


حقوق التأليف والنشر © للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
جميع احلقوق محفوظة

الناشر: األمانة الفنية املؤقتة للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
مركز فيينا الدولي

Preparatory Commission for the
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

Vienna International Centre
P.O. Box 1200
1400 Vienna

Austria

 Freepik.com مت باستخدام مواد من موقع الصورة اخللفية املستخدمة يف الصفحتني ٧٢-٧٣ ُصِمّ

يف جميع املواضع من هذه الوثيقة، يُشار إلى البلدان بحسب األسماء التي كانت مستخدمة رسميا يف الفترة التي أُعَدّ عنها هذا النص.

ــة  ــة التحضيري ــب اللجن ــن جان ــى اإلعــراب عــن أي رأي كان م ــة عل ــواردة يف هــذه الوثيق ــط ال ــواد يف اخلرائ ــة عــرض امل ال ينطــوي رســم احلــدود وال طريق
ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة بشــأن الوضــع القانونــي ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو للســلطات القائمــة فيهــا، أو بشــأن تعيــني 

حدودهــا أو تخومهــا.

لة( علــى أي قصــد للمســاس بحقــوق امللكيــة، كمــا ال ينبغــي تأويلــه  ال ينطــوي ذكــر أســماء شــركات أو منتجــات معيَّنــة )ســواء أُشــير أو لــم يَُشــر إلــى كونهــا مســَجّ
علــى أنــه إقــرار أو توصيــة مــن جانــب اللجنــة التحضيريــة ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة.

تبــني اخلرائــط الــواردة يف الصفحــات١٧-٢٠ املواقــع التقريبيــة ملرافــق نظــام الرصــد الدولــي بنــاًء علــى املعلومــات الــواردة يف املرفــق األول لبروتوكــول املعاهــدة، 
لــة علــى الوجــه املناســب وفــق املواقــع البديلــة املقترحــة التــي أقرتهــا اللجنــة التحضيريــة ملنظمــة معاهــدة احلظــر الشــامل للتجــارب النوويــة لكــي تعرضهــا  معَدّ

يف تقريــر علــى الــدورة األوليــة التــي ســوف يعقدهــا مؤمتــر الــدول األطــراف عقــب بــدء نفــاذ املعاهــدة.

ُطبع يف سلوفينيا
أيلول/سبتمبر 2020

استنادا إلى الوثيقة CTBT/ES/2019/5، التقرير السنوي ٢٠١9



النهـوض بقدرات
التحقيق

التقرير السنوي ٢٠١٩

CTBTO.ORG



رســــــــــالـــــة
من األمين التنفيذي

التحضيرية  للجنة   2019 لعام  السنوي  التقرير  أقدم  أن  يسرني 
لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )المعاهدة(، الذي 

يعرض أنشطتها الرئيسية. 

باألهداف   2019 عام  في  المنظمة  أنشطة  استرشدت  وقد 
االستراتيجية المدرجة في استراتيجية المنظمة المتوسطة األجل: 
2018-2021. وتشمل تلك األهداف قبول نظام التحقق، وااللتزام 
العالمي بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكفاءة األمانة 

واستدامتها.

السياسي  الدعم  تعزيز  على  ركزنا  األهداف،  لتلك  وتحقيقاً 
االتفاقية.  عالمية  وتحقيق  النفاذ  حيز  دخولها  وتعزيز  للمعاهدة 
زنا  الدول، وعزَّ المستوى مع  الرفيع  تواصلنا  وتابعنا توسيع نطاق 
دور الشباب والنساء في أنشطة التوعية التي تضطلع بها المنظمة. 
أولوياتنا  قمة  للتحقق، وضعنا في  القوي  تعزيز نظامنا  ومن أجل 
وقدرات  الدولي  الرصد  نظام  تطوير  وتعزيز  استدامة  مسألة 

التفتيش الموقعي.

وفي عام 2019، حظيت المعاهدة بدعم قوي من الدول الموقعة 
عالم  إلى  الوصول  تحقيق هدف  في  جامعاً  عاماًل  وظلت  عليها، 
خاٍل من األسلحة النووية. وفي مناسبات مختلفة، أبرز قادة العالم 
المعاهدة  أهمية  المدني  المجتمع  وممثلو  عموميون  ومسؤولون 
بوصفها إحدى الركائز الرئيسية لنظام عدم االنتشار النووي ونزع 
السالح النووي. وجددوا الدعوة إلى بدء نفاذ المعاهدة، وأعربوا 
د على الخبرة الفنية للجنة وما  عن تقديرهم لعمل المنظمة. وُشدِّ
النووي من  السالح  نزع  للمشاركة في عملية  إمكانيات  تملكه من 

شبه الجزيرة الكورية.

وشكلت أهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والحاجة 
من  العديد  في  مشتركاً  موضوعاً  النفاذ  حيز  دخولها  إلى 
لعام  التحضيرية  اللجنة  اجتماع  فيها  بما  الهامة،  األحداث 
األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  في  األطراف  لمؤتمر   2019
أيار/  10 إلى  نيسان/أبريل   29( المعاهدة  الستعراض  النووية 

والجمعية  األمريكية(؛  المتحدة  الواليات  نيويورك،  مايو، 
البرلمانية الخامسة واألربعون للفرنكوفونية )7 و8 تموز/يوليه، 
أبيدجان، كوت ديفوار(؛ واالجتماع الخامس لرؤساء منتدى جزر 
المحيط الهادئ )13 إلى 16 آب/أغسطس، فونافوتي، توفالو(؛ 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  المستوى  الرفيع  واالجتماع 
النووية  التجارب  لمناهضة  الدولي  لليوم   المكرس 
األمريكية(؛  المتحدة  الواليات  نيويورك،  أيلول/سبتمبر،   9(
للجمعية  والسبعين  الرابعة  للدورة  المستوى  الرفيع  واألسبوع 
نيويورك،  أيلول/سبتمبر،   30 إلى   24( المتحدة  لألمم  العامة 
الحادي عشر  الوزاري  المتحدة األمريكية(؛ واالجتماع  الواليات 
نيويورك،  أيلول/سبتمبر،   25( عشرة  الرابعة  المادة  لمؤتمر 
الواليات المتحدة األمريكية(؛ ومؤتمر قمة حركة عدم االنحياز 

)25 و26 تشرين األول/أكتوبر، باكو، أذربيجان(. 

المستوى  رفيعو  ومسؤولون  وزراء  أيلول/سبتمبر، حضر   25 وفي 
بالمادة  المعني  عشر  الحادي  المؤتمر  دولة   85 نحو  من  آخرون 
والوسائل  السبل  لمناقشة  نيويورك  ُعقد في  الذي  الرابعة عشرة 
الالزمة للتشجيع على زيادة التوقيعات والتصديقات على المعاهدة. 
وسلط  والجزائر.  ألمانيا  خارجية  وزيرا  المؤتمر  ذلك  وترأس 
المشاركون الضوء على العالقة القائمة بين معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، ووصفوا 
التي يقوم عليها هيكل نزع  األولى بأنها إحدى الركائز األساسية 
السالح وعدم االنتشار الدوليين. واعتمد المؤتمر باإلجماع اإلعالن 
للمعاهدة  الحيوية  األهمية  على  جديد  من  أكد  الذي  الختامي 
وللتعجيل ببدء نفاذها، وحّث جميع الدول على مواصلة االهتمام 

بهذه المسألة على أرفع مستوى سياسي.



 .2019 شباط/فبراير   13 في  المعاهدة  على  زمبابوي  وصدقت 
دولة،   184 المعاهدة  على  عت  وقَّ التي  الدول  عدد  أصبح  وبذلك 

قة عليها 168 دولة.  وعدد الدول المصدِّ

وفي عام 2019، التقيت بعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء 
فيهم  بمن  الحكوميين،  المسؤولين  كبار  من  وغيرهم  الخارجية 
عن  فضاًل  وكازاخستان،  وغانا  وزمبابوي  فاسو  بوركينا  رؤساء 
رؤساء وزراء توفالو وتونغا وجزر سليمان. كما أجريت محادثات مع 
االتحاد  منها  بلدان  من  آخرين  مسؤولين  وكبار  خارجية  وزراء 
الروسي وأذربيجان وأرمينيا وأستراليا وإستونيا وإكوادور وألمانيا 
وإيران )جمهورية-اإلسالمية( وباكستان والبحرين وبلجيكا وبوركينا 
السورية  العربية  والجمهورية  الدومينيكية  والجمهورية  فاسو 
والسويد وسويسرا  وزمبابوي وسلوفاكيا  ورواندا  كوريا  وجمهورية 
وكوستاريكا  والكاميرون  وكازاخستان  وفنلندا  وفرنسا  والصين 
ومالطة ومدغشقر ومنغوليا والنرويج والنمسا ونيجيريا ونيوزيلندا 

والواليات المتحدة األمريكية واليابان. 

وتعزيزاً للمشاركة البرلمانية، التقيت برئيس مجلس شيوخ برلمان 
كازاخستان، ورئيس مجلس النواب في اليابان، ونائب وزير خارجية 
اليابان، وأعضاء الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، ورئيس لجنة 

الدفاع الوطني لجمهورية كوريا. 

وفي 29 آب/أغسطس، تشرفت أنا والفقيد الراحل السيد يوكيا 
بنيل  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  السابق  العام  المدير  أمانو، 
جائزة نزارباييف »من أجل األمن العالمي وعالم خاٍل من األسلحة 
عة وموظفي  التقدير مع الدول الموقِّ النووية«. وإنني أتقاسم هذا 

المنظمة. 

جهود  ذلك  في  بما  المبادرات،  من  متنوعة  مجموعة  َرت  َوفَّ وقد 
التوعية التي يبذلها فريق الشخصيات البارزة وفريق شباب منظمة 
المعاهدة، فرصاً من أجل التواصل مع مسؤولين حكوميين وخبراء 
تقنيين وأكاديميين ووسائط إعالم، وخصوصاً في الدول التي لم 

ق بعد على المعاهدة. ع أو تصدِّ توقِّ

نظامنا  على  يؤثر  الذي  والتكنولوجي  العلمي  التطور  ولمواكبة 
للتجارب  الشامل  الحظر  لمعاهدة  السابع  المؤتمر  ُعقد  للتحقق، 
إلى 28 حزيران/ الفترة من 24  والتكنولوجيا، في  العلم  النووية: 
المشاركة  حيث  من  قياسياً  رقماً  المؤتمر  وسجل   .2019 يونيه 
الشفوية  العروض  وعدد  النقاش  وحلقات  المواضيع  وتعدد 

والملصقات. 

وتكنولوجيين  علماء  من  شخص   1200 حوالي  المؤتمر  وضم 
وممثلين حكوميين وأكاديميين وطالب وصحفيين وممثلي منظمات. 
وُقدم ما يزيد على 800 ملخص عرض إيضاحي و330 ملصقاً، كما 
قدم 120 عرضاً إيضاحياً شفوياً. وتجسد هذه األرقام المستوى 
االهتمام  وتزايد  المؤتمرات  هذه  لسلسلة  الحماس  من  المتنامي 
بها. وكان تعزيز مشاركة الشباب والبنات وتعزيز تعددية اللغات في 
المسائل المتصلة بالمعاهدة من بين السمات البارزة لمؤتمر هذا 

العام. 

وقد استمر اتساع نطاق برنامجنا المتكامل لتنمية القدرات ومدى 
البلدان  الخبراء، معظمهم من  كبير من  شموله. فقد حضر عدد 
النامية، البرامج التعليمية وحلقات العمل والدورات التدريبية التي 
نظمناها، واكتسبوا خبرة فنية في استخدام بيانات نظام التحقق 
ومنتجاته. كما استفادوا من المناقشات التي دارت بشأن الجوانب 

السياسية والقانونية للمعاهدة. 

محطة،   321 وعددها  الرصد،  محطات  واستدامة  إنشاء  ويَُعدُّ 
ومختبرات النويدات المشعة، وعددها 16 مختبراً، في إطار نظام 

التحقق  باشتراطات  للوفاء  األساسية  األمور  من  الدولي،  الرصد 
المنصوص عليها في المعاهدة، ولحماية استثمارات اللجنة أيضاً. 
تركيب  في  التقدم  من  مزيداً  اللجنة  أحرزت   ،2019 عام  وفي 
واعتماد المرافق في عدد من الدول، فبلغت بذلك المرحلة البارزة 
المتمثلة في اعتماد 300 مرفق من مرافق نظام الرصد الدولي. 
تتوخاها  التي  الشبكة  المائة من حجم  في  العدد 89  ويمثل هذا 
المعاهدة. وسيحسن هذا اإلنجاز من نطاق تغطية الشبكة وقدرتها 
من  واسعة  طائفة  توفير  على  اللجنة  وسيساعد  الصمود،  على 

عة على نحو مستمر.  البيانات ومنتجات البيانات للدول الموِقّ

وفيما يخص أنشطة التفتيش الموقعي خالل عام 2019، واصلنا 
وخطة   2019-2016 للفترة  الموقعي  التفتيش  عمل  خطة  تنفيذ 
تمارين التفتيش الموقعي للفترة 2016-2020. وأود أن أشير هنا 
أُنِجَزت  قد  الخطة  في  المدرجة   43 الـ  المشاريع  جميع  أن  إلى 
ذ نحو 87 في المائة من التوصيات المنبثقة  بنجاح. ومن ثم، فقد نُفِّ
من تمارين بناء القدرات السابقة والتمرين الميداني المتكامل لعام 
المتعلقة  الموقعي  التفتيش  بيانات  قاعدة  في  الواردة   2014
بالمسائل والدروس المستفادة. وشملت أنشطة التفتيش الموقعي 
للتفتيش  الثالثة  التدريبية  الدورة  إطار  تدريبية في  دورات  تنظيم 

الموقعي لفائدة المفتشين في المستقبل. 

لمنظمة  التابع  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز  افتتاح  ومع 
في  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر   معاهدة 
19 حزيران/يونيه 2019، تكون اللجنة قد أنجزت مشروعاً رئيسياً 
آخر متعدد السنوات. ولقد تمكنا من إنجاز هذا المركز في الوقت 
المحدد وفي حدود الميزانية المخصصة له بالرغم ما واجهناه من 

تحديات منها قصر الجدول الزمني وضآلة الميزانية.

على  المجال  هذا  في  المثل  لجهودنا  النهائية  النتائج  وتضرب 
تحقيق قيمة جيدة مقابل المبالغ المنفقة. وسيكون المركز بمثابة 
مبنى متعدد األغراض يستضيف مرفق خزن للمعدات وصيانتها، 
وسيُستخدم كذلك في عقد حلقات عمل وحلقات دراسية ودورات 
تدريبية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة وتوفير تكاليف استئجار 

المقار الالزمة لعقد هذا النوع من األنشطة. 

الحظر  معاهدة  لمنظمة  التابع  العمليات  مركز  رسمياً  وافتُِتح 
 .2019 أيار/مايو   20 في  تجديده،  بعد  النووية  للتجارب  الشامل 
والمركز مرفق متكامل لرصد ودعم عمليات مركز البيانات الدولي 
ونظام الرصد الدولي وأنشطة التفتيش الموقعي، مما يتيح تحقيق 

المزيد من المكاسب والوفورات في الكفاءة. 

أوجه  تحقيق  المنظمة،  نطاق  وعلى  السنة  طوال  واصلنا،  ولقد 
التآزر وتنسيق أنشطتنا واالستفادة من الجهود السابقة الرامية إلى 
المنظمات  تتبعها  التي  واإلجراءات  الممارسات  أفضل  تطبيق 

الدولية األخرى.

وأود أن أعرب مرة أخرى عن تقديري للدول الموقعة على الدعم 
القيم للغاية الذي قدمته للمنظمة في عام 2019. كما أود أن أعرب 
عن امتناني لموظفينا على تفانيهم وعملهم الشاق في خدمة قضية 

المعاهدة وتلبية احتياجات المنظمة.

السينا زيربو 
األمين التنفيذي 

اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية 

فيينا، نيسان/أبريل 2020 
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معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعاهدة 

دوالر الواليات المتحدة الدوالر/الدوالر األمريكي 

اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اللجنة/اللجنة التحضيرية 

تة  األمانة الفنية المؤقَّ األمانة 

المختصرات



المعاهدة

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )المعاهدة( هي معاهدة دولية تحظر جميع التفجيرات النووية. وتسعى المعاهدة، من خالل الحظر 
الشامل للتجارب النووية، إلى الحد من تحسين نوعية األسلحة النووية، وإلى إنهاء استحداث أنواع جديدة منها. وهي تشكل تدبيراً فعاالً لن زع 

السالح النووي وعدم انتشاره بجميع جوانبهما. 

وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة هذه المعاهدة، وُفتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 1996. وفي ذلك اليوم، 
ق على المعاهدة، وذلك في 10 تشرين األول/أكتوبر 1996. وسوف تدخل المعاهدة  عت 71 دولة على المعاهدة. وكانت فيجي أول دولة تصدِّ وقَّ

حيز النفاذ بعد 180 يوماً من التصديق عليها من جانب جميع الدول المدرجة في مرفقها الثاني، وعددها 44 دولة.

وعندما تدخل المعاهدة حيز النفاذ، سوف تُنشأ منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )المنظمة( في فيينا، النمسا. وتتمثل الوالية 
المسندة إلى هذه المنظمة الدولية في تحقيق هدف المعاهدة والغرض منها، وضمان تنفيذ أحكامها، بما فيها األحكام المتعلقة بالتحقق 

الدولي من االمتثال لها، وتوفير منتدى للتعاون والتشاور بين الدول األطراف.

اللجنة

عة لجنة تحضيرية للمنظمة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996.  تمهيداً لبدء نفاذ المعاهدة وإنشاء المنظمة المنشودة، أنشأت الدول الموقِّ
وأُسندت إلى اللجنة مهمة التحضير لدخول المعاهدة حيز النفاذ.

وتضطلع اللجنة، التي يوجد مقرها في مركز فيينا الدولي في النمسا، بنشاطين رئيسيين. األول هو االضطالع بجميع األعمال التحضيرية 
الالزمة لضمان تفعيل نظام التحقق من االمتثال للمعاهدة لدى دخولها حيز النفاذ. والثاني هو التشجيع على التوقيع على المعاهدة والتصديق 

عليها حتى تدخل حيز النفاذ. 

عة، وأمانة فنية مؤقتة تساعد اللجنة على القيام  وتتكون اللجنة التحضيرية من هيئة عامة مسؤولة عن توجيه السياسات وتضم كل الدول الموقِّ
بواجباتها، تقنّيًا وفنّيًا على السواء، وتؤدي المهام الوظيفية التي تحددها لها اللجنة. وقد بدأت األمانة عملها في فيينا في 17 آذار/مارس 

عة، على أوسع أساس جغرافي ممكن.  1997. واألمانة متعددة الجنسيات في تكوينها، حيث يُعيَّن موظفوها من الدول الموقِّ



 نظام الرصد 
الدولي



أبرز األنشطة 
 ٣٠٠ اعتماد  يف  المتمثلة  البارزة  المرحلة  بلوغ 

مرفق من مرافق نظام الرصد الدويل

استدامة شبكة نظام الرصد الدويل، بما يضمن 
توافر البيانات بمعدالت عالية

نظام  محطات  لتعطل  الجذرية  األسباب  تحديد 
الرصد الدويل.

 
صة  المخصَّ المرافق  من  عالمية  شبكة  هو  الدولي  الرصد  نظام 
على  األدلة  وتوفير  المحتملة  النووية  التفجيرات  عن  للكشف 
حدوثها. وسيتألف هذا النظام لدى اكتماله من ٣٢١ محطة رصد 
و١٦ مختبرًا للنويدات المشعة، في مواضع حددتها المعاهدة في 
مناطق  في  المواضع  هذه  من  العديد  ويقع  العالم.  أنحاء  جميع 
هندسية  تحديات  يطرح  ما  وهو  إليها،  الوصول  يصعب  نائية 

ولوجستية كبرى. 

السيزمي  الرصد  تكنولوجيات  الدولي  الرصد  نظام  ويستخدم 
لكشف  الموجي«(  )»الشكل  السمعي  ودون  المائي  والصوتي 
ا أم غير نووي - أو  الطاقة المنبعثة من أي انفجار - سواء أكان نووّيً
أي حدث طبيعي يقع في باطن األرض أو تحت سطح الماء أو في 

الغالف الجوي، وتحديد موضع تلك الطاقة.

النويدات  رصد  تكنولوجيات  الدولي  الرصد  نظام  ويستخدم 
المشعة من أجل جمع عينات من الجسيمات والغازات الخاملة من 
أجل  من  عليها  ل  المتحصَّ العينات  ل  ُتحلَّ ثم  الجوي.  الغالف 
مشعة(  )نويدات  فيزيائية  نواتج  وجود  على  أدلة  على  الحصول 
ناشئة من تفجير نووي ومحمولة عبر الغالف الجوي. ويمكن أن 
وقوعه  سجلت  الذي  الحدث  كان  إن  ما  التحليل  هذا  د  يؤكِّ

ا. ا حّقً تكنولوجيات الرصد األخرى تفجيرًا نووّيً
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استكمال نظام الرصد الدولي

ا يشير إلى بناء المحطات بدءاً من  يُعتبر إنشاء المحطات مصطلحاً عاّمً
مراحلها األولية وحتى إكمالها. ويشير التركيب عادًة إلى جميع األعمال 
مركز  إلى  البيانات  إلرسال  جاهزة  المحطة  تصبح  حتى  بها  المضطلَع 
البيانات الدولي في فيينا. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، إعداد الموقع 
تفي  االعتماد عندما  المحطة  وتنال  المعدات.  وتركيب  التشييد  وأعمال 
بجميع المواصفات التقنية، بما فيها متطلبات التوثق من سالمة البيانات 
الدولي.  البيانات  مركز  إلى  العالمي  االتصاالت  مرفق  وصلة  عبر  وبثها 

وعند ذلك تُعتبر المحطة مرفقاً عاماًل من مرافق نظام الرصد الدولي.

وفي عام 2019، أحرزت اللجنة، بعد التواصل مع دول مضيفة، مزيداً من 
الدول. فقد تم  المرافق في عدد من  التقدم على صعيد تركيب وإنشاء 
)فرنسا( ومحطة   IS25 الصوتي  دون  الرصد  تركيب محطة  االنتهاء من 
النويدات المشعة RN55 )االتحاد الروسي(. واعتُمدت ثالثة مرافق تابعة 
لنظام الرصد الدولي )محطة النويدات المشعة RN48 )النيجر(، ومحطة 
أفريقيا(،  RL14 )جنوب  )األرجنتين( ومحطة   IS1 السمعي  دون  الرصد 
الدولي  الرصد  نظام  ومختبرات  محطات  عدد  إجمالي  ارتفع  بحيث 
المعتمدة إلى 300 مرفق )وهو ما يمثل 89 في المائة من حجم الشبكة 
الشبكة  تغطية  نطاق  تحسين  إلى  أدى  مما  المعاهدة(،  اها  تتوخَّ التي 

وقدرتها على الصمود. 

ويضطلع رصد النويدات المشعة للغازات الخاملة بدور أساسي في نظام 
التحقق الخاص بالمعاهدة، وهو ما تبيَّن في أعقاب التجربتين النوويتين 

في  إجرائهما  عن  الديمقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية  أعلنت  اللتين 
عامْي 2006 و2013. كما أثبت هذا الرصد أنه بالغ القيمة في أعقاب 
الحادث النووي الذي وقع في فوكوشيما، اليابان، في عام 2011. وواصلت 
اللجنة، تماشياً مع أولوياتها، التركيز على برنامج رصد الغازات الخاملة 
في عام 2019 من خالل إقامة تعاون وثيق مع مطوِّري الجيل التالي من 

نظم الغازات الخاملة. 

الخاملة  للغازات  نظاماً   31 تركيب  تم  قد  كان  العام،  نهاية   وفي 
وهو  تركيبه،  المعتزم  العدد  إجمالي  من  المائة  في   78 يمثل   )ما 
الرصد  لنظام  التابعة  المشعة  النويدات  رصد  محطات  في  نظاماً(   40
الدولي. ومن أصل تلك النظم، اعتُمد 25 نظاماً باعتبارها نظماً تستوفي 

المتطلبات التقنية الصارمة. 

وواصلت اللجنة تقييم نوعية التحليل المختبري لبيانات الغازات الخاملة 
أداء  وكان  الكفاءة.  الختبار  الرسمية  غير  السنوية  التمارين  طريق  عن 
ا في عام 2019. وقد بلغ إطار  مختبرات نظام الرصد الدولي جيداً جّدً
الكافي  النضج  من  درجة  الخاملة  الغازات  رصد  في  الكفاءة  اختبار 
وسيصبح إطاراً رسمّيًا في عام 2020. وتُعتبر تمارين اختبار الكفاءة أحد 
العناصر األساسية لضمان ومراقبة جودة مختبرات نظام الرصد الدولي.

وتسهم كل هذه التطورات في استكمال شبكة نظام الرصد الدولي على 
النحو المنشود. 

اعتمدت محطة رصد النويدات المشعة في النيجر )RN48( في عام ٢٠١٩.
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 حالة تركيب واعتماد محطات نظام الرصد الدولي 
حتى ٣1 كانون األول/ديسمبر ٢٠19

محطة اكتمل تركيبها واعتمدت

محطة اكتمل تركيبها

محطة قيد التشييد

محطة قيد التفاوض

محطات لم يبدأ العمل بشأنها

محطة اكتمل تركيبها واعتمدت

محطة اكتمل تركيبها

محطة قيد التشييد

محطة قيد التفاوض

محطات لم يبدأ العمل بشأنها

محطة اكتمل تركيبها واعتمدت

محطة اكتمل تركيبها

محطة قيد التشييد

محطة قيد التفاوض
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محطة اكتمل تركيبها

محطة قيد التشييد

محطة قيد التفاوض

محطات لم يبدأ العمل بشأنها

محطة اكتمل تركيبها واعتمدت

محطة اكتمل تركيبها

محطة اكتمل تركيبها واعتمدت

بقدرات معتمدة خاصة بالجسيمات

بقدرات معتمدة خاصة بالغازات الخاملة
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واستدامة الشبكة العالمية المعقدة لنظام الرصد الدولي، التي تضم 321 
محطة رصد يدعمها 16 مختبراً للنويدات المشعة. ويتحقق ذلك باختبار 

المحطات والمختبرات القائمة وتقييمها واستدامتها ثم زيادة تحسينها.

وتبدأ دورة عمر شبكة محطات نظام الرصد الدولي من التصميم التصوري 
إلى التشغيل واالستدامة والتخلص من األجزاء وإعادة  والتركيب وصوالً 
الوقائية  الصيانة  عمليات  طريق  عن  الصيانَة  االستدامُة  وتشمل  البناء. 
لضمان  المستمرة  والتحسينات  الالزمة  والترقية  واالستبدال  واإلصالح 
الصالحية التكنولوجية لقدرات الرصد. وتشمل هذه العملية أيضاً مهام 
اإلدارة والتنسيق والدعم على امتداد كامل دورة عمر كل مكون من مكونات 
ى تلك المهام بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.  المرافق، على أن تؤدَّ
عمرها  دورة  نهاية  إلى  للنظام  مرافق  وصول  ومع  ذلك،  إلى  وإضافًة 
جميع  إبدال(  )أي  تجديد  لعملية  التخطيط  إلى  األمر  يحتاج  المحددة، 
بغية  منها  القصوى  واالستفادة  العملية  هذه  وإدارة  مرفق  كل  مكونات 
االستخدام  وضمان  األدنى  الحد  إلى  العمل  عن  التوقف  وقت  تقليص 

األمثل للموارد. 

وقد ظل تركيز أنشطة دعم مرافق نظام الرصد الدولي في عام 2019 
تلك  استهدفت  كما  البيانات.  تدفق  انقطاع  دون  الحيلولة  على  منصّبًا 
المحطات  وتجديد  والتصحيحية  الوقائية  الصيانة  تحسين  األنشطة 
جهودها  اللجنة  وواصلت  العمرية.  دوراتها  نهاية  بلوغها  لدى  ومكوناتها 
الرامية إلى إيجاد وتنفيذ حلول هندسية بغية تحسين متانة مرافق النظام 

المذكور وقدرتها على الصمود. 

في  لألعطال  الجذرية  األسباب  تحديد  في  تقدماً  اللجنة  أحرزت  وقد 
إلى  أدت  التي  األنشطة،  بعض  وشملت  الدولي.  الرصد  نظام  محطات 
من  والحماية  للطاقة  التحتية  البنى  تحديث  البيانات،  توافر  تحسين 
للمعدات،  القياسي  والتوحيد  للمحطات،  األساسية  والهياكل  الصواعق 
الرصد  محطات  في  الغيار  قطع  جاهزية  من  األمثل  المستوى  وتحقيق 
الدولي، وتنظيم دورات تدريبية فنية معززة ومستهدفة لمشغلي المحطات. 

وستواصل اللجنة تعزيز ممارسات الصيانة الوقائية حيثما أمكن ذلك.

ويتطلب تحقيق التشغيل األمثل للمحطات وتعزيز أدائها إجراء تحسينات 
ولذلك،  الصمود.  البيانات وموثوقيتها وقدرتها على  مستمرة على جودة 
واصلت اللجنة التشديد على ضمان الجودة ومراقبتها، ورصد صالحية 
المعدات للتشغيل وأنشطة معايرة مرافق نظام الرصد الدولي )الضرورية 
وتسهم  تكنولوجياته.  وتحسين  المرصودة(،  لإلشارات  الموثوق  للتفسير 
وصالحيته  الرصد  نظام  مصداقية  على  الحفاظ  في  األنشطة  هذه 

التكنولوجية. 

اللوجستيات

اللوجستي المركزي في عام 2019 وجعلت مركًزا  الدعم  أنشئت وظيفة 
جميع  بين  المتكامل  اللوجستي  الدعم  تؤمن  حيث  والتجارب،  للخبرات 
األقسام. كما أن عمليتي إدارة وتشغيل مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب 
وظيفة  إطار  ضمن  تقعان  النمسا،  سابيرسدورف،  في  للمنظمة  التابع 

الدعم اللوجستي المركزي. 

المحطات  قابلية  مدى  تحليل  على  قدرتها  تطوير  اللجنة  واصلت  وقد 
للدعم من أجل تحسين التخطيط إلعادة تجهيزها بالمعدات واستدامتها، 
إجراء  النشاط  هذا  ويتضمن  إجماالً.  التشغيلي  توافرها  ضمان  مع 
تحليالت منتظمة الحتياجات المحطات من قطع الغيار، وشراء ما يكفي 
لبيانات  نماذج  وتصميم  للمعدات،  التشغيلي  العمر  دورة  مدى  على  منها 
معلومات  إلى  المستندة  التقارير  إعداد  اللجنة  وتواصل  استدامتها. 
بهدف  المصادر  مختلف  من  مستقاة  بيانات  وتدمج  تجارية،  استخبارية 

ضمان الرقابة ودعم عملية اتخاذ القرارات.

وقد طبقت إدارة تشكيل األنساق في نظام الرصد الدولي لضمان إخضاع 
التغييرات المقترحة في محطات نظام الرصد الدولي لتقييم صارم من 
التكاليف  المساهمة في خفض  وقدرتها على  تأثيرها  أجل معرفة مدى 
توافر  مستوى  تراجع  من  المتوقعة  غير  الحاالت  من  والحد  والجهود 
مرافق  أن  في  الشاملة  الثقَة  تعزز  المنفذة  التغييرات  أن  كما  البيانات. 

االتفاقات الخاصة بمرافق الرصد

اللجنة مكلفة بوضع إجراءات وأساس رسمي لتشغيل نظام الرصد الدولي 
أو  اتفاقات  إبرام  ذلك  ويشمل  المعاهدة.  نفاذ  بدء  قبل  مؤقتاً  تشغياًل 
التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدولي من أجل  ترتيبات مع الدول 
أو  التركيب  وأعمال  المواقع،  مسح  عمليات  مثل  معيَّنة  أنشطة  تنظيم 

التحسين، واالعتماد، واألنشطة الالحقة لالعتماد. 

وتحتاج اللجنة، بغية إنشاء نظام الرصد الدولي وإدامته بكفاءة وفعالية، 
إلى أن تستفيد استفادة كاملة من الحصانات التي تحق لها بصفتها منظمة 
فإنَّ  لذلك،  وتبعاً  والرسوم.  الضرائب  من  اإلعفاء  ذلك  في  بما  دولية، 
اتفاقات أو ترتيبات المرافق تنص )مع إجراء تغييرات حيثما كان مناسباً( 
على تطبيق االتفاقية الخاصة بامتيازات األمم المتحدة وحصاناتها على 
أنشطة اللجنة، أو تسرد صراحًة امتيازات اللجنة وحصاناتها. وقد يقتضي 
الرصد  نظام  أكثر من مرافق  أو  التي تستضيف مرفقاً  الدولة  ذلك من 
االمتيازات  تلك  لتفعيل  وطنية  تدابير  من  يلزم  ما  تعتمد  أن  الدولي 

والحصانات.

وفي عام 2019، واصلت اللجنة االهتمام بإبرام اتفاقات وترتيبات بشأن 
هذه  غياب  ويتسبب  الوطني.  الصعيد  على  ذلك  بعد  وتنفيذها  المرافق 
اآلليات القانونية في بعض الحاالت في تكبد تكاليف باهظة )بما في ذلك 
استدامة  تحقيق  في  كبيرة  تأخر  وحاالت  البشرية(  الموارد  على صعيد 
وحاالت  التكاليف  هذه  وتؤثر  المعتمدة.  الدولي  الرصد  نظام  مرافق 

التأخير سلباً على قدرة نظام التحقق على توفير البيانات. 

ومن بين الدول التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدولي البالغ عددها 
اللجنة،  مع  مرافق  ترتيبات  أو  اتفاقات  على  دولة   49 عت  وقَّ دولة،   89
اهتماماً  الدول  وتبدي  المفعول.  ساري  منها  وترتيباً  اتفاقاً   41 وأصبح 
في  حالياً  الجارية  المفاوضات  اختتام  ويؤمل  الموضوع،  بهذا  متزايداً 

المستقبل القريب، واستهالل مفاوضات مع دول أخرى قريباً.

األنشطة الالحقة لالعتماد

عقب اعتماد محطة ما وإدماجها في نظام الرصد الدولي، يتركز تشغيلها 
على تقديم بيانات رفيعة الجودة إلى مركز البيانات الدولي. 

بين  تُبرم  التكلفة  ثابتة  عقود  هي  لالعتماد  الالحقة  األنشطة  وعقود 
عمليات  العقود  هذه  وتشمل  المحطات.  لي  مشغِّ وبعض  اللجنة 
المحطات وشتى أنشطة الصيانة الوقائية. وفي عام 2019، بلغ مجموع 
لالعتماد  الالحقة  باألنشطة  يتصل  فيما  اللجنة   نفقات 
المتصلة  النفقات  المبلغ  هذا  ويشمل  أمريكّيًا.  دوالراً   19  595  994
نظام  مرافق  من  مرفقاً   181 يخص  فيما  لالعتماد  الالحقة  باألنشطة 

الرصد الدولي، بما فيها نظم غازات خاملة ومختبرات نويدات مشعة.

ويقدم كل مشغِّل محطة تقريراً شهرّيًا عن أداء األنشطة الالحقة لالعتماد، 
االمتثال  مدى  على  للوقوف  )األمانة(  المؤقتة  الفنية  األمانة  تستعرضه 
قياسّيًا  موحدة  معايير  اللجنة  وضعت  وقد  والصيانة.  التشغيل  لخطط 

لي المحطات وتقييمه. بشأن استعراض أداء مشغِّ

عقود  بموجب  م  تقدَّ التي  للخدمات  القياسي  التوحيد  اللجنة  وواصلت 
األنشطة الالحقة لالعتماد. وطلبت أن تتبع جميع مقترحات الميزانيات 
عام  نهاية  وبحلول  والصيانة.  التشغيل  لخطة  موحداً  نموذجاً  الجديدة 
أنشطة  بعقود  محطة مشمولة  كانت 130 محطة من أصل 165   ،2019
للتشغيل والصيانة وفق ذلك النموذج  الحقة لالعتماد قد قدمت خططاً 

الموحد.

استدامة األداء

من أجل الوفاء بمتطلبات التحقق التي نصت عليها المعاهدة وفي نفس 
الوقت حماية االستثمارات القائمة للجنة، يلزم اتباع نهج كلي في إنشاء 
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أعقبت عملية التجديد عملية إعادة االعتماد -IS31  )كازاخستان(.

الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي ال تزال تستوفي المواصفات التقنية 
لنظام الرصد الدولي وغيرها من متطلبات االعتماد.

بالمعدات  المتعلقة  والدعم  التوريد  عقود  إدارة  عمليات  استمرت  وقد 
ا في  والخدمات الالزمة لمرافق نظام الرصد الدولي بصفتها عنصراً مهّمً

استراتيجية االستدامة.

إجراءات  لتعزيز  المحطات  ومشغلي  الدول  مع  العمل  اللجنة  وواصلت 
شحن معدات النظام ومواده االستهالكية وضمان تخليصها الجمركي في 
وبدون رسوم جمركية. ومع ذلك، ظلت عمليات  الوقت المناسب ومجاناً 
ا وتستن زف الموارد.  الشحن والتخليص الجمركي تستغرق وقتاً طوياًل جّدً
من  ويحُد  النظام  الالزم إلصالح محطات  الوقت  زيادة  إلى  ذلك  ويؤدي 
توافر بيانات المحطات المعنية. ومن ثم، فقد واصلت اللجنة سعيها إلى 
بالمعدات  الدولي  الرصد  نظام  محطات  إمداد  لتحسين  تدابير  اتخاذ 

والمواد االستهالكية وتحسين توزيعها وتخزينها.

الصيانة

تقدم األمانة الدعم والمساعدة التقنية بشأن صيانة مرافق نظام الرصد 
من  العديد  عولج   ،2019 عام  وخالل  العالم.  أنحاء  جميع  في  الدولي 
طلبات الصيانة، بما في ذلك مشاكل قديمة العهد بشأن توافر البيانات 
في أربعة مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي. كما أجرت األمانة زيارات 
تابعاً  معتمداً  مرفقاً   11 إلى  والتصحيحية  الوقائية  الصيانة  ألغراض 
استمرار  إلى  المنخفض  الرقم  هذا  ويشير  الدولي.  الرصد  لنظام 
لي المحطات والمتعاقدين وغيرهم من مصادر الدعم  االعتماد على مشغِّ

ألداء مهام الصيانة تلك.

وواصلت اللجنة إبرام وإدارة عقود دعم طويلة األجل مع صانعي معدات 
نظام الرصد الدولي ومقدمي الدعم. واستُخدم بعض هذه العقود لمعالجة 
احتياجات الدعم فيما يخص التفتيش الموقعي. وإضافًة إلى ذلك، أبرمت 
المنظمة وأدارت عدداً من العقود اإلطارية مع مورِّدي المعدات والمواد 
والخدمات التقنية. ويضمن كال هذين النوعين من العقود إمكانية تقديم 
الدعم الضروري إلى محطات الرصد التابعة للنظام في الوقت المناسب 

وبطريقة فعالة.

نظام  مرافق  من  مرفق  أليِّ  األقرب  الجهة  هو  المحطة  ل  مشغِّ أنَّ  وبما 
الرصد الدولي، فهو األقدر على درء وقوع المشاكل في المحطات وكفالة 
حلها في الوقت المناسب عند وقوعها. وفي عام 2019، واصلت اللجنة 
لي المحطات. فإضافًة إلى تقديم التدريب  تعزيز القدرات التقنية لمشغِّ
للموظفين  العملي  التدريب  توفير  يجري  المحطات،  لي  لمشغِّ التقني 
المحليين خالل الزيارات التي يقوم بها موظفو األمانة للمحطات، وذلك 
إلى  المشاكل  لحل  فيينا  من  األمانة  موظفي  إلى سفر  الحاجة  لتقليص 

الحد األدنى.

في  محطة  بكل  الخاصة  ثة  والمحدَّ المستكملة  التقنية  الوثائق  وتسهم 
االستدامة الناجعة لمحطات نظام الرصد الدولي. وقد أُحرز مزيد من 

التقدم في عام 2019 في إعداد تلك الوثائق وتعهدها.

المحطات  لي  لمشغِّ التقني  التدريب  توفير  بين  الجمع  عملية  وأسهمت 
الوصول  أجل  من  واللجنة  لين  المشغِّ بين  التنسيق  تحسين  على  والعمل 
األمثل وتحسين خطط  المستوى  إلى  الالحقة لالعتماد  بعقود األنشطة 
لي  التشغيل والصيانة والمعلومات الخاصة بكل محطة في تعزيز قدرة مشغِّ
المحطات على االضطالع بمهام صيانة أكثر تعقيداً في محطاتهم. وهذا 

أمر ال بد منه الستدامة شبكة نظام الرصد الدولي وحسن أدائها.

تجديد المعدات

يقتضي بلوغ المرحلة النهائية من دورة عمر معدات مرافق نظام الرصد 
الدولي إبدال تلك المعدات )وهو ما يُعرف باسم إعادة الرسملة أو تجديد 
المعدات( والتخلص من المعدات البالية. وفي عام 2019، واصلت اللجنة 
لعمرها  المقررة  النهاية  بلغت  كلما  النظام  هذا  مرافق  مكونات  تجديد 

التشغيلي. 

لو المحطات، لدى إدارة عملية تجديد المعدات،  وقد راعت األمانة ومشغِّ
البيانات الخاصة بدورة العمر التشغيلي وتحليل األعطال وتقييم المخاطر 
الدولي  الرصد  إدارة تقادم شبكة نظام  في كل محطة على حدة. وبغية 
األولوية  إعطاء  اللجنة  واصلت  وجه،  أمثل  على  بها  المرتبطة  والموارد 
لتجديد المكونات التي ترتفع معدالت أعطالها أو المخاطر المتعلقة بها، 
توقف  فترات  حدوث  لها  تعطُّ يسبب  أن  يمكن  التي  المكونات  وتجديد 
متانتها  ثبتت  التي  المكونات  تجديد  أُرجئ  نفسه،  الوقت  وفي  طويلة. 
وموثوقيتها إلى ما بعد بلوغها نهاية دورة عمرها التشغيلي، حيثما كان ذلك 

مناسباً، من أجل تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة. 

وخالل عام 2019، كانت مشاريع كثيرة لتجديد معدات في مرافق معتمدة 
تابعة للنظام قيد اإلنجاز أو قد أنجزت. وقد تطلبت تلك المشاريع قدراً 
كبيراً من االستثمار في الموارد البشرية والمالية. وفي ست حاالت هي: 
محطة IS31 )كازاخستان( ومحطة IS32 )كينيا( ومحطة AS85 )االتحاد 
 RN33 الواليات المتحدة األمريكية( ومحطة( AS110 ومحطة )الروسي
)ألمانيا( ومحطة RN56 )االتحاد الروسي(، أعقبت عملية تجديد المعدات 
عملية إعادة اعتماد للتأكد من استمرار تلك المحطات في تلبية المتطلبات 
بعد إجراء عمليات تحديث  اعتماد  إعادة  عملية  أيضاً  التقنية. وأنجزت 
رئيسية لنظم غازات خاملة في ثالث محطات معتمدة للنويدات المشعة 
)هي: محطة RN68 )المملكة المتحدة( ومحطتا RN77 وRN79 )الواليات 
المتحدة األمريكية((، وعملية إعادة اعتماد لمختبري نويدات مشعة )هما: 

مختبر RL1 )األرجنتين( ومختبر RL12 )نيوزيلندا((.

الهندسية الحلول 

الرصد  نظام  بمرافق  الخاص  والتطوير  الهندسة  برنامج  يهدف 
وفعالية  ونوعيتها  البيانات  لتوافر  العام  المعدل  تحسين  إلى  الدولي 
الحلول  تصميم  خالل  من  وذلك  وأدائها،  النظام  هذا  شبكة  تكلفة 
هندسة  أعمال  ذ  وتُنفَّ وتنفيذها.  صالحيتها  من  والتحقق  الالزمة 
تعتمد  وهي  الدولي،  الرصد  نظام  محطات  عمر  دورة  طوال  النظم 
للوصالت  القياسي  التوحيد  خالل  من  مفتوحة  نظم  تصميم  على 
النظم  إلى تحسين  األعمال  تلك  وتهدف  النمائطي.  والتصميم  البينية 
وتشغيلها  لوجستّيًا  ودعمها  صيانتها  وإمكانية  المعدات  وموثوقية 
النظم  هندسة  والتطويرية  الهندسية  الحلول  وتراعي  واختبارها. 
مركز  في  البيانات  معالجة  مع  التفاعل  وتحسين  للمحطات  الشاملة 

الدولي. البيانات 

تطلبت  معقدة  تصليح  عمليات  عدة  اللجنة  أجرت   ،2019 عام  وفي 
بعض  تشغيل  إعادة  أجل  من  ضخمة  هندسية  بأعمال  القيام 
في عدة  والمعدات  التحتية  البنى  على  تحسينات  وأُدخلت  المحطات. 
أدائها  تحسين  بغية  الدولي  الرصد  لنظام  تابعة  معتمدة  مرافق 
تقليص  إلى  ترمي  هندسية  حلول  مت  ُعمِّ كما  الصمود.  على  وقدرتها 

بها. االرتقاء  عمليات  أثناء  المحطات  تعطل  فترات 
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نظام  مرافق  أداء  تحسين  إلى  الرامية  جهودها  اللجنة  وواصلت 
تقارير  تحليل  ساعد  وقد  الرصد.  وتكنولوجيات  الدولي  الرصد 
وراء  الرئيسية  األسباب  استبانة  على  المحطات  وأعطال  حوادث 
النظم  ألعطال  الالحق  التحليل  ساعد  أنه  كما  البيانات،  فقدان 
اللجنة  أجرت  خاص،  وبوجه  التعطل.  حاالت  عن  المسؤولة  الفرعية 
الفرعية  النظم  من  نظام  كل  تعطل  التجاهات  تحلياًل   2019 عام  في 
إجراء  واصلت  كما  الموجي.  الشكل  تكنولوجيات  بجميع  يتعلق  فيما 
يخص  فيما  الحوادث  عن  اإلبالغ  حاالت  إلى  استناداً  منهجي  تحليل 
الخاملة.  الغازات  ونظم  المشعة  النويدات  جسيمات  محطات 
وأسفرت محصلة تلك األنشطة عن مدخالت قيِّمة أفادت في تحديد 
لمحطات  المطلوبة  التحسينات  بتصميم  المتعلقة  األولويات 
تلك  صالحية  من  والتحقق  الدولي  الرصد  نظام  وتكنولوجيات 

وتنفيذها.  التحسينات 

 وركزت الجهود الهندسية التي بذلتها اللجنة في عام 2019 
على ما يلي:

القياس السيزمية 	  مواصلة إعداد إجراءات موحدة العتماد نوع نظم 
لتلك  الموقعية  والمعايرة  األولية  والمعايرة  األجهزة  وقبول  الصوتية 

النظم، بدعم من األوساط العلمية ومعاهد القياس الوطنية.

اعتماد نوع الجيل الجديد من المعدات السيزمية الصوتية.	 

والمقاييس 	  والمكاييل  للموازين  الدولي  المكتب  مع  التعاون  مواصلة 
بشأن علوم القياس المتعلقة بتكنولوجيات الرصد السيزمي الصوتي 

المستخدمة في نظام الرصد الدولي.

المضي قدماً في تطوير برامجيات الربط البيني النمطي للمحطات 	 
بنظام  الخاصة  والمعايرة  التوثق  متطلبات  بأحدث  اإليفاء  أجل  من 
الرصد الدولي، وتحسين متانة البرامجيات، وتحسين واجهات التمثيل 
بشأن  قيِّمة  بمعلومات  المحطات  لي  مشغِّ تزويد  وتعزيز  البياني، 

صالحية المعدات للتشغيل.

تطوير واختبار واعتماد مجموعة من الحلول الموحدة لنظم طاقة نظام 	 
الرصد الدولي بهدف تحسين توافر ونوعية الطاقة المستخدمة في 

محطات نظام الرصد الدولي.

في 	  الجوية  األرصاد  بيانات  لتسجيل  رقمية  حلول  نشر  مواصلة 
المحطات دون السمعية التابعة لنظام الرصد الدولي، من أجل تحسين 

توافر قياسات األرصاد الجوية ونوعيتها.

مواصلة بذل الجهود لضمان استدامة شبكة الرصد الصوتي المائي 	 
لتصميم/تصاميم  خيارات  واستبانة  المحطات  أداء  رصد  خالل  من 
النمائط. وقد استُبينت فكرة لتصميم نمائط هجينة لنهج أمثل إلتاحة 
الموجودة  للنظم  الفرعية  والمكونات  المنفردة  الُعقد  إمكانية إصالح 
النشر  مزايا  على  نفسه  الوقت  في  الحفاظ  مع  الماء،  سطح  تحت 
النماذج  الحالية. واستُبينت متطلبات  للنظم  ب واآلمن  المجرَّ الخطي 
األولية ومنصات االختبار المحتملة إلجراء اختبارات في بيئة البحر. 
ذات  والمكونات  الهندسية  الدراسة  اشتراء  عملية  في  تقدم  وأُحرز 

الصلة للتأكد من جدوى وضع مفهوم لعقدة نموذجية أوليَّة. 

المحسنة 	  الرقمية  البيانات  تنسيق  واجهة  تطوير  يتم  أن  المتوقع  من 
والتقليل  المرونة  تعزيز  أجل  من   )DDFI( المركزي  التسجيل  لمرفق 
للهيدروفون  الدولي  الرصد  محطات  في  البيانات  فقدان  من  أكثر 
إلجراء  إضافية  قدرات  تطوير  أيضاً  وسيجري  الصوتي.  المائي 
تشخيصات كاملة عن بُْعد لبرامجيات تشكيل أنساق البيانات الرقمية 
المشروع  هذا  ويشمل  الماء.  تحت سطح  الموجودة  والنظم   )DDFI(
على   )SSI( وبرامجيات   )DDFI( ببرامجيات  تتعلق  تطوير  أعمال 

السواء. 

باتباع 	  التالي  الجيل  من  الخاملة  الغازات  نظامي  تقييم  في  الشروع 
الختبارهما   2018 عام  في  أنشئت  التي  القبول  عملية  إرشادات 

ودمجهما.

وقد أدت هذه المبادرات إلى زيادة تحسين موثوقية مرافق نظام الرصد 
الشبكة  أداء  تعزيز  عن  أيضاً  وأسفرت  الصمود.  على  وقدرتها  الدولي 
الدولي على نحو يسهم في إطالة دورات  الرصد  وتمتين محطات نظام 
عمرها التشغيلي واحتواء مخاطر وقوع أعطال تؤثر على توافر البيانات. 
كما أدت تلك المبادرات إلى تحسين جودة معالجة البيانات وجودة منتجات 

البيانات.

 برامجيات
 تشكيل أنساق

 البيانات
 الرقمية

 النظام العاملي
 لتحديد
املواقع

 ختم التوقيت اخلاص بالنظام العاملي لتحديد املواقع

ِخَزاَنة وأذرع للبناء

 برامجيات الربط
 البيني النمطي اخلاصة

 مبنظمة معاهدة
 احلظر الشامل

للتجارب النووية

SSI(s)

UPS

 بيانات رقمية أولية مستمدة
 من كابالت األلياف الضوئية

 اخلاصة بالنظم املغمورة

 مراقبة الكابالت الكهربائية
 يف النظم املغمورة من

 الشاطئ

 بيانات
 ومراقبة

مراقبة مراقبة

 CD1.1 بيانات مستمرة
 موثقة مرسلة إلى جهاز
 (أجهزة) توجيه األقمار

 الصناعية

أجهزة إنذار  

رسم تخطيطي عالي المستوى لتدفق البيانات داخل مرفق التسجيل المركزي الخاص بمحطات مساميع )هيدروفونات( الرصد الصوتي المائي.
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الشبكة السيزمية المساعدة

السيزمي  الرصد  محطات  تشغيل  رصد   2019 عام  في  اللجنة  واصلت 
من  البيانات  توافر  معدل  على  وحوفظ  استدامتها.  ومدى  المساعدة 

المحطات السيزمية المساعدة خالل السنة.

من  محطة  كل  لتشغيل  العادية  التكاليف  تتحمل  بأن  المعاهدة  وتقضي 
محطات الرصد السيزمي المساعدة وصيانتها، بما في ذلك تكاليف األمن 
المادي، الدولُة المضيفة لتلك المحطة. غير أن الممارسة العملية أظهرت 
المساعدة  السيزمية  المحطات  فيما يخص  كبيراً  أن ذلك يشكل تحدياً 
التي توجد في بلدان نامية وال تنتمي إلى “شبكة أم” لها برنامج صيانة 

راسخ. 

السيزمية  المحطات  تستضيف  التي  الدول  تشجع  اللجنة  فتئت  وما 
متعلقة  مشاكل  أو  التصميم  في  قصور  أوجه  من  تعاني  التي  المساعدة 
محطاتها  ترقية  تكاليف  سداد  على  قدرتها  استعراض  على  بالتقادم 
واستدامتها. غير أن الحصول على المستوى المناسب من الدعم التقني 

والمالي ال يزال أمراً صعباً بالنسبة لعدة دول مضيفة.

استدامة  عملية  دعم  األوروبي  االتحاد  واصل  الموقف،  هذا  ولمعالجة 
محطات الرصد السيزمي المساعدة التي تستضيفها بلدان نامية أو بلدان 
إجراءات إلعادة  اتخاذ  تلك  الدعم  مبادرة  انتقالية. وتشمل  بمرحلة  تمر 
الالزمة  واألموال  النقل  وسائل  وتوفير  التشغيل  حالة  إلى  المحطات 
لالستعانة بموظفين إضافيين في األمانة بغرض تقديم الدعم التقني لها. 
وواصلت اللجنة مناقشاتها مع دول أخرى تتضمن شبكاتها األم عدداً من 

محطات الرصد السيزمي المساعدة من أجل اتخاذ ترتيبات مماثلة. 

ضمان الجودة

تُولي اللجنة، عالوة على حرصها على تحسين أداء شتى المحطات، أهمية 
عظيمة لكفالة موثوقية شبكة نظام الرصد الدولي ككل. لذا، ظل تركيز 

عملية الصيانة التصحيحية في AS120  )زمبابوي( بتمويل من االتحاد األوروبي.عملية الصيانة التصحيحية في AS030  )إثيوبيا( بتمويل من االتحاد األوروبي.

أنشطتها الهندسية والتطويرية في عام 2019 منصّبًا على تدابير التيقن 
من البيانات والمعايرة. 

بالمعايرة.  الخاصة  منهجياتها  تطوير  في  المضي  إلى  اللجنة  وعمدت 
فأنشأت، على وجه التحديد، قدرة معايرة دون صوتية في الموقع في أربع 
محطات دون صوتية خالل عام 2019 )محطة IS1 )األرجنتين(، ومحطة 
IS31 )كازاخستان(، ومحطة IS32 )كينيا(، ومحطة IS48 )تونس((. كما 
السيزمي  الرصد  لمحطات  المقررة  المعايرة  عمليات  اللجنة  واصلت 
الطور  ومحطات  السمعي  دون  الرصد  ومحطات  والمساعدة  الرئيسية 
البيني القياسي  الثالثي، وحققت تقدماً في نشر نميطة المعايرة للربط 

للمحطات على نطاق الشبكة السيزمية التابعة لنظام الرصد الدولي.

د وترصد البارامترات  ا في نظام التحقق ألنها تحدِّ وتؤدي المعايرة دوراً مهّمً
الدولي  الرصد  نظام  مرافق  تسجلها  التي  اإلشارات  لتفسير  الالزمة 
تفسيراً سليماً. ويتحقق ذلك من خالل القياس المباشر أو المقارنة بمعيار 

معيَّن.

وفي إطار برنامج ضمان ومراقبة جودة مختبرات النويدات المشعة، قيَّمت 
الكفاءة  اختبار  تمرين  وأجرت  لعام 2018،  الكفاءة  اختبار  تمرين  اللجنة 
النويدات  بزيارة رقابية إلى مختبر  اللجنة أيضاً  لعام 2019. واضطلعت 

المشعة RL9 )إسرائيل(.

تحليل  قدرات  يخص  فيما  الجودة  ومراقبة  ضمان  أنشطة  وتواصلت 
الغازات الخاملة؛ وذلك من خالل إجراء تمرينين للمقارنة بين القدرات 

على تحليل تلك الغازات لدى مختبرات النويدات المشعة.
الدولي، في ظل تناميها  البيانات في شبكة نظام الرصد  وضمان توافر 
أصحاب  جميع  أنَّ  إالَّ  الصعوبة.  بالغة  مهمة  أيضاً،  تقادمها  مع  الدائم 
والدول  والمتعاقدين  المضيفة  والدول  المحطات  لي  من مشغِّ المصلحة، 
عة واللجنة، عملوا بجد، من خالل تعاونهم الوثيق، على كفالة األداء  الموقِّ

القوي والفعال للشبكة.



ت  سمــــــــــا
تكنولوجيات 

الرصـــــــــد 
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محطة رصد سيزمي صفيفية رئيسية

محطة رصد سيزمي رئيسية ثالثية املكونات

محطة رصد سيزمي صفيفية مساعدة

محطة رصد سيزمي مساعدة ثالثية املكونات

مثال للشكل الموجي السيزمي. 

محطات الرصد السيزمي

يتمثل الهدف من الرصد السيزمي في كشف التفجيرات النووية في باطن 
األرض وتحديد مواقعها. فالزالزل وغيرها من األحداث الطبيعية، وكذلك 
األحداث البشرية المنشأ، تولِّد نوعين رئيسيين من الموجات السيزمية، 
أسرع  الدفينة  والموجات  السطحية.  والموجات  الدفينة  الموجات  هما 
وتنتقل عبر باطن األرض، في حين أنَّ الموجات السطحية أبطأ وتنتقل 
على سطح األرض. ويُنظر عند التحليل في نوعْي الموجات كليهما، بغية 

دة عن حدث معيَّن. جمع معلومات محدَّ

والتكنولوجيا السيزمية بالغة الكفاءة في كشف أيِّ تفجير نووي يُشتبه في 
وقوعه، ألنَّ الموجات السيزمية تنتقل سريعاً ويمكن تسجيلها في غضون 
الرصد  محطات  من  الواردة  البيانات  ر  وتوفِّ الحدث.  وقوع  من  دقائق 
السيزمي التابعة لنظام الرصد الدولي معلومات عن مكان التفجير النووي 
الباطني المشتبه في وقوعه، وتساعد على تحديد المنطقة التي ينبغي أن 

يُجرى فيها تفتيش موقعي. 

ويتألف نظام الرصد الدولي من محطات رصد سيزمي رئيسية ومساعدة. 
وترِسل محطات الرصد السيزمي الرئيسية بيانات مستمرة في وقت شبه 
ا محطات الرصد السيزمي المساعدة  آني إلى مركز البيانات الدولي. أمَّ

ر البيانات عندما يطلبها مركز البيانات الدولي.  فتوفِّ

الدولي عادًة من  الرصد  لنظام  التابعة  السيزمي  الرصد  وتتألف محطة 
األرضية،  الحركة  لقياس  سيزمي  مقياس  هي:  أساسية،  أجزاء  ثالثة 
ونظام لتسجيل البيانات رقمّيًا مع تحديد زمنها بدقة، ووصلة بينية لنظام 

اتصاالت.

ويمكن أن تكون محطة الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدولي إما 
ثالثية المكونات أو محطة صفائف. وتسجل المحطة الثالثية المكونات 
الحركة األرضية العريضة النطاق الترددي في ثالثة اتجاهات متعامدة. 
وتتألف محطة الرصد السيزمي الصفيفية عموماً من عدة أجهزة لقياس 
النطاق  وعريضة  المكونات  ثالثية  وأجهزة  األمد  القصيرة  االهتزازات 
الترددي ومنفصلة مكانّيًا. وتتألف الشبكة السيزمية الرئيسية في معظمها 
من محطات صفائف )30 محطة من أصل 50 محطة(، في حين تتألف 
المكونات  ثالثية  من محطات  معظمها  في  المساعدة  السيزمية  الشبكة 

)112 محطة من أصل 120 محطة(.  
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محطات الرصد دون السمعي 

دون  الواقعة  للغاية  المنخفضة  الترددات  ذات  الصوتية  الموجات  ى  تُسمَّ
وتَنتُج  سمعية.  دون  موجات  البشرية  لألذن  المسموعة  الترددات  نطاق 
الطبيعية  المصادر  من  متنوعة  مجموعة  عن  السمعية  دون  الموجات 
الجوي  الغالف  في  النووية  االنفجارات  تولِّد  أن  ويمكن  والبشرية. 
دون  موجاٍت  األرض  سطح  من  القريبة  الباطنية  النووية  واالنفجارات 
سمعية يمكن أن تكشفها شبكة الرصد دون السمعي التابعة لنظام الرصد 

الدولي.

وتُسبِّب الموجات دون السمعية تغيرات دقيقة في الضغط الجوي تقاس 
أن  السمعية  دون  للموجات  ويمكن  الدقيقة.  الجوي  الضغط  بمقاييس 
تقطع مسافات طويلة دون أن تتبدد كثيراً، ولذا فإنَّ الرصد دون السمعي 
وتحديد  الجوي  الغالف  في  النووية  التفجيرات  لكشف  مفيدة  تقنية 
مواقعها. وإضافًة إلى ذلك، بما أن التفجيرات النووية الباطنية تولِّد أيضاً 
موجات دون سمعية، فإنَّ الجمع بين استخدام التكنولوجيا دون السمعية 
استبانة  على  الدولي  الرصد  نظام  قدرة  ز  يعزِّ السيزمية  والتكنولوجيا 

التجارب الباطنية المحتملة.

وتوجد المحطات دون السمعية التابعة لنظام الرصد الدولي في مجموعة 
وانتهاًء  المطيرة  االستوائية  بالغابات  ابتداًء  البيئات،  من  التنوع  واسعة 
بالجزر النائية التي تجتاحها الرياح والجروف الجليدية القطبية. إالَّ أنَّ 
الموقع المثالي لنشر المحطات دون السمعية هو داخل الغابات الكثيفة، 
حيث تكون محمية من الرياح السائدة، أو في موقع يوجد فيه أقل قدر 

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

التابعة  السمعي  دون  الرصد  )أو صفيفة(  محطة  تَستخدم  العادة،  وفي 
لنظام الرصد الدولي عدة عناصر من الصفائف دون السمعية المرتَّبة في 
أنماط هندسية شتى، ومحطة لألرصاد الجوية، ونظاماً للحد من ضوضاء 
الرياح، ومرفقاً مركزّيًا لمعالجة البيانات، ونظام اتصاالت لبث البيانات. 

محطة رصد دون سمعي

مثال للشكل الموجي دون السمعي. 
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محطة رصد صوتي مائي (من الطور الثالثي)

محطة رصد صوتي مائي (مسماع مائي)

 مثال للشكل الموجي الصوتي المائي، صورة طيفية 
لصوت حوت المحيط الهادئ. 

محطات الرصد الصوتي المائي

تولِّد التفجيرات النووية التي تُجرى تحت سطح الماء، أو في الجو بالقرب 
من سطح المحيط، أو في باطن األرض بالقرب من سواحل المحيطات، 
موجات صوتية يمكن أن ترصدها شبكة الرصد الصوتي المائي التابعة 

لنظام الرصد الدولي.

ويشمل الرصد الصوتي المائي تسجيل اإلشارات التي تدل على تغيرات 
في ضغط المياه تنتجها الموجات الصوتية في الماء. ونظراً لكفاءة انتقال 
الصغيرة  اإلشارات  عن  حتى  بسهولة  الكشف  يمكن  الماء،  في  الصوت 
معظم  لرصد  محطة   11 تكفي   ، ثمَّ ومن  بعيدة.  مسافات  من  نسبّيًا 

محيطات العالم.

محطات  هما:  المائي،  الصوتي  الرصد  محطات  من  نوعان  وهناك 
المساميع المائية المغمورة تحت الماء، ومحطات الطور الثالثي المقامة 
على الجزر أو السواحل. ومحطات المساميع المائية المغمورة تحت الماء 
هي من أصعب محطات الرصد بناًء وأكثرها تكلفة؛ إذ يجب أن تصميمها 
بحيث تؤدي وظيفتها في بيئات مناوئة إلى أقصى حد، وأن تكون قادرة 
ل درجات حرارة قريبة من نقطة التجمد والضغط الهائل والتآكل  على تحمُّ

بفعل الملوحة. 

ونشر األجزاء المغمورة من محطة المساميع المائية )أي وضع المساميع 
سفن،  استئجار  يتطلب  فهو  معقدة.  عملية  هو  الكابالت(  ومد  المائية 
ومعدات  مواد  واستخدام  الماء،  تحت  النطاق  واسعة  بأعمال  والقيام 

مة خصيصاً لهذه األغراض. مصمَّ
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محطات رصد جسيمات النويدات المشعة 

الموجي  الشكل  تكنولوجيات  المشعة  النويدات  رصد  تكنولوجيا  ل  تكمِّ
هي  وهذه  المعاهدة.  بموجب  التحقق  نظام  في  المستخدمة  الثالثي 
التكنولوجيا الوحيدة القادرة على تأكيد ما إذا كان االنفجار الذي ُرصد 
وتم تحديد مكانه بواسطة أساليب الشكل الموجي يدل على حدوث تجربة 
نووية. وتوفر هذه التكنولوجيا وسيلة الستبانة الدليل الواضح الذي يشير 

وجوده إلى احتمال حدوث انتهاك للمعاهدة.

النويدات  المشعة جسيمات  النويدات  وتكشف محطات رصد   -65-1
المشعة الموجودة في الهواء. وتحتوي كل محطة على جهاز ألخذ عينات 
الهواء ومعدات للكشف وحواسيب وتجهيزات اتصاالت. وفي جهاز أخذ 
التي  الجسيمات  بمعظم  يحتفظ  عبْر مرشح  الهواء  ر  يُمرَّ الهواء،  عينات 
حات المستخدمة، وتُرَسل أطياف أشعة غاما  تصل إليه. وتُفحص المرشِّ

الناتجة من هذا الفحص إلى مركز البيانات الدولي في فيينا لتحليلها. 

نظام كشف الغازات الخاملة

النويدات  محطات جسيمات  من  محطة   40 تكون  أن  المعاهدة  تشترط 
المشعة - التابعة لنظام الرصد الدولي والبالغ عددها 80 محطة - قادرة 
المشعة  األشكال  عن  الكشف  على  المعاهدة،  سريان  بدء  عند  أيضاً، 
لغازات خاملة معيَّنة مثل الزينون واألرغون. ولذلك، استُحدثت نظم كشف 
خاصة، ويجري نشرها واختبارها في شبكة رصد النويدات المشعة، قبل 

إدماجها في إطار العمليات الروتينية. 

والغازات الخاملة عديمة النشاط ونادراً ما تتفاعل مع غيرها من العناصر 
نظائر  عدة  األخرى،  العناصر  مثل  مثلها  الخاملة،  وللغازات  الكيميائية. 
متنوعة موجودة في الطبيعة، بعضها غير مستقر وتصدر منه إشعاعات. 
وهناك أيضاً نظائر مشعة للغازات الخاملة ال توجد في الطبيعة وال يمكن 
أن تنتج إالَّ عن تفاعالت نووية. وتتسم أربعة نظائر لغاز الزينون الخامل، 
بحكم خواصها النووية، بأهمية خاصة بالنسبة لكشف التفجيرات النووية. 
موقع محكم  أُجري في  نووي  تفجير  الصادر عن  المشع  للزينون  ويمكن 
اإلغالق في باطن األرض أن يتسرب من خالل طبقات الصخور وينطلق 

إلى الغالف الجوي ويُرصد الحقاً على بعد آالف الكيلومترات. 

الدولي  الرصد  لنظام  التابعة  الخاملة  الغازات  كشف  نظم  كل  وتعمل 
الهواء في جهاز تنقية يحتوي على فحم حيث  بطريقة متشابهة. فيُضخ 

ة والغازات اخلاملة محطة رصد جلسيمات النويدات املشَعّ

ة مختبر للنويدات املشَعّ

ة محطة رصد جلسيمات النويدات املشَعّ

مثال ألطياف غاما. 
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الماء  وبخار  الغبار  مثل  ثات،  الملوِّ أنواع  مختلف  وتُزال  الزينون.  يُعزل 
والعناصر الكيميائية األخرى. ويحتوي الهواء الناتج من ذلك على الزينون 
بشكليه المستقر وغير المستقر )أي المشع( بدرجات تركيز أعلى. ويقاس 
الناتج إلى  النشاط اإلشعاعي للزينون المعزول والمركز، ويُرسل الطيف 

مركز البيانات الدولي إلجراء مزيد من التحليل.

مختبرات النويدات المشعة 

يدعم ستة عشر مختبراً للنويدات المشعة، يقع كل منها في دولة مختلفة، 
شبكة محطات رصد النويدات المشعة التابعة لنظام الرصد الدولي. وتقوم 
هذه المختبرات بدور مهم في تأكيد صحة النتائج الواردة من محطة تابعة 
تأكيد وجود نواتج انشطارية أو نواتج  الدولي، وخصوصاً  لنظام الرصد 
تنشيطية يمكن أن تدل على حدوث تجربة نووية. وعالوة على ذلك، تسهم 
تلك المختبرات في مراقبة جودة القياسات التي تتم في المحطات وتقييم 
من  الواردة  الروتينية  للعينات  المنتظم  التحليل  طريق  عن  الشبكة  أداء 
جميع محطات النظام المعتمدة. وتقوم هذه المختبرات العالمية المستوى 
كذلك بتحليل أنواع أخرى من العينات، مثل العينات التي تُجمع أثناء مسح 

موقع المحطة أو اعتمادها.

وتُعتمد مختبرات النويدات المشعة وفق شروط صارمة من حيث قدرتها 
النتائج التي  على تحليل أطياف أشعة غاما. وتؤكد عملية االعتماد دقة 
التمارين  في  أيضاً  المختبرات  المختبر وصحتها. وتشارك هذه  يقدمها 
بدأ  ذلك،  إلى  وإضافًة  اللجنة.  تنظمها  التي  الكفاءة  الختبار  السنوية 
في عام 2014 اعتماد قدرات مختبرات النويدات المشعة التابعة لنظام 

الرصد الدولي على تحليل الغازات الخاملة. 

مختبر النويدات المشعة في جنوب أفريقيا )ZAL14( –  باب درع التشغيل.

مثال لنمذجة االنتقال في الغالف الجوي. مثال ألطياف بيتا - غاما.



مرفق االتصاالت 
العالمي



أبرز األنشطة
لمرفق  مرتفع  تشغييل  توافر  معدل  عىل  اإلبقاء 
بىن  إىل  االنتقال  طريق  عن  العالمي  االتصاالت 

تحتية جديدة 

البيانات  من  غيغابايت   ٢٥ متوسطه  ما  بث 
والمنتجات يوميًا 

تشغيل الجيل الثالث من مرفق االتصاالت العالمي 
للفرتة ٢٠1٨-٢٠٢٨

تكنولوجيات  من  توليفة  العالمي  االتصاالت  مرفق  يستخدم 
والخلوية  الساتلية  االتصال  وصالت  ذلك  في  بما  االتصاالت، 
مرافق  تمكين  أجل  من  األرضية،  والوصالت  اإلنترنت  ووصالت 
تبادل  من  العالم  أنحاء  شتى  في  والدول  الدولي  الرصد  نظام 
البيانات مع اللجنة. وهو يتولى أواًل نقل البيانات الخام في وقت 
شبه آني من مرافق نظام الرصد الدولي إلى مركز البيانات الدولي 
في فيينا لمعالجتها وتحليلها. ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع البيانات 
للمعاهدة  االمتثال  من  بالتحقق  الصلة  ذات  والتقارير  لة  المحلَّ
لي المحطات  عة. ويتزايد استخدام اللجنة ومشغِّ على الدول الموقِّ
لمرفق االتصاالت العالمي كوسيلة لرصد ومراقبة محطات نظام 

الرصد الدولي عن ُبعد.

وقد بدأ تشغيل الجيل الثالث الحالي من مرفق االتصاالت العالمي 
وصالت  تعمل  أن  ويتعين  جديد.  متعاقد  يد  على   ٢٠١٨ عام  في 
توافر  بمعدل  العالمي  االتصاالت  لمرفق  المختلفة  االتصاالت 
وصالت  تعمل  أن  ن  يتعيَّ بينما  المائة،  في   ٩٩.٥ قدره  تشغيلي 
المائة.  توافر تشغيلي قدره ٩٩.٩٥ في  اتصاالته األرضية بمعدل 
من  البيانات  ينقل  أن  العالمي  االتصاالت  مرفق  على  ن  ويتعيَّ
المرِسل إلى المستقِبل في غضون ثوان. وهو يستخدم توقيعات 
ولم  صحيحة  المنقولة  البيانات  أنَّ  من  للتيقن  رقمية  ومفاتيح 

ُيعبث بها.
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التكنولوجيا 

عة  يمكن لمرافق نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي والدول الموقِّ
بالنسبة  ثابتة  تجارية  سواتل  عدة  من  واحد  خالل  من  البيانات  تبادل 
الفتحة  ذات  المحلية  األرضية  الطرفية  محطاتها  طريق  عن  لألرض 
القطبين  عدا  العالم  مناطق  السواتل جميع  هذه  وتغطي  ا.  جّدً الصغيرة 
ه السواتل البيانات المرَسلة إلى محاور اتصاالت  الشمالي والجنوبي. وتوجِّ
على األرض، ثم تُرَسل البيانات إلى مركز البيانات الدولي بواسطة وصالت 
أرضية. وتُستكمل هذه الشبكة بشبكات فرعية مستقلة تستخدم مجموعة 
متنوعة من تكنولوجيات االتصاالت لنقل البيانات من مرافق نظام الرصد 
الدولي إلى ُعَقد االتصاالت الوطنية لكل منها المتصلة بمرفق االتصاالت 

ل البيانات من هناك إلى مركز البيانات الدولي. العالمي، حيث تُحوَّ

ويمكن لتكنولوجيات أخرى، مثل الشبكات الشاملة ذات النطاق الترددي 
العريض أو الجيل الثالث/الرابع أو الشبكات الخصوصية االفتراضية، أن 
توفر وسيلة اتصال بديلة في األحوال التي تكون فيها المحطات الطرفية 
ا غير مستخدمة أو غير عاملة بعد. وتَستخدم  ذات الفتحة الصغيرة جّدً
الشبكة الخصوصية االفتراضية شبكات االتصاالت القائمة لبث البيانات 
االفتراضية  الخصوصية  الشبكات  معظم  وتَستخدم  خصوصي.  بشكل 
لمرفق االتصاالت العالمي البنية التحتية العمومية األساسية لإلنترنت إلى 
المتخصصة لدعم االتصاالت  البروتوكوالت  جانب مجموعة متنوعة من 
المشفرة المأمونة. وتُستخدم الشبكات الخصوصية االفتراضية أيضاً في 
بعض المواقع لتوفير وصلة احتياطية لالتصاالت في حالة تعطل وصلة 
األرضية.  الوصلة  أو  ا  جّدً الصغيرة  الفتحة  ذات  الطرفية  المحطات 
وبالنسبة لمراكز البيانات الوطنية التي تمتلك بنية إنترنت تحتية صالحة 
لالستخدام، يُوصى بتلقي البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي 

عن طريق شبكة خصوصية افتراضية.

وفي نهاية عام 2019، كانت شبكة مرفق االتصاالت العالمي تضم 264 
رئيسية  206 وصالت  هناك  الوصالت،  تلك  بين  ومن  احتياطية.  وصلة 
ا تدعمها وصالت من الجيل الثالث  لمحطات طرفية ذات فتحة صغيرة جّدً

)117 وصلة(، أو شبكة شاملة ذات نطاق ترددي عريض )77 وصلة(، أو 
فتحة  ذات  طرفية  محطة  أو  وصالت(،   6( افتراضية  شبكة خصوصية 
خصوصية  شبكة  وصلة   41 أيضاً  وهناك  وصالت(.   6( ا  جّدً صغيرة 
الشبكات الخصوصية  دة بوصالت احتياطية من وصالت  افتراضية مزوَّ
دة بوصالت احتياطية من  االفتراضية أو الجيل الثالث، و10 وصالت مزوَّ
الترددي  النطاق  ذات  الشاملة  والشبكة  الرئيسية  الثالث  الجيل  وصالت 
البروتوكوالت.  المتعدد  الوسوم  لمبدل  أرضية  وصالت  و7  العريض، 
من  وصلة   71 المعاهدة  على  عة  موقِّ دول   10 تُشغِّل  ذلك،  إلى  وإضافًة 
القارة  في  لالتصاالت  وصالت  و6  المستقلة،  الفرعية  الشبكة  وصالت 
إحدى  إلى  الدولي  الرصد  نظام  بيانات  نقل  أجل  من  الجنوبية  القطبية 
الشبكات مجتمعة  وتمتلك  الدولي.  االتصاالت  مرفق  مع  االتصال  نقاط 
البيانات  البيانات من مركز  لنقل  اتصاالت مختلفة  أكثر من 600 وصلة 

الدولي وإليه.

العمليات

للهدف  العالمي  االتصاالت  مرفق  متعاقد  امتثال  مدى  اللجنة  تقيس 
التشغيلي المحدد بمعدل توافر تشغيلي قدره 99.5 في المائة في السنة 
الواحدة باستخدام رقم توافر لمدة 12 شهراً متتالياً. وفي عام 2019، كان 
التوافر  معدل  كان  حين  في  المائة.  في   98.32 المطلق  التوافر  معدل 

المعدل للجيل الثالث من مرفق االتصاالت العالمي 99.93 في المائة.

ويُحسب رقم 25 غيغابايت من البيانات يومياً من نظم رصد الجيل الثالث 
من مرفق االتصاالت العالمي على أساس تصفية جميع البيانات التي تمر 
إلى أجهزة االستقبال في مركز البيانات الدولي عن طريق كل واحد من 
مرفق  ومنتجات  بيانات  نقل  في  المستخدمة  والبروتوكوالت  الموانئ 
االتصاالت العالمي. ويستبعد من هذا الرقم تحديداً موارد إدارة الشبكة 
واستخدام وصالت مرفق االتصاالت العالمي لنقل البيانات مباشرة بين 

المحطات ومراكز البيانات الوطنية.

التغطية الساتلية للجيل الثالث من مرفق االتصاالت العالمي
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تركيب الجيل الثالث من مرفق االتصاالت العالمي على سطح مركز فيينا الدولي )النمسا(. 



مركز البيانات 
الدولي



أبرز األنشطة
معاهدة  لمنظمة  متكامل  عمليات  مركز  إنشاء 

الحظر الشامل للتجارب النووية/األمانة 

مركز  تشغيل  من  كجزء  الرابعة  التجربة  إجراء 
البيانات الدويل بموجب اإلطار الخاص برصد أداء 

األمانة واختباره 

تحسين برامجية مركز البيانات الدويل

يتولى مركز البيانات الدولي تشغيل نظام الرصد الدولي ومرفق 
محطات  من  الواردة  البيانات  بجمع  فيقوم  العالمي.  االتصاالت 
تلك  ومعالجة  المشعة  النويدات  ومختبرات  الدولي  الرصد  نظام 
البيانات وتحليلها؛ ثم يتيح بعد ذلك تلك البيانات ومنتجات المركز 
عة من أجل تقييمها. وإضافًة إلى ذلك، يقدم مركز  للدول الموقِّ

عة. ا للدول الموقِّ البيانات الدولي خدمات تقنية ودعمًا تقنّيً

دعم  نظام  الدولي  البيانات  مركز  في  اللجنة  استحدثت  وقد 
من  عالية  درجة  ضمان  بغية  للشبكات  كاماًل  ا   احتياطّيً
ر القدرة على  التوافر لموارده. ولدى اللجنة نظام تخزين ضخم يوفِّ
الخاصة  البيانات  ا  حالّيً ويغطي  كلها،  التحقق  بيانات   حفظ 
المستخدمة في تشغيل  البرامجيات  ١٥ سنة. ومعظم  بأكثر من 
التحقق  نظام  أجل  من  تحديدًا  مستحدثة  الدولي  البيانات  مركز 

الخاص بالمعاهدة. 
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المنتجات االعتيادية لمركز البيانات الدولي

العمليات: من البيانات الخام إلى المنتجات النهائية

األحداث السيزمية والصوتية المائية ودون السمعية

الرصد  نظام  يجمعها  التي  البيانات  الدولي  البيانات  مركز  يعالج 
المعروف  األول،  البيانات  ومنتَج  فيينا.  إلى  وصولها  فور  الدولي 
تقرير  عن  عبارة  هو   ،)SEL1( النمطية-1  األحداث  قائمة  باسم 
الموجي  الشكل  أحداث  يسرد  الموجي  الشكل  لبيانات  مؤتمت 
الرئيسية  السيزمي  الرصد  محطات  سجلتها  التي  األولية 
غضون  في  التقرير  هذا  ويُنَجز  المائي.  الصوتي  الرصد  ومحطات 

المحطة. في  البيانات  تسجيل  من  واحدة  ساعة 

الشكل  بأحداث  اكتماالً  أكثر  قائمة  الدولي  البيانات  مركز  ويُصِدر 
أربع  بعد   ،)SEL2( النمطية-2  األحداث  قائمة  وهي  الموجي، 
بيانات  القائمة  هذه  وتستخدم  البيانات.  تسجيل  من  ساعات 
جانب  إلى  المساعدة،  السيزمي  الرصد  محطات  من  ترد  إضافية 
شكل  بيانات  وأيِّ  السمعي  دون  الرصد  محطات  من  ترد  بيانات 
يفرز  أخريين،  ساعتين  مضي  وبعد  بعد.  فيما  ترد  أخرى  موجي 
المؤتمتة  نة  المحسَّ النهائية  القائمة  الدولي  البيانات  مركز 
النمطية-3  األحداث  قائمة  وهي  الموجي،  الشكل  ألحداث 
تصل  إضافية  موجي  شكل  بيانات  أيَّ  تتضمن  التي   ،)SEL3(
للمواعيد  وفقاً  تُنتَج  المؤتمتة  المنتجات  هذه  وجميع  متأخرة. 

المعاهدة. نفاذ  بدء  عند  فيها  مطلوبة  ستكون  التي 

الشكل  أحداث  الحقاً  الدولي  البيانات  مركز  محللو  ويستعرض 
ويصححون  النمطية-3،  األحداث  قائمة  في  المسجلة  الموجي 
من  الغائبة  األحداث  االقتضاء،  عند  مضيفين،  المؤتمتة  النتائج 
وتحتوي  يومية.  نشرة  وهي  حة،  المنقَّ األحداث  نشرة  إعداد  أجل 
جميع  على  معيَّن  يوم  بأيِّ  الخاصة  حة  المنقَّ األحداث  نشرة 
والهدف  الالزمة.  المعايير  تستوفي  التي  الموجي  الشكل  أحداث 
البيانات  لمركز  الحالية  ت  المؤقَّ التشغيل  مرحلة  خالل  المقرر 
أيام.   10 غضون  في  حة  المنقَّ األحداث  نشرة  إصدار  هو  الدولي 
المنقحة  األحداث  نشرة  تصدر  سوف  المعاهدة،  نفاذ  بدء  وبعد 

يومين.  غضون  في 

قياسات النويدات المشعة والنمذجة الجوية

عـادًة مـا تصـل األطيـاف التـي سـجلتها نظـم رصـد الجسـيمات والغازات 
التابعـة لنظـام  النويـدات المشـعة  العاملـة فـي محطـات رصـد  الخاملـة 
الرصـد الدولـي بعـد بضعـة أيـام مـن وصـول اإلشـارات المسـتمدة مـن 
وتخضـع  الموجـي.  الشـكل  محطـات  تسـجلها  التـي  نفسـها  األحـداث 
التقريـر  إنتـاج  أجـل  مـن  مؤتمتـة  لمعالجـة  المشـعة  النويـدات  بيانـات 
المؤتمـت عـن النويـدات المشـعة فـي المواعيـد المطلوبـة بعـد بـدء نفـاذ 
لمواعيـد  وفقـاً  البيانـات  تلـك  المحلـل  يسـتعرض  أن  وبعـد  المعاهـدة. 
عـن  حـاً  منقَّ تقريـراً  الدولـي  البيانـات  مركـز  يُصـِدر  المؤقـت،  التشـغيل 

النويـدات المشـعة لـكل طيـف كامل تـم تلقيه. 

وتـؤدي اللجنـة العمليـات الحسـابية الخاصـة باقتفـاء األثـر فـي الغـالف 
الجـوي يومّيًـا لـكل محطـة مـن محطـات رصـد النويـدات المشـعة التابعـة 
لنظـام الرصـد الدولـي، باسـتخدام بيانـات األرصـاد الجويـة التـي تـرد 
فـي وقـت شـبه آنـي مـن المركـز األوروبـي لتنبـؤات الطقـس المتوسـطة 
األمـد والمراكـز الوطنيـة للتنبـؤ البيئـي. وتُلَحـق الصـور المسـتمدة مـن 
الطقـس  لتنبـؤات  األوروبـي  المركـز  بيانـات  إلـى  المسـتندة  الحسـابات 
للـدول  المشـعة. ويمكـن  للنويـدات  ـح  تقريـر منقَّ بـكل  األمـد  المتوسـطة 
عـة أن تدمـج الحسـابات المسـتمدة مـن المركـز األوروبـي لتنبـؤات  الموقِّ
الطقـس المتوسـطة األمـد والمراكـز الوطنيـة للتنبـؤ البيئـي، باسـتعمال 
عـن  الكشـف  سـيناريوهات  فـي  اللجنـة،  طورتهـا  التـي  البرامجيـات 
النويـدات المشـعة والبارامتـرات الخاصـة بالنويـدات، مـن أجـل تحديـد 

المناطـق التـي يُحتمـل أن توجـد فيهـا مصادر نويدات مشـعة.

الدوليـة  المنظمـة  مـع  اللجنـة  تتعـاون  األثـر،  اقتفـاء  ولتأكيـد حسـابات 
هـذا  ـن  ويمكِّ مشـترك.  اسـتجابة  نظـام  خـالل  مـن  الجويـة  لألرصـاد 
النظـام اللجنـة مـن إرسـال طلبـات التماسـاً للمسـاعدة، فـي حـال كشـف 
إقليميـة  جويـة  أرصـاد  مراكـز  عشـرة  إلـى  مريبـة،  مشـعة  نويـدات 
العالميـة  للمنظمـة  تابعـة  وطنيـة  جويـة  أرصـاد  مراكـز  أو  متخصصـة 
ذلـك،  علـى  ا  ورّدً العالـم.  أنحـاء  شـتى  فـي  موجـودة  الجويـة،  لألرصـاد 
التـي  الحسـابية  بالعمليـات  اللجنـة  تزويـد  إلـى  المراكـز  هـذه  تسـعى 

أجرتهـا في غضون 24 سـاعة.
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حة لعام ٢٠19 )٣٤9 ٣٥ حدثًا( نشرة األحداث المنقَّ

عة التوزيع على الدول الموقِّ

بعد توليد منتجات البيانات تلك، يجب توزيعها في الوقت المناسب على 
طريق  عن  الوصول،  سبل  الدولي  البيانات  مركز  ويوفر  عة.  الموقِّ الدول 
االشتراك وعبر اإلنترنت، إلى مجموعة متنوعة من المنتجات، تتراوح من 
إلى نشرات األحداث، ومن أطياف  آني  البيانات في وقت شبه  تدفقات 

أشعة غاما إلى نماذج التشتت في الغالف الجوي. 

إنشاء مركز عمليات متكامل

أنشأت األمانة في أيار/مايو 2019 لها ولمنظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية أحدث مركز للعمليات. وهذا المركز هو عبارة عن توسيع 
لمركز العمليات السابق التابع لمركز البيانات الدولي، الذي أصبح اآلن 
ومركز  الدولي  الرصد  نظام  عمليات  لرصد  متكاماًل  عمليات  مرفق 
مركز  إلقامة  محتمل  كموقع  أيضا  المركز  ويستخدم  الدولي.  البيانات 

مخصوص لدعم عمليات التفتيش الموقعي.

الخدمات

عة، تتمتع بخبرة  إنَّ مركز البيانات الوطني هو مؤسسة قائمة في دولة موقِّ
السلطة  وتعيِّنها  للمعاهدة  االمتثال  من  التحقق  تكنولوجيات  في  تقنية 
المركز  الصفة. وقد تشمل وظائف  بهذه  للعمل  الدولة  تلك  الوطنية في 
البيانات  ومعالجة  الدولي،  البيانات  مركز  من  والمنتجات  البيانات  تلقي 
المستقاة من نظام الرصد الدولي ومن مصادر أخرى، وتقديم المشورة 

التقنية إلى السلطات المحلية التابع لها.

البناء والتعزيز

تشغيل مركز البيانات الدولي 

تتمثل والية مركز البيانات الدولي في تشغيل النظام واختباره على أساس 
التشغيل  خطة  وتضم  المعاهدة.  نفاذ  بدء  بعد  لتشغيله  تحضيراً  مؤقت 
هذا  في  المحرز  التقدم  تحدد  معالم  الدولي  البيانات  لمركز  التدريجي 

المسعى وآليات المراقبة، بما في ذلك: 

خطة التشغيل التدريجي نفسها؛ 	 
مشاريع األدلة التشغيلية، التي تحدد المتطلبات؛ 	 
خطة اختبار الصالحية والقبول؛ 	 
عة بتحديد ما إذا كان يمكن للنظام 	  آلية استعراض تسمح للدول الموقِّ

أن يفي بمتطلباتها الخاصة بالتحقق. 
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أدائه  الدولي والمواظبة على تعزيزه ورصد  البيانات  وبناء قدرات مركز 
اللجنة  تبذلها  التي  واختباره أمور أساسية لتشغيله. وتسترشد األنشطة 

في هذا الصدد بإطار وضعته األمانة بشأن رصد األداء واختباره.

لمدة  تجربة  وهي  الرابعة،  التجربة  األمانة  أجرت   ،2019 عام  وخالل 
الرصد  ونظام  الدولي  البيانات  مركز  قدرات  لمختلف  أسبوعين 
االختبارات  من  فرعية  مجموعة  التجربة  واستخدمت  الدولي. 
ووفرت  لها،  كأساس  والقبول  الصالحية  اختبار  خطة  في  الموصوفة 
واالختبارات  التجارب  وتقييم  إجراء  في  ستُستخدم  قيِّمة  معلومات 
الدولي  البيانات  مركز  قدرات  بشأن  المستقبل  في  تُجرى  سوف  التي 

الدولي. البيانات  لمركز  التدريجي  التشغيل  إطار عملية  في 

التي  والقبول  الصالحية  اختبار  خطة  صوغ  أيضاً  اللجنة  وواصلت 
لمركز  التدريجي  التشغيل  من  السادسة  المرحلة  في  ستُستخدم 
اجتماعات  تنظيم  المجال  األنشطة في هذا  الدولي. وشملت  البيانات 
مناقشات  وإجراء  الخبراء،  اتصاالت  نظام  خالل  من  والتفاعل  تقنية، 

أثناء دورات الفريق العامل باء.

التحسينات األمنية

التشغيلية  ببيئتها  المحيطة  المخاطر  ومعالجة  استبانة  اللجنة  واصلت 
وتضمنت  المعلومات.  تكنولوجيا  مجال  في  األمنية  الضوابط  وتعزيز 
المعلومات  بتكنولوجيا  المرتبطة  الموجودات  إلى صون  الرامية  التدابير 
دخول  لمراقبة  التدريجي  والتنفيذ  الضارة  البرامجيات  مخاطر  تخفيف 

الشبكة من أجل منع االطالع غير المأذون به على موارد اللجنة. 

تنفيذ  اللجنة  واصلت  المعلومات،  ألمن  فعال  برنامج  وجود  ولضمان 
الممارسات  أفضل  بشأن  األمانة  موظفي  لتثقيف  التوعوي  برنامجها 
األمنية. ويركز ذلك البرنامج على المبادئ األساسية ألمن المعلومات، 
وتأمين  المعلومات،  في  المتمثلة  الموجودات  سرية  حماية  وهي: 
يَُعدُّ  األمنية  للسياسات  إطاراً  اللجنة  وضعت  كما  وإتاحتها.  سالمتها، 

الممارسات.  ألفضل  التدريجي  للتنفيذ  أساساً 

البرامجية تحسين 

مفتوحة  برامجية  إلى  االنتقال  عملية  الدولي  البيانات  مركز  يواصل 
فيما  المحللون  يستخدمها  التي  االستعراض  أدوات  وتوحيد  المصدر 
تطبيقات  عن  االستعاضة  ويُعتزم  المشعة.  النويدات  بيانات  يخص 
استحداثها،  يجري  التي  الجديدة  باألداة   Norfyو  Saint2 برامجيتْي  
التفاعلي  لالستعراض  المتكاملة  البرامجيات  منصة   وهي 

 .)iNSPIRE(

بالكيلومترات العمق 
المقدار
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ة حاالت الكشف عن النويدات المشعَّ
المتصلة بالمعاهدة في عام ٢٠19

ة المعالجة   أطياف النويدات المشعَّ
فة تصنيفًا صحيحًا ا مصنَّ أوتوماتّيً
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ة كشف عن حث واحد بشأنها:  نويدات مشعَّ
AG-111, AU-198,
BA-133, CE-143, CE-144, CR-51, FE-59, I-130,
K-42, MN-54, PD-112, SC-46, Y-93, ZR-89, ZR-95, ZR-97 )1(

أُبلـغ عنـه  ت إصـدارة محدثـة لهـذه المنصـة تضـم جميـع مـا  أُعـدَّ وقـد 
إلخضاعهـا  مضافـة،  جديـدة  وسـمات  مصححـة  مسـائل  مـن  سـابقاً 
البيانـات  مركـز  عمليـات  فـي  اسـتخدامها  قبـل  االختبـار  مـن  لمزيـد 
المتعلقـة  الوظيفيـة  الخـواص  األولـى  اإلصـدارة  هـذه  وتشـمل  الدولـي. 

بتحليـل بيانـات الغـازات الخاملـة بواسـطة أشـعة بيتا وغاما.

وبغيـة المضـي فـي تحسـين نوعيـة منتجـات مركـز البيانـات الدولـي مـن 
العينـات  أطيـاف  فـي  الزائفـة  اإليجابيـة  النتائـج  نسـبة  خفـض  خـالل 
بيتـا  تواُفقـات  علـى  القائمـة  الخاملـة  الغـازات  نظـم  فـي  الموجـودة 
بالطريقـة  يسـمى  لمـا  بديـل  نسـق  المركـز  عمليـات  فـي  نُِشـر  وغامـا، 

ات الصافية. النمطيـة لحسـاب العـدَّ

الدولـي  البيانـات  مركـز  برامجيـات  تحديثـات  بيـن  التـآزر  ولكفالـة 
البيانـات  مركـز  عـن  نبـذة  لبرامجيـة  المشـعة  النويـدات  وتطبيقـات 
ثـة مـن نمائط برامجيات  الوطنـي )NDC in a box(، أُدمجـت صيغـة محدَّ
النويـدات المشـعة تشـمل السـمات المنفـذة فـي عمليـات مركـز البيانـات 
نبـذة عـن  برامجيـة  2017 ضمـن إصـدار جديـد مـن  الدولـي فـي عـام 
التحسـينات  وتهـدف   .2018 أيار/مايـو  فـي  الوطنـي  البيانـات  مركـز 
المؤتمتـة  المعالجـة  نتائـج  نوعيـة  تحسـين  إلـى  الجديـدة  والسـمات 
والحـد بدرجـة كبيـرة مـن عـبء العمـل الـذي يضطلـع بـه المحللـون فـي 

مراكـز البيانـات الوطنية.

الغـازات  نظـم  مـن  التالـي  للجيـل  اللجنـة  قبـول  اختبـارات  إطـار  وفـي 
تشارلوتسـفيل  فـي  الثانيـة  المرحلـة   SAUNA III نظـام  بـدأ  الخاملـة، 
الجيـل  وبـدأ   ،2019 تموز/يوليـه  فـي  األمريكيـة(  المتحـدة  )الواليـات 
فـي  )كنـدا(  أوتـاوا  مـن  البيانـات  بإرسـال   SPALAX نظـام  مـن  التالـي 
فـي  بنجـاح  النظاميـن  أنسـاق  وُشـكلت   .2019 األول/ديسـمبر  كانـون 
ـح  وتَنقَّ تلقائّيًـا  البيانـات  تُعالَـج  حيـث  للمركـز،  التابعـة  االختبـار  منصـة 
وتُرَسـل  مسـتمرة.  بصـورة  النظـام  أداء  لتقييـم  تفاعلـي  نحـو  علـى 
ـق مركـز  التعقيبـات فـي حينهـا إلـى البائعيـن، حسـب االقتضـاء. كمـا تَحقَّ
آخريـن  نظاميـن  فـي  المكاشـيف  معايـرة  صحـة  مـن  الدولـي  البيانـات 
األمريكيـة(  المتحـدة  )الواليـات   Xenon International نظـام  همـا: 

ونظام MIKS )االتحاد الروسـي(.

ويعكـف مركـز البيانـات الدولـي علـى تطويـر تطبيقـة برامجيـات جديـدة 
بيانـات  تحليـل  أداة  مـن  والغـرض  المشـعة.  النويـدات  بيانـات  لمعالجـة 
األوتوماتيـة  المعالجـة  هـو   )autoSTRADA( هـذه  المشـعة  النويـدات 
الغـازات  نظـم  ومـن  الجسـيمات  رصـد  محطـات  مـن  الـواردة  للبيانـات 
وأداة  السـواء.  علـى  الدولـي  الرصـد  لمركـز  التابعـة  الخاملـة 
وال  »بايثـون«  البرمجـة  لغـة  علـى  قائمـة  تطبيقـة  هـي   autoSTRADA
 .iNSPIRE تحتـاج إلـى ترخيـص وتَسـتخدم مكتبـات مشـتركة مـع منصـة
وقـد نُِشـرت أول إصـدارة منهـا فـي بيئـة التطويـر التابعة لمركـز البيانات 
الخاملـة  الغـازات  نظـم  مـن  المسـتمدة  البيانـات  تعالـج  وهـي  الدولـي، 
العاليـة  المكاشـيف  فيهـا  بمـا  وغامـا،  بيتـا  تواُفقـات  علـى  القائمـة 

 .)SPALAX االسـتبانة )الجيـل التالـي مـن نظام

وبغيـة االسـتعاضة عـن حزمـة برامجيـات مونـت كارلـو الخاصـة بانتقـال 
القيـاس  بمختبـر  ترخيـص،  لنظـام  الخاضعـة  النوويـة،  الجسـيمات 
فـي  الدولـي  البيانـات  مركـز  شـرع  االفتراضـي،  الغامـوي  الطيفـي 
مونـت  برامجيـة  علـى  تقـوم  المكاشـيف  لنظـم  محـاكاة  أداة  اسـتحداث 
األداة  تشـمل  وسـوف   .)Geant 4 طـراز  )مـن  المصـدر  مفتوحـة  كارلـو 
الجديـدة نظـم الكشـف القائمـة علـى الجرمانيـوم العالـي النقـاوة ونظـم 
الكشـف القائمـة علـى توافقـات بيتـا وغامـا التـي تسـتخدم فـي محطـات 
نظـام الرصـد الدولـي، بمـا فيهـا تكنولوجيـات الغـازات الخاملـة المقبلـة 
هـذه  تصميـم  ويتضمـن  االسـتبانة.  عاليـة  مكاشـيف  تسـتخدم  التـي 
اسـتخدامها  لزيـادة  الجديـدة  السـمات  مـن  واسـعة  طائفـة  البرامجيـة 
المؤتمـت فـي عمليـات مركـز البيانـات الدولـي. وإلـى جانـب ذلك، سـوف 
برامجيـات  لحزمـة  المقبلـة  اإلصـدارات  فـي  الجديـدة  األداة  تُدَمـج 
النويـدات المشـعة المسـماة »نبـذة عـن مركـز البيانـات الوطنـي«. وقـد 
بـت فـي بيئـة التطويـر بمركـز البيانـات الدولـي أول إصـدارة لبرامجية  ُركِّ

GRANDSim مـزودة بخاصيـة رصد الجسـيمات.

والصوتـي  السـيزمي  الرصـد  مكونـات  علـى  رئيسـي  تحسـين  وأُدخـل 
البيانـات  مركـز  عـن  نبـذة  برامجيـة  لحزمـة  السـمعي  ودون  المائـي 
مـن  اإلصـدارة  هـذه  وتدمـج   .2019 حزيران/يونيـه  فـي  الوطنـي 
و  SeiscomP3 برامجيـات  علـى  الرئيسـية  التحديثـات  البرامجيـة 

٣٤٢٤
حالة كشف
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نة تحتوي على تركيز عال بشكل غير مألوف من  العيِّ إذا كانت  المستوى ٤  الحدث من  ملحوظة: يكون 
نة تحتوي على عدد  ة البشرية المنشأ ذات الصلة؛ ويكون من المستوى ٥ إذا كانت العيِّ النويدات المشعَّ
ة البشرية المنشأ بتركيز عال بشكل غير مألوف وكانت نويدة واحدة منها على األقل  من النويدات المشعَّ

ناتجة عن عملية انشطار.

عدد العينات

المستوى ٤المستوى ٥

ARP01
ARP03
AUP04
AUP05
AUP06
AUP07
AUP08
AUP09
AUP10
BRP11
CAP14
CAP15
CAP17
CKP23
CLP18
CLP19
CMP13
CNP20
CNP21
CNP22
DEP33
ECP24
FJP26
FRP27
FRP28
FRP29
FRP30
FRP31
FRP32
GBP66
GBP67
GBP68
ISP34
JPP37
JPP38
KIP39
KWP40
MNP45
MRP43
MXP44
MYP42
NEP48
NOP49
NZP46
NZP47
PAP50
PGP51
PHP52
PTP53
RUP54
RUP56
RUP57
RUP58
RUP59
RUP60
RUP61
SEP63
THP65
TZP64
USP70
USP71
USP72
USP74
USP75
USP76
USP77
USP78
USP79
USP80

مبسـطة،  توزيـع  طريقـة  وتسـتخدم   ،DTK-)G(PMCCو  Geotool
للتحديثـات  سـبق  وقـد  الوطنيـة.  البيانـات  مراكـز  مـن  لطلـب  اسـتجابة 
 SeisComp3 لبرامجيتـي  تحديثـات  تضمنـت  أن  لألنسـاق   الشـهرية 
وDTK-GPMCC. وعنـد إنجـاز مهـام التوثيـق واالختبار، سـتحل برامجية 
برامجيـة وهـي  القديمـة  نسـختها  محـل   GeotoolQt 
مـن  جـزًءا   Motif برامجيـة  مـن  القديمـة  اإلصـدارة  وسـتبقى   .Motif
يجـري  أن  إلـى  الوطنـي«  البيانـات  مركـز  عـن  »نبـذة  برامجيـات  حزمـة 
التطبيـق  إلـى  الوطنيـة  البيانـات  مراكـز  برامجيـات  جميـع  ترحيـل 

الجديد.

وأُجريـت دراسـة اسـتقصائية للمسـتعملين المـأذون لهـم لبيانـات نظـام 
الرصـد الدولـي ومنتجـات مركـز البيانـات الدولي لتقييم مدى اسـتخدام 
مركـز  عـن  نبـذة  برامجيـة  لمكونـات  الوطنيـة  البيانـات  مراكـز  موظفـي 
مسـتعماًل   416 االسـتقصائية  الدراسـة  علـى  وردَّ  الوطنـي.  البيانـات 
مـن  قيِّمـة  مسـاهمات  وقدمـوا  عـة،  موقِّ دولـة   113 يمثلـون  لـه  مأذونـاً 
شـأنها أن تسـهم فـي تطويـر تلـك البرامجيـة. وقـد اسـتخدمت أحـدث 
نسـخة متاحـة مـن تلـك البرامجيـة فـي العديـد مـن الـدورات التدريبيـة، 
التـي  السـمعي  دون  الرصـد  علـى  المتقدمـة  التدريبيـة  الـدورة  مثـل 
فـي  البديلـة،  والطاقـات  الذريـة  الطاقـة  مفوضيـة  مـن  بدعـم  عقـدت، 
بروييـر لـو شـاتيل، فرنسـا، فـي الفتـرة مـن 14 إلـى 18 تشـرين األول/

أكتوبر 2019.

السـيزمي  االنتقـال  أزمنـة  تحسـين  فـي  تقـدم  إحـراز  اللجنـة  وواصلـت 
مـاي،  شـيانغ  فـي  عمـل  حلقـة  تنظيـم  خـالل  مـن   )RSTT( اإلقليمـي 
الثانـي/ تشـرين  إلـى  األول/أكتوبـر  تشـرين  مـن  الفتـرة  فـي  تايالنـد، 
نوفمبـر 2019، والتنفيـذ المبرمـج لتصحيحـات أزمنـة االنتقـال اسـتناداً 
إلـى نمـوذج زمـن االنتقـال السـيزمي اإلقليمـي، باالقتـران مـع برامجيـة 
السـتكمال  المحللـون  يسـتخدمها  التـي   NET-VISA السـيزمي  التحليـل 

نشـرة قائمـة األحـداث النمطية-3.

كمـا واصلـت اللجنـة العمـل علـى اسـتحداث برامجيـات مؤتمتـة وتفاعليـة 
جديـدة تسـتخدم أحـدث تقنيـات التعلـم المؤتمـت والـذكاء االصطناعـي. 
NET- السـيزمي  التحليـل  برامجيـة  تشـغيل  يجـري   2018 عـام  ومنـذ 

VISA بالتـوازي مـع معالجـة نشـرة قائمـة األحـداث النمطيـة-3 ومـن ثـم 
تقـدم النتائـج إلـى المحلليـن، ممـا يـؤدي إلـى تحسـين معـدل األحـداث 
خطـوة  اختبـار  ويجـري  المائـة.  فـي   10 حوالـي  يبلـغ  بعامـل  المفّوتـة 
النمطيـة  األحـداث  قوائـم  جميـع  فـي  البرامجيـة  فتسـتخدم  أخـرى 
األحـداث  قائمتـا  تنتجهـا  التـي  األوتوماتيـة  األحـداث  وتشـكل  الثـالث، 
السـيزمية  المحطـات  مـن  بيانـات  لطلـب  أساسـاً  و2   1 النمطيـة 

المسـاعدة، ممـا يمهـد الطريـق السـتبدال برامجيـة الربـط العالمي.

أعيـد  اللتـان  التفاعلـي  واالسـتعراض  الكشـف  أداتـا  حققـت  وقـد 
المتعـدد  التدريجـي  االرتبـاط  خوارزميـة  إلـى  اسـتناداً  تصميمهـا 
القنـوات، DTK-PMCC وDTK-GPMCC علـى التوالـي، خطـوات رئيسـية 
إلـى األمـام فـي عـام 2019، فبلغتـا تقريبـاً درجـة االمتثـال الكامـل لنظـام 
المعالجـة الخـاص بمركـز البيانـات الدولـي ولبرامجيـة نبـذة عـن مركـز 
البيانـات الوطنـي. وفـي خريـف عـام 2019، عالجـت حزمـة البرامجيـة 
صفائـف  لجميـع  الحقيقـي  الوقـت  فـي  السـمعي  دون  الرصـد  بيانـات 
التطويـر  بيئتـي  فـي  الدولـي  الرصـد  لنظـام  السـمعي  دون  الرصـد 
واالختبـار بمركـز البيانـات الدولـي. وقـد بـدأ التنفيـذ فـي عمليـات مركز 
معالجـة  خضعـت  وقـد   .2020 عـام  فـي  وسـيكتمل  الدولـي،  البيانـات 
البيانـات المسـتمدة مـن المسـاميع المائيـة الثالثيـة للتقييـم دون اتصـال 

باإلنترنـت فـي قنـاة تطويـر مركـز البيانات الدولي.

وأُنجـزت فـي نيسـان/أبريل مـن عـام 2017 المرحلـة الثانيـة مـن مشـروع 
الثاني/ينايـر  الـذي اسـتهل فـي كانـون  الدولـي،  البيانـات  هنـدرة مركـز 
مـن عـام 2014، وتمخضـت عـن هيـكل برمجـي يهـدف إلـى توجيه أعمال 
الشـكل  بيانـات  معالجـة  لبرامجيـات  اإلضافيـة  واالسـتدامة  التطويـر 
الموجـي. وبـات مركـز البيانـات الدولـي اليـوم فـي المرحلـة الثالثـة مـن 
عمليـة الهنـدرة. وقـد اسـتلمت األمانـة اإلصداريـن األوليين مـن برامجية 
نظـام الرصـد الجيوفيزيائـي المفتـوح المصـدر، وهـي تعكـف حاليـاً علـى 
بعـد  النظـام  فـي  وإدماجهمـا  عليهمـا  الالزمـة  االختبـارات  إجـراء 
اسـتالمهما فـي كانـون األول/ديسـمبر 2019. وسـتُدمج مكونـات مركـز 
المقبلـة  السـنوات  مـدى  علـى  تدريجّيًـا  النظـام  فـي  الدولـي  البيانـات 
حتـى يصبـح النظـام المهنـَدر عامـاًل بالكامـل ويحـل محل هيـكل المرحلة 

الثانية.

محطات  لتها  سجَّ التي  ة  المشعَّ النويدات  أحداث 
البيانات  مركز  عمليات  في  الدولي  الرصد  نظام 

الدولي في عام ٢٠19
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الغـالف  فـي  االنتقـال  نمذجـة  قنـاة  لـت  ُرحِّ  ،2019 آذار/مـارس  وفـي 
الجـوي )ATM( إلـى خـوادم جديـدة. وأُجريـت عـدة تحديثـات لبرامجيـة 
االنتقـال فـي الغـالف الجـوي مـن أجـل تيسـير نقـل القنـاة وصيانتهـا فـي 
األنسـاق،  إلدارة  جديـداً  نهجـاً  التحديثـات  تلـك  وتتضمـن  المسـتقبل. 
 Red Hat وتحضيـراً إلنتـاج مسـتمر، وترقيـة نظـام التشـغيل إلـى نظـام
تطويـر  ويجـري  عديـدة.  أخـرى  وتحسـينات   ،Enterprise Linux 7
ثـة لالنتقـال فـي الغـالف الجـوي مـع زيـادة الدّقـة الزمنيـة  أنسـاق ُمحَدّ

)مـن ثـالث سـاعات إلـى سـاعة واحدة( في مركـز البيانات الدولي.

 WEB-GRAPE برامجيـة  علـى  تحسـينات  إدخـال  علـى  العمـل  واسـتمر 
مـت الصيغـة 5-8-1  )الصيغـة المكتبيـة(. وفـي تموز/يوليـه 2019، ُعمِّ
WEB-GRAPE والوثائـق ذات الصلـة علـى البوابـة  الجديـدة لبرامجيـة 
باسـتخدام   5-8-1 الجديـدة  الصيغـة  أُعـدت  وقـد  اآلمنـة.  الشـبكية 
الصيغـة 8-7 مـن لغـة البيانـات التفاعليـة. وهـي تشـمل عـدة تعزيـزات 
مـن أجـل تحسـين األداء، مثـل إحـداث تطابـق فـي حسـاب درجـة التركيـز 

الدنيـا القابلـة للكشـف بالمعالجـة الشـبكية )تغطيـة الشـبكة(. 

علـى   WEB-GRAPE خدمـة  تعزيـز  علـى  اسـتؤنف  قـد  العمـل  وكان 
األهـداف  أحـد  ويتمثـل   .2018 األول/أكتوبـر  تشـرين  فـي  اإلنترنـت 
الرئيسـية لهـذا العمـل فـي تحويـة هـذه التطبيقـة، ممـا يتيـح تخصيصـاً 
َرِويـة. وفـي  تلقائّيًـا للمـوارد تبعـاً للطلـب، أي إدارة فتـرات الحمولـة الذَّ
الوظيفـة  تنفيـذ  علـى  العمـل  فـي  تقـدم  إحـراز  يجـري  نفسـه،  الوقـت 
 ،WEB-GRAPE لبرامجيـة  المكتبيـة  الصيغـة  فـي  الموجـودة  الجديـدة 

التـي يطلـق عليهـا اسـم »تغطية الشـبكة«. 

الزينون  وخلفية  الخاملة  بالغازات  المتعلقة  الدولية  التجربة 
المشع في الغالف الجوي

الدولي  البيانات  مركز  إلى  البيانات  إرسال   2019 عام  تَواصل خالل 
من نظم الغازات الخاملة، وعددها 31 نظاماً، التي هي قيد التشغيل 
الرصد  لنظام  التابعة  المشعة  النويدات  رصد  محطات  في  المؤقت 
بيانات  نظاماً،   25 وعددها  المعتمدة،  النظم  أرسلت  فقد  الدولي. 
البيانات  عولجت  حين  في  الدولي،  البيانات  مركز  عمليات  إلى 

6 نظم، في منصة  المعتمدة، وعددها  النظم غير  بقية  المستمدة من 
من  كبيرة  جهوداً  اللجنة  وبذلت  الدولي.  البيانات  بمركز  االختبار 
النظم،  جميع  يخص  فيما  للبيانات  عال  توافر  مستوى  ضمان  أجل 
المنتظم  والتفاعل  والتصحيحية  الوقائية  الصيانة  خالل  من  وذلك 

النظم.  وصانعي  المحطات  لي  مشغِّ مع 

حالّيًا  تقاس  المشع  للزينون  الخلفية  مستويات  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
الخاملة،  بالغازات  المتعلقة  الدولية  التجربة  إطار  في  موقعاً   33 في 
فإنَّ هذه المستويات ال تزال غير مفهومة في بعض الحاالت. ويكتسي 
لتحديد  بالنسبة  أهمية حاسمة  الخاملة  الغازات  لخلفية  الجيد  الفهم 

النووية.  التفجيرات  عن  الصادرة  اإلشارات 

االتحـاد  مـن  لـة  المموَّ المبـادرة  تنفيـذ   2019 عـام  خـالل  واسـتمر 
 ،2008 األول/ديسـمبر  كانـون  فـي  اسـتهلت  قـد  كان  التـي  األوروبـي، 
العالمـي.  الصعيـد  علـى  المشـع  الزينـون  مقاديـر  فهـم  لتحسـين 
النويـدات  خلفيـة  خصائـص  تحديـد  إلـى  المشـروع  هـذا  ويهـدف 
للتحقـق مـن  بيانـات تجريبيـة  العالمـي وتقديـم  المشـعة علـى الصعيـد 
معايـرة وأداء نظـام التحقـق التابـع لنظـام الرصـد الدولـي. وفـي عـام 
الخاملـة  للغـازات  متنقليـن  نظاميـن  تشـغيل  اللجنـة  واصلـت   ،2019
النتائـج  اسـتخدام  اللجنـة  وتعتـزم  اليابـان.  وموتسـو،  هورونوبـه  فـي 
طرائـق  واعتمـاد  اسـتحداث  فـي  الحملـة  هـذه  مـن  عليهـا  المتحصـل 
إلـى  تـؤدي  التـي  األحـداث  مصـادر  تحديـد  عمليـة  لتحسـين  معـززة 
المشـعة  النويـدات  فـي محطـة  المشـع  الزينـون  عـن  المتكـرر  الكشـف 
علـى جميـع  الطرائـق  هـذه  وسـتطبق  اليابـان.  تاكاسـاكي،  فـي   RN38
محطـات نظـام الرصـد الدولـي مـن أجـل تعزيـز قدراتهـا علـى تحديـد 
نوويـة.  تجربـة  إجـراء  علـى  تـدل  قـد  زينـون مشـع  انبعـاث  إشـارة  أي 
عـام  فـي  الخاملـة  للغـازات  ثالـث  متنقـل  نظـام  تجديـد  أعيـد  وقـد 
عـام  فـي  اليابـان،  فوكـووكا،  فـي  جديـد  موقـع  فـي  وسـيركب   2019

.2020

التطبيقات المدنية والعلمية لنظام التحقق

بيانـات  تقديـم  علـى   2006 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  اللجنـة  وافقـت 
نظـام الرصـد الدولـي علـى نحـو متواصـل وفـي توقيـت شـبه آنـي إلـى 
الحقـاً  اللجنـة  وأبرمـت  بهـا.  المعتـرف  بالتسـونامي  اإلنـذار  منظمـات 
اتفاقـات أو ترتيبـات مـع عـدد مـن مراكـز اإلنـذار بالتسـونامي المعتمـدة 
تلـك  لتوفيـر  والثقافـة  والعلـم  للتربيـة  المتحـدة  األمـم  منظمـة  مـن 
البيانـات ألغـراض اإلنـذار بالتسـونامي. وبحلـول نهايـة عـام 2019، كان 
17 اتفاقـاً أو ترتيبـاً مـن هـذا القبيـل قـد أُبـرم مـع منظمـات فـي االتحـاد 
وتركيـا  وتايلنـد  والبرتغـال  وإيطاليـا  وإندونيسـيا  وأسـتراليا  الروسـي 
وميانمـار  ومدغشـقر  وماليزيـا  والفلبيـن  وفرنسـا  كوريـا  وجمهوريـة 

والواليـات المتحـدة األمريكيـة واليابـان واليونان.

الرصـد  نظـام  مـن  المسـتمدة  السـمعي  دون  الرصـد  لبيانـات  ويمكـن 
الدولـي ومنتجـات مركـز البيانـات الدولـي أن توفـر معلومـات قيِّمـة علـى 

النافذة الرئيسية لبرامجية االستعراض التفاعلي المعاد تصميمها من أجل بيانات الشكل الموجي، DTK-GPMCC. مثال للمحطة IS37 في النرويج مع لوحة تلخيصية )في األعلى(، لوحات لعرض الخصائص مع 
السمت الخلفي وسرعة اإلشارة )في الوسط( وأشكال موجية ذات صفائف مرشحة )في األسفل(.

واجهة معاد تصميمها من حزمة البرامجيات DTK-GPMCC الخاصة بالوصول إلى معلومات محطة 
الصفائف وتعديلها بشكل تفاعلي.
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وقـد  الجـوي.  الغـالف  تدخـل  التـي  األجسـام  بشـأن  العالمـي  النطـاق 
جسـدت فـي منتجـات مركـز البيانـات الدولـي لعام 2019 عدة انفجارات 
جويـة كبيـرة فـي الغـالف الجـوي ذات صلـة بأجسـام قريبـة مـن األرض 
السـمعي  دون  الرصـد  تكنولوجيـا  زالـت  ومـا  الجـوي.  الغـالف  دخلـت 
تجتـذب االهتمـام بمـا يتجـاوز نظـام التحقـق. فقـد تعاونـت اللجنـة مـع 
لآلثـار  آنـي  شـبه  رصـد  نظـام  بشـأن  ألمانيـا  فـي  أولدنبـورغ  جامعـة 
وعرضـت  األرض،  مـن  قريبـة  صغيـرة  أجسـام  عـن  الناجمـة  الجويـة 
العلـم  النوويـة:  للتجـارب  الشـامل  الحظـر  معاهـدة  مؤتمـر  فـي  النتائـج 
والتكنولوجيـا 2019 فـي الجلسـة العلميـة، وخـالل حلقـة نقاش خصصت 

لموضـوع »التطبيقـات المدنيـة: نحـو رصـد األجسـام القريبة 
مـن األرض التـي تؤثـر علـى الغالف الجوي«. 

ويمكـن للكشـف اآلنـي عـن ثـوران البراكيـن أن يقلـص مـن المخاطـر علـى 
انسـداد  فـي  البركانيـة  الرمـاد  سـحب  تسـبُّب  بفعـل  الجويـة  الحركـة 
السـمعي  دون  الرصـد  محطـات  ل  وتسـجِّ النفاثـة.  الطائـرات  محـركات 
التابعـة لنظـام الرصـد الدولـي االنفجـارات التـي تقـع فـي جميـع أنحـاء 
غ عنهـا فـي منتجـات مركـز البيانـات الدولـي. وأصبـح مـن  العالـم، ويبلَـّ
تكنولوجيـا  طريـق  عـن  عليهـا  يُتحصـل  التـي  المعلومـات  أنَّ  المؤكـد 
وقـد  المدنـي.  الطيـران  أوسـاط  أيضـاً  تفيـد  السـمعي  دون  الرصـد 
اسـتخدم ثـوران بـركان سـترومبولي، إيطاليـا، فـي 3 تموز/يوليـه 2019 
دون  الرصـد  علـى  للتدريـب  متوسـطة  دورة  فـي  لممارسـين  كتمريـن 
السـمعي، عقـدت فـي بوخارسـت، رومانيـا فـي الفتـرة مـن 15 إلـى 19 

تموز/يوليـه 2019.

وتعاونـت اللجنـة مـع المركـز االستشـاري المعنـي بالرمـاد البركانـي فـي 
ومنظمـة  الجويـة  لألرصـاد  العالميـة  المنظمـة  برعايـة  بفرنسـا،  تولـوز 
الطيـران المدنـي الدولـي، ومشـروع مرفـق البحـوث المتعلقـة بديناميـات 
سـمعي  دون  رصـد  نظـام  وضـع  أجـل  مـن  أوروبـا  فـي  الجـوي  الغـالف 
خـاص بالبراكيـن. وعـرض مـدى التقـدم المحـرز فـي هـذا الشـأن فـي 
 ،2019 والتكنولوجيـا  العلـم  المعاهـدة:  لمؤتمـر  العلميـة  الجلسـات 
نظـام  لبيانـات  المدنيـة  للتطبيقـات  خصصـت  نقـاش  حلقـة  وخـالل 

الرصـد الدولي. 

البيانـات  مركـز  مـع  تعاونهـا  اللجنـة  بـدأت   ،2018 عـام  نهايـة  وفـي 
محمولـة  مصفوفـة  تركيـب  إلـى  أفضـى  ممـا  كوسـتاريكا  فـي  الوطنـي 
وقـد  البيولوجيـة.  سـيلفا«  »ال  محطـة  فـي  السـمعي  دون  للرصـد 
العمـل  فـي حلقـة  المصفوفـة  تلـك  مـن  المسـتمدة  البيانـات  اسـتخدمت 
فـي  السـمعي  دون  بالرصـد  المعنيـة  اإلقليميـة  المتكامـل  والتدريـب 
سـان  فـي  عقـدت  التـي  الكاريبـي،  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريـكا 
آذار/  1 إلـى  25 شـباط/فبراير  مـن  الفتـرة  فـي  كوسـتاريكا،  خوسـيه، 
 2019 األول/أكتوبـر  تشـرين  حتـى  التعـاون  واسـتمر   .2019 مـارس 
المعنيـة   2019 لعـام  التقنيـة  العمـل  حلقـة  فـي  نتائجـه  وعرضـت 
بتكنولوجيـا الرصـد دون السـمعي، التـي عقـدت فـي الفتـرة مـن 10 إلـى 

14 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2019 فـي العقبـة، األردن.

استخدم ثوران بركان سترومبولي، إيطاليا، في ٣ تموز/يوليه ٢٠١٩ كتمرين تدريبي لممارسين في دورة 
متوسطة للتدريب على الرصد دون السمعي، عقدت في بوخارست، رومانيا في الفترة من ١٥ إلى ١٩ تموز/

يوليه ٢٠١٩. ويبين هذا الشكل موقع الثوران الذي تم الحصول عليه من الرصد دون السمعي والرصد 
البصري لعملية الثوران من خالل نظام الرصد الدولي 

.)Y. Xu & S. Berziga / Licet Studios © :المصدر(
المائي الصوتي  الرصد  محطتا  سجلتها  التي  العادية  غير  لإلشارة  ر  المقدَّ الموقع 

به  المرتبط  الخطأ  وإهليلج  الحمراء(  )النقطة   ٢٠١٧ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٥ HA10 وHA4 في 
التابعة  غير  السيزمية  البيانات  إضافة  عن  ناتج  األبيض  الخطأ  وإهليلج  األحمر(.  الخطأ  )إهليلج 

لنظام  التابعة  المائية  الصوتية  البيانات  إلى  استنادًا  التقديري  الموقع  إلى  الدولي  الرصد  لنظام 
والمعلن   ARA San Juan للغواصة  غ عنه  المبلَّ الموقع  إلى  الصفراء  النقطة  الدولي. وتشير  الرصد 

 .٢٠١٨ الثاني/نوفمبر  تشرين   ١٦ في  عنه 

وتسهم اللجنة في االستجابة لحاالت الطوارئ اإلشعاعية والنووية في 
بالتصدي  المعنية  الوكاالت  بين  المشتركة  اللجنة  في  عضويتها  إطار 
في  اللجنة  شاركت   ،2019 عام  وفي  والنووية.  اإلشعاعية  للطوارئ 
المعني  العمل  لفريق  األول  االجتماع  وفي  الدولية  كونِفكس  تمارين 

 .)2021( كونفكس-3  بتمرين 

اتساعاً  الدولي  الرصد  نظام  لبيانات  العلمية  التطبيقات  نطاق  ويزداد 
المناخ ومجاالت أخرى.  البحرية والبيئة وتغير  ليشمل دراسات الحياة 
االّطالع  إلتاحة  أكاديمية  مؤسسات  مع  جديدة  عقود  عدة  عت  ُوقِّ وقد 
المركز  الدولي عن طريق  الرصد  لنظام  بيانات محددة  على  المجاني 

البيانات. الستغالل  االفتراضي 

ARA San Juan البحث عن الغواصة األرجنتينية

الدولي  الرصد  نظام  بين  المشترك  المجهود   2019 عام  في  تَواصل 
المتعلقة  البيانات  تحليل  مجال  في  المبذول  الدولي  البيانات  ومركز 
تنقيح  وتواصل  وتفسيرها.   ARA San Juan األرجنتينية  بالغواصة 
التعقيد  المتزايد  الصوتي  االنتشار  نمذجة  وأُجريت  البيانات،  تحليل 
بشأن  االفتراضات  ودعم  البيانات  تفسير  في  للمساعدة  المحيط  في 
المائي  الصوتي  الرصد  محطتا  سجلتها  التي  العادية  غير  اإلشارة 
التفاعل  2017. وتواصل  الثاني/نوفمبر  15 تشرين  HA10 وHA4 في 
البحرية  خبراء  مع  والتعاون  الخبرات  وتبادل  المثمر  العلمي 
الدولية  العمل  حلقة  خالل  من  سيما  ال   ،2019 عام  في  األرجنتينية 
في  فيينا  في  اللجنة  مقر  في  عقدت  التي  المائي  الصوتي  للرصد 
العلمية  النتائج  وُعرضت   .2019 تموز/يوليه   11 إلى   8 من  الفترة 
في  الحسابية  والعمليات  البيانات  تحليل  من  عليها  المتحصل 

الخبراء. غير  من  وجمهور  علمية  دوائر  على  عديدة  مناسبات 
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تعزيز نمذجة الشكل الموجي الصوتي المائي والسيزمي 

المعني  المشروع   2019 الثاني/نوفمبر  تشرين   23 في   اختتم 
السيزمية- الموجات  انتشار  لمعالجة  معيارية  حلول  »استحداث  بـ 
استبانة  على  المحللين  لمساعدة  الساحلية  البيئات  في  الصوتية 

الثالثي«.  الطور  المراحل في محطات 

الماء،  تحت  اإلشارات  النتشار  تقليدية  نماذج  المشروع  واستخَدم 
إلى  باالستناد  مؤخراً  استُحدث  الذي  العددي   SPECFEM ونموذج 
عناصر طيفية محدودة تعالج المجالين الحسابيين لألوساط الصوتية 
طة  والمرنة معاً. وُطبِّق هذا النموذج على سيناريوهات اصطناعية مبسَّ
داً تحاكي البيئة الموجودة بالقرب من محطات  وسيناريوهات أكثر تعقُّ
النتائج  وتوفر  الدولي.  الرصد  لنظام  التابعة  المنشورة  الثالثي  الطور 
الموجات  تحويل  عن  المسؤولة  البيئية  البارامترات  في  متعمقة  نظرة 
أنها  كما  المحطة،  إلى موجات مرنة مسجلة في  الماء  داخل  الصوتية 
تتيح فهماً أفضل للطريقة التي يتحول فيها )الضغط( داخل الماء إلى 

موجات سيزمية داخل األرض والعكس بالعكس.

H10N ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ ١٤:٥٨:٥٠ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ ١٤:٥٩:٦٠
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 H10N سالسل زمنية مسجلة في محطة الرصد الصوتي المائي التابعة لنظام الرصد الدولي
 )في األعلى( وH04S )في األسفل( من نفس الحدث في 

١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧.
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دالة النقل في محطات الطور الثالثي 
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جميع  في  اإلشارة  بسعة  الخاصة  )أسفل(  والمرصودة  )أعلى(  المحسوبة  المتجانسة  النقل  دوال 
محطات الطور الثالثي التابعة لنظام الرصد الدولي.

سرعة الصوت
)م/ث(

م(
ط )

حي
لم

ق ا
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المسافة من محطة الطور الثالثي )كم(

محطة الطور الثالثي

دالة النقل 
مساميع مائية

قاع المحيط المحيط

توضيح للمنهجية المقترحة لكشف وتصنيف األحداث الصوتية المائية الناشئة في المحيط عن طريق 
قياس اإلشارات السيزمية داخل األرض في محطات الطور الثالثي )المثلث األخضر(.
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العلم  مؤتمر  النووية:  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 
والتكنولوجيا لعام ٢٠19

عقد مؤتمر العلم والتكنولوجيا لعام 2019 في فيينا في الفترة من 24 إلى 
هذه  سلسلة  في  الخامس  المؤتمر  وهو   ،2019 حزيران/يونيه   28
المؤتمرات. وحقق المؤتمر أهدافه الرئيسية التي تشمل تعزيز مشاركة 
ذلك  بما في  التجارب،  ميدان رصد حظر  العاملة في  العلمية  األوساط 
العلماء الشباب، وتحسين التمثيل الجغرافي والجنساني لهذه األوساط؛ 
رصد  تحسين  لمواصلة  الممكنة  والحلول  الفرص  المشاركون  وحدد 
التجارب النووية والتحقق منها وناقشوها، كما تناولوا كيف يمكن للتطورات 
إطار  وتحدد  الوطنية  االحتياجات  تدعم  أن  التعاون  وألنشطة  العلمية 
التطبيقات  تعزيز  يمكن  وكيف  للمعاهدة،  دعماً  العامة  السياسة  أهداف 
في  المستخدمة  والبيانات  للتقنيات  نطاقاً  األوسع  والعلمية  المدنية 
عمليات التحقق من حظر التجارب. وتناول المؤتمر خمسة مواضيع: )1( 
كوكب األرض بوصفه نظاماً معقداً، )2( األحداث ومواقع التجارب النووية، 
التقنيات، )4( تحقيق المستوى األمثل  )3( تكنولوجيات التحقق وتطبيق 
لألداء، )5( وضع المعاهدة في سياق عالمي. واستفيض بتناول المسائل 
والعروض  المناقشات  أثناء  المواضيع  تلك  من  واحد  كل  في  المدرجة 
اثنتان منها  المؤتمر أيضاً 21 حلقة نقاش،  اإليضاحية. وتضمن برنامج 
كانتا متعددتي اللغات. وكان عدد العروض اإليضاحية مرتفع جداً، حيث 

قدم 120 عرضاً إيضاحياً شفوياً و342 عرضاً من خالل ملصقات.
عقد مؤتمر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية للعلم والتكنولوجيا في الفترة 

من ٢٤ إلى ٢٨ حزيران/يونيه ٢٠١٩ في قصر هوفبورغ، فيينا، النمسا.

الجلسة الختامية وحفل توزيع الجوائز، قصر هوفبورغ، فيينا، النمسا.اجتذب المؤتمر عددًا قياسيًا من المشاركين.

مؤتمر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية للعلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٩ هو الخامس في سلسلة من المؤتمرات.
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التفتيش 
الموقعي
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أبرز األنشطة 
للفرتة  الموقعي  التفتيش  عمل  خطة  تنفيذ 
الموقعي  التفتيش  تمارين  وخطة   ،٢٠19-٢٠1٦

للفرتة ٢٠1٦-٢٠٢٠

التدريبية  الجولة  تدريبية يف إطار  تنظيم دورات 
الثالثة للمفتشين

والتدريب،  والدعم  للتكنولوجيا  دائم  مركز  إنشاء 
يتضمن مرفق خزن للمعدات وصيانتها 

يرصد نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي العالم بحثًا عن 
أدلة على وقوع تفجير نووي. فإذا اكُتشفت مثل تلك األدلة، تنص 
االمتثال  عدم  احتمال  بشأن  الشواغل  معالجة  على  المعاهدة 
نفاذ  بدء  وبعد  واستيضاح.  تشاور  عملية  خالل  من  للمعاهدة 
المعاهدة، يمكن أيضًا أن تطلب الدول إجراء تفتيش موقعي، وهو 

التدبير النهائي للتحقق بموجب المعاهدة.

والغرض من التفتيش الموقعي هو التأكد مما إذا كان قد ُأجري 
قد  التي  الحقائق  جمع  وكذلك  المعاهدة،  ينتهك  نووي  تفجير 

تساعد على تحديد هوية أيِّ جهة منتِهكة محتملة.

تفتيش موقعي  بإجراء  أن تطالب  يمكن  أيَّ دولة طرف  أنَّ  وبما 
التفتيش  هذا  إجراء  على  القدرة  فإنَّ  األوقات،  من  وقت  أيِّ  في 
تقنيات  واعتماد  وإجراءات،  سياسات  من  يلزم  ما  وضع  تقتضي 
تفتيش قبل بدء نفاذ المعاهدة. وإضافًة إلى ذلك، تتطلب عمليات 
بين تدريبًا وافيًا، ومعدات  التفتيش الموقعي وجود موظفين مدرَّ
ذات  تحتية  وبنى  مناسبة،  ولوجستيات  معتمدة،  رئيسية  تفتيش 
في  مفتشًا   ٤٠ إلى  أفراده  عدد  يصل  فريق  دعم  أجل  من  صلة 
الصحة  معايير  أعلى  تطبيق  مع  يومًا،   ١٣٠ أقصاها  لفترة  الميدان 

والسالمة والسرية. 

مجال  في  قدراتها  تقوية  على  اللجنة  دأبت  السنين،  مر  وعلى 
هذا  عناصر  وتطوير  إعداد  خالل  من  وذلك  الموقعي،  التفتيش 
التفتيش، وإجراء تمارين ميدانية، وتقييم أنشطتها المتعلقة بهذا 
لعام  المتكامل  الميداني  التمرين  وتقييم  اختتام  ومع  التفتيش. 
الموقعي،  للتفتيش  جديدة  تطوير  دورة  اللجنة  استهلت   ،٢٠١٤
ذت خطة عمل جديدة فيما يتعلق بأنشطة التفتيش الموقعي  ونفَّ

خالل الفترة ٢٠١٦-٢٠١٩.
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خطة عمل التفتيش الموقعي للفترة ٢٠1٦-٢٠19 

على   2019 عام  خالل  الموقعي  بالتفتيش  المتصلة  األنشطة  ركزت 
 2019-2016 للفترة  الموقعي  التفتيش  عمل  خطة  تنفيذ  مواصلة 
 2020-2016 للفترة  الموقعي  التفتيش  تمارين  خطة  وأنشطة 
المتكامل  الميداني  التمرين  وتقييم  استعراض  عملية  من  المستمدة 
قدرات  تعزيز  إلى  العمل  خطة  وتمارين  مشاريع  وتهدف   .2014 لعام 
ق متوازن ومتماسك وقوي  التفتيش الموقعي من أجل إنشاء نظام تحقُّ
للتطوير  متكامل  إطار  ضمن  النفاذ،  حيز  المعاهدة  تدخل  عندما 
واالختبار والتدريب والتمرين على نطاق األمانة. وقد ُقدمت الخطتان 
عليهما  ووافقت  باء،  العامل  للفريق  واألربعين  السادسة  الدورة  إلى 

 .2016 واألربعين في حزيران/يونيه  السادسة  دورتها  اللجنة في 

 43 من   2019-2016 للفترة  الموقعي  التفتيش  عمل  خطة  وتتألف 
السياسات  وضع  هي:  وظيفية،  فئات  خمس  ضمن  مصنَّفاً  مشروعاً 
التقنيات  وتطوير  ودعمها،  والعمليات  والوثائق،  والمنهجيات 

التحتية. البنى  وتطوير  المفتشية،  وتطوير  والمعدات، 

أُنجزت  التنفيذ. وقد  22 مشروعا قيد  2019، كان هناك  وخالل عام 
جميع مشاريع خطة العمل البالغ عددها 43 مشروعاً، وعالجت بذلك 
والتمرين  السابقة  التحضيرية  التمارين  توصيات  من  المائة  في   85
بيانات  قاعدة  في  الوارد  النحو  على   2014 لعام  المتكامل  الميداني 

المستبانة. والدروس  للمسائل  الموقعي  التفتيش 

تخطيط السياسات ودعم العمليات

بالتفتيش  المتعلقة  العمليات  ودعم  السياسات  تخطيط  جهود  ارتبطت 
العمل  خطة  مشاريع  بتنفيذ  وثيقاً  ارتباطاً   2019 عام  في  الموقعي 
في  بما  الموقعي،  التفتيش  تمارين  وخطة  الموقعي  بالتفتيش  الخاصة 

منفردة. أربعة مشاريع  وإدارة  العمل  لخطة  الشامل  التنسيق  ذلك 

لفريق  الوظيفية  االختصاصات  دليل  على  رسمّيًا  الموافقة  وجرت 
باالختصاصات  المتعلقة  النمطية  التشغيلية  اإلجراءات  وعلى  التفتيش 
الوظيفية لألفرقة الميدانية. وبناًء على التوصيات الصادرة عن حلقة 
تقرير  أعد  الموقعي،  بالتفتيش  المتعلقة  والعشرين  الرابعة  العمل 
مع  الموقعي،  التفتيش  على  القاسية  البيئية  الظروف  آثار  ى  يتقصَّ

الموجودة. الثغرات  استبانة 

الجغرافية  المعلومات  إدارة  نظام  مراحل  من  مرحلة  آخر  وأُنجزت 
الدروس  إلى  باالستناد  الموقعي  التفتيش  بعمليات  الخاص  المكانية 
المتكامل  الميداني  التمرين  من  المنبثقة  والتوصيات   المستفادة 
أثناء  النظام  ذلك  من  متقدمة  صيغة  بنجاح  واختُِبرت   .2014 لعام 
التفتيش  استهالل  مرحلة  شمل  الذي  القدرات  لبناء  األول  التمرين 
وإدماجه  الموقعي  التفتيش  بيانات  مصرف  تحديث  وجرى  الموقعي. 
المعلومات  إدارة  ونظام  األخرى  الموقعي  التفتيش  بيانات  قواعد  في 

المكانية. الجغرافية 

مركز  في  الموقعي  بالتفتيش  المتعلقة  العمليات  دعم  مركز  أدمج  وقد 
العمليات  مركز  وافتتح  الدولي.  فيينا  مركز  في  الجديد  العمليات 
 2019 أيار/مايو  في  العمليات،  دعم  مركز  يضم  بات  الذي  الجديد، 
من  الموقعي  التفتيش  استهالل  مرحلة  تنفيذ  أثناء  بنجاح  اختباره  وتم 

القدرات. بناء  تمرين 

للصيانة  الموقعي  بالتفتيش  الخاصة  االتصاالت  معدات  وخضعت 
وعقد  واالختبار.  التدريب  أنشطة  في  بعضها  واستُخدم  والتحديث، 
ذات  الطرفية  المحطة  نظام  استخدام  بشأن  خبراء  اجتماع  فيينا  في 
في  الموقعي  التفتيش  بعمليات  الخاص  ا  جّدً الصغيرة  الفتحات 
وأُجري  الموقعي.  التفتيش  أنشطة  تنفيذ  أثناء  الساتلية  االتصاالت 
والجوانب  الحاسوبية  األجهزة  مسألة  واستبينت  للمعدات  تقييم 
بيئة  في  ا  جّدً صغيرة  فتحة  ذات  طرفية  محطة  الستخدام  التعاقدية 
القدرات  بناء  تمارين  سياق  في  الثالث  العالمي  االتصاالت  مرفق 
اتصاالت  نظام  الستخدام  طريق  خريطة  وُوضعت  المقبلة.  الميدانية 
بناء  تمارين  في  ا  جّدً الصغيرة  الفتحة  ذات  الطرفية  المحطات 

القدرات. 

محطة اتصال ساتلي قابلة للنشر تستخدم نظم هوائيات GATR في مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب.

الصحة  معدات  حافظة  في  بالقدرات  المتعلقة  الثغرات  وُسدت 
التفتيش  عمل  حلقة  عن  الصادرة  التوصيات  إلى  استناداً  والسالمة 
وأدخلت  محدثة  طبية  معدات  شراء  وتم  والعشرين.  الثالثة  الموقعي 
الصحة  ودليل  معايير  من  محدثة  نسخة  وأعدت  الخدمة.  في 

استعراضهما. عملية  وبدأت  والسالمة، 

خطة تمارين التفتيش الموقعي للفترة ٢٠1٦-٢٠٢٠

اعتزام   2020-2016 للفترة  الموقعي  التفتيش  تمارين  خطة  بينت 
صالحية  من  التأكد  إلى  الرامية  التمارين  من  سلسلة  إجراء  األمانة 
التفتيش  عمل  خطة  إطار  في  ذة  المنفَّ للمشاريع  الرئيسية  المنتجات 
الموقعي  التفتيش  تمارين  خطة  وتشمل   .2019-2016 الموقعي 
المنضدية  التمارين  وخصوصاً  ثبتت صحتها،  التي  التمارين  تصورات 

الميدانية. والتمارين 

التمارين  استضافة  بشأن  سلوفاكيا  مع  القانوني  االتفاق  وأُبرم 
وفترة  الموقعي،  التفتيش  من  األولية  الفترة  تشمل  التي  الميدانية 
حزيران/يونيه  في  للتفتيش،  الالحقة  واألنشطة  التفتيش  مواصلة 
َمت عدة اجتماعات وزيارات  وأيلول/سبتمبر 2020، على التوالي. ونُظِّ
وضع  منها  مسائل  بشأن  المضيف  البلد  سلطات  مع  تنسيقية 
واعتماد  الجوي،  الرصد  وتحليقات  المواقع،  وتعديل  السيناريوهات 

المواقع. وتهيئة  السيزمي،  المسح  وقياسات  المعدات، 

وواصلت فرقة العمل المعنية بوضع سيناريوهات تمارين بناء القدرات 
من  ومتماسك  التقنية  الناحية  من  واقعي  متواصل  سيناريو  وضع 
الناحية  من  ومحفز  الزمنية  الناحية  من  ومنطقي  العقالنية  الناحية 
الستعراض  السيناريو  وخضع  الثالثة.  القدرات  بناء  لتمارين  الفكرية 
توصياتهم  دت  وُجسِّ عة،  موقِّ دول  من  الخبراء  من  فريق  أجراه  نظراء 

السيناريو.  في 

وقد أُجري أول تمرين بناء قدرات يشمل مرحلة إطالق عملية تفتيش 
مركز  في  الثاني/نوفمبر  تشرين   15 إلى   11 من  الفترة  في  موقعي 
في  وشارك  والتدريب.  والدعم  التكنولوجيا  مركز  وفي  الدولي  فيينا 
عة  موقِّ دولة   14 من  خبيراً   19 منهم  مشاركاً،   70 نحو  التمرين 
كوسيلة  التمرين  هذا  واستخدم  األمانة.  مكاتب  كل  من  وموظفون 
من  موقعي  تفتيش  عملية  استهالل  دعم  على  األمانة  قدرة  الختبار 
وقد  التفتيش.  فريق  نشر  حتى  الموقعي  التفتيش  طلب  تقديم  مرحلة 
مستحدثة  وقدرات  رئيسية  أساسية  هياكل  عدة  االختبار  في  نجحت 
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التخطيط للتفتيش في مركز دعم العمليات أثناء مرحلة إطالق تمرين بناء القدرات.

بينها  ومن  التمرين،  هذا  تنفيذ  أثناء  الموقعي  التفتيش  مجال  في 
التفتيش  لنظام  التابع  العمليات  مركز  في  العمليات  دعم  مركز 
والدعم  التكنولوجيا  مركز  في  السريع  النشر  وقدرات  الموقعي، 
الكثير.  وغيرها  المكانية،  الجغرافية  المعلومات  وإدارة  والتدريب، 
وشملت أنشطة مركز دعم العمليات، في جملة أمور، تحديد المفتشين 
وتصميم  قصيرة،  مهلة  غضون  في  العالم  أنحاء  جميع  من  المتاحين 
إلى  والنقل  التأشيرات  شؤون  وترتيب  تفتيش،  لفريق  مناسب  هيكل 
خطة  وإعداد  نشره؛  عملية  ومتابعة  النهائية  اإلحاطات  لتقديم  فيينا 
الدعم اللوجستي والعملياتي التي تشمل االستعدادات لنقل أطنان من 
الدولة  تقدمه  أن  يحتمل  الذي  الموقعي  والدعم  المتطورة  المعدات 
جميع  وتحليل  وجمع  أراضيها؛  على  التفتيش  عملية  ستجرى  التي 
مركز  من  الفنية  اإلحاطات  وتلقي  الصلة؛  ذات  المتاحة  المعلومات 
لوجستي  دعم  وخطة  أولية  تفتيش  خطة  وإعداد  الدولي؛  البيانات 
على  التفتيش  عملية  ستجرى  التي  الدولة  مع  للتفاوض  وعملياتي 
أراضيها؛ وتقديم تقارير وملفات مفصلة للمدير العام دعماً للمداوالت 

التنفيذي. المجلس  مع 

المعدات واإلجراءات والمواصفات 

التفتيش  لتقنيات  والمواصفات  واإلجراءات  المعدات  تطوير  استمر 
التفتيش  عمل  لمشاريع خطة  الزمني  للجدول  وفقاً   ،2019 عام  طوال 
تقدم  اللجنة  أخذت  المشاريع،  اختتام  ومع  الصلة.  ذات  الموقعي 
للتوجيهات  وفقاً  باء  العامل  الفريق  إلى  المنقحة  المعدات  مواصفات 
بشأن  باء  العامل  والفريق  الموقعي  التفتيش  مهام  قادة  قدمها  التي 
التفتيش  عمليات  أثناء  تستخدم  التي  المعدات  قائمة  مشروع  هيكل 
بالمعدات   2019 عام  في  المقدمة  المواصفات  وتتعلق  الموقعي. 
والتصوير  البصرية  والمراقبة  األرضية  المواقع  لتحديد  الالزمة 

والمعدات  الحمراء،  باألشعة تحت  التصوير  فيه  بما  األطياف  المتعدد 
وستدمج  األطياف.  المتعدد  التصوير  قياسات  إلجراء  جواً  المحمولة 
فيما   2020 عام  في  ستقدم  التي  تلك  إلى  إضافة  المواصفات،  هذه 
في  المعاهدة،  بها  تسمح  التي  األخرى  التفتيش  تقنيات  معظم  يخص 
فيه  ينظر  لكي  الموقعي  التفتيش  معدات  لقائمة  شامل  مشروع  أول 

باء.  العامل  الفريق 

التفتيش  معدات  بيانات  قاعدة  مشروع   2019 عام  في  استهل  وقد 
التكنولوجيا  مركز  بناء  بفضل  التحفيز  على  حصل  الذي  الموقعي 
الموقعي  التفتيش  نتائج مشاريع خطة عمل  والتدريب وصدور  والدعم 
ودعم  التفتيش  لتقنيات  السريع  النشر  على  قدرات  بإنشاء  المتعلقة 
إلى  مفهوم  من مجرد  المشروع  ذلك  تطور  وقد  الميدان.  في  تطبيقها 
برنامج حاسوبي على مستوى اإلنتاج يسمح بتنظيم معدات وبرامجيات 
عملية  وأثناء  لنشرها  استعداداً  وتشكيالت  نظم  في  الموقعي  التفتيش 
وتسلسل  االستعمال  سهلة  واجهات  البيانات  قاعدة  وتوفر  النشر. 
ومعايرة  وصيانتها  المعدات  إدارة  لتسهيل  مبسطة  عمل  إجراءات 
تكنولوجيا  تطبيق  أيضاً  البيانات  قاعدة  وتشمل  واعتمادها.  المعدات 
مركز  داخل  الحاويات  حركة  لتتبع  الراديوية  الترددات  تحديد 
التكنولوجيا والدعم والتدريب وأثناء عملية التفتيش وما يتصل بها من 
مع  تماما  مدمجة  التكنولوجيا  وهذه  تمارين.  أو  تدريب  أو  اختبارات 
وقد  الموقعي،  للتفتيش  المكانية  الجغرافية  المعلومات  إدارة  نظام 
مرحلة  تنفيذ  أثناء  وظائفها،  من  محدود  بعدد  بفعالية،  استخدمت 
في  أجري  الذي  القدرات  بناء  تمرين  من  الموقعي  التفتيش  استهالل 

الثاني/نوفمبر. تشرين  الدولي في  فيينا  مركز 

عام  في  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز  األمانة  استخدمت  وقد 
المثال،  سبيل  على  الموقعي،  التفتيش  معدات  لتخزين   2019
بتطوير  المعني  برنامجها  لدعم  منتظمة  تشغيلية  بأنشطة  ولالضطالع 
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إعداد نظام »التصوير المتعدد األطياف بما فيه التصوير باألشعة تحت الحمراء« على متن طائرة هليكوبتر AS350 خالل دورة التدريب المتقدمة على تقنيات التفتيش الموقعي المحمولة جوًا في كندا في إطار جولة 
التدريب الثالثة للتفتيش الموقعي لعام ٢٠١٩.

ونشرها  المساعدة  والمعدات  التفتيش  تقنيات  وصيانة  واختبار 
كبيراً  دعماً  األمانة  في  المسؤولون  التقنيون  الموظفون  وقدم  بسرعة. 
الموقعي من خالل تخطيط  التفتيش  الثالثة في مجال  التدريب  لجولة 
دورات التدريب التقني المعنية بتقنيات التفتيش الجيوفيزيائية ورصد 
تلك  وإعداد  جواً،  المحمولة  التفتيش  وتقنيات  المشعة  النويدات 

وتيسيرها.  الدورات 
لم  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز  استخدام  أن  من  الرغم  وعلى 
تشغيله،  مستوى  تصاعد  بذلك  مواكباً  العام  طوال  التوسع  عن  يتوقف 
إال أن اللجنة واصلت التعاون الوثيق مع السلطات النمساوية للتخفيف 
التشغيلية،  والقيود  الموارد  على  المتبقية  القيود   من 
ال سيما خالل المراحل األولى من عام 2019. وقد أتاح هذا التعاون 
لألمانة أن تستخدم مرة أخرى مرافق وموارد وزارة الدفاع النمساوية 
السريع  النشر  على  التركيز  مع  الموقعي  التفتيش  قدرات  تطوير  في 

واستعادتها.  واستدامتها  الموقعي  التفتيش  لنظم 

وفي عام 2019، قدمت األمانة مساهمات إلى الجمعية العامة لالتحاد 
فيينا،  في  نيسان/أبريل  في  عقدت  التي  األوروبي  الجيوفيزيائي 
النمسا، وإلى حلقة عمل مختبر النويدات المشعة التابع لنظام الرصد 
حلقة  وإلى  النمسا،  فيينا،  في  حزيران/يونيه  في  عقدت  التي  الدولي 
العمل الدولية المعنية بتجربة الغازات الخاملة، التي عقدت في كانون 

ألمانيا.  فرايبورغ،  في  األول/ديسمبر 

ا والمراقبة البصرية التقنيات المحمولة جّوً

والتقنيات  البصرية  للمراقبة  المنقحة  المعدات  مواصفات  تقديم  يعد 
المحمولة جواً إلى الفريق العامل باء لينظر فيها إنجازاً رئيسياً في هذا 
محاكاة  مشروع  تنفيذ  في  أيضاً  كبير  تقدم  أُحرز  فقد  ذلك  ومع  العام، 
النظم المحمولة جواً في مجال التفتيش الموقعي. وقارب جهاز المحاكاة 
امة متوقفة عن العمل إلى  على االكتمال من خالل تحويل هيكل طائرة حوَّ
هيكل مصمم خصيصاً لتيسير اختبار معدات التفتيش الموقعي المحمولة 
ا وتدريب المفتشين المعاونين. فقد ُحوِّلت مقصورة الطائرة إلى حيز  جّوً
مثالي للتدريب يسمح بإجراء تغييرات في تصميمه ليحاكي مختلف أنواع 
هياكل الطائرات. فيمكن مثاًل إزالة جزء من أرضية المقصورة لتتشابه مع 
م الجزء الخارجي من هيكل  هيكل طائرة ذات فتحة في أرضيتها. وُصمِّ
قياس  أجهزة  مثل  خارجية  مكونات  بإضافة  ليسمح  خصيصاً  الطائرة 

المسافة وُحجيرات التحليق والهوائيات. 

وكجزء من الجهود الجارية لزيادة عدد أنواع هياكل الطائرات التي يمكن 
استكملت  جوا،  المحمولة  الموقعي  التفتيش  نظم  متنها  على  تركب  أن 
طائرة  متن  على  المعدات  لتركيب  النهائية   التعديالت 
Eurocopter AS350. فقد ركبت المعدات على متن تلك الطائرة في 
تقنيات  على  متقدمة  تدريب  دورة  من  كجزء  كندا  في  أيلول/سبتمبر 
التفتيش المحمولة جواً في إطار جولة التدريب الثالثة للتفتيش الموقعي.
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قياسات الموصلية الكهربائية خالل االختبار الميداني للتفتيش الموقعي لعام ٢٠١٩ المتعلق بتقنيات 
التفتيش الجيوفيزيائي في هنغاريا.

الجيوفيزيائية التفتيش  تقنيات 

لتطبيقات  الجيوفيزيائي  الموقعي  التفتيش  تقنيات  اختبار  إنجاز  بعد 
2018، أجري اختبار ميداني آخر لتقنيات  الطبقات الضحلة في عام 
التفتيش الموقعي الجيوفيزيائي في عام 2019، مع التركز هذه المرة 
أيلول/ في  االختبار  ذلك  وأجري  العميقة.  الطبقات  تطبيقات  على 

بالقرب من فيسوبتيني في هنغاريا، وشارك فيه تسعة   2019 سبتمبر 
خبراء من ثماني دول موّقعة. وقد صمم هذا النشاط الختبار المعدات 
النشطة  السيزمية  والمسوحات  الرنيني  السيزمي  القياس  وإجراءات 
أتاح  وقد  الميدانية.  الظروف  في  الكهربائية  الموصلية  وقياسات 
)يبلغ  طبيعي  كهف  موقع  في  ألسبوعين  امتد  الذي  االختبار  برنامج 
تشغيل  إلمكانية  تقييم  إجراء  تقريباً(  متراً   80 وعمقه  متراً   30 قطره 
ر  وفَّ أنه  كما  عملياً،  استخدامها  وتقييم  المختبرة  األساليب  جميع 
التقنية  المواصفات  لتقييم  الزمة  ومعلومات  قيمة  ميدانية  بيانات 
تمارين  إعداد  في  أيضاً  االختبار  وساهم  العمل.  ومنهجية  للمعدات 

بناء القدرات في عام 2020.

حول  خبراء  اجتماع  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز  في  وُعقد 
الثاني/ تشرين  في  سايبرسدورف  في  الرنيني  السيزمي  القياس 

التقدم  استعراض  هو  االجتماع  من  الغرض  وكان   .2019 نوفمبر 
الصلة.  ذي  الموقعي  التفتيش  عمل  مشروع خطة  تنفيذ  أثناء  المحرز 
االجتماع  ذلك  في  موقعة  دول  عشر  من  خبيراً  عشر  ستة  وشارك 
وتحديث  البيانات،  ومعالجة  العددية  النمذجة  طرائق  مناقشة  بغرض 
الجيوفيزيائية،  التفتيش  لتقنيات  التكنولوجي  التقييم  مصفوفة 
المعدات  مواصفات  وتنقيح  العمليات،  لمفهوم  مدخالت  وإعداد 

الموقعي. للتفتيش  العمل-23  حلقة  تقرير  في  المدرجة 

المتعلقة  التفتيش  وتقنيات  اإلشعاعي  النشاط  قياسات 
بجسيمات النويدات المشعة

لعنصر  األساسية  المعدات  اقتناء  عملية   2019 عام  في  انتهت 
الموقعي،  للتفتيش  الميداني  المختبر  في  المشعة  النويدات  جسيمات 
ألجهزة  وقوة  إحكاماً  أكثر  كهربائية  تبريد  وحدات  باستالم  وذلك 
مع  وبالتوازي  الوحدات.  تلك  من  والتحقق  الجرمانيوم  عن  الكشف 
الراجلة  األرضية  غاما  أشعة  رصد  نظم  تطبيقات  خضعت  ذلك، 
التفتيش  اللجنة في عمليات  تستخدمها  التي  والمحمولة في سيارات، 
الموقعي، لعمليات معايرة من أجل التأكد من كفاءة أجهزة االستشعار 
الطاقات  بنطاق  يتعلق  فيما  التشغيلية  بارامتراتها  توثيق  وجرى  فيها 
الموقعي.  التفتيش  أثناء  تصادف  قد  التي  الصلة  ذات  والسعات 
منخفضة  استشعار  أجهزة  من  أنواع  لخمسة  اختبار  تقارير  وصدرت 
لمراقبة  إجراءات  إطار  في  والنيوترونات  الصوديوم  ليوديد  الدقة 
األجل  الطويل  األداء  لرصد  األساس  خط  لتحديد  مصممة  الجودة، 
التفتيش  أثناء  نشرها  يتم  التي  األرضية  غاما  أشعة  استشعار  ألجهزة 
في  المحمولة  تلك  االستشعار  أجهزة  من  نوعان  ووضع  الموقعي. 

الموقعي.  التفتيش  مجال  في  التشغيل  حالة  في  سيارة 

اجتماع  والخمسين  الثانية  باء  العامل  الفريق  دورة  هامش  على  وعقد 
العينات  تحليل  موقع  في  المطبقة  القياس  تقييد  طرائق  مطوري  مع 
ذلك  وأتاح  االستبانة.  العالي  غاما  ألشعة  الطيفي  التحليل  باستخدام 
جهود  ذلك  في  بما  الحالية،  للقدرات  استعراض  اجراء  االجتماع 
النتائج  وستشكل  المجال.  هذا  في  الجارية  والتطوير  البحث 
في  قدماً  للمضي  المقترحة  الطريقة  بشأن  الرئيسية  والتوصيات 
وضع قيود على القياس أثناء عملية التفتيش الموقعي جزءاً من تقرير 

الصلة. ذي  الموقعي  التفتيش  مشروع خطة عمل 

أخذ  لتقنيات  الميداني  التطبيق  وتطوير  تصميم  أعمال  وانتهت 
بدأت  قد  كانت  التي  الموقعي،  التفتيش  عمليات  في  البيئية  العينات 
أنواع وسائط  العام بشأن جميع  التطبيق هذا  2018، واختبر  في عام 
الجديد  التطبيق  ويتولى  الخاملة.  والغازات  الجسيمات  عينات  أخذ 
بيانات  جمع  خالل  من  المشغل  ويوجه  العينات،  تعهد  سلسلة  إدارة 
ل المعلومات الجغرافية المكانية تلقائياً  البعثة ذات الصلة، بينما تُسَجّ
على  أو  المالحة  لسواتل  عالمي  نظام  على  إضافية  قدرات  من خالل 
متن تلك القدرات. ويسجل هذا التطبيق الميداني، المدمج تماما في 
الجديد،  الموقعي  للتفتيش  المكانية  الجغرافية  المعلومات  إدارة  نظام 
أمين  إلى  المسلمة  الوصفية  والبيانات  العينات  تسليم  عملية 

الميدانية. المختبرات 

بأخذ  المعني  الميداني  التطبيق  وتكميل  التجربة  هذه  من  ولالستفادة 
 2019 عام  في  ر  وطوِّ م  صمِّ الموقعي،  التفتيش  في  البيئية  العينات 
بهدف  الموقعي  للتفتيش  الميداني  للمختبر  جديد  مختبري  تطبيق 
التفتيش  عمليات  أثناء  بالعينات  الصلة  ذات  البيانات  تدفق  دعم 
وبالتآزر مع نمائط نظام إدارة المعلومات الجغرافية المكانية األخرى 
والبيانات(  )العينات  النواتج  بين  التطبيق  هذا  ويربط  الصلة.  ذات 
مختبرات  وإجراءات  البيئية  العينات  أخذ  بعثات  من  المستخلصة 
إدارة  أدوات  المختبر  ألمين  ويوفر  الميدانية،  الموقعي  التفتيش 
في  الرئيسية  األحداث  وتسجيل  وتحليلها  وقياسها  العينات  لمعالجة 
في  التطبيقة  هذه  عن  عملي  عرض  قدم  وقد  العينات.  حفظ  سلسلة 
على  التدريبية  الدورة  أثناء  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز 

.2020 عام  أوائل  في  تنقيحها  المشعة، وسيجري  النويدات  تقنيات 

تقنيات التفتيش المتعلقة بالغازات الخاملة

بعد العمل األولي الذي نفذ في عام 2018 بشأن تحسين عملية فصل 
الغازات الخاملة والكشف عنها، شهد عام 2019 بدء تطوير دليل على 
تكنولوجيا  باستخدام  الخاملة  الغازات  فصل  عملية  تطبيق  إمكانية 
إلى استكشاف إمكانيات  تغيير الضغط سعياً  الغازات بفعل  امتصاص 
الفصل. وعالوة على ذلك، فقد أنجز  تحقيق كفاءة أعلى في عمليات 
التصميم الهندسي لجهاز الكشف عن غاز األرغون استناداً إلى ومض 
للجهاز الستخدامه  أولي  نموذج  تسليم  المتوقع  ومن  السائل،  األرغون 
في الفحوص المختبرية والميدانية خالل الربع األول من عام 2020.
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بتقنيات  يتعلق  فيما  العام،  هذا  الرئيسية  اإلنجازات  أحد  وتمثل 
 SAUNA نظام  تحديث  استكمال  في  الخاملة،  الغازات  عن  الكشف 
الخاص بالتفتيش الموقعي ودمجه في وقت الحق في حجيرة التحليق 
قبول  اختبار  وأُجري  الميدان.  في  بسرعة  وتركيبه  لنشره  الجديدة 
إلى  المتكامل  النظام  شحن  قبل  المقاول  مقر  في  والنظام  المصنع 
االتحاد  من  مالّيًا  دعماً  المشروع  وتلقى  السنة.  نهاية  ُقبيل  فيينا 
يُختتَم  وسوف  مجلسه،  عن  الصادر  السابع  القرار  بمقتضى  األوروبي 

في عام 2020 بإجراء تدريب عليه.

العمليات ودعم العمليات

المتصلة  الموقعي  التفتيش  عمل  خطة  مشاريع  إغالق  حالياً  يجري 
التسليم  بعمليات  رهناً  منها  يُنتهى  وسوف  العمليات،  ودعم  بالعمليات 
وسيجري   .2020 عام  من  األول  الربع  في  تصل  أن  المتوقع  األخيرة 
في  إقرارها  وسيجري   ،2020 عام  في  المسلَّمة  المنتجات  اختبار 
سياق اإلعداد لتمارين بناء القدرات المزمع إجراؤها في عام 2020.

وفي عام 2018، أنجز التصميم المفاهيمي لنظام أمني شامل لقاعدة 
ذلك  توفير  مناقصة  عليها  رست  التي  الشركة،  أكملت  وقد  العمليات. 
أن  المقرر  ومن   .2019 عام  في  النهائي  الهندسي  تصميمه  النظام، 
قبل   2020 عام  أوائل  في  للنشر  القابل  والمراقبة  األمن  نظام  تسلم 

اختباره في الربع الثاني من عام 2020.

ثالثة  أطراف  عقود  استخدام  بإمكانية  المتعلقة  الدراسة  وأُغلقت 
منها،  االنتهاء  دون  الموقعي  التفتيش  لعمليات  دعماً  دائمة  وترتيبات 
إضافية  بأبحاث  مناسباً  تأهياًل  مؤهل  خبير  قيام  إنجازها  يتطلب  إذ 
أُنجز  2019. وقد  بشأنها، ولم يتسن االستعانة بذلك الخبير في عام 
ويمكن  الموقعي  للتفتيش  المطلوب  الدعم  من  االحتياجات  تحليل 
يمكن  التي  السبل  استكشاف  العمل على  لمواصلة  كأساس  استخدامه 
الثالثة أن تدعم الوفاء بتلك  بها للترتيبات الدائمة أو عقود األطراف 

موقعي. تفتيش  عملية  أي  في  االحتياجات 

بعد  العمليات  لقاعدة  التحتية  البنية  وجرد  تسليم  عملية  وأُنجزت 
الهجينة  الكهرباء  توليد  بقدرات  المتعلقة  الدراسة  وأسهمت  تحديثها. 
جرى  أولي  نموذج  إنشاء  إلى  أفضت  فقد  تلك،  التحديث  عملية  في 
م  اختباره بنجاح في مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب الجديد. وُقدِّ
بالتفتيش  خاصة  أساسية  هجينة  قدرة  على  للحصول  الحق  طلب 

الميدانية. البيئة  في  الختبارها  الموقعي 
المعتادة  المقررة  واالعتماد  والمعايرة  الصيانة  عمليات  وأُنِجزت 
)مثل  الرئيسية  المساعدة  الموقعي  التفتيش  معدات  مكونات  لجميع 
بالكهرباء( ضمن  المتواصل  واإلمداد  الكهربائية  المولدات  مجموعات 

الالزمة. الروتينية  العمليات  دعم  أنشطة  إطار 

مركز  وُشغل  المؤقت  التخزين  منطقة  أُخليت   ،2019 عام  أوائل  وفي 
هذا  تنظيم  تطوير  وجرى  الجديد.  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا 
التفتيش  موظفو  ودأب  السنة،  طوال  للتشغيل  وتجهيزه  المرفق 
خدمات  يقدم  الذي  المشروع  فريق  عمل  في  اإلسهام  على  الموقعي 
الموقعي  التفتيش  لمعدات  الكامل  الجرد  وبدأ  اللوجستي.  الدعم 
المعدات  تخزين  منطقة  تنظيم  إعادة  إطار  ضمن  تنظيمها  وإعادة 
عام  في  النشاط  هذا  يستمر  وسوف  السواء،  على  العمل  ومنطقة 

بكامل طاقته. المرفق  بدء تشغيل  2020 حتى 

وثائق التفتيش الموقعي

الفريق  إلى  الدعم  تقديم  عام 2019  نفذت خالل  التي  األنشطة  شملت 
العامل باء وتنفيذ مشاريع خطة العمل، بما فيها تطوير وثائق نظام إدارة 
النوعية في مجال التفتيش الموقعي وتنقيحها، وإصدار التقرير الخاص 
في  الوثائق  وتجهيز غرفة  الموقعي،  بالتفتيش  المعنية   24 العمل  بحلقة 
العمل،  خطة  مشاريع  وإقفال  والتدريب،  والدعم  التكنولوجيا  مركز 

والتحضير لحلقة العمل لمرحلة استهالل تمرين بناء القدرات.

نقل المعدات إلى مركز الدعم التكنولوجي والتدريب الجديد.

ث للتفتيش الموقعي في ُحجيرة التحليق الجديدة. دمج نظام SAUNA المحدَّ
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غرفة تخزين الوثائق في مركز التكنولوجيا والدعم والتدريب

مشاريع خطة العمل

فقد  بالوثائق.  المتصلة  الموقعي  التفتيش  عمل  مشاريع خطة  أنجزت 
المتعلق   8-1 العمل  خطة  مشروع  من  كجزء  وثائق  عدة  صيغت 
الموقعي  التفتيش  بإدارة  المتعلق   7-2 العمل  خطة  ومشروع  باإلبالغ، 
بشأن  نمطية  تشغيلية  إجراءات  إعداد  ذلك  في  بما  الوثائق،  ومراقبة 
بمراقبة  المتصلة  واإلجراءات  النهائي  التفتيش  تقرير  وتجهيز  وضع 
إطار مشروع خطة  دراستان في  وأجريت  العمليات.  وثائق مركز دعم 
وإدارة  مراقبة  عن  دراسة  النوعية:  إدارة  بنظام  المتعلق   9-1 العمل 
عن  ودراسة  الموقعي  للتفتيش  الميدانية  المختبرات  في  النوعية 
وشارف  به.  الخاصة  السجالت  وإدارة  الموقعي  التفتيش  عمليات 
الموقعي  التفتيش  مكتبة  بتحسين  المتعلق   11-2 العمل  خطة  مشروع 

المكتبة. تشغيل  بدء  مع  االنتهاء  على  اإللكترونية 

تقديم الدعم لمرحلة إطالق تمرين بناء القدرات

من  االستهاللية  مرحلته  في  القدرات  بناء  تمرين  إلى  الدعم  ُقدم 
طريق  عن  إلكتروني  شكل  في  المستكملة  الوثائق  إتاحة  خالل ضمان 
الميدانية.  المكتبة  طريق  عن  مطبوع  شكل  وفي  اإللكترونية  المكتبة 
المعلومات  إدارة  فريق  ضمن  بالعمل  أيضاً  األمانة  موظفو  وأسهم 
أمنها،  وضمنوا  المراسالت  راقبوا  حيث  العمليات،  دعم  مركز  داخل 

التفتيش. لفريق  األمنية  المعلومات  وفروا  كما 

إدارة  نظام  لوثائق  الميدانية  النسخ  طباعة  على  أيضاً  العمل  وبدأ 
كتيبات  واستُلمت  حديثاً،  والمعتمدة  المنقحة  أو  المستحدثة  النوعية 
رموز  وروجعت  النوعية.  إدارة  نظام  وثائق  من  وثيقة   21 بشأن 
بالتفتيش  الخاصة  اإللكترونية  المكتبة  في  المستخدمة  المواضيع 
أفضل.  نحو  على  الموقعي  التفتيش  ومعدات  وثائق  لتجسيد  الموقعي 
ومراقبتها  الجودة  متطلبات ضمان  دراسة عن  متعاقد إلعداد  واختير 
الموقعي  للتفتيش  والتحضير  الموقعي  للتفتيش  الميداني  المختبر  في 

وتنفيذه. 

نظام إدارة النوعية

 ،2019 عام  في  النوعية  إدارة  وثائق  من  وثيقة   28 األمانة  أصدرت 
صيغت أو نقحت 24 وثيقة منها كجزء من التحضير لمرحلة استهالل 
تلك  من  ثة  محدَّ ميدانية  صيغ  أيضاً  وأُعدت  القدرات.  بناء  تمرين 

الوثائق.

نة مكتبة التفتيش الموقعي اإللكترونية المحسَّ

الموقعي  التفتيش  مكتبة  أطلقت  االختبار،  مرحلة  من  االنتهاء  بعد 
في  الموقعي  التفتيش  لموظفي  تدريبية  دورات  ونظمت  اإللكترونية، 
المكتبة،  لنظام  المعززة  القدرات  التدريبات  وأظهر   .2019 أيار/مايو 
ن خاصية وظيفة البحث، والقدرة على إنشاء نسخة  بما في ذلك تحسُّ
محتواها،  لنقل  اإللكترونية  الموقعي  التفتيش  مكتبة  من  مطابقة 
قدم  وقد  المكانية.  الجغرافية  المعلومات  إدارة  بنظام  البيني  والربط 
عرض عن وظائف المكتبة اإللكترونية خالل مؤتمر العلم والتكنولوجيا 
استهالل  مرحلة  خالل  واسع  نطاق  على  استخدمت  كما   ،2019 لعام 
بتوفيرها  إنشائها  من  الهدف  حققت  حيث  القدرات،  بناء  تمرين 
المعلومات  إدارة  نظام  مع  الجيد  البيني  وارتباطها  بكفاءة،  للوثائق 
إنشاء نسخة مطابقة عنها مناسبة  وإتاحة عملية  المكانية،  الجغرافية 

الميدان. هذا  في  والستخدامها  العمليات  دعم  لمركز 

والدعم  التكنولوجيا  مركز  في  الوثائق  تخزين  غرفة 
والتدريب

بعد إنجاز غرفة تخزين وثائق التفتيش الموقعي في مركز التكنولوجيا 
المؤقتة ومكاتب  التخزين  أماكن  الملفات من  نُقلت  والتدريب،  والدعم 
ونُظمت  الغرض،  لهذا  المبنية  المركزية  الغرفة  هذه  إلى  الموظفين 
بالفريق  متعلقة  تقارير  الملفات  وتتضمن  للنقل.  قابلة  رفوف  على 
حلقات  وتقارير  الموقعي  بالتفتيش  خاصة  فنية  وتقارير  باء  العامل 
ونسخ  النوعية،  إدارة  نظام  وثائق  على  الموافقات  وسجالت  عمل 
الميدانية  والمكتبة  النوعية،  إدارة  نظام  وثائق  من  إضافية  مطبوعة 

الحالية. النوعية  إدارة  نظام  لوثائق  للنشر  القابلة 

الدعم المقدم إلى الفريق العامل باء 

واصلـــت األمانـــة تقديـــم المســـاعدة الفنيـــة والتقنيـــة واإلداريـــة إلـــى 
الفريـــق العامـــل بـــاء فـــي جولتـــه الثالثـــة مـــن عمليـــة وضـــع مشـــروع 
النـــص  صـــدر  وقـــد  الموقعـــي.  بالتفتيـــش  الخـــاص  التشـــغيل  دليـــل 
الموقعـــي  بالتفتيـــش  الخـــاص  التشـــغيل  دليـــل  لمشـــروع  النموذجـــي 
عنـــه  وُطبعـــت   .2019 تموز/يوليـــه   4 فـــي   )CTBT/WGB/TL-18/64(

أيضـــاً صيـــغ ميدانيـــة، ألغـــراض تماريـــن بناء القدرات.



تحسين األداء 
والكفاءة



أبرز األنشطة
تزايد أنشطة تنمية القدرات 

مراكز  قدرات  بناء  عىل  العمل  إدماج  ضمان 
المتعلقة  األنشطة  يف  الوطنية  البيانات 

بالسياسات والتواصل التثقيفي 

مواصلة تطوير التعلم اإللكرتوين  

التحقق  نظام  إنشاء  عملية  مراحل  جميع  في  اللجنة،  تسعى 
بمقتضى المعاهدة، إلى تحقيق الفعالية والكفاءة واالستدامة 
عة ومراكز  الموقِّ الدول  )أي  المتعاملين معها  ومراعاة احتياجات 
البيانات الوطنية( والتحسين المستمر. ويهدف تنفيذ نظام إدارة 
التحقق  نظام  إنشاء  نحو  المسعى  يكون  أن  ضمان  إلى  النوعية 
ممتثاًل لمقتضيات المعاهدة وبروتوكولها وتوجيهات اللجنة ذات 

زًا لرصد اإلداء.  الصلة ومعزِّ

وُيَعدُّ إنشاء نظام إدارة النوعية عملية مستمرة تنشد بلوغ األهداف 
خاصًة  بالجودة،  المتعلقة  اللجنة  سياسات  في  المحددة  والغايات 

غرس ثقافة الجودة داخل األمانة.



تحسين األداء والكفاءة ٤٦التقرير السنوي ٢٠١٩

التقييم المستمر لقدرة الكشف العالمية للشبكة السيزمية خالل الفترة ٢٠٠٤-٢٠1٨

نظام إدارة النوعية

ومنتجات  بيانات  توفير  استمرار  ضمان  أجل  من  اللجنة،  واصلت 
 .2019 عام  في  النوعية  إدارة  نظام  تحسين  الجودة،  عالية  وخدمات 
تركيز  مع  يتماشى  بما  تعديله  يمكن  حي  نظام  النوعية  إدارة  ونظام 
الوطنية  البيانات  ومراكز  عة  الموقِّ الدول  احتياجات  تلبية  على  اللجنة 

المستمر.  التحسين  وعلى 

بشأن  الموظفين  وتوعية  النوعية  إدارة  نظام  ترويج  في  تقدم  وأُحرز 
استخدام منتجاته. ويوفر نظام إدارة وثائق نظام إدارة النوعية، الذي 
تضم ملفاته أكثر من 2400 وثيقة، وظيفة تحديد مواضع أحدث صيغ 
للوثائق المعتمدة تحديداً دقيقاً. وشهد عام 2019 زيادة كبيرة قدرها 
العمل  وتعليمات  واإلجراءات  المواصفات  عدد  في  المائة  في   14
العمل  تعليمات  عدد  ازداد  الخصوص،  وجه  وعلى  النوعية،  وخطط 

المائة.  34 في  بنسبة  الصادرة 

ومن أجل مواصلة توطيد موثوقية البيانات والمنتجات الخاصة بنظام 
الرصد  نظام  مع  األداء  ورصد  النوعية  إدارة  قسم  يتعاون  التحقق، 
أجل  من  الموقعي،  التفتيش  وشعب  الدولي،  البيانات  ومركز  الدولي، 
متطلبات  مع  االقتضاء،  حسب  تدريجيا،  الحالية  الممارسات  مواءمة 

.ISO 17025 معيار 

المتعاملين  احتياجات  تلبية  الجودة على  اللجنة بشأن  وتركز سياسات 
من  الواردة  للتعقيبات  أولوية  إعطاء  اللجنة  واصلت  ولذلك،  معها. 
تستعمل  التي  الرئيسية  الجهات  تمثل  التي  الوطنية،  البيانات  مراكز 
منتجات األمانة وخدماتها، وتشجيع تلك المراكز على اإلسهام بنشاط 

التوصيات. تنفيذ  الستعراض  المعتمدة  القنوات  من خالل 

اللجنة.  مع  المتعاملين  معرفة مدى رضا  العمل على مسائل  ويتواصل 
الوطنية، بوصفهم  البيانات  التوصيات من خبراء مراكز  تدوين  ويُعتبر 
نظام  أداء  تحسين  لمواصلة  األمانة،  معها  تتعامل  التي  الجهات  من 
وقد  القصوى.  األولوية  ذات  المهام  من  التنفيذ،  حالة  وتتبع  التحقق، 
تجارب  ونتائج  الوطنية  البيانات  مراكز  توصيات  بين  صالت  أقيمت 
األداء على  النوعية ورصد  إدارة  الدولي، ويعكف قسم  البيانات  مركز 
تنفيذ  من  االنتهاء  لدعم  التجارب  هذه  من  االستفادة  في  النظر 

الوطنية.  البيانات  مراكز  توصيات 

إدارة  قسم  مع  الوثيق  بالتشاور  داخلية  مراجعة  إجراء  في  وُشِرع 
تعزيز  زيادة  إلى  الرامية  الجهود  إطار  ضمن  األداء،  ورصد  النوعية 
في  والمراقبة  النوعية  على  األمانة  تركيز  ترسيخ  بهدف  التآزر  أوجه 

وإجراءاتها.  وعملياتها  أنشطتها  جميع 

رصد األداء

واصلت األمانة تحسين أداة اإلبالغ عن األداء من أجل رصد نوعية أداء 
وتشغيله  التحقق  نظام  بتطوير  المتعلقة  والمنتجات  والبيانات  العمليات 
لضمان  األداء  عن  اإلبالغ  أداة  تكنولوجيا  تجديد  في  وُشِرع  المؤقت. 

استدامة قدرة األمانة على رصد األداء في األمد البعيد.

وحّسن قسم إدارة النوعية رصد األداء النهج الذي يتبعه لمواصلة تطوير 
قدرة التفتيش الموقعي، بوسائل منها تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالتفتيش 

الموقعي. 

التشغيل  تجارب  عن  المنبثقة  التوصيات  تنفيذ  متابعة  القسم  وواصل 
التحسين  عملية  من  كجزء  الدولي،  البيانات  لمركز  الماضية  التدريجي 

المستمر لنظام التحقق. 

التقييم  

تمارين  من  التالية  السلسلة  لتقييم  النهائية  التحضيرات  إطار  ضمن 
النوعية  إدارة  قسم  أنجز  الموقعي،  التفتيش  مجال  في  القدرات  بناء 
التي  التقييم،  معلومات  إدارة  نظام  وظيفة  تحديث  األداء  ورصد 
إعداد  في  وبعدها  التمارين  سير  أثناء  التقييم  فريق  يستخدمها 

التقييمي. التقرير 

التفتيش  القدرات في مجال  بناء  بتمارين  التقييم الخاص  واختتم نهج 
الموقعي بالنظر في الدروس المستفادة خالل تقييم التمرين الميداني 
توطيد  من  المكتسبة  الخبرة  من  واالستفادة   ،2014 لعام  المتكامل 
التشغيل  إطار  التجارب في  أن وضع من أجل  الذي سبق  التقييم  نهج 
ورصد  النوعية  إدارة  قسم  وأعد  الدولي.  البيانات  لمركز  التدريجي 
األداء إطار تقييم المرحلة االستهاللية من تمرين بناء قدرات التفتيش 

الموقعي. 

األعلى: التطور الزمني لعتبات كشف الشدة على الصعيد العالمي. 
األسفل: التطور الزمني للنسبة المئوية لرقعة األرض اإلجمالية التي يمكن بشأنها اكتشاف أحداث شدة موجتها الداخلية يساوي 4.0 عند مستوى ثقة قدره ٩٠ في المائة.

عتبات كشف الشدة عىل الصعيد العالمي
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تقييم مرحلة استهالل تمارين بناء القدرات في مجال التفتيش الموقعي.

توافر البيانات وعدد مرافق تكنولوجيا النويدات المشعة المعتمدة

جسيمات النويدات المشعة النويدات المشّعة للغازات الخاملة
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تصنيف وثائق نظام إدارة الجودة

عدد الوثائق في مستودع نظام إدارة الجودة

ونظم القسم دورة تدريبّية للمقيِّمين الخارجيين الذين سيشاركون في 
تقييم سلسلة تمارين بناء قدرات التفتيش الموقعي في الفترة 2019-
أيلول/  13 إلى   9 من  الفترة  في  التدريبية  الدورة  وأُجريت   .2020

والدعم  التكنولوجيا  ومركز  الدولي  فيينا  مركز  في   2019 سبتمبر 
والتدريب. 

الموقعة  الدول  من  مقّيمين  خمسة  من  مؤلف  تقييم  فريق  وأجرى 
الفترة  في  القدرات  بناء  تمرين  من  االستهاللية  المرحلة  تقييم  عملية 
نتائج ذلك  2019. وسوف تُستخدم  الثاني/نوفمبر  7 و20 تشرين  بين 
القادمة،  الموقعي  التفتيش  قدرات  بناء  لتمارين  التحضير  في  التقييم 
لسلسلة  الشامل  التقييمي  التقرير  إعداد  وفي  االقتضاء،  حسب 

 .2020-2019 الفترة  التي أجريت في  التمارين 

التدريجي  التشغيل  خطة  من  الثالثة  التجربة  تقييم  تقرير  وصدر 
الصالحية  من  التحقق  اختبارات  بين  ومن  الدولي.  البيانات  لمركز 
اختبارات   5 نُفِّذت  اختباراً،   17 وعددها  التجربة،  أثناء  أُجريت  التي 

نُفِّذت  فقد  اختباراً،   12 وعددها  المتبقية،  االختبارات  أما  بنجاح. 
النظام. أداء  لتحسين  توصية   24 وتمخضت عن  جزئّيًا 

المستفادة  الدروس  وبمراعاة  الرابعة،  للتجربة  التحضير  سياق  وفي 
إطاراً  األداء  ورصد  النوعية  إدارة  قسم  أَعد  السابقة،  التجارب  من 
الفترة  في  الرابعة  التجربة  وأُجريت  الشامل.  تقييمه  إلجراء  تقييمّيًا 
خارجي،  تقييم  فريق  ويعكف   .2019 أيلول/سبتمبر   27 إلى   16 من 
التقييم  عملية  تنفيذ  على  عة،  الموقِّ الدول  من  مقيِّمين  خمسة  يضم 
شامل  تقييم  إجراء  في  األداء  ورصد  النوعية  إدارة  قسم  لمساعدة 

النهائي. التقييم  تقرير  إعداد  وفي  للتجربة 

 تقارير 
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اجتماع بشأن مرحلة استهالل تمارين بناء القدرات في مجال التفتيش الموقعي في مقر منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، النمسا.

فريق تقييم السلسلة التالية من تمارين بناء القدرات في مجال التفتيش الموقعي.



تنمية القدرات 
المتكاملة



أبرز األنشطة 
تزايد أنشطة تنمية القدرات 

مراكز  قدرات  بناء  عىل  العمل  إدماج  ضمان 
المتعلقة  األنشطة  يف  الوطنية  البيانات 

بالسياسات والتواصل التثقيفي 

مواصلة تطوير التعلم اإللكرتوين  

بشأن  عمل  وحلقات  تدريبية  دورات  عة  الموقِّ للدول  اللجنة  توفر 
نظام  عليها  يقوم  التي  الثالث  بالدعائم  المقترنة  التكنولوجيات 
الدولي،  البيانات  ومركز  الدولي،  الرصد  نظام  أي   - التحقق 
السياسية  الجوانب  بشأن  وكذلك   - الموقعي  والتفتيش 
على  الدورات  هذه  وتساعد  للمعاهدة.  والقانونية  والدبلوماسية 
تعزيز القدرات العلمية وقدرات صنع القرار على المستوى الوطني 
عة  الموقِّ الدول  قدرات  تطوير  وعلى  الصلة،  ذات  المجاالت  في 
والتقنية  والقانونية  السياسية  للتحديات  بفعالية  التصدي  على 

والعلمية التي تواجه المعاهدة ونظامها التحققي.

وفي بعض الحاالت، توفر اللجنة المعدات لمراكز البيانات الوطنية 
من أجل زيادة قدرتها على المشاركة النشطة في نظام التحقق 
من خالل الوصول إلى بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز 
البيانات الدولي وتحليلهما. ويلزم تحديث المعارف والخبرات التي 
يملكها الخبراء الوطنيون في ضوء ما تشهده التكنولوجيات من 
للدول  التقنية  القدرات  األنشطة  تلك  وتعزز  ن.  وتحسُّ ع  توسُّ
في  المشاركة  من  المعنية  الجهات  جميع  ن  يمكِّ مما  عة،  الموقِّ
التي  والعلمية  المدنية  بالمنافع  التمتع  ومن  المعاهدة  تنفيذ 

تجنيها من وراء نظام التحقق الخاص بالمعاهدة. 

مواقع  وفي  فيينا  في  اللجنة  مقر  في  التدريبية  الدورات  وُتعَقد 
ل  أخرى، وكثيرًا ما يكون ذلك بمساعدة من الدول المضيفة. ويموَّ
برنامج بناء القدرات من خالل الميزانية العادية للجنة ومن خالل 
التبرعات. وتستهدف جميع أنشطة التدريب مجموعة مختارة على 
التعليمية  المنصة  لها  اًل، وتكمِّ نحو جيد، وتعرض مضمونًا مفصَّ
وأوساط  العلمية  األوساط  مع  التواصل  أنشطة  من  وغيرها 

المجتمع المدني األوسع.
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األنشطة
 

التدريبية  الدورات  من  عريضة  طائفة  عة  الموقِّ للدول  اللجنة  قدمت 
الصلة  المجاالت ذات  القدرات في  تدعيم  إلى  الرامية  العمل  وحلقات 
أجهزة  توفير  أيضاً  القدرات  تنمية  أنشطة  وتضمنت  بالمعاهدة. 
البلدان  في  خاصة  الوطنية،  البيانات  لمراكز  حاسوبية  وبرمجيات 
نظام  بيانات  وتحليل  استخدام  من  المراكز  تلك  ن  يمكِّ مما  النامية؛ 
شملت  أنها  كما  الدولي.  البيانات  مركز  ومنتجات  الدولي  الرصد 
التفتيش الموقعي. دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن مختلف أنشطة 

الدورات التدريبية وحلقات العمل لمركز البيانات الدولي 
ومراكز البيانات الوطنية

عام  في  التدريب  وأنشطة  المتكاملة  القدرات  تنمية  أنشطة  شملت 
الوطنية،  البيانات  بمراكز  خاصة  تدريبية  أحداث  تسعة  تنظيم   2019
وستة  تقنية،  عمل  حلقات  وثالث  المحطات،  لمشغلي  دورات  وتسع 
وعقد  الوطنية،  البيانات  لمراكز  عمل  وحلقتْي  تقنية،  اجتماعات 
البلدان  من  خبراء  ومشاركة   ،2019 لعام  والتكنولوجيا  العلم  مؤتمر 
النامية في االجتماعات التقنية الرسمية التي عقدتها اللجنة. ونظمت 
باللغة  الناطقين  الوطنية  البيانات  مراكز  لموظفي  تدريبية  دورة  أول 

.2019 نيسان/أبريل  في  مدغشقر  أنتاناناريفو،  في  الفرنسية 

إلى   18 المشعة من  النويدات  بمختبرات  الخاصة  العمل  وُعقدت حلقة 
21 حزيران/يونيه 2019 في فيينا. وحضر حلقة العمل 84 مشاركاً من 
مناقشة  تلك  العمل  حلقة  من  الغرض  وكان  واألمانة.  عة  موقِّ دولًة   19
واستعراض  المختبرات؛  بعمليات  المتعلقة  والمسائل  التطورات  وتناول 
وتخطيط تمارين اختبار الكفاءة فيما يتعلق بعينات الجسيمات وتمارين 
مقارنة قدرات مختبرات الغازات الخاملة، واالعتماد، وتقييم المراقبة، 
وتبادل  CTBT/PTS/INF.96/Rev.10؛  الوثيقة  ومناقشة  والقياسات؛ 
الخبرات التشغيلية والدروس المستفادة من أجل تحسين الجودة ومناقشة 

أوجه التقدم في قياس طيف أشعة غاما وقياسات الغازات الخاملة.

العمل  حلقة   ،2019 تموز/يوليه   11 إلى   8 من  فيينا،  في  وُعقدت 
مجموعه  ما  فيها  وساهم  المائي،  الصوتي  الرصد  مجال  في  الدولية 
الهدف من حلقة  دولة موّقعة ومن األمانة. وتمثل   11 30 مشاركاً من 
باللجنة من خالل مواصلة عمل  التحقق الخاص  العمل في دعم نظام 
المعارف  تبادل  مجال  في  راسخاً  معلماً  اليوم  بات  الذي  المحفل 
التكنولوجي في  التقدم  العلمية والتقنية بشأن ثالثة مواضيع هي: )أ( 
العنصر  وتحسين  باستدامة  يتصل  فيما  البحرية  الهندسة  مجال 
البيانات  تحليل  و)ب(  الدولي؛  الرصد  نظام  في  المائي  الصوتي 
للمعاهدة؛  االمتثال  من  التحقق  ألغراض  اإلشارات  معالجة  وطرائق 
الصوتية  المائية  اإلشارات  النتشار  األبعاد  الثالثية  والنمذجة  و)ج( 

المدى. البعيدة 

في  السمعي  دون  الرصد  بتكنولوجيا  الخاصة  العمل  حلقة  وُعقدت 
الثاني/نوفمبر  تشرين   14 إلى   10 من  الفترة  في  باألردن،  العقبة 
عة واألمانة.  دولًة موقِّ  33 86 مشاركاً من  العمل  2019. وحضر حلقة 
ومناقشة  لعرض  دولي  محفل  إنشاء  العمل  حلقة  من  الغرض  وكان 
والقدرات  السمعي  دون  الرصد  بحوث  مجال  في  األخيرة  التطورات 
تأكيد  أيضاً  الحلقة  وعاودت  واإلقليمية.  العالمية  للشبكات  التشغيلية 
أبرزت  كما  السمعي،  دون  الرصد  أوساط  في  المحوري  األمانة  دور 

والعلمية.  المدنية  التطبيقات  في  التكنولوجيا  فائدة 

إلى  األول/أكتوبر  تشرين   28 من  تايلند،  ماي،  تشيانغ  في   ونُظمت 
مراكز  قدرات  بناء  عمل  حلقة   ،2019 الثاني/نوفمبر  تشرين   1
اإلقليمي  االنتقال  زمن  بشأن  تدريبية  ودورة  الوطنية  البيانات 
البيانات  التشارك في  باالقتران مع تدريب على  السيزمية،  لإلشارات 
عة  موقِّ دولًة   21 من  مشاركاً   28 العمل  حلقة  وحضر  وإدماجها. 
البيانات  مراكز  قدرات  بناء  عمل  حلقة  أهداف  وتمثلت  واألمانة. 
الشامل  الحظر  بمعاهدة  المشاركين  معرفة  تعزيز  في  الوطنية 
القدرات  بناء  ومواصلة  التحضيرية،  اللجنة  وعمل  النووية  للتجارب 
نظام  في  والمشاركة  المعاهدة  تنفيذ  مجال  في  واإلقليمية  الوطنية 
التحقق.  لتكنولوجيات  والعلمية  المدنية  التطبيقات  وتعزيز  التحقق، 

 ُعقدت في فيينا، من ٨ إلى ١١ تموز/يوليه ٢٠١٩، حلقة العمل الدولية في مجال الرصد الصوتي المائي، 
وساهم فيها ما مجموعه ٣٠ مشاركًا من ١١ دولة موقعة ومن األمانة.
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بالغازات  المتعلقة  الدولية  بالتجربة  المعنية  العمل  حلقة  وعقدت 
في   2019 األول/ديسمبر  كانون   6 إلى   2 من  الفترة  في  الخاملة 
فرايبورغ، ألمانيا، واجتذبت 111 خبيراً من 24 دولة موقعة واألمانة. 
وتمثل الغرض من حلقة العمل تلك في عرض وتقييم أحدث التطورات 

للمعاهدة.  دعماً  الخاملة  الغازات  في مجال رصد 

بموجب  ذ  المنفَّ المشروع  ضمن  بها  المضطلَع  األنشطة  وتواصلت 
بشأن   2019-2018 للفترة  األوروبي  االتحاد  لمجلس  السابع  القرار 
والمحيط  آسيا  شرق  وجنوب  أفريقيا  مناطق  في  القدرات  بناء  دعم 

الهادئ والشرق األقصى والشرق األوسط وجنوب آسيا. 

 2019 عام  خالل  الصيانة  ألغراض  زيارات  خمس  األمانة  وأجرت 
نظام  في  الكاملة  المشاركة  على  عة  الموقِّ الدول  قدرة  دعم  بهدف 
الحصول  خالل  من  والعلمية،  المدنية  بأنشطتها  والنهوض  التحقق 
الدولي  البيانات  مركز  ومنتجات  الدولي  الرصد  نظام  بيانات  على 
تسعة  لتركيب  تخطيط  عملية  واستُهلت  بشأنها.  واإلبالغ  وتحليلها 

نظم لبناء القدرات في عام 2020. 

في  مت  نظَّ التي  اإللكتروني  التعلم  بدورة  مشاركاً   120 نحو  والتحق 
الرصد  نظام  بيانات  إلى  الوصول  بشأن  الوطنية  البيانات  مراكز 
 .2019 الدولي واستخدامها في عام  البيانات  الدولي ومنتجات مركز 

التفتيش  مجال  في  العمل  وحلقات  التدريبية  الدورات 
الموقعي

بالتقنيات  الخاصة  الدورات   2019 األول/أكتوبر  تشرين  في  اختتمت 
من الجزء المتقدم من الجولة التدريبية الثالثة. وركزت تلك الدورات 
بروتوكول  في  المحدد  النحو  على  التفتيش  تقنيات  استخدام  على 
في  المشاركة  التقنية  الفرعية  األفرقة  مختلف  واستهدفت  المعاهدة، 
أجريت  التي  الدورات  تفاصيل  يلي  وفيما  الثالثة.  التدريبية  الجولة 

خالل عام 2019.

التدريب  مركز  في  واالسترجاع  واالستدامة  السريع  النشر  دورة  أُجريت 
الدولي للقوات المسلحة النمساوية في غوتزندورف، النمسا، في الفترة 
وتمثل  النمسا.  حكومة  من  بدعم   ،2019 نيسان/أبريل   12 إلى   8 من 
مفاهيم  على  عملي  تدريب  توفير  في  التدريبية  الدورة  من  الهدف 
التفتيش الموقعي ومعداته وإجراءاته المحددة المتعلقة بالنشر السريع، 
وشملت  الموقعي.  التفتيش  بعثة  واسترجاع  الميدان،  في  واالستدامة 
الدورة جميع مراحل التفتيش الموقعي، مع التركيز على مرحلة التفتيش 
الجولة  في  العمليات  لدعم  الفرعي  الفريق  الدورة  وحضر  ذاتها. 

17 دولة موقعة. 19 خبيراً من  الثالثة، الذي ضم  التدريبية 

التقنيات  دورة   2019 تموز/يوليه   17 إلى   1 من  الفترة  في  ونُظمت 
الذي  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز  في  والسيزمية  الجيوفيزيائية 
وتمثل  منه.  قريبة  نمساوية  عسكرية  تدريب  مواقع  وفي  حديثاً  افتتح 
الهدف من تلك الدورة في توفير تدريب عملي على المعدات المستخدمة 
المغناطيسي  المجال  خرائط  )رسم  الجيوفيزيائي  التفتيش  تقنيات  في 
لألرض،  المخترق  والرادار  الكهربائية،  الموصلية  وقياسات  األرضي، 
ذلك  في  بما  السيزمي  التفتيش  وتقنيات  الجاذبية،  حقل  خرائط  ورسم 
النشطة،  السيزمية  والتقنيات  الالحقة،  للهزات  السيزمي  الرصد  نظم 
والقياس السيزمي الرنيني(. كما شملت الدورة، التي حضرها 16 خبيراً 
في مجال الزالزل من 14 دولة موّقعة و9 خبراء جيوفيزيائيين من 8 دول 
والمعدات  البرامجيات  واستخدام  المعدات  وصيانة  تشغيل  موّقعة، 

البيانات. بمعالجة  الصلة  ذات  الحاسوبية 

أيلول/سبتمبر   23 الفترة من  التحليق اإلضافي في  تقنيات  ونُظمت دورة 
منظمة  من  بدعم  كندا،  أوتاوا،  في   2019 األول/أكتوبر  تشرين   2 إلى 
الموارد الطبيعية الكندية. وتمثل الهدف من الدورة في تدريب المفتشين 
بما  ا  جّوً المحمولة  التفتيش  تكنولوجيات  وتشغيل  تركيب  على  المعاونين 
الصلة  ذات  الطائرات  هياكل  بشأن  المعتمدة  اإلجراءات  مع  يتوافق 
عمليات  تصميم  على  المشاركين  تدريب  وجرى  الموقعي.  بالتفتيش 
واستخدام  الطيران،  وأثناء  للطيران  السابقة  والعمليات  الجوي،  المسح 
من  واحدة  كل  واستخدام  جوا،  محمول  المواقع  لتحديد  مشترك  نظام 
خبيرا   11 الدورة  وحضر  باستخدامها.  المسموح  الجوية  التكنولوجيات 

في مجال المسح الجوي من 11 دولة موّقعة.

الفترة  في  الخاملة  والغازات  المشعة  النويدات  تقنيات  دورة  ونُظمت 
التكنولوجيا  مركز  في   2019 األول/أكتوبر  تشرين   25 إلى   13 من 
والدعم والتدريب. وتمثل الهدف من تلك الدورة في إكساب المتدربين 
بالفقرات  المتصلة  األنشطة  لتنفيذ  الالزمة   الكفاءات 
العملية  والقدرات  المعارف  وتحصيل  البروتوكول،  من  )ج-د(   69
بشأن جميع معدات التفتيش الموقعي المتصلة بأخذ عينات النويدات 
 27 الدورة  وحضر  وتحليلها.  ومناولتها  الخاملة  والغازات  المشعة 

23 دولة موّقعة. خبيراً من 

الفترة  في  الموقعي  التفتيش  المدربين في مجال  تدريب  دورة  ونظمت 
نشاط  أول  الدورة  تلك  وكانت   ،2019 حزيران/يونيه   21 إلى   17 من 
وتمثل  الجديد.  والتدريب  والدعم  التكنولوجيا  مركز  في  يُعقد  تدريبي 
الهدف من تلك الدورة في زيادة عدد مدربي المجموعة األساسية من 
يمكنه  عدداً  ليبلغ  الموقعي  التفتيش  مجال  في  الخارجيين  الميسرين 
في  الموقعي  التفتيش  على  للتدريب  المنتظم  التنفيذ  يتعهد  أن 
من  المجموعة  لهذه  والجنساني  الجغرافي  التوازن  وتعزيز  المستقبل، 
مجال  في  المتدربين  من  نموذجية  مجموعة  تمثل  التي  المدربين 
مختلف  من  خبيراً   30 بنجاح  الدورة  وحضر  الموقعي.  التفتيش 

موّقعة. دولة   27 من  الموقعي  التفتيش  في مجال  التقنية  الخلفيات 

نظام  في  الموقعي  التفتيش  مفتشية  بيانات  قاعدة  إدماج  عملية  وكانت 
الخدمات والتدريب واإلدارة ومنصة التسجيل في المؤتمرات والتدريب 
وحلقات العمل قد استكملت في عام 2018. وقد استُخدمت هذه اآللية 
األحداث  لجميع  والتسجيالت  الترشيحات  معالجة  لدعم  الجديدة 

 .2019 عام  في  الموقعي  للتفتيش  التدريبية 

تشرين  في  للمفتشية  التابعة  االستدعاء  آلية  تطوير  مرحلة  واختتمت 
خالل  االستدعاء  نظام  صالحية  اختبار  بإجراء   2019 الثاني/نوفمبر 
منصة  نجحت  فقد  القدرات.  بناء  لتمرين  االستهاللية  المرحلة 
جميع  في  باالختبار  المعنيين  جميع  إلى  الوصول  في  االستدعاء 
االستدعاء  آلية  وكانت  التمرين.  ذلك  تنفيذ  أثناء  الجغرافية  المناطق 
الخاصة  الدورات  جميع  في  التمرين  ذلك  تنفيذ  قبل  جربت  قد 

الثالثة. التدريبية  الجولة  من  بالتقنيات 

فريق  وظائف  على  بُعد  عن  للتدريب  إلكترونية  سحابية  منصة  وكانت 
للتفتيش  المكانية  الجغرافية  المعلومات  إدارة  ونظام  التفتيش 
المنصة  تلك  وواصلت   2018 أيلول/سبتمبر  في  أطلقت  قد  الموقعي 
ويتيح  الثالثة.  التدريبية  الجولة  الدعم ألنشطة  تقديم   2019 في عام 
عن  التدريب  منصة  في  المكانية  الجغرافية  البيانات  محاكاة  إدماج 
بالغة  مفاهيم  تتضمن  إضافية  تدريبية  سيناريوهات  توفير  هذه  بُعد 
واقتراح  البحث  منطق  تحديث  مثل  التفتيش  فريق  لوظائف  األهمية 
اتخاذ  من  المتدربين  ن  ويمكِّ األولوية،  حسب  وترتيبها  البعثات 
التفتيش  أفرقة  اجتماعات  عقد  مثل  افتراضية  عملياتية  خطوات 
أمام  التدريبية  المنصة  هذه  وستتاح  التفتيش.  مناطق  وتضييق 
التدريبيتين  الجولتين  قائمة  في  المدرجين  المعاونين  المفتشين 
تحاكي  التي  التدريب ية،  المنصة  هذه  تخضع  وسوف  والثانية.  األولى 
محاكاة  نماذج  وتستخدم  المفتشين  لفرادى  اليومية  العمليات  دورة 
تمارين  خالل  واالعتماد  لالختبار  افتراضية،  ميدانية  بعثات  إلجراء 

.2020 لعام  المقررة  القدرات  بناء 

وُعقدت الدورة المتقدمة المندرجة ضمن إطار الجولة التدريبية الثالثة 
Denel Overberg Test Range في جنوب أفريقيا  في مرفق االختبار 
مرشحاً   70 الدورة  تلك  في  وشارك   .2018 األول/أكتوبر  تشرين  في 
مثلوا 44 دولة موقعة من جميع المناطق. وتمثل الهدف من تلك الدورة 
الموقعي  التفتيش  بأنشطة  للقيام  المتدربين  إعداد  في  المتقدمة 
باالستناد إلى مفهومْي وظائف فريق التفتيش ووظائف الفريق الميداني. 
مع  التدريب،  منهجيات  من  متنوعة  مجموعة  الدورة  في  واستُخدمت 
التركيز على التعلم العملي، من قبيل تمارين التدريب الميداني. وأبدى 
إلى  المستند  البحث  منطق  تنفيذ  في  مشهودة  كفاءة  المتدربون 
المعلومات أثناء مرحلة إطالق عملية التفتيش، ومرحلة ما قبل التفتيش، 
أيضاً  الدورة  وتضمنت  الموقعي.  التفتيش  عملية  من  التفتيش  ومرحلة 
والتواصل  التفاوض،  أساليب  بشأن  الشخصية  المهارات  على  تدريباً 
بين الثقافات، وآليات اتخاذ القرارات، وأساليب القيادة، وبناء األفرقة. 
أسلحة  انتشار  بعدم  المعني  أفريقيا  جنوب  مجلُس  الدورةَ  واستضاف 

الدمار الشامل ومجلُس جنوب أفريقيا المعني بعلوم األرض.
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وُعقدت في الموقع التدريب ي نفسه عقب الدورة المتقدمة مباشرًة دورةُ 
الجولة  إطار  ضمن  المندرجة  والجوي،  األرضي  البصري  الرصد 
التدريبية الثالثة. وكانت دورة الرصد تلك هي األولى في سلسلة الدورات 
في  التقنية  الفرعية  األفرقة  لمختلف  م  ستقدَّ التي  بالتقنيات  الخاصة 
 16 مجموعه  ما  الدورة  في  وشارك  الثالثة.  التدريبية  الجولة  إطار 
دولة   15 يمثلون  البصري،  بالرصد  المعني  الفرعي  الفريق  مرشحاً من 
تحديد  على  عملية  تمارين  توفير  هو  الدورة  من  الهدف  وكان  عة.  موقِّ
بالتفتيش  صلة  ذات  تكون  أن  ويُحتمل  رصدها  يمكن  التي  الدالئل 
الموقعي المكتسبة عن طريق كل من تقنيات المراقبة البصرية األرضية 
العمودية  بالطائرات  التحليق  أنشطة  تخطيط  ذلك  وشمل  والجوية. 
مجلُس  أيضاً  الدورةَ  تلك  واستضاف  وتنفيذها.  األنشطة  تلك  وإعداد 
ومجلُس  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  بعدم  المعني  أفريقيا  جنوب 
جنوب أفريقيا المعني بعلوم األرض. وقدمت الوكالتان المضيفتان أيضاً 
تبرعاً عينّيًا تمثَّل في إتاحة استخدام طائرة عمودية مع توفير طاقمها 

وتزويدها بالوقود. 

نظام  الموقعي في  التفتيش  بيانات مفتشية  قاعدة  إدماج  وكانت عملية 
الخدمات والتدريب واإلدارة ومنصة التسجيل في المؤتمرات والتدريب 
وحلقات العمل قد استكملت في عام 2018. ونُقلت البيانات القديمة من 
الخدمات  نظام  اختبار  بيئة  إلى  السابقة  المفتشية  بيانات  قاعدة 
أجل  من  المتطلبات  وتحديد  التوافق  مدى  لتقييم  واإلدارة  والتدريب 
مفتشية  بيانات  لقاعدة  الوظيفية  المتطلبات  لدعم  التطوير  مواصلة 
معالجة  لدعم  الجديدة  اآللية  هذه  واستُخدمت  الموقعي.  التفتيش 
الموقعي  للتفتيش  التدريبية  األحداث  لجميع  والتسجيالت  الترشيحات 

في عام 2019. 

وأُجري اختبار أولي آللية االستدعاء التابعة لمفتشية التفتيش الموقعي 
خالل الدورة المتقدمة في جنوب أفريقيا. وخالل فترة االختبار، ومدتها 
رسائل  الثالثة  التدريبية  الجولة  في  المشاركين  جميع  تلقى  ساعة،   24
نصية قصيرة وإلكترونية مولَّدة تلقائّيًا تطلب إليهم االستجابة الستدعاء 
نظري فيما يخص إحدى عمليات التفتيش الموقعي. ونجحت منصة آلية 
االستدعاء في الوصول إلى جميع المعنيين باالختبار في جميع المناطق 

الجغرافية.

فريق  وظائف  على  بُعد  عن  للتدريب  إلكترونية  سحابية  منصة  وكانت 
الموقعي  للتفتيش  المكانية  الجغرافية  المعلومات  إدارة  ونظام  التفتيش 
قد أطلقت في أيلول/سبتمبر 2018 لتقديم الدعم لألنشطة المستقبلية 
الجغرافية  البيانات  محاكاة  إدماج  ويتيح  الثالثة.  التدريبية  للجولة 
بُعد توفير سيناريوهات تدريبية  للتدريب عن  المكانية في تلك المنصة 
مثل  التفتيش  فريق  لوظائف  األهمية  بالغة  مفاهيم  تتضمن  إضافية 
ن  البعثات وترتيبها حسب األولوية، ويمكِّ البحث واقتراح  تحديث منطق 
اجتماعات  عقد  مثل  افتراضية  عملياتية  اتخاذ خطوات  من  المتدربين 
أفرقة التفتيش وتضييق مناطق التفتيش. كما تتيح هذه المنصة اآلمنة 
إمكانية وضع مختلف سيناريوهات التفتيش الموقعي باستخدام بيانات 
جغرافية مكانية واقعية من أجل التدريب النظري. وسوف تستخدم هذه 
المنصة التدريبية، التي تحاكي دورة العمليات اليومية لفرادى المفتشين 
جميع  في  افتراضية،  ميدانية  بعثات  إلجراء  محاكاة  نماذج  وتستخدم 

تمارين بناء القدرات المتبقية من الجولة التدريبية الثالثة.

متدربون ومدرب في دورة النشر السريع واالستدامة واالسترجاع في مركز التدريب الدولي للقوات المسلحة النمساوية.
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 شارك خبراء من ١٠ بلدان نامية في دورتْي الفريق العامل باء الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، 
بما في ذلك االجتماعات الرسمية واجتماعات أفرقة الخبراء.

مشاركة الخبراء من البلدان النامية

البلدان  من  خبراء  مشاركة  تسهيل  مشروع  تنفيذ  األمانة  واصلت 
إلى  المشروع  هذا  ويرمي  الرسمية.  التقنية  اجتماعاتها  في  النامية 
النامية.  البلدان  في  القدرات  وبناء  العالمي  اللجنة  طابع  تعزيز 
المشروع في تشرين  تنفيذ  تقرير سنوي مفصل عن حالة  وقد صدر 
تشرين  وفي   .)CTBT/PTS/INF.1515(  2019 الثاني/نوفمبر 
سنوات  ثالث  لفترة  المشروع  اللجنة  مددت   ،2018 الثاني/نوفمبر 

التبرعات.  من  كافية  أموال  بتوافر  رهناً   ،)2021-2019( أخرى 

هي:  دول،   10 من  خبراء  مشاركة  المشروع  دعم   ،2019 عام  وفي 
المغرب،  ماليزيا،  كوستاريكا،  شيلي،  السودان،  تونس،  األرجنتين، 
الفريق  دورتْي  في  الخبراء  هؤالء  وشارك  النيجر.  نيبال،  ناميبيا، 
ذلك  في  بما  والخمسين،  والثالثة  والخمسين  الثانية  باء  العامل 
من  استفادوا  كما  الخبراء.  أفرقة  واجتماعات  الرسمية  االجتماعات 
المتصلة  الرئيسية  المسائل  بشأن  األمانة  مع  التقنية  المناقشات 

. لتحقق با

وقدم هذا المشروع منذ إنشائه في عام 2017 الدعم إلى 49 خبيراً من 38 
دولة، منهم 11 من أفريقيا )إثيوبيا وبوركينا فاسو وتونس والجزائر وجنوب 
ودولة  والنيجر(،  وناميبيا  والمغرب  ومدغشقر  وكينيا  والسودان  أفريقيا 
واحدة في أوروبا الشرقية )ألبانيا(، و10 دول في أمريكا الالتينية والكاريب ي 
والجمهورية  وبيرو  وبوليفيا  والبرازيل  وباراغواي  وإكوادور  )األرجنتين 
األوسط  الشرق  دول في  و6  والمكسيك(،  وكوستاريكا  الدومينيكية وشيلي 
واليمن(،  ونيبال  والعراق وقيرغيزستان  وجنوب آسيا )األردن وسري النكا 
األقصى  والشرق  الهادئ  والمحيط  آسيا  شرق  جنوب  في  دول  و10 
)إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتايلند وساموا وفانواتو والفلبين وفييت 
نام وماليزيا ومنغوليا وميانمار(. ومن بين الخبراء الذين حصلوا على دعم 
ا أو كانت  16 خبيرة. وتنتمي عشر من هذه الدول إلى فئة أقل البلدان نمّوً

إليها. تنتمي 

األوروبي  االتحاد  من  الواردة  التبرعات  استُخدمت   ،2019 عام  وفي 
وألمانيا وتركيا والصين وكازاخستان والمملكة المتحدة لتمويل المشروع، 
سعيها  األمانة  وتواصل   .2020 عام  إلى  األموال  هذه  من  جزء  َل  وُرحِّ
للحصول على تبرعات إضافية لضمان االستدامة المالية لهذا المشروع.



أنشطة 
التواصل



أبرز األنشطة 
تزايد التواصل الرفيع المستوى مع الدول 

الجمهور  مع  للتواصل  شاملة  اسرتاتيجية  وضع 
ووسائل اإلعالم 

المشاركة النشطة للشباب يف أنشطة المنظمة 
يف مجال التواصل 

التشجيع  إلى  اللجنة  بها  تضطلع  التي  التواصل  أنشطة  تهدف 
أهدافها  فهم  وتعزيز  عليها،  والتصديق  المعاهدة  توقيع  على 
ومبادئها ونظامها التحققي، وتعزيز فهم وظائف اللجنة، وترويج 
التطبيقات المدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق. وتتطلب تلك 
والمؤسسات  الدولية  والمنظمات  الدول  مع  التفاعل  األنشطة 

األكاديمية ووسائط اإلعالم وعامة الجمهور. 
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صوب بدء نفاذ المعاهدة وعالميتها

مدرجة  دولة   44 عليها  ق  تصدِّ عندما  النفاذ  حيز  المعاهدة  ستدخل 
في  رسمّيًا  شاركت  التي  الدول  هي  الدول  وهذه  الثاني.  مرفقها  في 
نزع  مؤتمر  في  المعاهدة  بشأن  المفاوضات  من  النهائية  المرحلة 
الحين  ذلك  في  تمتلك  وكانت   1996 عام  في  المعقود  السالح 
على  ق  تصدِّ ولم  نووية.  أبحاث  مفاعالت  أو  نووية  طاقة  مفاعالت 

الـ44. الدول  تلك  المعاهدة حتى اآلن ثماني دول من 

عة على  الموقِّ الدول  بلغ عدد   ،2019 األول/ديسمبر  كانون   31 وحتى 
منها  دولة،   168 عليها  قة  المصدِّ الدول  وعدد  دولة،   184 المعاهدة 

للمعاهدة.  الثاني  المرفق  في  مدرجة  دولة   36

المتبقية  الثماني  الثاني  المرفق  دول  تصديق  عدم  من  الرغم  وعلى 
على المعاهدة، فإنه يُنظر بالفعل إلى المعاهدة على نطاق واسع على 
عدم  نظام  دعائم  من  مهمة  ودعامة  الجماعي  لألمن  فعال  أنها صك 
االنتشار النووي ونزع السالح النووي. وفي عام 2019، استمر الدعم 
دل  وقد  اللجنة.  ولجهود  نفاذها  ببدء  وللتعجيل  للمعاهدة  السياسي 
الرفيعة  األحداث  من  العديد  في  المعاهدة  بأهمية  التنويه  ذلك  على 
والقادة  الحكوميين  المسؤولين  كبار  من  العديد  جانب  ومن  المستوى 

الحكوميين.  غير 

وشارك عدد متزايد من الدول وصانعي القرار الرئيسيين والمنظمات 
األنشطة  في  المدني  المجتمع  دوائر  وممثلي  واإلقليمية  الدولية 
المعاهدة،  على  التصديق  عمليات  من  المزيد  اجتذاب  إلى  الرامية 
اللجنة  وأجرت  الثاني.  المرفق  دول  بقية  جانب  من  ذلك  في  بما 
ق على المعاهدة بعد أو  مشاورات مع العديد من الدول التي لم تصدِّ

بعد.  عها  توقِّ لم 

البارزة وفريق شباب منظمة معاهدة  فريق الشخصيات 
الحظر الشامل للتجارب النووية

من  البارزة  الشخصيات  فريق   2013 عام  في  التنفيذي  األمين  أنشأ 
أجل الدفع قدماً بعملية بدء نفاذ المعاهدة. ويبحث الفريق التطورات 
اإلجراءات  ويحدد  بالمعاهدة،  الصلة  ذات  والتقنية  السياسية 
ببدء  للتعجيل  استكشافها  يمكن  التي  الجديدة  والمبادرات  الملموسة 

المعاهدة.  نفاذ 

الثابت” بتعزيز  “التزامهم  وقد أكد أعضاء في هذا الفريق من جديد 
االنتشار  لعدم  العالمي  الهيكل  دعائم  من  دعامة  بوصفها  المعاهدة 

السالح. ونزع 

عقد  الذي  السنوي،  التنسيقي  البارزة  الشخصيات  فريق  اجتماع  وفي 
على  فيينا،  في  هوفبورغ  قصر  في  حزيران/يونيه  و25   24 يومي 
هامش مؤتمر العلم والتكنولوجيا لعام 2019، اتفق الفريق على إعالن 

النووية  التجارب  من  خال  بعالم  بالنهوض  التزامه  جديد  من  يؤكد 
النفاذ. حيز  المعاهدة  دخول  نحو  التقدم  أجل  من  التعاون  وتعزيز 

تشكل  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  “معاهدة  بأن  اإلعالن  ويقر 
التدابير  أكثر  الدولي  للمجتمع  المتاحة  التدابير  مجموعة  ضمن 
جميع  ويدعو  السالح”،  ونزع  االنتشار  عدم  مجال  في  وعملية  فعالية 
النفاذ  حيز  المعاهدة  لدخول  للترويج  دعمها  “مواصلة  إلى  البلدان 
سيما  وال  النووي،  السالح  نزع  نحو  عملية  الخطوات  أكثر  باعتبارها 
خالل المؤتمر المقبل الستعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 2020”.

من  بات  المعاهدة،  على  التوقيع  باب  فتح  على  عاماً  عشرين  فبعد 
أيدي  في  سيكونان  وتنفيذها  النفاذ  حيز  المعاهدة  دخول  أنَّ  الواضح 
فريق  أُنشئ  فقد  ولذلك،  السياسات.  القادة وصانعي  من  القادم  الجيل 
شباب  فريق  أهداف  وتتمثل   .2016 عام  في  المعاهدة  منظمة  شباب 
منظمة المعاهدة في تنشيط المناقشة حول المعاهدة فيما بين صانعي 
ووسائل  الخبراء  ومجتمع  والطالب  األكاديمية  واألوساط  القرار 
لنقل  أساس  وبناء  النووية؛  التجارب  حظر  بأهمية  والتوعية  اإلعالم؛ 
في  الجديدة  التكنولوجيات  واستخدام  الشباب؛  جيل  إلى  المعرفة 
الرقمي  والتصور  االجتماعي  التواصل  )وسائل  للمعاهدة  الترويج  جهود 
جدول  في  المعاهدة  وإدراج  المعلومات(؛  إليصال  التفاعلية  والوسائل 
األعمال العالمي. ومنذ بدء عمل فريق شباب منظمة المعاهدة في عام 
وينتمي عدد  800 عضو.  أكثر من  إلى  ليصل  زاد عدد أعضائه   ،2016
يلزم  التي  الثاني  المرفق  في  الواردة  الدول  إلى  أعضائه  من  كبير 

النفاذ. حيز  تدخل  لكي  المعاهدة  على  تصديقها 

بينها:  من  أحداث  في  الفريق  ذلك  أعضاء  شارك   ،2019 عام  وفي 
محادثات باريس في 15 آذار/مارس؛ وحدث للشباب من أجل تحقيق 
كي-مون  بان  مركز  استضافته  في  شارك  السالح،  ونزع  السالم 
جمهورية  سيول،  في  أيار/مايو   31 في  وعقد  العالمية  للمواطنة 
الفترة  في  انعقد  الذي   2019 لعام  والتكنولوجيا  العلم  ومؤتمر  كوريا؛ 
الجديدة  األدوات  بشأن  عمل  وحلقة  حزيران/يونيه؛   28 إلى   22 من 
جيمس  مركز  استضافها  االنتشار،  وعدم  السالح  نزع  من  للتحقق 
مارتن لدراسات عدم االنتشار، وعقدت في الفترة بين 8 و10 تموز/

عمل  وحلقة  األمريكية؛  المتحدة  الواليات  مونتيري،  في  يوليه 
كيتو،  في  أيلول/سبتمبر  و13   12 يومي  عقدت  العلوم  لدبلوماسية 
عشرة؛  الرابعة  المادة  لمؤتمر  عشرة  الحادية  والدورة  إكوادور؛ 
 2019 لعام  المكسيكي  الجيوفيزيائي  لالتحاد  السنوي  واالجتماع 
تشرين   1 إلى  األول/أكتوبر  تشرين   27 من  الفترة  في  عقد  الذي 
المعني  موسكو  ومؤتمر  المكسيك؛  فاالرتا،  بويرتو  في  الثاني/نوفمبر 
بشأن  الشباب  لالختصاصيين  دراسية  وحلقة  النووي،  االنتشار  بعدم 
النظام  على  المعاهدة  أثر  النووية:  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 
إلى   7 من  الفترة  في  الراهن،  الوضع  وتقييم  االنتشار  لعدم  الدولي 

الثاني/نوفمبر.  تشرين   12

الذين  الشباب  والخريجين  الطالب  جميع  النضمام  مفتوح  والفريق 
العالمي  الصعيد  على  واألمن  السالم  تحقيق  في  بالمساهمة  يرغبون 

التحققي. ونظامها  المعاهدة  ترويج  في  بنشاط  والمشاركة 

في  رئيسية  كلمة  التنفيذي  األمين  ألقى   ،2019 أيار/مايو   31 وفي 
األمين  فيه  وشارك  كوريا،  جمهورية  سيول،  في  نظم  للشباب  حدث 
العام السابق لألمم المتحدة بان كي مون والرئيس النمساوي السابق 
هاينز فيشر، إلى جانب أعضاء كوريين في فريق الشخصيات البارزة 

المعاهدة. منظمة  شباب  وفريق 

التفاعل مع الدول 

استمرت اللجنة في بذل جهودها من أجل تيسير إنشاء نظام التحقق 
الدول  مع  الحوار  على  أيضاً  وواظبت  أعمالها.  في  المشاركة  وتعزيز 
مع  التفاعل  ومن خالل  العواصم  إلى  ثنائية  زيارات  إجراء  من خالل 
التركيز  وانصب  ونيويورك.  وفيينا  برلين وجنيف  الدائمة في  البعثات 
نظام  مرافق  تستضيف  التي  الدول  على  التفاعل  هذا  في  الرئيسي 
المعاهدة،  على  بعد  ق  تصدِّ أو  ع  توقِّ لم  التي  والدول  الدولي  الرصد 

الثاني. المرفق  في  المدرجة  الدول  خاصة 
 فريق الشخصيات البارزة خالل اجتماعه التنسيقي السنوي، 

٢٤ و٢٥ حزيران/يونيه، قصر هوفبورغ في فيينا.
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 حدث للشباب من أجل تحقيق السالم ونزع السالح؛ شارك في استضافته مركز بان كي-مون للمواطنة العالمية 
وعقد في ٣١ أيار/مايو في سيول، جمهورية كوريا.

مع  المستوى  الرفيع  االستباقي  تواصله  من  التنفيذي  األمين  وزاد 
النفاذ  حيز  دخولها  وتعزيز  للمعاهدة،  الترويج  أجل  من  الدول 
التحقق  تكنولوجيات  الستخدام  والترويج  إليها،  العالمي  واالنضمام 

البيانات.  ومنتجات 

أخرى  وأحداث  ثنائية  اجتماعات  عدة  في  التنفيذي  األمين  وشارك 
بما  والحكومات،  الدول  رؤساء  من  بعدد  فيها  التقى  المستوى  رفيعة 
ورئيس غامبيا  زيمبابوي،  رئيس  منانجاجوا  إمرسون  الرئيس  ذلك  في 
ورئيس  توكاييف،  قاسم-جومارت  كازاخستان  ورئيس  بارو،  أداما 
توفالو  وزراء  ورئيس  كابوريه،  كريستيان  مارك  روش  فاسو  بوركينا 
السابق إنيلي سوسيني سوبواغا، ورئيس وزراء تونغا الراحل ساميويال 
داموكانا  ماناسه  سليمان  جزر  وزراء  ورئيس  بوفا،  أكيليسي 

سوغافاري.
والتقى األمين التنفيذي أيضاً أثناء زياراته وفي فيينا بوزراء خارجية 
بينهم  ومن  مراقب.  بصفة  تتمتع  ودول  عة  موقِّ لدول  آخرين  ووزراء 
والجمهورية  فاسو  وبوركينا  وبلجيكا  استراليا  خارجية  وزراء 
والصين  والسويد  وسلوفاكيا  وزيمبابوي  ورواندا  الدومينيكية 

والنمسا. ومنغوليا  ومدغشقر  ومالطة  وكوستاريكا  وكازاخستان 

أيضاً  التنفيذي  األمين  التقى  البرلمانية،  المشاركة  تعزيز  سبيل  وفي 
برئيس مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان، ورئيس مجلس النواب 
وعضو  اليابان،  في  البرلمانية  الشؤون  وزير  ونائب  اليابان،  في 
الدفاع  لجنة  ورئيس  كوريا،  لجمهورية  الوطنية  الجمعية  في  برلماني 

كوريا.  لجمهورية  الوطني 

األمين  للفرانكفونية  البرلمانية  الجمعية  من  المستوى  رفيع  وفد  وزار 
التنفيذي في فيينا في 19 شباط/ فبراير 2019. وضم الوفد األمين 
الجمعية  ورئيس  للفرانكفونية،  البرلمانية  للجمعية  البرلماني  العام 

للفرانكفونية،  البرلمانية  الجمعية  رئيس  ونائب  مدغشقر  في  الوطنية 
مستشارين. عدة  إلى  باإلضافة  للجمعية،  السياسية  اللجنة  ورئيس 

واألربعين  الخامسة  العامة  الجلسة  في  كلمة  التنفيذي  األمين  وألقى 
كوت  أبيدجان،  في  عقدت  التي  للفرانكفونية،  البرلمانية  للجمعية 
عالمية  حملة  سياق  في   ،2019 تموز/يوليه  و8   7 يومي  ديفوار، 
تلك  وأطلقتها  استهلتها  النفاذ،  حيز  المعاهدة  لدخول  للترويج 

فيينا. في   2019 شباط/فبراير  في  البرلمانية  الجمعية 

التواصل من خالل منظومة األمم المتحدة والمنظمات 
اإلقليمية والمؤتمرات والحلقات الدراسية األخرى

ودون  واإلقليمية  العالمية  المؤتمرات  من  االستفادة  اللجنة  واصلت 
اإلقليمية وغيرها من التجمعات من أجل تعزيز فهم المعاهدة والدفع 

التحقق.  نظام  وبناء  النفاذ  حيز  دخولها  قدماً صوب 

بعدد  التنفيذي  األمين  التقى  والمؤتمرات،  االجتماعات  تلك  وخالل 
من رؤساء المنظمات الدولية واإلقليمية وغيرهم من كبار المسؤولين.

التنفيذي في حلقة نقاش  الثاني/يناير، شارك األمين  23 كانون  ففي 
الممكنة  التدابير  النووية:  للتجارب  الشامل  الحظر  »معاهدة  بعنوان 
لنزع  فيينا  مركز  استضافها  للمعاهدة«،  المعياري  الموقف  لتعزيز 

االنتشار.  وعدم  السالح 

15 إلى  وعلى هامش مؤتمر ميونيخ األمني في ألمانيا في الفترة من 
بوركينا  خارجية  بوزير  التنفيذي  األمين  التقى  شباط/فبراير،   17
ووزيرة  البلجيكي،  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  ونائب  فاسو، 
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حلقة نقاش في مركز فيينا لنزع السالح وعدم االنتشار.

وضع األمين التنفيذي إكليال من الزهور في االحتفال التذكاري السنوي للسالم في هيروشيما.

الروسي،  االتحاد  خارجية  وزير  ونائب  فرنسا،  في  المسلحة  القوات 
ورئيس مجلس شيوخ برلمان جمهورية كازاخستان، ومفوضة الحكومة 
ووزير  األسلحة،  وتحديد  السالح  نزع  لشؤون  االتحادية  األلمانية 
األسلحة  من  الحد  لشؤون  الخارجية  وزارة  ووكيلة  رواندا،  خارجية 

األمريكية. المتحدة  للواليات  الدولي  واألمن 

الدومينيكية في  الجمهورية  إلى  أثناء زيارته  التنفيذي،  والتقى األمين 
جامعة  رئيسة  مع  آذار/مارس،   2 إلى  شباط/فبراير   27 من  الفترة 
مركز  وزار  فيها،  التدريس  هيئة  وأعضاء  المستقلة  دومينغو  سانتو 
كما  بالجامعة.  للزالزل  الوطني  المعهد  في  الواقع  الوطني  البيانات 
في  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  بكبار  التنفيذي  األمين  التقى 

للتكنولوجيا.  دومينغو  سانتو  معهد 

المشروع  بمديرة  التنفيذي  األمين  التقى  نيسان/أبريل،   10 وفي 
االستراتيجية  الدراسات  مركز  في  النووية  بالمسائل  المتعلق 
خبراء  بكادر  مصحوبة  كانت  التي  العاصمة،  واشنطن  والدولية، 

الوظيفية. حياتهم  منتصف  في  هم  الذين  المشروع 

وفي الفترة من 24 إلى 29 نيسان/أبريل، شارك األمين التنفيذي في 
العالقات  مجلس  في  ُعقد  المعاهدة  بشأن  مستديرة  مائدة  اجتماع 
وزار  فكرية،  مجامع  من  وبخبراء  كبار  بأكاديميين  والتقى  الخارجية، 
وعقد  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  للعلوم  الوطنية  األكاديمية 
لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  الثالثة  الدورة  رئيسة  مع  اجتماعاً 
وبنائب  اليابان  في  البرلمانية  الشؤون  وزير  بنائب  والتقى  المتحدة، 

الكازاخستاني. الخارجية  وزير 

الكورية  الجزيرة  شبه  »تجريد  عن  محاضرة  التنفيذي  األمين  وألقى 
النووية«  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  ودور  النووية  األسلحة  من 

أيار/مايو.  29 في  كوريا  لجمهورية  الوطنية  الجمعية  في 

شانغري-ال  مؤتمر  في  التنفيذي  األمين  شارك  حزيران/يونيه،   1 وفي 
في  االستراتيجية  للدراسات  الدولي  المعهد  عقده  الذي  الحواري 
سنغافورة، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين. 

تريستا،  مدينة  التنفيذي  األمين  زار  حزيران/يونيه،  و14   13 وفي 
وعقد  للعلوم  العالمية  األكاديمية  في  كلمة  ألقى  حيث  إيطاليا، 

آخرين. ومسؤولين  األكاديمية  رئيس  مع  اجتماعات 

والتكنولوجيا  العلوم  مؤتمر  هامش  وعلى  حزيران/يونيه،   28 وفي 
سانتو  جامعة  بعميد  ثانية  مرة  التنفيذي  األمين  التقى   ،2019 لعام 
الدومينيكية. للجمهورية  الدائمة  البعثة  من  وبوفد  المستقلة  دومينغو 

2 إلى  وألقى األمين التنفيذي، أثناء زيارته إلى فرنسا في الفترة من 
بالكلية  االستراتيجية  البحوث  معهد  طلبة  أمام  كلمة  تموز/يوليه،   6
للشبكة  التابعة  الصيفية  المدرسة  في  رئيسية  كلمة  وألقى  العسكرية، 
نُظمت  التي  الجديد،  الجيل  وباستراتيجية  النووية  بالشؤون  المعنية 

االستراتيجية.  البحوث  مؤسسة  مع  بالتشارك 

األمريكية  المتحدة  الواليات  في  بعثة  أثناء  التنفيذي،  األمين  وعقد 
مبادرة  مقار  في  اجتماعات  تموز/يوليه،   26 إلى   21 من  الفترة  في 
الواليات  ومعهد  للعلوم  الوطنية  واألكاديمية  النووي  للخطر  التصدي 
التطبيقات  مركز  في  تقنية  مناقشات  عقد  كما  للسالم.  المتحدة 

الجوية.  للقوات  التابع  التقنية 

االحتفال  في  كلمة  التنفيذي  األمين  ألقى  تموز/يوليه،   29 وفي 
استضافته  الذي  والجيوفيزياء،  للجيوديسيا  الدولي  لالتحاد  المئوي 

فرنسا. باريس،  في  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 
نزع  مؤتمر  في  كلمة  التنفيذي  األمين  ألقى  تموز/يوليه،   30 وفي 

في جنيف، سويسرا. الذي عقد  السالح، 

وفي 6 آب/أغسطس، شارك األمين التنفيذي في االحتفال التذكاري 
عمدة  مع  ثنائية  اجتماعات  وعقد  هيروشيما  في  للسالم  السنوي 

ماتسوي.  كازومي  السيد  هيروشيما،  مدينة 

وحضر األمين التنفيذي المنتدى الخمسين لجزر المحيط الهادئ، الذي 
عقد في فونافوتي، توفالو، من 10 إلى 16 آب/أغسطس، وألقى أثناءه كلمة 
بالمعاهدة  المتصلة  المسائل  فيها  تناول  المنتدى  ذلك  قادة  اجتماع  في 
المناخ  بتغيُّر  المتعلقة  التطبيقات  في  الرصد  تكنولوجيات  ومساهمات 

وغيرها من التطبيقات المدنية والعلمية. 

الجمعية  برئيسة  فيينا  في  التنفيذي  األمين  التقى  آب/أغسطس،  وفي 22 
المنظمات  ممثلي سائر  مع  إلى جنب  المتحدة وحضر، جنباً  لألمم  العامة 

الكائنة في فيينا، مأدبة غذاء نظمت على شرف الرئيسة. 

وشارك األمين التنفيذي في احتفال في نور سلطان، كازاخستان، أقيم يومي 
28 و29 آب/أغسطس احتفاال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية. 
وتضمن االحتفال منح األمين التنفيذي والفقيد الراحل يوكيا أمانو، المدير 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جائزة نزارباييف »من أجل األمن 
العالمي وعالم خاٍل من األسلحة النووية«، اعترافاً بمساهمتهما في الجهود 

العالمية لمنع انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي.

المستوى  الرفيع  العام  االجتماع  في  رئيسية  كلمة  التنفيذي  األمين  وألقى 
لالحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، الذي عقد في نيويورك، 

الواليات المتحدة األمريكية، في 9 أيلول/سبتمبر.

 Picking Up the  “ المعنونة  النقاش  حلقة  في  التنفيذي  األمين  وشارك 
 Pieces in a FracturedWorld: Rebuilding Trust in Multilateralism
for Peace and Security“ )تجميع القطع في عالم ممزق: إعادة بناء الثقة 
في  والتي عقدت  واألمن(،  السالم  أجل  األطراف من  المتعدد  العمل  في 
المعهد الدولي للسالم في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، في 23 

أيلول/سبتمبر.

وحضر األمين التنفيذي منتدى »Rebranding Africa Forum« الذي عقد 
في بروكسل، بلجيكا، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين األول/أكتوبر، حيث 
حصل على جائزة مناصر التنمية. كما ألقى كلمة رئيسية في حفل افتتاح 

ذلك المنتدى.
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األمين التنفيذي، والرئيسة السابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوسا غارسيس، ورئيس وزراء أستراليا السابق، كيفن رود، في حلقة نقاش بشأن تجميع القطع في عالم ممزق: إعادة بناء الثقة 
في العمل المتعدد األطراف من أجل السالم واألمن، عنوانها

 Picking Up the Pieces in a Fractured World: Rebuilding Trust in Multilateralism for Peace and Security.

العلوم الكوبية  التنفيذي كلمة في حلقة عمل دبلوماسية  وألقى األمين 
»Serie de Talleres Internacionales«، التي عقدت في هافانا، كوبا، 

األول/أكتوبر. تشرين   14 في 

أمام  خطاب  إللقاء  الدومينيكية  الجمهورية  التنفيذي  األمين  وزار 
عقدت  التي  الدومينيكية،  للجمهورية  العلوم  دبلوماسية  عمل  حلقة 
في سانتو دومينغو في 15 تشرين األول/أكتوبر. وخالل تلك الزيارة، 
سانتو  جامعة  من  الفخرية  األستاذية  درجة  التنفيذي  األمين  ُمنح 

المستقلة.  دومينغو 

بناء  التنفيذي سويسرا  األمين  زار  الثاني/نوفمبر،  تشرين  و5   4 وفي 
السنوية  الذكرى  مع  الزيارة  وتصادفت  حكومتها.  من  دعوة  على 
التنفيذي  األمين  والتقى  المعاهدة.  على  سويسرا  لمصادقة  العشرين 
في  محاضرة  وألقى  سويسرا  خارجية  بوزير  تلك  زيارته  خالل 

 .)ETH( زيوريخ  في  االتحادية  التقنية  الجامعة 

وحلقات  واجتماعات  مؤتمرات  عدة  التنفيذي  األمين  حضر  كما 
في  خاللها  شارك  أو  رئيسية  كلمات  خاللها  ألقى  أخرى  دراسية 
المؤتمرات  تلك  وخالل  المعاهدة.  بشأن  مناقشات  أو  نقاش  حلقات 
االجتماعات  وفي  العالم  حول  الدراسية  والحلقات  واالجتماعات 
الشخصيات  من  بعدد  التنفيذي  األمين  التقى  فيينا،  في  المعقودة 
الرائدة  الفكرية  والمؤسسات  األكاديمية  األوساط  من  البارزة 

األخرى. الحكومية  غير  والكيانات 

اإلعالم

 760  000 عن  زاد  شهرياً  متوسطاً   2019 عام  خالل  اللجنة  سجلت 
التواصل  قنوات  في  ومواقعها  للمنظمة  العام  الشبكي  للموقع  زيارة 
خالل  وفليكر،  وفيسبوك  وتويتر  يوتيوب  اإلنترنت:  على  االجتماعي 
تقريباً،  السابق  العام  مجموع  ضعف  الرقم  هذا  ويعادل   .2019 عام 
التي تعقد كل سنتين مثل مؤتمر  الهامة  وذلك بفضل تغطية األحداث 
وحتى  عشرة.  الرابعة  المادة  ومؤتمر   2019 لعام  والتكنولوجيا  العلم 

موقع  على  المنظمة  صفحة  لدى  كان   ،2019 األول/ديسمبر  كانون 
فيسبوك  موقع  على  صفحتها  في  وُسجل  متابع،   19  000 نحو  تويتر 

14 إعجاب.  أكثر من 000 

فيديو  مقطع   49 بنشر  المتعددة  الوسائط  مقاطع  إنتاج  ارتفع  كما 
من  يقرب  ما  2019، حققت  عام  في  يوتيوب  على  المنظمة  قناة  على 
تأثيرها،  من  االجتماعي  التواصل  قنوات  وزادت  مشاهدة.   83  000
على  المنظمة  حساب  على  فيديو  مشاهدة   97  000 حققت  حيث 
 000 المتحدة، وأكثر من  تويتر وعملية إعادة نشر على حساب األمم 
مقطعي  أكثر  وكان  فيسبوك.  على  المنظمة  على صفحة  مشاهدة   12
تجربة  إجراء  على  أدلة  عن  تبحث  “كيف  هما:  مشاهدة  فيديو 
الموقعي،  التفتيش  مفتشي  تدريب  عن  نماذج  يعرض  الذي  نووية؟”، 
يظهر   ”Early Monsoon Warning Using Beryllium-7“ بعنوان  وآخر 
قبل  القادمة  الموسمية  بالرياح  للتنبؤ  وسيلة  العلماء  وجد  كيف 
اإلشعاعي  النشاط  مراقبة  خالل  من  األقل  على  يوماً   30 بـ  وصولها 

الهواء.  في  الطبيعي 

مؤتمر  من  صور  فكانت  فليكر  موقع  على  مشاهدة  األكثر  الصور  أما 
24 إلى 28  العلم والتكنولوجيا لعام 2019، الذي عقد في الفترة من 
 Global حملة  عن  بصور  كبير  اهتمام  برز  كما  حزيران/يونيه. 
مع  باالشتراك   2018 عام  في  اللجنة  أطلقتها  التي   Scholar Art

.2019 عام  في  واختتمت  والتعاون”،  “السالم  منظمة 

والمؤتمرات  االجتماعات  من  كاملة  استفادة  اللجنة  واستفادت 
واألحداث التي انعقدت على مدار السنة للترويج ألعمالها وتوضيحها 
العلم  لمؤتمر  واسعة  تغطية  اللجنة  وفرت  فقد  واسع.  نطاق  على 
وقنوات  اإلنترنت  على  موقعها  خالل  من   2019 لعام  والتكنولوجيا 
من  متنوعة  مجموعة  على  تغطيته  سهلت  كما  االجتماعي،  التواصل 
وزمبابوي  إسرائيل  من  صحفيون  ذلك  في  بما  اإلعالم،  وسائل 
التواصل  وسائل  في  التغطية  نطاق  تعزز  وقد  والهند.  وفرنسا 
مع  مباشر  ابتكاري  تعاون  إقامة  خالل  من  كبير  بشكل  االجتماعي 
اإلعالم  شؤون  إدارة  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  متخصص 
في األمم المتحدة. وشارك أعضاء في فريق شباب منظمة المعاهدة 
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إعداد  في  مهاراتهم  لصقل  المؤتمر  خالل  مشروع صحفي  تنفيذ  في 
وإنتاج  االجتماعي،  التواصل  وسائل  واستخدام  والكتابة  التقارير 
ونشر  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  للنشر  ومواد  فيديوهات 

المؤتمر. عن  مستكملة  يومية  معلومات 

النووية.  التجارب  لمناهضة  الدولي  اليوم  إبراز  على  التركيز  وجرى 
خارجية  ووزير  التنفيذي  األمين  من  مشتركة  لرسالة  بقوة  ج  وُروِّ
الشبكي،  المنظمة  وموقع  االجتماعي  التواصل  كازاخستان في وسائل 
االحتفال  بغرض  نظم  لحدث  أساسية  ركيزة  الرسالة  تلك  وشكلت 
بذلك اليوم في مقر المنظمة في فيينا. وتضمن الحدث أيضا رسالة 
الفائزة في  الفنية  ومعرضا لألعمال  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من 
األمين  كازاخستان، حظي حصول  وفي   .Global Scholar Art حملة 
يوكيا  الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  الراحل  العام  والمدير  التنفيذي 
أمانو، على جائزة نزارباييف “من أجل األمن العالمي وعالم خال من 
األسلحة النووية” باهتمام واسع في وسائط اإلعالم ووسائل التواصل 
أحداثا  تقريبا  إعالمية  مقالة   270 غطت  وإجماالً،  االجتماعي. 
االجتماع  فيها  بما  النووية،  التجارب  لمناهضة  الدولي  باليوم  متعلقة 
الذي عقد في فترة الحقة في  المتحدة  المستوى لألمم  الرفيع  العام 

أيلول/سبتمبر.  9 في  نيويورك 

الرابعة  بالمادة  المعني  المؤتمر  أنشطة  كامل  حي  ببث  اللجنة  ونقلت 
تلفزيون  عبر  أيلول/سبتمبر   25 في  نيويورك  في  عقد  الذي  عشرة 
مباشرة  تغريدات  نشرت  كما  اإلنترنت،  شبكة  على  المتحدة  األمم 
األسابيع  وخالل  اليوم.  ذلك  مدار  على  رئيسية  لتعليقات  الهواء  على 
من  وسلسلة  المؤتمر  عن  دقيقتان  مدته  فيديو  مقطع  نُشر  التالية 
قنوات  على  كذلك  وعرضت  عنه،  ومقابالت  أقصر  فيديو  مقاطع 
استمرار  أبرز  مما  للمنظمة،  التابعة  االجتماعي  التواصل  وسائل 

المعاهدة.  نفاذ  بدء  إلى  الحاجة 

التغطية اإلعالمية العالمية 

ُذِكرت المعاهدة ونظامها التحققي في أكثر من 3950 مقالة إعالمية 
التنفيذي  األمين  مع  مقابالت  ذلك  وشمل   ،2019 عام  خالل  عالمية 
أسوشيتد  ووكالة  أميركيا،  والجزيرة  برس،  فرانس  وكالة  أجرتها 
وقناة  إن،  إن  سي  وقناة  سي،  بي  بي  وقناة  تايمز،  وأستانا  برس، 
الكويتية،  األنباء  ووكالة   ،Hindu Businesstline وجريدة   ،24 فرانس 
وجريدة  نيودلهي،  وتلفزيون   ،Nature ومجلة  اليابانية،  األنباء  ووكالة 
 NK News وقناة  اليابانية،   NHK World وقناة  إكسبريس،  إنديان  نيو 

نيوز،  سكاي  وقناة   ،RFI وراديو  رويترز،  ووكالة  الجنوبية،  الكورية 
وقناة  الصربية،  فيستي  وقناة  الروسية،  إنترناشيونال  سبوتنيك  وقناة 
جورنال،  ستريت  وول  وصحيفة  أفريقيا،  فوكس  وقناة   ،VOA Korea

 .Xinhua الصينية  األنباء  ووكالة 

المعاهدة  ذكرت  التي  األخرى  اإلعالمية  التغطية  أساليب  وشملت 
 ،Arms Control Today ومجلة  الجزيرة،  قناة  بثتها  ومقاطع  مقاالت 
 ،Clarín وجريدة   ،Business Recorder وجريدة  سي،  بي  بي  وقناة 
 ،the Converstaion الشبكي  والموقع   ،Colombo Gazette وجريدة 
ستاندرد،  دير  وجريدة  إن،  إن  سي  وقناة  الكوبية،  األنباء  ووكالة 
وشبكة  الموندو،  وجريدة   ،eldiario.es وجريدة  فيلت،  دي  وجريدة 
the Hin- وقناة فوكس نيوز، وجريدة ،Focus  األخبار البيئية، ومجلة

والتلفزيون   ،IDN-InDepthNews وقناة  تايمز،  هندوستان  ومجلة   ،du
 ،MENAFN الشبكي  والموقع  تايمز،  مانيال  وجريدة  الكازاخستاني، 
ومجلة  نيوز،  ميراج   وجريدة 
تايمز،  نيويورك  وجريدة   ،News.com.au الشبكي  والموقع   ،Nature
وإذاعة  بوست،  أفريقيا  شمال  وصحيفة   ،New Europe وجريدة 
سان  وجريدة  رويترز،  ووكالة   ،Phys.org الشبكي  والموقع   ،ORF
وقناة  أونالين،  شبيجل  الشبكي  والموقع  كرونيكل،  فرانسيسكو 
والموقع  المتحدة،  األمم  أخبار  ومركز  تاس،  ووكالة  سبوتنيك، 
الصينية  األنباء  ووكالة   ،VOA Korea وقناة   ،Vatican news الشبكي 
بوست،  واشنطن  وجريدة  جورنال،  ستريت  ول  وجريدة   ،Xinhua
 ،9News وقناة   ،Yonhap الكورية  األنباء  ووكالة   ،WIRED ومجلة 

.North  38 الشبكي  والموقع 

التدابير التنفيذية الوطنية

الدول  بين  المعلومات  تبادل  تيسير  في  اللجنة  مهام  إحدى  تتمثل 
المعاهدة،  بتنفيذ  المتعلقة  القانونية واإلدارية  التدابير  عة بشأن  الموقِّ
المشورة والمساعدة في هذا الصدد عند الطلب.  عالوة على إسداء 
المعاهدة  دخول  عند  مطلوباً  سيكون  التنفيذية  التدابير  تلك  وبعض 
التشغيل  أثناء  حتى  ضرورّيًا  يكون  قد  اآلخر  وبعضها  النفاذ؛  حيز 

اللجنة.  أنشطة  دعم  أجل  ومن  الدولي  الرصد  لنظام  المؤقت 

الدول  بين  المعلومات  تبادل  تعزيز  اللجنة  واصلت   ،2019 عام  وفي 
عروضاً  قدمت  كما  الوطنية.  التنفيذية  التدابير  بشأن  عة  الموقِّ
من  العديد  في  الوطني  بالتنفيذ  المتعلقة  الجوانب  بشأن  إيضاحية 
واألحداث  التدريبية  والدورات  الدراسية  والحلقات  العمل  حلقات 

األكاديمية. والمحاضرات  الخارجية 

زيارة الصحفيين الهنود لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أيار/مايو ٢٠١٩.



أنشطة التواصل ٦٣التقرير السنوي ٢٠١٩

تغريدات اللجنة على موقع تويتر. 
صفحة اللجنة على موقع يوتيوب.

صفحة اللجنة على موقع فيسبوك.
 حفل توزيع الجوائز في إطار الحملة الفنية العالمية المعقودة 

خالل مؤتمر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٩.



الترويج لبدء نفاذ 
المعاهدة 



أبرز األنشطة 
وأعمال  للمعاهدة  قوي  سياسي  دعم  تقديم 

اللجنة

أعمالهما  والجزائر  ألمانيا  خارجية  وزيرْي  بدء 
المادة  لعملية  الجديدين  المنسقْين  بوصفهما 

الرابعة عشرة

تصديق زمبابوي عىل المعاهدة

المعاهدة.  نفاذ  ببدء  المعاهدة  من  عشرة  الرابعة  المادة  تتعلق 
بدء  لتيسير  منتظمة  مؤتمرات  من  سلسلة  عقد  المادة  وتتوخى 
الرابعة  المادة  “مؤتمرات  باسم  عادة  إليها  )ُيشار  المعاهدة  نفاذ 
باب  فتح  تاريخ  من  سنوات  ثالث  بعد  نفاذها  يبدأ  لم  إذا  عشرة”(، 
في  عشرة  الرابعة  المادة  مؤتمرات  أول  ُعقد  وقد  عليها.  التوقيع 
في  نيويورك  في  الحقة  مؤتمرات  وُعقدت   .١٩٩٩ عام  في  فيينا 
في  فيينا  وفي  و٢٠١٧،  و٢٠١٥،  و٢٠١٣  و٢٠١١  و٢٠٠٩  و٢٠٠٥   ٢٠٠١ األعوام 

عامْي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧.

على  بناء  المؤتمرات  هذه  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ويعقد 
قت على المعاهدة. وتشارك في  طلب من غالبية الدول التي صدَّ
عة  قة على المعاهدة والدول الموقِّ هذه المؤتمرات الدول المصدِّ
إيالء  مع  قة،  المصدِّ الدول  آراء  بتوافق  القرارات  وُتتخذ  عليها. 
عة.  الموقِّ الدوُل  المؤتمر  في  عنها  تعرب  التي  لآلراء  االعتبار 
والمنظمات غير  الدولية  والمنظمات  عة  الموقِّ الدول غير  وُتدعى 

الحكومية إلى الحضور بصفة مراقب. 

ر ما يمكن اتخاذه من  وتناقش مؤتمرات المادة الرابعة عشرة وتقرِّ
تدابير متسقة مع القانون الدولي للتعجيل بعملية التصديق من 

أجل تيسير بدء نفاذ المعاهدة.
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شروط بدء النفاذ

المدرجة  الدول  جميع  عليها  ق  تصدِّ أن  المعاهدة  نفاذ  لبدء  يُشترط 
المدرجة  والدول  دولة.   44 وعددها  للمعاهدة،  الثاني  المرفق  في 
المرحلة  في  رسمّيًا  شاركت  التي  الدول  هي  المرفق  ذلك  في 
السالح  نزع  مؤتمر  في  المعاهدة  بشأن  المفاوضات  من  النهائية 
أو  نووية  طاقة  مفاعالت  الحين  ذلك  في  تمتلك  وكانت   1996 لعام 
 ،2019 األول/ديسمبر  كانون   31 وحتى  نووية.  أبحاث  مفاعالت 
بين  ومن  المعاهدة.  على  قت  قد صدَّ الـ 44  الدول  تلك  من   36 كانت 
بعد على  ق  لم تصدِّ التي  الثاني  المرفق  في  المدرجة  الثماني  الدول 

بعد. عليها  ع  توقِّ لم  دول  ثالث  كانت  المعاهدة، 

نيويورك، ٢٠19

الحظر  معاهدة  نفاذ  بدء  بتسهيل  المعني  الحادي عشر  المؤتمر  ُعقد 
هامش  على   2019 سبتمبر  أيلول/   25 في  النووية  للتجارب  الشامل 
في  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  الرابعة  الدورة  افتتاح 

نيويورك. 

السياسي  االلتزام  استمرار  على  للبرهنة  فرصة  المؤتمر  وأتاح 
المعاهدة  نفاذ  بدء  أجل  من  الدولي  المجتمع  من  الثابتين  والدعم 

. لميتها وعا

عة. وقد استعرضت هذه الدول  وحضر المؤتمر أكثر من 85 دولة موقِّ
التأييد  من  المزيد  لحشد  استراتيجيات  وناقشت  األخيرة،  التطورات 
للمعاهدة وتحقيق عالميتها. وشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء 
قة  المصدِّ الدول  من  المستوى  الرفيعي  والمسؤولين  الخارجية 
خمس  من  ممثلون  بينهم  من  المعاهدة،  على  عة  الموقِّ وغير  عة  والموقِّ
إسرائيل  وهي:  النفاذ،  حيز  المعاهدة  لدخول  تصديقها  يلزم  دول 
المتحدة  والواليات  ومصر  والصين  اإلسالمية  إيران  وجمهورية 

األمريكية. 

وألقى رئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، السيد تيجاني محمد بندي 
فيديريكا  السيدة  ألقت  كما  االفتتاحية.  الجلسة  في  كلمة  )نيجيريا(، 
موغيريني، الممثلة السامية لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة 

األمنية، كلمًة نيابًة عن االتحاد األوروبي. 

وحضر المؤتمر، باإلضافة إلى وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى، 
هالونين  تاريا  السيدة  فيهم  بمن  البارزة،  الشخصيات  فريق  في  أعضاء 
)رئيسة فنلندا سابقا( ومسؤولون من منظمات دولية ووكاالت متخصصة 
فريق  باسم  البيان  هالونين  السيدة  وقرأت  حكومية.  غير  ومنظمات 
منظمة  شباب  فريق  في  لعضو  الفرصة  وأتيحت  البارزة.  الشخصيات 

المعاهدة إللقاء كلمة باسم الفريق.

الرئاسة المشتركة 

السيد صبري  الجزائر،  بالتشارك وزير خارجية  المؤتمر  تولى رئاسة 
ماس.  هايكو  السيد  ألمانيا،  خارجية  ووزير  بوقادوم، 

اإلعراب عن التأييد القوي

شدد المشاركون، بمن فيهم الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين، على أهمية 
المعاهدة لنزع السالح النووي وعدم انتشار األسلحة النووية، وعلى القاعدة 
ق  الراسخة بشأن مناهضة التجارب النووية. كما ناشدوا الدول التي لم تصدِّ
بعد على المعاهدة، وال سيما الدول المدرجة في المرفق الثاني المتبقية، أن 
تقديرهم  عن  أعربوا  كما  ممكن.  وقت  أقرب  في  المعاهدة  على  ق  تصدِّ

لألنشطة التي تضطلع بها اللجنة واألداء الفعال لنظامها التحققي. 

الدوليين. وأشار  المعاهدة للسالم واألمن  التنفيذي أهمية  وأبرز األمين 
إلى أن المعاهدة، بعد أن حصلت على 184 توقيعاً و168 تصديقاً، قد باتت 
إلى  ودعا  النفاذ.  حيز  بعد  تدخل  لم  وإن  العالمية،  تحقيق  من  قريبة 
غير  والدول  الموقعة  غير  الدول  مع  المفتوح  والحوار  المركز  التواصل 

المصدقة لتشجيعها على النظر في التصديق على المعاهدة. 

 المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام ٢٠١٩، 
في مقر األمم المتحدة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، أيلول/سبتمبر ٢٠١٩.



الترويج لبدء نفاذ المعاهدة  ٦٧التقرير السنوي ٢٠١٩

معاهدة  شأن  من  “أنَّ  أكد  ختامّيًا  إعالناً  باإلجماع  المؤتمر  واعتمد 
أساسّيًا  ا  تكون صّكً أن  لها  االمتثال  من  بفعالية  التحقق  يمكن  عالمية 
كرر  كما  النووي”.  االنتشار  وعدم  النووي  السالح  نزع  ميدان  في 
وحثَّ  نفاذها”،  ببدء  وللتعجيل  للمعاهدة  الحيوية  “األهمية  تأكيد 
الدول على مواصلة االهتمام بهذه المسألة على أرفع مستوى  “جميع 

سياسي.” 

ودعا اإلعالن الختامي الدول المتبقية إلى توقيع المعاهدة والتصديق 
غير  الدول  مع  للتواصل  فرصة  أيِّ  بإتاحة  ورحب  تأخير،  دون  عليها 

الثاني.  المرفق  في  المدرجة  الدول  وباألخص  عة،  الموقِّ

إجراء  عن  اإلحجام  “إلى  الدول  جميع  الختامي  اإلعالن  دعا  كما 
أخرى،  نووية  تفجيرات  أيِّ  أو  النووية  لألسلحة  تجريبية  تفجيرات 
وعن  النووية،  لألسلحة  جديدة  تكنولوجيا  واستخدام  استحداث  وعن 
أيِّ أعمال يكون من شأنها تقويض هدف المعاهدة ومقصدها وتنفيذ 
التفجيرات  وقف  بشأن  الحالية  القرارات  بجميع  تلتزم  وأن  أحكامها، 
ليس  التدابير  هذه  أنَّ  على  التأكيد  مع  النووية،  لألسلحة  التجريبية 
األسلحة  تجريب  إلنهاء  قانوناً  والملزم  الدائم  المفعول  نفس  لها 
النووية األخرى، وهو ما ال يتسنى تحقيقه  التفجيرات  النووية وجميع 

المعاهدة.” نفاذ  ببدء  إال 

عملية  لتعجيل  عملّيًا  تدبيراً   15 أيضاً  الختامي  اإلعالن  واقترح 
تقديم  التدابير  هذه  وتشمل  النفاذ.  حيز  المعاهدة  وإدخال  التصديق 
األطراف،  والمتعددة  واإلقليمية  الثنائية  التوعية  لمبادرات  الدعم 

المدني  المجتمع  مع  والتعاون  والتدريب،  القدرات  بناء  وأنشطة 
الحكومية. غير  والمنظمات  الدولية  والمنظمات 

الدعم  تقديم  تواصل  المشاركة سوف  الدول  أن  الختامي  اإلعالن  وأكد 
جميع  إنجاز  من  التحضيرية  اللجنة  لتمكين  الالزم  والمادي  السياسي 
سيما  وال  التكلفة،  حيث  من  فعالية  وأكثرها  كفاءة  السبل  بأكثر  مهامها 
التقدير  عن  أيضاً  وأعرب  التحقق.  نظام  عناصر  جميع  بناء  مواصلة 
يتعلق  لتكنولوجيات الرصد، بما في ذلك فيما  المدنية والعلمية  للفوائد 

باإلنذار من التسونامي.

وإضافًة إلى ذلك، رحب اإلعالن الختامي بمجموعة األنشطة المتضافرة 
للتواصل بشأن التصديق على المعاهدة، بما فيها أنشطة فريق الشخصيات 
عة.  البارزة وفريق شباب منظمة المعاهدة وجهود كل دولة من الدول الموقِّ

تصديق جديد على المعاهدة 

2019. وحتى  13 شباط/فبراير  زمبابوي صكَّ تصديقها في  أودعت 
المعاهدة  التصديقات على  بلغ عدد   ،2019 األول/ديسمبر  كانون   31
هذه  وتجعل  توقيعاً.   184 عليها  التوقيعات  عدد  وبلغ  تصديقاً،   168
نزع  مجال  في  الدولية  الصكوك  أحد  المعاهدةَ  الجديدة  التطوراُت 
نحو  أكثر  وتدفعها  الدول،  من  عدد  أكبر  إليها  انضم  التي  السالح 

المنشود. العالمية  هدف  تحقيق 

 إيزومي ناكاميتسو، محمد أ. الحكيم، برونو فان دير بلويم، السينا زيربو وبوزرجمهر زياران خالل المؤتمر المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية لعام ٢٠١٩، في مقر األمم المتحدة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، أيلول/سبتمبر ٢٠١٩.

عقد مؤتمر المادة الرابعة عشرة في مقر األمم المتحدة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.



يـــر  تقــــر
السياسات



أبرز األنشطة 
استعراض التطورات يف شبه الجزيرة الكورية 

اعتماد مقرتحات الربنامج والمزيانية لفرتة 
السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢1

تعيين رئيس الفريق العامل ألف

الدول  جميع  من  فة  المؤلَّ التحضيرية،  للجنة  العامة  الهيئة  ر  توفِّ
ويساعد  عليها.  وتشرف  لألمانة،  السياسي  التوجيه  عة،  الموقِّ

الهيئة العامة فريقان عامالن.

حين  في  واإلدارة،  الميزانية  بشؤون  ألف  العامل  الفريق  وُيعنى 
المتصلة  العلمية والتقنية  المسائل  باء في  العامل  الفريق  ينظر 
لكي  وتوصيات  مقترحات  العامالن  الفريقان  م  ويقدِّ بالمعاهدة. 

تنظر فيها اللجنة وتعتمدها في جلستها العامة.

داعم،  بدور  الخبراء  من  استشاري  فريق  يقوم  ذلك،  إلى  وإضافًة 
فيسدي المشورة إلى اللجنة من خالل الفريق العامل ألف حول 

الشؤون المالية وشؤون الميزانية.



تقرير السياسات ٧٠التقرير السنوي ٢٠١٩

اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية في عام ٢٠19

الرئيس الرئيسةالتواريخالدورةالهيئة

اللجنة التحضيرية

السفير دونغ - إيك شين )جمهورية كوريا( ١٧-١٨ حزيران/يونيه الثانية والخمسون

الدورة الثانية والخمسون 
المستأنفة

٢٦ آب/أغسطس
السفير غانيسون سيفاغوروناثان )ماليزيا(

٢٥-٢٧ تشرين الثاني/ نوفمبر الثالثة والخمسون
و٤ كانون األول/ديسمبر

السفير غانيسون سيفاغوروناثان )ماليزيا(

الفريق العامل ألف
السفير ميتسورو كيتانو )اليابان(٢٧-٢٩ أيار/مايوالخامسة والخمسون

السفيرة ندى كروغر )ناميبيا(٢٨-٣٠ تشرين األول/أكتوبرالسادسة والخمسون

الفريق العامل باء
٢٥ آذار/مارس - ٥ نيسان/أبريلالثانية والخمسون

السيد يواخيم شولتسه )ألمانيا( ٢٦ آب/أغسطس - ٦ أيلول/الثالثة والخمسون
سبتمبر

الفريق 
االستشاري

١٣-١٥ أيار/مايوالثانية والخمسون
السيد مايكل ويستون )المملكة المتحدة( ٧-٨ تشرين األول/أكتوبرالثالثة والخمسون

االجتماعات المعقودة في عام ٢٠19

عام  في  عاديتين  دورتين  الفرعية  وهيئاتها  اللجنة  من  كلٌّ  عقدت 
.2019

 2019 عام  خالل  اللجنة  تناولتها  التي  الرئيسية  المسائل  بين  ومن 
في  بما  عالميتها،  تحقيق  نحو  المحرز  والتقدم  للمعاهدة  الترويج 
الكوبية  الحكومة  نية  وإعالن  المعاهدة  على  زمبابوي  تصديق  ذلك 
تحقيق  مواصلة  إلى  الرامية  المبادرات  وتشجيع  عليها؛  التوقيع 
ية  المتبقِّ الدول  وتصديق  توقيع  إلى  والدعوة  المعاهدة؛  بشأن  التقدم 
الثاني  المرفق  في  المدرجة  الدول  وخصوصاً  المعاهدة،  على 
بدء  بتسهيل  المعني  عشر  الحادي  بالمؤتمر  والترحيب  للمعاهدة؛ 
وأهمية  2019؛  أيلول/سبتمبر   25 في  عقد  الذي  المعاهدة،  نفاذ 
وقابل  كامل  بشكل  النووية  األسلحة  من  الكورية  الجزيرة  شبه  إخالء 
التحقق  نظام  إنجاز  صوب  المحرز  والتقدم  فيه؛  رجعة  وال  للتحقق 

المنظمة.  وأنشطة  بالمعاهدة؛  الخاص 

دعم اللجنة وهيئاتها الفرعية  

وهي  اللجنة.  تعتمدها  التي  القرارات  ذ  تنفِّ التي  الهيئة  هي  األمانة 
الدول  من  الموظفين  تعيين  يتمُّ  إذ  تكوينها؛  في  الجنسيات  متعددة 
الدعم  األمانة  وتوفر  ممكن.  جغرافي  أساس  أوسع  على  عة  الموقِّ
فترات  وفي  الفرعية  وهيئاتها  اللجنة  الجتماعات  والتنظيمي  الفني 

القرارات.  اتخاذ  عملية  ر  تيسِّ وبذلك  الدورات،  بين  ما 

حيث  الفرعية،  وهيئاتها  اللجنة  عمل  في  حيوي  عنصر  واألمانة 
الترجمتين  وترتيب  المؤتمرات  مرافق  تنظيم  بين  مهامها  تتراوح 
الدورات  لمختلف  الرسمية  الوثائق  وصوغ  والتحريرية  الشفوية 
الفنية  المشورة  وتقديم  للدورات  السنوي  الزمني  الجدول  وتخطيط 

واالجتماعات. الكيانات  رؤساء  إلى  واإلجرائية 

بيئة العمل عن بعد

بعد  عن  عمل  بيئة  الخبراء،  اتصاالت  نظام  خالل  من  اللجنة،  ر  توفِّ
اتصاالت  نظام  ويسجل  العادية.  اجتماعاتها  حضور  يستطيع  ال  لمن 
جلسة  كل  وقائع  التكنولوجيات،  أحدث  باستخدام  ويبث،  الخبراء 
تسجيالت  تُحفظ  ثم  العالم.  نطاق  على  حّيًا  بّثًا  رسمية  عامة 
خالل  من  يتم  ذلك،  إلى  وإضافًة  مراجع.  باعتبارها  االجتماعات 
دورة  بكل  الصلة  ذات  الداعمة  الوثائق  توزيع  الخبراء  اتصاالت  نظام 
الجديدة  بالوثائق  المشاركين  وإخطار  عة،  الموقِّ الدول  على  معيَّنة 

اإللكتروني. البريد  بواسطة 

اللجنة  وضعته  وحيد  توقيع  نظام  عن  عبارة  الخبراء  اتصاالت  ونظام 
عة  الموقِّ الدول  بين  فيما  والجامعة  المتواصلة  للمناقشة  منبراً  يوفر 

التحقق.  بنظام  المتعلقة  والتقنية  العلمية  المسائل  بشأن  والخبراء 

خالله  من  اللجنة  تسعى  الذي  اإللكترونية،  الورقات  نهج  إطار  وفي 
تقديم  األمانة  واصلت  تصدرها،  التي  الوثائق  طبع  من  الحد  إلى 
وهيئاتها  اللجنة  دورات  جميع  في  الطلب«  حسب  »الطباعة  خدمة 

الفرعية.

نظام المعلومات عن التقدم المحرز في الوفاء بالوالية التي 
تنص عليها المعاهدة

المهام  بشأن  تشعبية  بوصالت  د  المزوَّ المعلومات  نظام  يرصد 
المحرز  التقدم  التحضيرية  للجنة  المنشئ  القرار  بموجب  المسندة 
للجنة  المنشئ  والقرار  المعاهدة  عليها  تنص  التي  بالوالية  الوفاء  في 
تشعبية  وصالت  يستخدم  وهو  الفرعية.  وهيئاتها  اللجنة  وتوجيهات 
بشأن  ثة  محدَّ معلومات  تقديم  أجل  من  للجنة  الرسمية  الوثائق  إلى 
منظمة  إلنشاء  التحضير  في  أداؤها  يتعين  يزال  ال  التي  المهام 
األولى  الدورة  وانعقاد  النفاذ  حيز  المعاهدة  دخول  عند  المعاهدة 
نظام  مستخدمي  لجميع  متاح  والنظام  األطراف.  الدول  لمؤتمر 

الخبراء. اتصاالت 

استعراض التطورات في شبه الجزيرة الكورية

وهيئاتها  اللجنة  دورات  خالل  علماً،  عة  الموقِّ الدول  أحاطت 
ورحبت  الكورية.  الجزيرة  شبه  في  اإليجابية  بالتطورات  الفرعية، 
قمة  مؤتمرات  عقد  منها  بوسائل  المبذولة  الدبلوماسية  بالجهود 
الحوار  على  وشجعت  العملية،  هذه  في  المشاركة  األطراف  لجميع 

الغاية.  هذه  لتحقيق  المستمر 

جمهورية  عن  الصادر  البيان  التفاؤل  مع  الموقعة  الدول  والحظت 
وقف  بشأن   2018 نيسان/أبريل  في  الديمقراطية  الشعبية  كوريا 
بونغي-ري  موقع  تفكيك  إلى  الرامية  والجهود  النووية،  التجارب 

النووية.  للتجارب 

لجميع  التام  التنفيذ  أهمية  على  داً  مجدَّ الموقعة  الدول  وأكدت 
وتجريد  الصلة،  ذات  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرارات 
بالوسائل  النووية  األسلحة  من  بالكامل  الكورية  الجزيرة  شبه 
ذلك  في  بما  فيه،  رجعة  وال  منه  ق  التحقُّ يمكن  نحو  على  السلمية 

األطراف. السداسية  المحادثات  طريق  عن 
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توقيع  على  أيضا  الديمقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية  وحثت 
عليها.  والتصديق  المعاهدة 

استعراض سير عمل الفريق االستشاري

االستشاري.  الفريق  عمل  ألف  العامل  والفريق  اللجنة  استعرضت 
وسلَّطا  االستشاري،  الفريق  مساهمة  بشأن  ارتياحهما  عن  وأعربا 
تقرر  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  عمله.  في  النظر  أهمية  على  الضوء 

الشأن. المشاورات في هذا  إجراء مزيد من 

تعيين رئيس الفريق العامل ألف

العامل  للفريق  رئيسة  ناميبيا  من  كروغر  ندى  السفيرة  اللجنة  عينت 
.2021 األول/ديسمبر  كانون   31 تنتهي في  لوالية  ألف 

   دورات اللجنة وهيئاتها الفرعية في عام ٢٠١٩.



اإلدارة



أبرز األنشطة 
والعمليات  واإلجراءات  السياسات  تحسين 

المتعلقة بالموارد البشرية واالشرتاء 

لألنشطة  المزيانية  من  المائة  يف   ٨٠ تخصيص 
المتصلة بالتحقق  

مواصلة تشديد الرقابة 

تكفل األمانة إدارة أنشطتها على نحو يتسم بالفعالية 
والكفاءة، بما في ذلك تقديم الدعم إلى اللجنة وهيئاتها 
والمالية  اإلدارية  الخدمات  توفير  خالل  من  الفرعية، 

والقانونية وخدمات االشتراء في المقام األول. 

تشمل  الخدمات  من  واسعة  طائفة  أيضًا  األمانة  وتوفر 
بعمليات  الخاصة  الترتيبات  من  بدءًا  العامة،  الخدمات 
الشحن واإلجراءات الجمركية وتأشيرات السفر وبطاقات 
الضرائب  وسداد  المرور  وجوازات  الشخصية  الهوية 
خدمات  وحتى  القيمة  المنخفضة  والمشتريات  والسفر 
الدعم  وخدمات  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت 
وتكنولوجيا  المكتبية  األعمال  مجالْي  في  االعتيادية 
وُترَصد  البشرية.  الموارد  إدارة  وخدمات  المعلومات 
ا  مستمّرً رصدًا  خارجية  كيانات  تقدمها  التي  الخدمات 
لضمان تقديمها بأكثر الطرائق كفاءة وفعالية واقتصادًا.

الدولية  المنظمات  مع  التنسيق  أيضًا  اإلدارة  وتشمل 
األخرى الموجودة في مركز فيينا الدولي بشأن تخطيط 
الحيز المكاني للمكاتب والتخزين، واستخدام األماكن 
المشتركة  الخدمات  وتوفير  المباني  وصيانة  العامة، 

والخدمات األمنية. 

وعلى مدار عام ٢٠١٩، واصلت اللجنة التركيز على التخطيط 
والكفاءة.  التآزر  أوجه  وزيادة  أنشطتها  لتبسيط  الذكي 

كما أنها منحت األولوية لإلدارة القائمة على النتائج. 
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الرقابة

وموضوعية  مستقلة  آلية  هو  للحسابات  الداخلية  المراجعة  قسم 
الرقابة  خدمات  توفير  خالل  من  يسهم،  وهو  الداخلية.  للرقابة 
تحسين  في  االستشارية،  والخدمات  والتحري  الحسابات(  )مراجعة 

والحوكمة. والمراقبة  المخاطر  إدارة  مجال  في  األمانة  عمليات 

ضمان  أجل  من  للحسابات،  الداخلية  المراجعة  قسم  ويخضع 
التنفيذي  األمين  إلشراف  رئيسه،  طريق  عن  التنظيمية،  استقالليته 
ويقدم  اللجنة.  رئيس  مباشرة  يخاطب  أن  للقسم  ويمكن  مباشرة، 
إلى  أيضاً، بصفة مستقلة،  للحسابات  الداخلية  المراجعة  رئيس قسم 
المراجعة  أنشطة  عن  سنوّيًا  تقريراً  الفرعية  وهيئاتها  اللجنة 

للحسابات.  الداخلية 

ست  للحسابات  الداخلية  المراجعة  قسم  أنجز   ،2019 عام  وفي 
العمل  خطة  مع  يتماشى  بما  تقاريرها  وأصدر  مراجعة  عمليات 
القسم  حدد  ذة،  المنفَّ المراجعة  عمليات  إلى  واستناداً  المعتمدة. 
لدى  للرقابة  العامة  البيئة  وتعزيز  المخاطر  من حدة  للتخفيف  فرصاً 
واحدا  تحقيقا  أجرى  كما  اإلدارة.  إلى  توصيات  عدة  ورفع  األمانة، 
وقدم التقرير ذا الصلة إلى األمين التنفيذي لينظر فيه. وإضافًة إلى 
وقدم  توصياته،  تنفيذ  حالة  بشأن  متابعة  عمليتْي  القسم  ذ  نفَّ ذلك، 

التنفيذي. األمين  إلى  الصلة  ذات  المرحلية  التقارير 

دعم  بأنشطة  االضطالع  للحسابات  الداخلية  المراجعة  قسم  وواصل 
والمشاركة  واإلجراءات  العمليات  بشأن  المشورة  توفير  مثل  اإلدارة، 
على  وعالوة  األمانة.  لجان  اجتماعات  مختلف  في  مراقب  بصفة 
ذلك، عمل القسم بصفة جهة الوصل مع مراجع الحسابات الخارجي 

األمانة. لدى 
منتدى  مثل  معيَّنة،  منتديات  في  بنشاط  المشاركة  القسم  وواصل 
األمم  بمؤسسات  الداخلية  الحسابات  مراجعة  خدمات  ممثلي 
التي  المنظمات  بين  الخبرات  تبادل  في  هدفه  يتمثل  الذي  المتحدة، 

الرائدة.  الممارسات  تنفيذ  وتشجيع  مشابهة  مسائل  مع  تتعامل 

الشؤون المالية

البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠1٨-٢٠19

 516 69 دوالر و800   747 2018 يبلغ 800  كان مجموع ميزانية عام 
49 يورو، وهو ما يناظر مستوى يقلُّ قلياًل عن مستوى النمو الحقيقي 
عواقب  من  تخفف  حتى  العملتين  نظام  اللجنة  وتستخدم  الصفري. 
وعند  اليورو.  مقابل  األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  لتقلبات  تعرضها 

المعادل  فإنَّ  الواحد،  األمريكي  للدوالر  يورو   0.796 صرف  سعر 
دوالر.   131  955  500 بلغ   2018 عام  لميزانية  اإلجمالي  الدوالري 
ثابتاً  يكون  يكاد  لكنه  المائة،  في   1.6 قدره  اسمّيًا  ا  نمّوً يمثل  وهذا 

دوالر(.   158  900 قدره  انخفاضاً  )يمثل  الحقيقية  بالقيمة 

البالغ   ،2018 عام  في  الفعلي  الصرف  سعر  متوسط  أساس  وعلى 
الدوالري  المعادل  كان  الواحد،  األمريكي  للدوالر  يورو   0.8489
دوالراً.   128  078  345 يبلغ   2018 عام  لميزانية  النهائي  اإلجمالي 
أصاًل  مخصصة  اإلجمالية  الميزانية  من  المائة  في   80 نسبة  وكانت 
 949  873 بقيمة  اعتماداً  بالتحقق. وشمل ذلك  الصلة  لألنشطة ذات 
13 دوالراً لصندوق االستثمار الرأسمالي، ُخصص لبناء قدرات نظام 
721 10 دوالراً للصناديق المتعددة  الرصد الدولي واستدامته، و437 
المتصلة  األخرى  المدى  الطويلة  للمشاريع  المخصصة  السنوات 

لتحقق.  با
دوالر   71  468  800 يبلغ   2019 عام  ميزانية  مجموع   وكان 
مستوى  عن  قلياًل  يقلُّ  مستوى  يناظر  ما  وهو  يورو،   49  797 و600 
للدوالر  يورو   0.796 صرف  سعر  وعند  الصفري.  الحقيقي  النمو 
عام  لميزانية  اإلجمالي  الدوالري  المعادل  فإنَّ  الواحد،  األمريكي 
 1.7 قدره  اسمّيًا  ا  نمّوً يمثل  وهذا  دوالر.   134  028  600 بلغ   2019
قدره  )بانخفاض  الحقيقية  بالقيمة  ثابتاً  يكون  يكاد  لكنه  المائة،  في 

600 106 دوالر(. 

البالغ   ،2019 عام  في  الفعلي  الصرف  سعر  متوسط  أساس  وعلى 
الدوالري  المعادل  كان  الواحد،  األمريكي  للدوالر  يورو   0.8930
دوالراً.   127  233  190 يبلغ   2019 عام  لميزانية  النهائي  اإلجمالي 
مخصصة  اإلجمالية  الميزانية  من  المائة  في   80.6 نسبة  وكانت 
أصاًل لألنشطة ذات الصلة بالتحقق. وشمل ذلك اعتماداً بقيمة 402 
15 دوالراً لصندوق االستثمار الرأسمالي، ُخصص لبناء قدرات   104
للصناديق  دوالراً   8  669 و995  واستدامته،  الدولي  الرصد  نظام 
األخرى  المدى  الطويلة  للمشاريع  المخصصة  السنوات  المتعددة 

بالتحقق. المتصلة 

رة االشتراكات المقرَّ

االشتراكات  تحصيل  معدل  بلغ   ،2019 األول/ديسمبر  كانون   31 في 
في   92.1 مقداره  ما   2019 عام  عن  عة  الموقِّ الدول  على  رة  المقرَّ
 92.1 قدرها  ونسبة  األمريكي  بالدوالر  المحسوب  الجزء  من  المائة 
األول/ كانون   31 وفي  باليورو.  المحسوب  الجزء  من  المائة  في 
عام  اشتراكات  كامل  سددت  التي  الدول  عدد  بلغ   ،2019 ديسمبر 

دولة.  101 رة عليها  المقرَّ  2019

ي
ك

مري
ر أ

ال
دو

ن 
يو

مل

)أ(  اسُتخدم متوسط سعر صرف قدره ٠.٨٤٨٩ يورو للدوالر األمريكي
الواحد لتحويل الجزء المحسوب باليورو في ميزانية عام ٢٠١٨.  

اسُتخدم متوسط سعر صرف قدره ٠.٨٩٣٠ يورو للدوالر األمريكي  )ب( 
الواحد لتحويل الجزء المحسوب باليورو في ميزانية عام ٢٠١٩.  

تشمل المبالُغ الفائَض النقدي لعام ٢٠١٤ المخصص للصناديق )ج( 
.CTBT/PC-47/2 المتعددة السنوات وفقًا للوثيقة  

ميزانية ٢٠١٨)أ( = ١٢٨.١ مليون دوالر أمريكي

ميزانية ٢٠١٩)ب(،)ج( = ١٢٧.٢ مليون دوالر أمريكي

نظام الرصد الدولي

مركز البيانات الدولي

التفتيش الموقعي

التقييم ومراجعة الحسابات

دعم أجهزة تقرير السياسات

الشؤون االدارية والتنسيق والدعم

الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

توزيع ميزانية عامْي ٢٠1٨-٢٠19 حسب مجال النشاط
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النفقات

والميزانية  بالبرنامج  المتعلقة  النفقات  بلغت   ،2019 عام   في 
من صندوق  دوالراً   17  678  157 مبلغ  منها  دوالراً،   129  875  295
المتعددة  الصناديق  من  دوالراً   8  825 و924  الرأسمالي،  االستثمار 
العام،  الصندوق  وفيما يخص  العام.  الصندوق  والباقي من  السنوات، 

10 دوالراً.  740  076 الميزانية  المستخدم من  الرصيد غير  بلغ 

الخدمات العامة

الحيز  استخدام  لتحسين  الرئيسية  خطتها  تنفيذ  من  األمانة  انتهت 
بين  المشترك  الترتيب  ورسخت   .2017 عام  في  المستهلة  المكتبي 
االحتياجات  وتلبية  المتاح  للحيز  األمثل  االستخدام  لتحقيق  عب  الشُّ
التخزين  لضمان   2018 عام  في  استحدثته  قد  كانت  الذي  الملحة، 

ووثائقها. اللجنة  لسجالت  اآلمن 

ترتيبات  صعيد  على  الدعم  تقديم  العامة  الخدمات  قسم  وواصل 
حلقات  في  للمشاركين  واإلقامة  الدخول  تأشيرات  وتجهيز  السفر 
والتكنولوجيا  العلم  مؤتمر  ذلك  في  بما  واجتماعاتها،  اللجنة  عمل 
والدعم  التكنولوجيا  مركز  أعمال  تيسير  واصل  كما   .2019 لعام 

احتياجاته.  تلبية  وواصل  النمسا،  سايبرسدورف،  في  والتدريب 

في  الكائنة  المنظمات  سائر  مع  والحوار  التعاون  تعزيز  وتواصل 
اللجان  جميع  في  بنشاط  المشاركة  على  األمانة  دأبت  حيث  فيينا، 

المشتركة.  االستشارية  واللجان  العمومية 

تم  الذي  األمانة  في  النقل  أسطول  تحديث   2019 عام  في  واستمر 
إطالقه في عام 2018. 

االشتراء

المتعلقة  واإلجراءات  العمليات  يحدد  لالشتراء  جديد  دليل  وضع 
المشاريع  من  مشروعان  أنجز  وقد  الداخلي.  لالستخدام  باالشتراء 
التي استهلت في عام 2018 بهدف زيادة الكفاءة والفعالية ومواصلة 
الكفاءة  أوجه  على  المشروعان  وركز  والمساءلة.  الشفافية  تعزيز 
الوثائق،  إدارة  مثل  باإلنترنت،  االتصال  سياق  خارج  المجاالت  في 
إدارة  على  والتدريب  العمالء،  مع  واالجتماعات  الملفات،  وتنظيم 
المشروع  وسيبدأ  الداخلي.  االشتراء  على  العمالء  وتدريب  العقود، 
على  يركز  وسوف   ،2020 الثاني/يناير  كانون  في  رسميا  الثالث 
المتعلقة  )المجاالت  باإلنترنت  االتصال  سياق  في  الكفاءة  تحقيق 

المؤسسية(. الموارد  بتخطيط 

عملية   1063 من خالل  دوالراً   74  209  644 بمبلغ  اللجنة  والتزمت 
1 دوالرات من خالل   102  406 القيمة، ومبلغ  لبنود مرتفعة  اشتراء 

القيمة.  منخفضة  بنود  بشأن  تعاقدّيًا  ا  صّكً  679

الخاضعة  المرافق  عدد  بلغ   ،2019 األول/ديسمبر  كانون   31 وفي 
لالعتماد  الالحقة  األنشطة  عقود  أو  والتقييم  االختبار   لعقود 
نظم  من  نظاماً  و28  الدولي،  الرصد  نظام  145 محطة من محطات 
المشعة،  النويدات  مختبرات  من  مختبراً  و13  الخاملة،   الغازات 

الخاملة. الغازات  ذات قدرة في مجال  نويدات مشعة  و3 مختبرات 

منتدى الدعم الطوعي

مع  للتفاعل  كمنتدى   2014 عام  في  الطوعي  الدعم  منتدى  افتتح 
لخدمة  التبرعات  توجيه  ضمان  أجل  ومن  المانحين  أوساط 
الجهود  توحيد  إلى  المنتدى  ويسعى  للجنة.  االستراتيجية  األهداف 
مع  التفاعل  وتعزيز  الميزانية،  خارج  من  تمويل  حشد  إلى  الرامية 
يخص  فيما  والمساءلة  الشفافية  عنصر  وزيادة  المانحة،  الجهات 
مليون   92 نحو  اللجنة  تلقت   ،1999 عام  ومنذ  التبرعات.  استخدام 
شكل  في  دوالر  مليون  و63  نقدية  مساهمات  شكل  في  دوالر 
في  الطوعي  الدعم  لمنتدى  اجتماع  آخر  وعقد  عينية.  مساهمات 

بمداوالت  مرهوناً  النقدي  الفائض  تسليم  كان  حيث   ،2018 عام 
أن  المقرر  ومن   .2019 عام  من  الثاني  النصف  في  الموقعة  الدول 

.2020 عام  في  أخرى  مرة  المنتدى  يعقد 

لموظفي  التقاعدية  للمعاشات  المشترك  الصندوق 
األمم المتحدة

في  اللجنة  عضوية  أصبحت   ،2019 الثاني/يناير  كانون   1 في 
المتحدة  األمم  لموظفي  التقاعدية  للمعاشات  المشترك  الصندوق 
الصندوق  ومجلس  اللجنة  بين  الموقع  لالتفاق  وفقاً  المفعول،  نافذة 
بشأن  المتحدة  األمم  لموظفي  التقاعدية  للمعاشات  المشترك 
المشترك  الصندوق  عضوية  في  اللجنة  قبول  تحكم  التي  الشروط 

المتحدة. األمم  لموظفي  التقاعدية  للمعاشات 

المعاشات  نظام  تصفية  عملية  بنجاح  أنجزت   ،2019 عام  وفي 
االدخار. وهو صندوق  السابق،  التقاعدية 

الموارد البشرية

خالل  من  عملياتها  ألداء  الالزمة  البشرية  الموارد  المنظمة  نت  أمَّ
واالجتهاد.  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  موظفين  واستبقاء  تعيين 
الدراية  حيث  من  المعايير  أعلى  ضمان  على  قائماً  التعيين  وكان 
كاملة  عناية  وأُوليت  والن زاهة.  والقدرة  والكفاءة  والخبرة  المهنية 
لمبدأ تكافؤ فرص التوظيف مع االهتمام التام بتعيين الموظفين على 
ذات  األخرى  للمعايير  وكذلك  ممكن،  جغرافي  نطاق  أوسع  أساس 
للموظفين. األساسي  والنظام  المعاهدة  في  عليها  المنصوص  الصلة 

السياسات  تحسين  على  العمل  األمانة  واصلت  السنة،  وطوال 
كانون   31 وفي  البشرية.  بالموارد  المتعلقة  والعمليات  واإلجراءات 
الموظفين  من  موظفاً   273 األمانة  لدى  كان   ،2019 األول/ديسمبر 
 278 بـ  بلداً، مقارنة   83 المدة من  المعيَّنين بعقود محددة  النظاميين 
عام  وفي   .2018 األول/ديسمبر  كانون   31 في  بلداً   86 من  موظفاً 
العليا  والفئات  الفنية  الفئة  في  الموظفين  عدد  بلغ   ،2019 

183 موظفاً في عام 2018. 181 موظفاً، في حين كان هذا العدد 

المعتكف السنوي لإلدارة. 



اإلدارة ٧٦التقرير السنوي ٢٠١٩

دة المدة بحسب الرتبة، في عامْي ٢٠1٨ و٢٠19 نون بعقود محدَّ الموظفون المعيَّ

نون بعقود محددة المدة بحسب مجال العمل، في ٣1 كانون األول/ديسمبر ٢٠19 الموظفون المعيَّ

المجموعالخدمات العامةالفئة الفنيةمجال العمل

٣قسم إدارة النوعية ورصد األداء  ١  ٤  
٣٥شعبة نظام الرصد الدولي  ٢٤  ٥٩  

٧٦شعبة مركز البيانات الدولي  ١٥  ٩١  
١٨شعبة التفتيش الموقعي  ٧  ٢٥  

ق 1٣٢المجموع الفرعي، المجاالت المتصلة بالتحقُّ  ٤٧  1٧9  
٦٥.٥٧%٥1.٠9%٧٢.9٣%الحصة، المتعلقة بالتحقق

٥مكتب األمين التنفيذي  ٢  ٧  
٣المراجعة الداخلية للحسابات  -٣  

٤قسم شؤون الموظفين  ٦١٠  
٢١شعبة الشؤون اإلدارية  ٢٠  ٤١  

١٦شعبة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  ١٧  ٣٣  
ق ٤9المجموع الفرعي، المجاالت غير المتصلة بالتحقُّ  ٤٥  9٤  

٣٤.٤٣%٤٨.91%٢٧.٠٧%الحصة، غير المتعلقة بالتحقق
١٨١٩٢٢٧٣المجموع

٢٠1٨
الفئة الفنية  ١٨٣

الخدمات العامة  ٩٥

٢٠19
الفئة الفنية  ١٨١

الخدمات العامة  ٩٢

مد-1

ف-٥

ف-٤

ف-٣

ف-٢

خ ع-٧

خ ع-٦* 

خ ع-٦

خ ع-٥

خ ع-٤

٦

٢٣

٦٠

٦١

٣٣

٦

٢٥

٦١

٦٠

٢٩

١

٥

٢٧

٤٠

٢٢

١

٤

٢٤

٤٤

١٩

٢٠%1٥%1٠%٥%صفر%
ا.  نون دولّيً *  المعيَّ



اإلدارة ٧٧التقرير السنوي ٢٠١٩

دة المدة بحسب الرتبة ونوع الجنس، في عامْي ٢٠1٨ و٢٠19 نون بعقود محدَّ الموظفون المعيَّ

الرتبة
إناثذكور

٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩
٣مد-١  %  ١.٧٩  ٣  %  ١.٨٤  ٣  %  ٢.٧٣  ٣  %  ٢.٧٣  
١٨ف-٥  %  ١٠.٧١  ١٩  %  ١١.٦٦  ٥  %  ٤.٥٥  ٦  %  ٥.٤٥  
٤٧ف-٤  %  ٢٧.٩٨  ٤٥  %  ٢٧.٦١  ١٣  %  ١١.٨٢  ١٦  %  ١٤.٥٥  
٤٥ف-٣  %  ٢٦.٧٩  ٤٤  %  ٢٦.٩٩  ١٦  %  ١٤.٥٥  ١٦  %  ١٤.٥٥  
١٥ف-٢  %  ٨.٩٣  ١٤  %  ٨.٥٩  ١٨  %  ١٦.٣٦  ١٥  %  ١٣.٦٤  

المجموع 
١٢٨الفرعي  %  ٧٦.١٩  ١٢٥  %  ٧٦.٦٩  ٥٥  %  ٥٥.٤٥  ٥٦  %  ٥٠.٩١  

----خ-ع-٧  ١  %  ٠.٩١  ١  %  ٠.٩١  
٥خ-ع-٦*  %  ٢.٩٨  ٤  %  ٢.٤٥  --  --  
١٨خ-ع-٦  %  ١٠.٧١  ١٦  %  ٩.٨٢  ٩  %  ٨.١٨  ٨  %  ٧.٢٧  
١٢خ-ع-٥  %  ٧.١٤  ١٣  %  ٧.٩٨  ٢٨  %  ٢٥.٤٥  ٣١  %  ٢٨.١٨  
٥خ-ع-٧  %  ٢.٩٨  ٥  %  ٣.٠٧  ١٧  %  ١٥.٤٥  ١٤  %  ١٢.٧٣  

المجموع 
٤٠الفرعي  %  ٢٣.٨١  ٣٨  %  ٢٣.٣١  ٥٥  %  ٤٦.٣٦  ٥٤  %  ٤٩.٠٩  

1٦٨1٦٣11٠11٠المجموع
ا. نون دولّيً   * المعيَّ

دة المدة بحسب المنطقة الجغرافية،  نون بعقود محدَّ  موظفو الفئة الفنية المعيَّ

في ٣1 كانون األول/ديسمبر ٢٠19

)النسب المئوية في ٣١ كانون األول/ديسمبر ٢٠١٨ واردة بين قوسين( 

٪٤٤.٢٠
(٪٤٣.١٧)

٪٦.٦٣
(٪٧.١٠)

٪١٣.٢٦
(٪١٣.٦٦)

٪٩.٣٩
(٪٨.٧٤)

٪١١.٦٠
(٪١٢.٥٧)٪١٤.٩٢

(٪١٤.٧٥)

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

أوروبا الشرقية

أفريقيا

جنوب شرق آسيا 
والمحيط الهادئ والشرق األقصى

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية والكاريب ي



التوقيع والتصديق ٧٨التقرير السنوي ٢٠١٩

الدول اليت يشرتط الحصول عىل تصديقها لكي تدخل المعاهدة حزيِّ النفاذ

المرفق ٢

٤٤ دولًة
ع ق / ٣ لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / ٥ وقَّ ٣٦ صدَّ

التوقيع والتصديق على المعاهدة
حىت ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٩

 ١٨٤ دولة موقعة 
١٦٨ دولة صدقت/ ١٦ وقعت ولم تصدق

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

11 متوز/يوليه 2003 15 تشرين األول/أكتوبر 1996 الجزائر

4 كانون األول/ديسمبر 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 األرجنتين

9 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 أستراليا

13 آذار/مارس 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 النمسا

8 آذار/مارس 2000 24 تشرين األول/أكتوبر 1996 بنغالديش

29 حزيران/يونيه 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 بلجيكا

24 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 البرازيل

29 أيلول/سبتمبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 بلغاريا

18 كانون األول/ديسمبر 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 كندا 

12 متوز/يوليه 2000 24 أيلول/سبتمبر 1996 شيلي

24 أيلول/سبتمبر 1996 الصين

29 كانون الثاني/يناير 2008 24 أيلول/سبتمبر 1996 كولومبيا

 جمهورية كوريا 
الشعبية الديمقراطبة

 جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

28 أيلول/سبتمبر 2004 4 تشرين األول/أكتوبر 1996 

14 تشرين األول/أكتوبر 1996 مصر

15 كانون الثاني/يناير 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 فنلندا

6 نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 فرنسا

20 آب/أغسطس 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 ألمانيا

13 متوز/يوليه 1999 25 أيلول/سبتمبر 1996 هنغاريا
الهند

6 شباط/فبراير 242012 أيلول/سبتمبر 1996 إندونيسيا

24 أيلول/سبتمبر 1996إيران )الجمهورية اإلسالمية(

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

25 أيلول/سبتمبر 1996 إسرائيل 

1 شباط/فبراير 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 إيطاليا 

8 متوز/يوليه 1997 24 أيلول/سبتمبر 1996 اليابان 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 املكسيك 

23 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 هولندا 

15 متوز/يوليه 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 النرويج 

باكستان 

12 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 25 أيلول/سبتمبر 1996 بيرو 

25 أيار/مايو 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 بولندا 

24 أيلول/سبتمبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 جمهورية كوريا 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 رومانيا 

30 حزيران/يونيه 2000 24 أيلول/سبتمبر 1996 االحتاد الروسي 

3 آذار/مارس 1998 30 أيلول/سبتمبر 1996 سلوفاكيا 

30 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 جنوب أفريقيا 

31 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 إسبانيا 

2 كانون األول/ديسمبر 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 السويد 

1 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 سويسرا 

16 شباط/فبراير 2000 24 أيلول/سبتمبر 1996 تركيا 

23 شباط/فبراير 2001 27 أيلول/سبتمبر 1996 أوكرانيا 

6 نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمبر 1996 اململكة املتحدة

24 أيلول/سبتمبر 1996الواليات املتحدة األمريكية
10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمبر 1996 فييت نام



التوقيع والتصديق ٧٩التقرير السنوي ٢٠١٩

التوقيع والتصديق عىل المعاهدة حسب المناطقق الجغرافية

أفريقيا

٥٤ دولًة
ع ق / ٣ لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / ٥ وقَّ ٤٦ صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

11 متوز/يوليه 152003 تشرين األول/أكتوبر 1996اجلزائر

20 آذار/مارس 272015 أيلول/سبتمبر 1996أنغوال

6 آذار/مارس 272001 أيلول/سبتمبر 1996بنن

28 تشرين األول/أكتوبر 162002 أيلول/سبتمبر 2002بوتسوانا

17 نيسان/أبريل 272002 أيلول/سبتمبر 1996بوركينا فاسو

24 أيلول/سبتمبر 242008 أيلول/سبتمبر 1996بوروندي

1 آذار/مارس 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996كابو فيردي

6 شباط/فبراير 162006 تشرين الثاني/نوفمبر 2001الكاميرون

26 أيار/مايو 192010 كانون األول/ديسمبر 2001جمهورية أفريقيا الوسطى

8 شباط/فبراير 82013 تشرين األول/أكتوبر 1996تشاد

12 كانون األول/ديسمبر 1996جزر القمر

2 أيلول/سبتمبر 112014 شباط/فبراير 1997الكونغو

11 آذار/مارس 252003 أيلول/سبتمبر 1996كوت ديفوار

28 أيلول/سبتمبر 42004 تشرين األول/أكتوبر 1996جمهورية الكونغو الدميقراطية

15 متوز/يوليه 212005 تشرين األول/أكتوبر 1996جيبوتي

14 تشرين األول/أكتوبر 1996مصر

9 تشرين األول/أكتوبر 1996غينيا - االستوائية

11 تشرين الثاني/نوفمبر 112003 تشرين الثاني/نوفمبر 2003إريتريا

21 أيلول/سبتمبر 242016 أيلول/سبتمبر 1996إسواتيني

8 آب/أغسطس 252006 أيلول/سبتمبر 1996إثيوبيا

20 أيلول/سبتمبر 72000 تشرين األول/أكتوبر 1996غابون

9 نيسان/أبريل 2003غامبيا

14 حزيران/يونيه 32011 تشرين األول/أكتوبر 1996غانا

20 أيلول/سبتمبر 32011 تشرين األول/أكتوبر 1996غينيا

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

30 تشرين الثاني/نوفمبر 142000 تشرين الثاني/نوفمبر 1996كينيا

14 أيلول/سبتمبر 301999 أيلول/سبتمبر 1996ليسوتو

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

17 آب/أغسطس 12009 تشرين األول/أكتوبر 1996ليبريا

6 كانون الثاني/يناير 132004 تشرين الثاني/نوفمبر 2001ليبيا

15 أيلول/سبتمبر 92005 تشرين األول/أكتوبر 1996مدغشقر

21 تشرين الثاني/نوفمبر 92008 تشرين األول/أكتوبر 1996مالوي

4 آب/أغسطس 181999 شباط/فبراير 1997مالي

30 نيسان/أبريل 242003 أيلول/سبتمبر 1996موريتانيا

موريشيوس

17 نيسان/أبريل 242000 أيلول/سبتمبر 1996املغرب

4 تشرين الثاني/نوفمبر 262008 أيلول/سبتمبر 1996موزامبيق

29 حزيران/يونيه 242001 أيلول/سبتمبر 1996ناميبيا

9 أيلول/سبتمبر 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996النيجر

27 أيلول/سبتمبر 82001 أيلول/سبتمبر 2000نيجيريا

30 تشرين الثاني/نوفمبر 302004 تشرين الثاني/نوفمبر 2004رواندا

26 أيلول/سبتمبر 1996سان تومي وبرينسيبي

9 حزيران/يونيه 261999 أيلول/سبتمبر 1996السنغال

13 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمبر 1996سيشيل

17 أيلول/سبتمبر 82001 أيلول/سبتمبر 2000سيراليون

الصومال

30 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 1996جنوب أفريقيا

جنوب السودان

10 حزيران/يونيه 102004 حزيران/يونيه 2004السودان

2 متوز/يوليه 22004 تشرين األول/أكتوبر 1996توغو

23 أيلول/سبتمبر 162004 تشرين األول/أكتوبر 1996تونس

14 آذار/مارس 72001 تشرين الثاني/نوفمبر 1996أوغندا

30 أيلول/سبتمبر 302004 أيلول/سبتمبر 2004جمهورية تنزانيا املتحدة

23 شباط/فبراير 32006 كانون األول/ديسمبر 1996زامبيا

13 شباط/فبراير 132019 تشرين األول/أكتوبر 1999زمبابوي



التوقيع والتصديق ٨٠التقرير السنوي ٢٠١٩

أمريكا الالتينية والكارييب

٣٣ دولًة
عا قت / دولتان لم توقِّ ٣١ صدَّ

أوروبا الشرقية

٢٣ دولًة
قت ٢٣ صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

23 نيسان/أبريل 272003 أيلول/سبتمبر 1996ألبانيا

12 متوز/يوليه 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996أرمينيا

2 شباط/فبراير 281999 متوز/يوليه 1997أذربيجان

13 أيلول/سبتمبر 242000 أيلول/سبتمبر 1996بيالروس

26 تشرين األول/أكتوبر 242006 أيلول/سبتمبر 1996البوسنة والهرسك

29 أيلول/سبتمبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996بلغاريا

2 آذار/مارس 242001 أيلول/سبتمبر 1996كرواتيا

11 أيلول/سبتمبر 121997 تشرين الثاني/نوفمبر 1996اجلمهورية التشيكية

13 آب/أغسطس 201999 تشرين الثاني/نوفمبر 1996إستونيا

27 أيلول/سبتمبر 242002 أيلول/سبتمبر 1996جورجيا

13 متوز/يوليه 251999 أيلول/سبتمبر 1996هنغاريا

20 تشرين الثاني/نوفمبر 242001 أيلول/سبتمبر 1996التفيا

7 شباط/فبراير 72000 تشرين األول/أكتوبر 1996ليتوانيا

23 تشرين األول/اكتوبر 232006 تشرين األول/أكتوبر 2006اجلبل األسود 

25 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمبر 1996بولندا

16 كانون الثاني/يناير 242007 أيلول/سبتمبر 1997جمهورية مولدوفا

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996رومانيا

30 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 1996االحتاد الروسي

19 أيار/مايو 82004 حزيران/يونيه 2001صربيا

3 آذار/مارس 301998 أيلول/سبتمبر 1996سلوفاكيا

31 آب/أغسطس 241999 أيلول/سبتمبر 1996سلوفينيا

14 آذار/مارس 292000 تشرين األول/أكتوبر 1998 مقدونيا الشمالية 

23 شباط/فبراير 272001 أيلول/سبتمبر 1996أوكرانيا

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

11 كانون الثاني/يناير 162006 نيسان/أبريل 1997أنتيغوا وبربودا

4 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 1996األرجنتني

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

14 كانون الثاني/يناير 142008 كانون الثاني/يناير 2008بربادوس

26 آذار/مارس 142004 تشرين الثاني/نوفمبر 2001بليز
دة  بوليفيا )دولة - املتعدِّ

4 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996القوميات(

24 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 1996البرازيل

12 متوز/يوليه 242000 أيلول/سبتمبر 1996شيلي

29 كانون الثاني/يناير 242008 أيلول/سبتمبر 1996كولومبيا

25 أيلول/سبتمبر 242001 أيلول/سبتمبر 1996كوستاريكا

كوبا

دومينيكا

4 أيلول/سبتمبر 32007 تشرين األول/أكتوبر 1996اجلمهورية الدومينيكية

12 تشرين الثاني/نوفمبر 242001 أيلول/سبتمبر 1996إكوادور

11 أيلول/سبتمبر 241998 أيلول/سبتمبر 1996السلفادور

19 آب/أغسطس 101998 تشرين األول/أكتوبر 1996غرينادا

12 كانون الثاني/يناير 202012 أيلول/سبتمبر 1999غواتيماال

7 آذار/مارس 72001 أيلول/سبتمبر 2000غيانا

1 كانون األول/ديسمبر 242005 أيلول/سبتمبر 1996هايتي

30 تشرين األول/أكتوبر 252003 أيلول/سبتمبر 1996هندوراس

13 تشرين الثاني/نوفمبر 112001 تشرين الثاني/نوفمبر 1996جامايكا

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996املكسيك

5 كانون األول/ديسمبر 242000 أيلول/سبتمبر 1996نيكاراغوا

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 1996بنما
4 تشرين األول/أكتوبر 252001 أيلول/سبتمبر 1996باراغواي

12 تشرين الثاني/نوفمبر 251997 أيلول/سبتمبر 1996بيرو

27 نيسان/أبريل 232005 آذار/مارس 2004سانت كيتس ونيفيس

5 نيسان/أبريل 42001 تشرين األول/أكتوبر 1996سانت لوسيا

23 أيلول/سبتمبر 22009 متوز/يوليه 2009سانت فنسنت وجزر غرينادين

7 شباط/فبراير 142006 كانون الثاني/يناير 1997سورينام

26 أيار/مايو 82010 تشرين األول/أكتوبر 2009ترينيداد وتوباغو
21 أيلول/سبتمبر 242001 أيلول/سبتمبر 1996أوروغواي

13 أيار/مايو 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996فنزويال )جمهورية - البوليفارية(



التوقيع والتصديق ٨١التقرير السنوي ٢٠١٩

الشرق األوسط وجنوب آسيا

٢٦ دولًة
ع ق / ٥ لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / ٥ وقَّ ١٦ صدَّ

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

٢٨ دولًة
ق عت ولم تصدِّ قت / دولة واحدة وقَّ ٢٧ صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

24 أيلول/سبتمبر 242003 أيلول/سبتمبر 2003أفغانستان

12 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمبر 1996البحرين

8 آذار/مارس 242000 تشرين األول/أكتوبر 1996بنغالديش

بوتان

الهند

24 أيلول/سبتمبر 1996إيران )جمهورية - اإلسالمية(

26 أيلول/سبتمبر 192013 آب/أغسطس 2008العراق

25 أيلول/سبتمبر 1996إسرائيل

25 آب/أغسطس 261998 أيلول/سبتمبر 1996األردن

14 أيار/مايو 302002 أيلول/سبتمبر 1996كازاخستان

6 أيار/مايو 242003 أيلول/سبتمبر 1996الكويت

2 تشرين األول/أكتوبر 82008 تشرين األول/أكتوبر 1996قيرغيزستان

21 تشرين الثاني/نوفمبر 162008 أيلول/سبتمبر 2005لبنان

7 أيلول/سبتمبر 12000 تشرين األول/أكتوبر 1997ملديف

8 تشرين األول/أكتوبر 1996نيبال

13 حزيران/يونيه 232003 أيلول/سبتمبر 1999ُعمان

باكستان

3 آذار/مارس 241997 أيلول/سبتمبر 1996قطر

اململكة العربية السعودية

24 تشرين األول/أكتوبر 1996سري النكا

اجلمهورية العربية السورية

10 حزيران/يونيه 71998 تشرين األول/أكتوبر 1996طاجيكستان

20 شباط/فبراير 241998 أيلول/سبتمبر 1996تركمانستان

18 أيلول/سبتمبر 252000 أيلول/سبتمبر 1996اإلمارات العربية املتحدة

29 أيار/مايو 31997 تشرين األول/أكتوبر 1996أوزبكستان

30 أيلول/سبتمبر 1996اليمن

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

12 متوز/يوليه 242006 أيلول/سبتمبر 1996أندورا

13 آذار/مارس 241998 أيلول/سبتمبر 1996النمسا

29 حزيران/يونيه 241999 أيلول/سبتمبر 1996بلجيكا

18 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 1996كندا

18 متوز/يوليه 242003 أيلول/سبتمبر 1996قبرص

21 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 1996الدامنرك

15 كانون الثاني/يناير 241999 أيلول/سبتمبر 1996فنلندا

6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمبر 1996فرنسا

20 آب/أغسطس 241998 أيلول/سبتمبر 1996أملانيا

21 نيسان/أبريل 241999 أيلول/سبتمبر 1996اليونان

18 متوز/يوليه 242001 أيلول/سبتمبر 1996الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 1996آيسلندا

15 متوز/يوليه 241999 أيلول/سبتمبر 1996آيرلندا

1 شباط/فبراير 241999 أيلول/سبتمبر 1996إيطاليا

21 أيلول/سبتمبر 272004 أيلول/سبتمبر 1996ليختنشتاين

26 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمبر 1996لكسمبرغ

23 متوز/يوليه 242001 أيلول/سبتمبر 1996مالطة

18 كانون األول/ديسمبر 11998 تشرين األول/أكتوبر 1996موناكو

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 1996هولندا

15 متوز/يوليه 241999 أيلول/سبتمبر 1996النرويج

26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 1996البرتغال

12 آذار/مارس 72002 تشرين األول/أكتوبر 1996سان مارينو

13 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 1996إسبانيا

2 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 1996السويد

1 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996سويسرا

16 شباط/فبراير 242000 أيلول/سبتمبر 1996تركيا

6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمبر 1996اململكة املتحدة

24 أيلول/سبتمبر 1996الواليات املتحدة األمريكية



التوقيع والتصديق ٨٢التقرير السنوي ٢٠١٩

جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 
والشرق األقصى

٣٢ دولًة
عا ق / دولتان لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / ٥ وقَّ ٢٥ صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

9 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 1996أستراليا

10 كانون الثاني/يناير 222013 كانون الثاني/يناير 1997بروني دار السالم

10 تشرين الثاني/نوفمبر 262000 أيلول/سبتمبر 1996كمبوديا

24 أيلول/سبتمبر 1996الصني

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

جمهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية

10 تشرين األول/أكتوبر 241996 أيلول/سبتمبر 1996فيجي

6 شباط/فبراير 242012 أيلول/سبتمبر 1996إندونيسيا

8 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمبر 1996اليابان

7 أيلول/سبتمبر 72000 أيلول/سبتمبر 2000كيريباس

جمهورية الو الدميقراطية 
5 تشرين األول/أكتوبر 302000 متوز/يوليه 1997الشعبية

17 كانون الثاني/يناير 232008 متوز/يوليه 1998ماليزيا

28 تشرين األول/أكتوبر 242009 أيلول/سبتمبر 1996جزر مارشال

دة( 25 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمبر 1996ميكرونيزيا )واليات - املوحَّ

8 آب/أغسطس 11997 تشرين األول/أكتوبر 1996منغوليا

21 أيلول/سبتمبر 252016 تشرين الثاني/نوفمبر 1996ميامنار

12 تشرين الثاني/نوفمبر 82001 أيلول/سبتمبر 2000ناورو

19 آذار/مارس 271999 أيلول/سبتمبر 1996نيوزيلندا
4 آذار/مارس 92014 نيسان/أبريل 2012نيوي

1 آب/أغسطس 122007 آب/أغسطس 2003باالو

25 أيلول/سبتمبر 1996بابوا غينيا اجلديدة

23 شباط/فبراير 242001 أيلول/سبتمبر 1996الفلبني

24 أيلول/سبتمبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996جمهورية كوريا

27 أيلول/سبتمبر 92002 تشرين األول/أكتوبر 1996ساموا

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

3 تشرين األول/أكتوبر 1996جزر سليمان

25 أيلول/سبتمبر 122018 تشرين الثاني/نوفمبر 1996تايلند

26 أيلول/سبتمبر 2008تيمور - ليشتي

تونغا

25 أيلول/سبتمبر 2018توفالو

16 أيلول/سبتمبر 242005 أيلول/سبتمبر 1996فانواتو

10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمبر 1996فييت نام








