِّ تلك املشاريع نحو 

١٫١ مليون دوالر. 

 ������� ©������
ألداء  الالزمة  البرشية  املوارد  املنظمة  نت  أمَّ
 Êموظف واستبقاء   Êتعي خالل  من  عملياتها 

واالجتهاد.  الكفاءة  من  عالية  درجة  عىل 
املعاي÷  أعىل  ضæن  عىل  قا)اً   Êالتعي وكان 
والكفاءة  والخربة  املهنية  الدراية  حيث  من 
ملبدأ  كاملة  عناية  وأُوليت  والنزاهة.  والقدرة 
التام  االهتæم  مع  التوظيف  فرص  تكافؤ 
نطاق  أوسع  أساس  عىل   Êاملوظف  Êبتعي
جغرايف ممكن، وكذلك للمعاي÷ األخرى ذات 
والنظام  املعاهدة  يف  عليها  املنصوص  الصلة 

.Êللموظف األسايس 

عىل  العمل  األمانة  واصلت  السنة،  وطوال 
والعمليات  واإلجراءات  السياسات   Êتحس

املتعلقة باملوارد البرشية.

ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧، كان لدى 
 Êاملعيَّن  Êالنظامي  Êاملوظف من   ٢٧٧ األمانة 
أن  بعد  بلداً،   ٨٦ من  ة  املدَّ دة  محدَّ بعقود 
بلداً   ٨٢ من  موظفاً   ٢٧٤ العدد  هذا   كان 
ويف   .٢٠١٦ األول/ديسمرب  ٣١ كانون   يف 
عام ٢٠١٧، كان عدد املوظفÊ يف الفئة الفنية 

ة بحسب الرتبة، يف عامي 201٦ و2017 دة املدَّ نون بعقود حمدَّ املوظفون املعيَّ
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2016

2017

2016

2016

الذكور

الذكور

ا. *  املعيَّنون دوليًّ

5  1  4  

20  7  13  

63  16  47  

66  21  45  

30  15  15  

صفر صفر  صفر   

184  60  124  

1  1 صفر   

4 صفر   4  

25  9  16  

37  24  13  

23  19  4  

90  53  37  

274  113  161  

موظفاً    

5  2  3  

23  7  16  

61  16  45  

66  18  48  

34  18  16  

صفر صفر  صفر   

189  61  128  

1  1 صفر   

4 صفر   4  

24  8  16  

35  23  12  

24  19  5  

88  51  37  

277  112  165  

       موظفاً

الذكور

الذكور

اإلناث

اإلناث
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اجملموع
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*
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كان هذا  أن  بعد  العليا ١٨٩ موظفاً  والفئات 
العدد ١٨٤ موظفاً يف عام ٢٠١٦.

 §����� ¸¦���� �������
 ����± �ª± �  ٢٠١٤ ����

 ������
 ،Êقرَّرت اللجنة، خالل دورتها السابعة واألربع
النقدي  الفائض  باستخدام  لألمانة  اإلذن  منح 
 Êمالي  ٩٫٨ نحو  مجموعه  البالغ   ٢٠١٤ لعام 
لخزن  دائم  مرفق  إنشاء  أجل  من  دوالر 
القدرات،  بناء  وأنشطة  وصيانتها،  املعدات 
الرابعة  املادة  üقتىض  يُعقد  مؤ±ر  و±ويل 

عرشة يف عام ٢٠١٧.

ة بحسب جمال العمل، يف 31 كانون األول/ديسمبر 2017 دة املدَّ نون بعقود حمدَّ املوظفون املعيَّ

200  180  160  140  120  100  80   60  40  20 صفر 

200  180  160  140  120  100  80   60  40  20 صفر 

%100  90  80  70  60  50  40   30  20  10 صفر 

الفئة الفنية

فئة اخلدمات العامة

املوظفون

4

57

96

25

182

20

3

42

30

95

%65.7

%34.3

املوظفون

277

قسم إدارة اجلودة ورصد األداء

شعبة نظام الرصد الدويل

شعبة مركز البيانات الدويل

شعبة التفتيش املوقعي

 اجملموع الفرعي، 

املتعلـق بالتحقق

مكتب األمين التنفيذي

قسم املراجعة الداخلية 

للحسابات

شعبة الشؤون االدارية

شعبة الشؤون القانونية 

والعالقات اخلارجية

 اجملموع الفرعي، 

غير املتعلق بالتحقق

اجملموع

3

1

6

139

43

12

3

20

22

15

15

50

45

%73.54

%48.86

%26.46

%51.14

88

189

8

36

21

15

19

81

 موظفو الفئة الفنية بحسب املنطقة اجلغرافية، 

يف 31 كانون األول/ديسمبر 2017

نة بين قوسين(. )النسب املئوية يف 31 كانون األول/ديسمبر 201٦ مبيَّ

أوروبا الشرقية

%)17.40( %16.40

ط وجنوب  الشرق األو

يا آ

)%10.32( %10.58

أفريقيا

يا %12.70 )%13.04( جنوب شرق آ

واحمليط الهادئ 

والشرق األقصى

)%16.85( %12.17

أمريكا الشمالية 

وأوروبا الغربية

)%36.95( %40.74

أمريكا الالتينية 

والكاريب ي

)%5.44( %7.41
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تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة )تابع(

إيران )جمهورية - 

اإلسالمية(
24 أيلول/سبتمبر 199٦

25 أيلول/سبتمبر 199٦ إسرائيل 

1 شباط/فبراير 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ إيطاليا 

8 تموز/يوليه 1997 24 أيلول/سبتمبر 199٦ اليابان 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ املكسيك 

23 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ هولندا 

15 تموز/يوليه 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ النرويج 

باكستان 

12 تشرين الثاين/نوفمبر 1997 25 أيلول/سبتمبر 199٦ بيرو 

25 أيار/مايو 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ بولندا 

24 أيلول/سبتمبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ جمهورية كوريا 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ رومانيا 

30 حزيران/يونيه 2000 24 أيلول/سبتمبر 199٦ االحتاد الروسي 

3 آذار/مارس 1998 30 أيلول/سبتمبر 199٦ سلوفاكيا 

30 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ جنوب أفريقيا 

31 تموز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ إسبانيا 

2 كانون األول/ديسمبر 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ السويد 

1 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ سويسرا 

1٦ شباط/فبراير 2000 24 أيلول/سبتمبر 199٦ تركيا 

23 شباط/فبراير 2001 27 أيلول/سبتمبر 199٦ أوكرانيا 

٦ نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ اململكة املتحدة

الواليات املتحدة 

األمريكية
24 أيلول/سبتمبر 199٦

10 آذار/مارس 24200٦ أيلول/سبتمبر 199٦ فييت نام

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة )تابع(

11 تموز/يوليه 2003 15 تشرين األول/أكتوبر 199٦ اجلزائر 

4 كانون األول/ديسمبر 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ األرجنتين 

9 تموز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ أستراليا 

13 آذار/مارس 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ النمسا 

8 آذار/مارس 2000 24 تشرين األول/أكتوبر 199٦ بنغالديش 

29 حزيران/يونيه 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ بلجيكا 

24 تموز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ البرازيل 

29 أيلول/سبتمبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ بلغاريا 

18 كانون األول/ديسمبر 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ كندا 

12 تموز/يوليه 2000 24 أيلول/سبتمبر 199٦ شيلي 

24 أيلول/سبتمبر 199٦ الصين 

29 كانون الثاين/يناير 2008 24 أيلول/سبتمبر 199٦ كولومبيا 

 جمهورية كوريا 

الشعبية الديمقراطية

 جمهورية الكونغو 

الديمقراطية
28 أيلول/سبتمبر 2004 4 تشرين األول/أكتوبر 199٦ 

14 تشرين األول/أكتوبر 199٦ مصر 

15 كانون الثاين/يناير 1999 24 أيلول/سبتمبر 199٦ فنلندا 

٦ نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ فرنسا 

20 آب/أغسطس 1998 24 أيلول/سبتمبر 199٦ أملانيا 

13 تموز/يوليه 1999 25 أيلول/سبتمبر 199٦ هنغاريا 

الهند 

٦ شباط/فبراير 242012 أيلول/سبتمبر 199٦ إندونيسيا 

03-CTBTO_Annual_Report_2017_ARABIC_pages 55-end.indd   78 01-Aug-18   8:52:26 AM



79 • �������� �������79 • �������� �������

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة )تابع(

11 تموز/يوليه 152003 تشرين األول/أكتوبر 199٦اجلزائر

20 آذار/مارس 272015 أيلول/سبتمبر 199٦أنغوال

٦ آذار/مارس 272001 أيلول/سبتمبر 199٦بنن

28 تشرين األول/أكتوبر 1٦2002 أيلول/سبتمبر 2002بوتسوانا

17 نيسان/أبريل 272002 أيلول/سبتمبر 199٦بوركينا فاسو

24 أيلول/سبتمبر 242008 أيلول/سبتمبر 199٦بوروندي

1 آذار/مارس 1200٦ تشرين األول/أكتوبر 199٦كابو فيردي

٦ شباط/فبراير 1٦200٦ تشرين الثاين/نوفمبر 2001الكاميرون

جمهورية أفريقيا 

الوسطى
2٦ أيار/مايو 192010 كانون األول/ديسمبر 2001

8 شباط/فبراير 82013 تشرين األول/أكتوبر 199٦تشاد

12 كانون األول/ديسمبر 199٦جزر القمر

2 أيلول/سبتمبر 112014 شباط/فبراير 1997الكونغو

11 آذار/مارس 252003 أيلول/سبتمبر 199٦كوت ديفوار

جمهورية الكونغو 

الديمقراطية
28 أيلول/سبتمبر 42004 تشرين األول/أكتوبر 199٦

15 تموز/يوليه 212005 تشرين األول/أكتوبر 199٦جيبوتي

14 تشرين األول/أكتوبر 199٦مصر

9 تشرين األول/أكتوبر 199٦غينيا-االستوائية

11 تشرين الثاين/نوفمبر 112003 تشرين الثاين/نوفمبر 2003إريتريا

8 آب/أغسطس 25200٦ أيلول/سبتمبر 199٦إثيوبيا

20 أيلول/سبتمبر 72000 تشرين األول/أكتوبر 199٦غابون

9 نيسان/أبريل 2003غامبيا

14 حزيران/يونيه 32011 تشرين األول/أكتوبر 199٦غانا

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة )تابع(

20 أيلول/سبتمبر 32011 تشرين األول/أكتوبر 199٦غينيا

24 أيلول/سبتمبر 112013 نيسان/أبريل 1997غينيا-بيساو

30 تشرين الثاين/نوفمبر 142000 تشرين الثاين/نوفمبر 199٦كينيا

14 أيلول/سبتمبر 301999 أيلول/سبتمبر 199٦ليسوتو

17 آب/أغسطس 12009 تشرين األول/أكتوبر 199٦ليبريا

٦ كانون الثاين/يناير 132004 تشرين الثاين/نوفمبر 2001ليبيا

15 أيلول/سبتمبر 92005 تشرين األول/أكتوبر 199٦مدغشقر

21 تشرين الثاين/نوفمبر 92008 تشرين األول/أكتوبر 199٦مالوي

4 آب/أغسطس 181999 شباط/فبراير 1997مايل

30 نيسان/أبريل 242003 أيلول/سبتمبر 199٦موريتانيا

موريشيوس

17 نيسان/أبريل 242000 أيلول/سبتمبر 199٦املغرب

4 تشرين الثاين/نوفمبر 2٦2008 أيلول/سبتمبر 199٦موزامبيق

29 حزيران/يونيه 242001 أيلول/سبتمبر 199٦ناميبيا

9 أيلول/سبتمبر 32002 تشرين األول/أكتوبر 199٦النيجر

27 أيلول/سبتمبر 82001 أيلول/سبتمبر 2000نيجيريا

30 تشرين الثاين/نوفمبر 302004 تشرين الثاين/نوفمبر 2004رواندا

سان تومي 

وبرينسيبي
2٦ أيلول/سبتمبر 199٦

9 حزيران/يونيه 2٦1999 أيلول/سبتمبر 199٦السنغال

13 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمبر 199٦سيشيل

17 أيلول/سبتمبر 82001 أيلول/سبتمبر 2000سيراليون

الصومال

30 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 199٦جنوب أفريقيا

جنوب السودان

10 حزيران/يونيه 102004 حزيران/يونيه 2004السودان

21 أيلول/سبتمبر 24201٦ أيلول/سبتمبر 199٦سوازيلند

2 تموز/يوليه 22004 تشرين األول/أكتوبر 199٦توغو

23 أيلول/سبتمبر 1٦2004 تشرين األول/أكتوبر 199٦تونس

14 آذار/مارس 72001 تشرين الثاين/نوفمبر 199٦أوغندا

جمهورية تنزانيا 

املتحدة
30 أيلول/سبتمبر 302004 أيلول/سبتمبر 2004

23 شباط/فبراير 3200٦ كانون األول/ديسمبر 199٦زامبيا

13 تشرين األول/أكتوبر 1999زمبابوي
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تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

11 كانون الثاين/يناير 1٦200٦ نيسان/أبريل 1997أنتيغوا وبربودا

4 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 199٦األرجنتين

30 تشرين الثاين/نوفمبر 42007 شباط/فبراير 2005جزر البهاما

14 كانون الثاين/يناير 142008 كانون الثاين/يناير 2008بربادوس

2٦ آذار/مارس 142004 تشرين الثاين/نوفمبر 2001بليز

 بوليفيا )دولة - 

دة القوميات( املتعدِّ
4 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 199٦

24 تموز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 199٦البرازيل

12 تموز/يوليه 242000 أيلول/سبتمبر 199٦شيلي

29 كانون الثاين/يناير 242008 أيلول/سبتمبر 199٦كولومبيا

25 أيلول/سبتمبر 242001 أيلول/سبتمبر 199٦كوستاريكا

كوبا

دومينيكا

اجلمهورية 

الدومينيكية
4 أيلول/سبتمبر 32007 تشرين األول/أكتوبر 199٦

12 تشرين الثاين/نوفمبر 242001 أيلول/سبتمبر 199٦إكوادور

11 أيلول/سبتمبر 241998 أيلول/سبتمبر 199٦السلفادور

19 آب/أغسطس 101998 تشرين األول/أكتوبر 199٦غرينادا

12 كانون الثاين/يناير 202012 أيلول/سبتمبر 1999غواتيماال

7 آذار/مارس 72001 أيلول/سبتمبر 2000غيانا

1 كانون األول/ديسمبر 242005 أيلول/سبتمبر 199٦هايتي

30 تشرين األول/أكتوبر 252003 أيلول/سبتمبر 199٦هندوراس

13 تشرين الثاين/نوفمبر 112001 تشرين الثاين/نوفمبر 199٦جامايكا

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 199٦املكسيك

5 كانون األول/ديسمبر 242000 أيلول/سبتمبر 199٦نيكاراغوا

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 199٦بنما

4 تشرين األول/أكتوبر 252001 أيلول/سبتمبر 199٦باراغواي

12 تشرين الثاين/نوفمبر 251997 أيلول/سبتمبر 199٦بيرو

سانت كيتس 

ونيفيس
27 نيسان/أبريل 232005 آذار/مارس 2004

5 نيسان/أبريل 42001 تشرين األول/أكتوبر 199٦سانت لوسيا

 سانت فنسنت 

وجزر غرينادين
23 أيلول/سبتمبر 22009 تموز/يوليه 2009

7 شباط/فبراير 14200٦ كانون الثاين/يناير 1997سورينام

2٦ أيار/مايو 82010 تشرين األول/أكتوبر 2009ترينيداد وتوباغو

21 أيلول/سبتمبر 242001 أيلول/سبتمبر 199٦أوروغواي

 فنزويال )جمهورية - 

البوليفارية(
13 أيار/مايو 32002 تشرين األول/أكتوبر 199٦

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

23 نيسان/أبريل 272003 أيلول/سبتمبر 199٦ألبانيا

12 تموز/يوليه 1200٦ تشرين األول/أكتوبر 199٦أرمينيا

2 شباط/فبراير 281999 تموز/يوليه 1997أذربيجان

13 أيلول/سبتمبر 242000 أيلول/سبتمبر 199٦بيالروس

2٦ تشرين األول/أكتوبر 24200٦ أيلول/سبتمبر 199٦البوسنة والهرسك

29 أيلول/سبتمبر 241999 أيلول/سبتمبر 199٦بلغاريا

2 آذار/مارس 242001 أيلول/سبتمبر 199٦كرواتيا

11 أيلول/سبتمبر 121997 تشرين الثاين/نوفمبر 199٦اجلمهورية التشيكية

13 آب/أغسطس 201999 تشرين الثاين/نوفمبر 199٦إستونيا

27 أيلول/سبتمبر 242002 أيلول/سبتمبر 199٦جورجيا

13 تموز/يوليه 251999 أيلول/سبتمبر 199٦هنغاريا

20 تشرين الثاين/نوفمبر 242001 أيلول/سبتمبر 199٦التفيا

7 شباط/فبراير 72000 تشرين األول/أكتوبر 199٦ليتوانيا

23 تشرين األول/اكتوبر 23200٦ تشرين األول/أكتوبر 200٦اجلبل األسود 

25 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمبر 199٦بولندا

1٦ كانون الثاين/يناير 242007 أيلول/سبتمبر 1997جمهورية مولدوفا

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 199٦رومانيا

30 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 199٦االحتاد الروسي

19 أيار/مايو 82004 حزيران/يونيه 2001صربيا

3 آذار/مارس 301998 أيلول/سبتمبر 199٦سلوفاكيا

31 آب/أغسطس 241999 أيلول/سبتمبر 199٦سلوفينيا

 جمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية سابقاً
14 آذار/مارس 292000 تشرين األول/أكتوبر 1998

23 شباط/فبراير 272001 أيلول/سبتمبر 199٦أوكرانيا
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تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

12 تموز/يوليه 24200٦ أيلول/سبتمبر 199٦أندورا

13 آذار/مارس 241998 أيلول/سبتمبر 199٦النمسا

29 حزيران/يونيه 241999 أيلول/سبتمبر 199٦بلجيكا

18 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 199٦كندا

18 تموز/يوليه 242003 أيلول/سبتمبر 199٦قبرص

21 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 199٦الدانمرك

15 كانون الثاين/يناير 241999 أيلول/سبتمبر 199٦فنلندا

٦ نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمبر 199٦فرنسا

20 آب/أغسطس 241998 أيلول/سبتمبر 199٦أملانيا

21 نيسان/أبريل 241999 أيلول/سبتمبر 199٦اليونان

18 تموز/يوليه 242001 أيلول/سبتمبر 199٦الكرسي الرسويل

2٦ حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 199٦آيسلندا

15 تموز/يوليه 241999 أيلول/سبتمبر 199٦آيرلندا

1 شباط/فبراير 241999 أيلول/سبتمبر 199٦إيطاليا

21 أيلول/سبتمبر 272004 أيلول/سبتمبر 199٦ليختنشتاين

2٦ أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمبر 199٦لكسمبرغ

23 تموز/يوليه 242001 أيلول/سبتمبر 199٦مالطة

18 كانون األول/ديسمبر 11998 تشرين األول/أكتوبر 199٦موناكو

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 199٦هولندا

15 تموز/يوليه 241999 أيلول/سبتمبر 199٦النرويج

2٦ حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 199٦البرتغال

12 آذار/مارس 72002 تشرين األول/أكتوبر 199٦سان مارينو

13 تموز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 199٦إسبانيا

2 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 199٦السويد

1 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 199٦سويسرا

1٦ شباط/فبراير 242000 أيلول/سبتمبر 199٦تركيا

٦ نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمبر 199٦اململكة املتحدة

الواليات املتحدة 

األمريكية
24 أيلول/سبتمبر 199٦

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

24 أيلول/سبتمبر 242003 أيلول/سبتمبر 2003أفغانستان

12 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمبر 199٦البحرين

8 آذار/مارس 242000 تشرين األول/أكتوبر 199٦بنغالديش

بوتان

الهند

إيران )جمهورية - 

اإلسالمية(
24 أيلول/سبتمبر 199٦

2٦ أيلول/سبتمبر 192013 آب/أغسطس 2008العراق

25 أيلول/سبتمبر 199٦إسرائيل

25 آب/أغسطس 2٦1998 أيلول/سبتمبر 199٦األردن

14 أيار/مايو 302002 أيلول/سبتمبر 199٦كازاخستان

٦ أيار/مايو 242003 أيلول/سبتمبر 199٦الكويت

2 تشرين األول/أكتوبر 82008 تشرين األول/أكتوبر 199٦قيرغيزستان

21 تشرين الثاين/نوفمبر 1٦2008 أيلول/سبتمبر 2005لبنان

7 أيلول/سبتمبر 12000 تشرين األول/أكتوبر 1997ملديف

8 تشرين األول/أكتوبر 199٦نيبال

13 حزيران/يونيه 232003 أيلول/سبتمبر 1999ُعمان

باكستان

3 آذار/مارس 241997 أيلول/سبتمبر 199٦قطر

 اململكة العربية 

السعودية

24 تشرين األول/أكتوبر 199٦سري النكا

اجلمهورية العربية 

السورية

10 حزيران/يونيه 71998 تشرين األول/أكتوبر 199٦طاجيكستان

20 شباط/فبراير 241998 أيلول/سبتمبر 199٦تركمانستان

 اإلمارات العربية 

املتحدة
18 أيلول/سبتمبر 252000 أيلول/سبتمبر 199٦

29 أيار/مايو 31997 تشرين األول/أكتوبر 199٦أوزبكستان

30 أيلول/سبتمبر 199٦اليمن
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تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة )تابع(

9 تموز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 199٦أستراليا

10 كانون الثاين/يناير 222013 كانون الثاين/يناير 1997بروين دار السالم

10 تشرين الثاين/نوفمبر 2٦2000 أيلول/سبتمبر 199٦كمبوديا

24 أيلول/سبتمبر 199٦الصين

٦ أيلول/سبتمبر 52005 كانون األول/ديسمبر 1997جزر كوك

جمهورية كوريا 

الشعبية الديمقراطية

10 تشرين األول/أكتوبر 24199٦ أيلول/سبتمبر 199٦فيجي

٦ شباط/فبراير 242012 أيلول/سبتمبر 199٦إندونيسيا

8 تموز/يوليه 241997 أيلول/سبتمبر 199٦اليابان

7 أيلول/سبتمبر 72000 أيلول/سبتمبر 2000كيريباس

جمهورية الو 

الديمقراطية الشعبية
5 تشرين األول/أكتوبر 302000 تموز/يوليه 1997

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة )تابع(

17 كانون الثاين/يناير 232008 تموز/يوليه 1998ماليزيا

28 تشرين األول/أكتوبر 242009 أيلول/سبتمبر 199٦جزر مارشال

ميكرونيزيا )واليات - 

دة( املوحَّ
25 تموز/يوليه 241997 أيلول/سبتمبر 199٦

8 آب/أغسطس 11997 تشرين األول/أكتوبر 199٦منغوليا

21 أيلول/سبتمبر 25201٦ تشرين الثاين/نوفمبر 199٦ميانمار

12 تشرين الثاين/نوفمبر 82001 أيلول/سبتمبر 2000ناورو

19 آذار/مارس 271999 أيلول/سبتمبر 199٦نيوزيلندا

4 آذار/مارس 92014 نيسان/أبريل 2012نيوي

1 آب/أغسطس 122007 آب/أغسطس 2003باالو

25 أيلول/سبتمبر 199٦بابوا غينيا اجلديدة

23 شباط/فبراير 242001 أيلول/سبتمبر 199٦الفلبين

24 أيلول/سبتمبر 241999 أيلول/سبتمبر 199٦جمهورية كوريا

27 أيلول/سبتمبر 92002 تشرين األول/أكتوبر 199٦ساموا

10 تشرين الثاين/نوفمبر 142001 كانون الثاين/يناير 1999سنغافورة

3 تشرين األول/أكتوبر 199٦جزر سليمان

12 تشرين الثاين/نوفمبر 199٦تايلند

2٦ أيلول/سبتمبر 2008تيمور-ليشتي

تونغا

توفالو

1٦ أيلول/سبتمبر 242005 أيلول/سبتمبر 199٦فانواتو

10 آذار/مارس 24200٦ أيلول/سبتمبر 199٦فييت نام
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نظام الرصد الدولي

نظام التحقق بموجب المعاهدة

مركز البيانات الدولي

حدون من أجل القضيةالتفتيش الموقعي متَّ
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