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رسالة من 

األمـــين
التنفيذي

المنشــودة فــي  باألهــداف االســتراتيجية  أنشــطتنا خــال عــام 2020  تنفيــذ  َتواصــل االسترشــاد فــي 
االســتراتيجية المتوســطة األجــل: 2018-2021. وتشــمل تلــك األهــداف قبــول نظــام التحقــق، وااللتــزام 

العالمــي بمعاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة )المعاهــدة(، وكفــاءة األمانــة واســتدامتها.

للمعاهــدة  السياســي  الدعــم  تعزيــز  نحــو  هــة  أنشــطتنا موجَّ كانــت  االســتراتيجية،  أهدافنــا  ولتحقيــق 
واإلســراع بدخولهــا حيــز النفــاذ وإضفــاء الطابــع العالمــي عليهــا. كمــا تابعنــا توســيع نطــاق التواصــل 
زنــا دور الشــباب والنســاء فــي أنشــطة التواصــل التــي تضطلــع بهــا  الرفيــع المســتوى مــع الــدول، وعزَّ

منظمــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة )المنظمــة(.

أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام التحقــق الخــاص بالمعاهــدة، فقــد تركــزت األولويــات حــول االســتدامة، إلــى 
جانــب مواصلــة تطويــر قــدرات نظــام الرصــد الدولــي ومركــز البيانــات الدولــي والتفتيــش الموقعــي.

وشــكلت جائحــة كوفيــد-19 اختبــارا حقيقيــا لقــدرة المنظمــة ونظــام التحقــق الخــاص بهــا علــى التحمــل. 
لــت تحديــات ملحوظــة أمــام  وبغيــة كبــح جمــاح الجائحــة، اتخــذت دول عديــدة تدابيــر تقييديــة قويــة مثَّ

عمــل اللجنــة وأنشــطتها فــي مجــال التحقــق.

خــذت الترتيبــات  وللتصــدي لتلــك التحديــات، ســارعت اللجنــة إلــى التكيــف مــع الظــروف الجديــدة. واتُّ
الازمــة لكــي يعمــل الموظفــون مــن منازلهــم. ومــن خــال التمــاس تعــاون البلــدان المضيفــة، ُبذلــت 
المســتمر  التفاعــل  علــى  الدولــي. وحوفــظ  الرصــد  نظــام  لمرافــق  اليومــي  التشــغيل  لتأميــن  جهــود 

والوثيــق مــع مشــغلي المحطــات فــي جميــع األوقــات. 

وواصلنــا الحفــاظ علــى التدفــق المتواصــل وفــي الوقــت المناســب للبيانــات والمنتجــات إلــى الــدول 
حــة. وتتلقــى الــدول  حــة وتقاريــر النويــدات المشــعة المنقَّ عــة مــن خــال إصــدار نشــرة األحــداث المنقَّ الموقِّ
عــة ملخصــا أســبوعيا بشــأن صاحيــة معــدات مرافــق نظــام الرصــد الدولــي للتشــغيل، وتوافــر  الموقِّ

ــات الدولــي. ــات ومنتجــات مركــز البيان البيان

وقــد تســببت القيــود المفروضــة علــى الســفر فــي حــدوث بعــض التأخيــر فــي تنفيــذ أنشــطة االســتدامة 
وإنشــاء المحطــات التــي تتطلــب حضــور خبرائنــا فــي مواقــع العمــل. ومــن أجــل تخفيــف آثــار هــذه الحالــة، 
التقنييــن  والدعــم  اإلرشــاد  تعزيــز  المبــادرات  هــذه  وشــملت  التخفيفيــة.  المبــادرات  بعــض  اعُتمــدت 
لمشــغلي المحطــات، وزيــادة اســتخدام خدمــات الدعــم واالشــتراء علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي، 
وضمــان توافــر قطــع الغيــار الحاســمة األهميــة، واســتحداث أداة خاصــة بأعمــال الشــحن مــن أجــل رصــد 

الشــحنات وتتبعهــا وتعديــل مســارها، وزيــادة وتيــرة إعــادة التزويــد بالمــواد االســتهاكية. 

وقــد شــجعت التدابيــر الراميــة إلــى احتــواء جائحــة كوفيــد-19 علــى تنقيــح جــدول أنشــطة التواصــل التــي 
تخطــط لهــا اللجنــة وطرائــق االضطــاع بتلــك األنشــطة، بمــا يشــمل حلقــات العمــل والحلقــات الدراســية 
والــدورات التدريبيــة. وفــي بعــض الحــاالت، ُنظمــت الفعاليــات عــن بعــد، ممــا أتــاح الفرصــة لزيــادة عــدد 

المشــاركين.

عــة وفــي  وواصلــت المنظمــة دعــم رئيســة اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة فــي تفاعاتهــم مــع الــدول الموقِّ
التحضيــر الجتماعــات أجهــزة تقريــر السياســات. وجــرى اختبــار مجموعــة مــن المنصــات لعقــد االجتماعــات 
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عــن بعــد، واســُتخدمت للمســاعدة فــي عقــد االجتماعــات فــي مواعيدهــا بكفــاءة مــع توفيــر الترجمــة 
الفوريــة عنــد االقتضــاء.

وباختصــار، فقــد ُكللــت المهمــة الشــاقة المتمثلــة فــي تشــغيل وصيانــة نظامنــا العالمــي للتحقــق بالنجــاح 
فــي مواجهــة القيــود علــى الحركــة التــي فرضهــا الكثيــر مــن البلــدان. ويــدل هــذا علــى قــدرة المنظمــة 

علــى الصمــود واســتعدادها لتحمــل المواقــف غيــر المتوقعــة وضمــان اســتمرارية تصريــف األعمــال.

ــه مــن دعــم ثابــت  عــة لمــا أبدت ــري للــدول الموقِّ وأود أن أغتنــم هــذه الفرصــة ألعــرب عــن عميــق تقدي
خــال هــذه األوقــات الحافلــة بالتحديــات، وال ســيما مــا قدمتــه مــن مســاعدة فــي تيســير اســتمرار 

تشــغيل محطــات نظــام الرصــد الدولــي.

واســتنادا إلــى الــدروس المســتفادة، خضعــت خطــة اللجنــة بشــأن اســتمرارية تصريــف األعمــال لمراجعــة 
ثــة مجــاالت المخاطــر وكذلك الشــروط األساســية  ثــت لضمــان متانتهــا. وتحــدد الخطــة المحدَّ وافيــة، وُحدِّ
الســتمرارية تصريــف األعمــال، مثــل القيــادة المرنــة؛ ووجــود ثقافــة عمليــة المنحــى تســتند إلــى النتائــج؛ 
وكذلــك تحليــل المخاطــر وإدارتهــا علــى نحــو ســليم. وتعطــى المنظمــة لعناصــر عملهــا العملياتيــة أو التــي 

عــة األولويــة علــى غيرهــا. تلبــي االحتياجــات التشــغيلية للــدول الموقِّ

وعلــى مــدار العــام، ظــل التأييــد لمعاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، باعتبارهــا إحــدى الركائــز 
الرئيســية للنظــام الدولــي لعــدم االنتشــار النــووي ونــزع الســاح، قويــا. وقــد تجســد ذلــك بشــكل جيــد 
فــي الماحظــات والبيانــات التــي أدلــى بهــا قــادة العالــم والمســؤولون الحكوميــون وممثلــو المجتمــع 
المدنــي. وتعــززت فــي مناســبات عديــدة أهميــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة مــن أجــل 
اســتتباب الســام واألمــن علــى الصعيــد الدولــي، كمــا تعــززت الدعــوة إلــى دخولهــا حيــز النفــاذ. وشــملت 
هــذه المناســبات، فــي جملــة أمــور، االجتماعــات الثنائيــة التــي جــرت بينــي وبيــن مســؤولين كبــار فــي 
عــة، وعقــد حلقــة دراســية وزاريــة شــبكية فــي 13 أيار/مايــو، والبيانــات التــي ُأدلــي بهــا خــال  الــدول الموقِّ
األســبوع الرفيــع المســتوى االفتراضــي للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، ورســالة فيديــو وزاريــة مــن 
أصدقــاء معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، ومناقشــة ضمــن حلقــة دراســية شــبكية اســتضافتها 
منظمــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة بشــأن »معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة 

ــر 2020.  والمؤتمــر االســتعراضي العاشــر لمعاهــدة عــدم االنتشــار« فــي 6 تشــرين األول/أكتوب

التزامهــا  إثبــات  فــي  أي جهــد  عــة  الموقِّ الــدول  تدخــر  ولــم  باألفعــال.  الكلمــات كذلــك  واســُتكملت 
بالمعاهــدة بتقديــم المســاعدة الكاملــة لتيســير ســير العمــل الســلس وغيــر المنقطــع لمرافقنــا العالميــة 

فــي مجــال الرصــد خــال عمليــات اإلغــاق التــي وقعــت بســبب جائحــة كوفيــد-19.

التــي يبذلهــا فريــق  التوعيــة  المبــادرات، بمــا فــي ذلــك جهــود  ــَرت مجموعــة متنوعــة مــن  َوفَّ وقــد 
مســؤولين  مــع  التواصــل  أجــل  مــن  فرصــًا  المعاهــدة،  منظمــة  شــباب  وفريــق  البــارزة  الشــخصيات 
حكومييــن وخبــراء تقنييــن وأكاديمييــن ووســائط إعــام. كمــا عززنــا شــبكة مشــتركة بيــن األجيــال مــن 
خــال التفاعــات بيــن فريــق الشــخصيات البــارزة وفريــق شــباب المنظمــة، الــذي نمــا بحيــث أصبــح يضــم 

اآلن مــا يقــرب مــن 000 1 عضــو.

ومــن أجــل اســتعراض ســير عمــل نظــام التحقــق والتطــور التكنولوجــي ذي الصلــة، بدأنــا التحضيــر للمؤتمــر 
الدولــي المقبــل مــن سلســلة مؤتمــرات معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة: العلــم والتكنولوجيــا 
)مؤتمــرات العلــم والتكنولوجيــا(. وُأنشــئت لجنــة البرامــج العلميــة المعنيــة بالمؤتمــر، وُحــددت أهدافــه 
ومواضيعــه الرئيســية. وســُيعقد المؤتمــر فــي الفتــرة مــن 28 حزيران/يونيــه إلــى 2 تموز/يوليــه 2021. 
وألول مــرة، مــن المقــرر أن ُيعقــد معظــم المؤتمــر عــن بعــد، مــع إتاحــة العــروض والمشــاركة عبــر اإلنترنت، 
ممــا ســيتيح لمزيــد مــن المشــاركين االنضمــام عــن بعــد. وســتعقد الجلســة االفتتاحيــة فــي اليــوم األول 

بشــكل هجيــن يســمح بالمشــاركة عبــر اإلنترنــت مــع حضــور محــدود فــي قصــر هوفبــورغ فــي فيينــا.

وقــد اســتمر البرنامــج المتكامــل لتنميــة القــدرات التابــع للجنــة فــي النمــو مــن حيــث نطاقــه وشــموله، 
ــة وحلقــات العمــل  ــة، البرامــج التعليمي ــدان النامي ــراء، ومعظمهــم مــن البل ــد مــن الخب حيــث حضــر العدي
والــدورات التدريبيــة التــي نظمناهــا، واكتســبوا خبــرة فنيــة فــي اســتخدام بيانــات نظــام التحقــق ومنتجاته. 

كمــا اســتفادوا مــن المناقشــات التــي دارت بشــأن الجوانــب السياســية والقانونيــة للمعاهــدة. 

ــرات النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد  والعمــل علــى إنشــاء واســتدامة محطــات الرصــد ومختب
الدولــي، البالــغ عددهــا 321 محطــة و16 مختبــرا، إنمــا هــو مــن المقومــات األساســية للوفــاء باشــتراطات 
التحقــق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة. وفــي عــام 2020، اعُتمــدت مرافــق إضافيــة ضمــن نظــام 
الرصــد الدولــي، ممــا أدى إلــى تحســين نطــاق تغطيــة الشــبكة وقدرتهــا علــى الصمــود. وفــي الوقــت 
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الحاضــر، تــم اعتمــاد 302 مرفــق مــن مرافــق نظــام الرصــد الدولــي. ويمثــل هــذا العــدد نحــو 90 فــي المائــة 
مــن حجــم الشــبكة التــي تتوخاهــا المعاهــدة. 

وفــي غضــون ذلــك، اســتمر التقــدم المحقــق فــي تصميــم المحطــات وقدراتهــا االستشــعارية فــي جميــع 
بــة  تكنولوجيــات الرصــد األربــع للمعاهــدة. ويعــزز ذلــك القــدرة علــى الكشــف وموثوقيــة المحطــات المركَّ

حديثًا. 

ومــع اســتكمال دورة التجــارب األربــع، ُأحــرز تقــدم كبيــر فــي أنشــطة التشــغيل التدريجــي لمركــز البيانــات 
الدولــي. وإضافــًة إلــى ذلــك، ســمحت أزمــة كوفيــد-19 باختبــار قــدرة مركــز البيانــات الدولــي علــى العمــل 
عــن بعــد بشــكل كامــل. وعلــى وجــه الخصــوص، ثبــت أن فريــق المحلليــن يمكــن أن يعمــل بفعاليــة عــن 

بعــد.

وشــملت أبــرز أنشــطة التفتيــش الموقعــي خــال عــام 2020 تقييــم نتائــج خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي 
الثالثــة  التدريبيــة  الجولــة  للفتــرة 2016-2019 وإعــداد تقاريــر عنهــا؛ وتنظيــم دورات تدريبيــة فــي إطــار 
للمفتشــين المســتقبليين؛ ووضــع أول مشــروع قائمــة شــاملة بمعــدات التفتيــش الموقعــي. وستســهم 

هــذه األنشــطة إســهاما كبيــرا فــي تعزيــز قدراتنــا الخاصــة بالتفتيــش الموقعــي. 

التــآزر، وتبســيط األنشــطة، وتحقيــق  زيــادة أوجــه  إلــى  وشــهد العــام أيضــا جهــودا متواصلــة تهــدف 
المــوارد. وتخصيــص  الذكــي  والتخطيــط  الكفــاءة،  فــي  مكاســب 

عــة وموظفــي المنظمــة علــى دعمهــم القــوي  وفــي الختــام، أود أن أعــرب عــن امتنانــي للــدول الموقِّ
الــذي جعــل هــذه اإلنجــازات ممكنــة.

السينا زيربو
األمين التنفيذي

اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
فيينا، نيسان/أبريل 2021
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أود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألعرب عن عميق تقديري 

عة لما أبدته من 
ِّ

للدول الموق
دعم ثابت خالل هذه األوقات 

الحافلة بالتحديات.
السينا زيربو، األمين التنفيذي
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 المعاهدة

 اللجنة

ــرات  ــة )المعاهــدة( هــي معاهــدة دوليــة تحظــر جميــع التفجي معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النووي
النوويــة. وتســعى المعاهــدة، مــن خــال الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، إلــى الحــد مــن تحســين نوعيــة 
األســلحة النوويــة، وإلــى إنهــاء اســتحداث أنــواع جديــدة منهــا. وهــي تشــكل تدبيــرًا فعــااًل لن ــزع الســاح 

النــووي وعــدم انتشــاره بجميــع جوانبهمــا. 

وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة هــذه المعاهــدة، وُفتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 
عــت 71 دولــة علــى المعاهــدة. وكانــت  نيويــورك فــي 24 أيلول/ســبتمبر 1996. وفــي ذلــك اليــوم، وقَّ
ق علــى المعاهــدة، وذلــك فــي 10 تشــرين األول/ أكتوبــر 1996. وســوف تدخــل  فيجــي أول دولــة تصــدِّ
المعاهــدة حيــز النفــاذ بعــد 180 يومــًا مــن التصديــق عليهــا مــن جانــب جميــع الــدول المدرجــة فــي مرفقهــا 

ــة. الثانــي، وعددهــا 44 دول

وعندمــا تدخــل المعاهــدة حيــز النفــاذ، ســوف ُتنشــأ منظمــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة 
)المنظمــة( فــي فيينــا، النمســا. وتتمثــل الواليــة المســندة إلــى هــذه المنظمــة الدوليــة فــي تحقيــق 
بالتحقــق  المتعلقــة  بمــا فيهــا األحــكام  تنفيــذ أحكامهــا،  المعاهــدة والغــرض منهــا، وضمــان  هــدف 

الدولــي مــن االمتثــال لهــا، وتوفيــر منتــدى للتعــاون والتشــاور بيــن الــدول األطــراف.

عــة لجنــة تحضيريــة  تمهيــدًا لبــدء نفــاذ المعاهــدة وإنشــاء المنظمــة المنشــودة، أنشــأت الــدول الموقِّ
للمنظمــة فــي 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1996. وُأســندت إلــى اللجنــة مهمــة التحضيــر لدخــول المعاهــدة 

حيــز النفــاذ.

وتضطلــع اللجنــة، التــي يوجــد مقرهــا فــي مركــز فيينــا الدولــي فــي النمســا، بنشــاطين رئيســيين. األول هو 
االضطــاع بجميــع األعمــال التحضيريــة الازمــة لضمــان تفعيــل نظــام التحقــق مــن االمتثــال للمعاهــدة 
لــدى دخولهــا حيــز النفــاذ. والثانــي هــو التشــجيع علــى التوقيــع علــى المعاهــدة والتصديــق عليهــا حتــى 

تدخــل حيــز النفــاذ. 

عــة،  وتتكــون اللجنــة التحضيريــة مــن هيئــة عامــة مســؤولة عــن توجيــه السياســات وتضــم كل الــدول الموقِّ
ــا علــى الســواء، وتــؤدي المهــام  ــا وفنيًّ وأمانــة فنيــة مؤقتــة تســاعد اللجنــة علــى القيــام بواجباتهــا، تقنيًّ
الوظيفيــة التــي تحددهــا لهــا اللجنــة. وقــد بــدأت األمانــة عملهــا فــي فيينــا فــي 17 آذار/مــارس 1997. 
عــة، علــى أوســع  ــن موظفوهــا مــن الــدول الموقِّ واألمانــة متعــددة الجنســيات فــي تكوينهــا، حيــث ُيعيَّ

أســاس جغرافــي ممكــن.
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أبرز األنشطة
الوصول بالعدد اإلجمالي لمرافق النظام المعتمدة إلى 302 مرفق	 
ضمان توافر البيانات بمعدالت عالية، على الرغم من القيود ذات 	 

الصلة بجائحة كوفيد-19
إحراز تقدم في تطوير الجيل القادم من جميع نظم الغاز الخاملة	 

مقدمة
صة للكشف عن  نظام الرصد الدولي هو شبكة عالمية من المرافق المخصَّ

التفجيرات النووية المحتملة وتوفير األدلة على حدوثها. وسيتألف هذا النظام لدى 
اكتماله من 321 محطة رصد و16 مختبرًا للنويدات المشعة، في مواضع حددتها 

المعاهدة في جميع أنحاء العالم. ويقع العديد من هذه المواضع في مناطق نائية 
يصعب الوصول إليها، وهو ما يطرح تحديات هندسية ولوجستية كبرى. 

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

أو في الغالف الجوي، وتحديد موضع تلك الطاقة.

ويستخدم نظام الرصد الدولي تكنولوجيات رصد النويدات المشعة من أجل جمع 
ل العينات  عينات من الجسيمات والغازات الخاملة من الغالف الجوي. ثم ُتحلَّ

ل عليها من أجل الحصول على أدلة على وجود نواتج فيزيائية )نويدات  المتحصَّ
د هذا  مشعة( ناشئة من تفجير نووي ومحمولة عبر الغالف الجوي. ويمكن أن يؤكِّ

التحليل ما إن كان الحدث الذي سجلت وقوعه تكنولوجيات الرصد األخرى تفجيرًا 
ا. ا حقًّ نوويًّ
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“إنشــاء المحطــات” هــو مصطلــح عــام يشــير إلــى بنــاء المحطــات بــدءًا مــن مراحلهــا األوليــة وحتــى 
إكمالهــا. أمــا مصطلــح “التركيــب”، فيشــير عــادًة إلــى جميــع األعمــال المضطَلــع بهــا حتــى تصبــح المحطــة 
جاهــزة إلرســال البيانــات إلــى مركــز البيانــات الدولــي فــي فيينــا. ويشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، إعــداد 
الموقــع وأعمــال التشــييد وتركيــب المعــدات. وتنــال المحطــة االعتمــاد عندمــا تفــي بجميــع المواصفــات 
التقنيــة، بمــا فيهــا متطلبــات التوثــق مــن ســامة البيانــات وبثهــا عبــر وصلــة مرفــق االتصــاالت العالمــي 
إلــى مركــز البيانــات الدولــي. وعنــد ذلــك ُتعتبــر المحطــة مرفقــًا عامــًا مــن مرافــق نظــام الرصــد الدولــي.

وفــي عــام 2020، أحــرزت اللجنــة، بعــد التواصــل مــع دول مضيفــة، مزيــدًا مــن التقــدم علــى صعيــد تركيــب 
وإنشــاء المرافــق فــي عــدد مــن الــدول. واعُتمــد مرفقــان تابعــان لنظــام الرصــد الدولــي، همــا: محطــة 
النويــدات المشــعة RN55 )االتحــاد الروســي(، ومحطــة الرصــد دون الســمعي IS25 )فرنســا(، بحيــث 
ارتفــع إجمالــي عــدد مرافــق نظــام الرصــد الدولــي المعتمــدة إلــى 302 مرفــق )وهــو مــا يمثــل 89,6 فــي 
اهــا المعاهــدة(، ممــا أدى إلــى تحســين نطــاق تغطيــة الشــبكة  المائــة مــن حجــم الشــبكة التــي تتوخَّ

وقدرتهــا علــى الصمــود. 

 استكمال نظام 
الرصد الدولي

ويضطلــع رصــد النويــدات المشــعة للغــازات الخاملــة بدور أساســي في نظام التحقــق الخاص بالمعاهدة، 
ــن فــي أعقــاب التجربتيــن النوويتيــن اللتيــن أعلنــت جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة عــن  وهــو مــا تبيَّ
إجرائهمــا فــي عامــْي 2006 و2013. كمــا أثبــت هــذا الرصــد أنــه بالــغ القيمــة فــي أعقــاب الحــادث النــووي 
ــز  ــان، فــي عــام 2011. وواصلــت اللجنــة، تماشــيًا مــع أولوياتهــا، التركي الــذي وقــع فــي فوكوشــيما، الياب
ري الجيــل  علــى برنامــج رصــد الغــازات الخاملــة فــي عــام 2020 مــن خــال إقامــة تعــاون وثيــق مــع مطــوِّ

التالــي مــن نظــم الغــازات الخاملــة. 

وفــي نهايــة العــام، كان قــد تــم تركيــب 31 نظامــًا للغــازات الخاملــة )مــا يمثــل 78 فــي المائــة مــن إجمالــي 
العــدد المعتــزم تركيبــه، وهــو 40 نظامــًا( فــي محطــات رصــد النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد 
الدولــي. ومــن أصــل تلــك النظــم، اعُتمــد 25 نظامــًا باعتبارهــا نظمــًا تســتوفي المتطلبــات التقنية الصارمة. 

ــرات نظــام الرصــد الدولــي.  ــة جــودة مختب ــار الكفــاءة هــي عناصــر أساســية لضمــان ومراقب ــن اختب وتماري
وفيمــا يخــص تمريــن اختبــار الكفــاءة فــي رصــد الغــازات الخاملــة، بلــغ إطــار اختبــار الكفــاءة درجــة مــن النضــج 

ا فــي عــام 2021. الكافــي وســيصبح إطــارًا رســميًّ

 ،IS25 تركيب محطة الرصد دون السمعي 
غوادلوب، فرنسا
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 حالة برنامج تركيب واعتماد محطات نظام الرصد الدولي حتى
31 كانون األول/ديسمبر 2020 

 لم يبدأ العمل فيها
بعد

العقد قيد التفاوض
 المحطات قيد

التشييد
المحطات التي اكتمل تركيبها  نوع محطة نظام الرصد

الدولي
النظم المعتمدة النظم غير المعتمدة

3 1 1 1 44 سيزمية رئيسية

3 - 2 7 108 سيزمية مساعدة

- - - - 11 صوتية مائية

5 0 1 1 53 دون سمعية

5 2 1 0 72 نويدات مشعة

16 3 5 9 288 المجموع

 حالة تركيب نظم الغازات الخاملة واعتمادها في محطات رصد النويدات 
المشعة في 31 كانون األول/ديسمبر 2020 

النظم المعتمدة بة النظم المركَّ العدد اإلجمالي لنظم الغازات الخاملة

25 31 40

ة في 31 كانون األول/ديسمبر 2020   حالة اعتماد مختبرات النويدات المشعَّ
 النظم المعتمدة

بقدرات على تحليل الغازات الخاملة
 النظم المعتمدة

بقدرات على تحليل الجسيمات العدد اإلجمالي للمختبرات

4 14 16

اللجنــة مكلفــة بوضــع إجــراءات وأســاس رســمي لتشــغيل نظــام الرصــد الدولــي تشــغيًا مؤقتــًا قبــل 
بــدء نفــاذ المعاهــدة. ويشــمل ذلــك إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع الــدول التــي تســتضيف مرافــق نظــام 
نــة مثــل عمليــات مســح المواقــع، وأعمــال التركيــب أو  الرصــد الدولــي مــن أجــل تنظيــم أنشــطة معيَّ

التحســين، واالعتمــاد، واألنشــطة الاحقــة لاعتمــاد. 

وتحتــاج اللجنــة، بغيــة إنشــاء نظــام الرصــد الدولــي وإدامتــه بكفــاءة وفعاليــة، إلــى أن تســتفيد اســتفادة 
كاملــة مــن الحصانــات التــي تحــق لهــا بصفتهــا منظمــة دوليــة، بمــا فــي ذلــك اإلعفــاء مــن الضرائــب 
والرســوم. وتبعــًا لذلــك، فــإنَّ اتفاقــات أو ترتيبــات المرافــق تنــص )مــع إجــراء تغييــرات حيثمــا كان مناســبًا( 
علــى تطبيــق االتفاقيــة الخاصــة بامتيــازات األمــم المتحــدة وحصاناتهــا علــى أنشــطة اللجنــة، أو تســرد 
صراحــًة امتيــازات اللجنــة وحصاناتهــا. وقــد يقتضــي ذلــك مــن الدولــة التــي تســتضيف مرفقــًا أو أكثــر مــن 
مرافــق نظــام الرصــد الدولــي أن تعتمــد مــا يلــزم مــن تدابيــر وطنيــة لتفعيــل تلــك االمتيــازات والحصانــات.

وفــي عــام 2020، واصلــت اللجنــة االهتمــام بإبــرام اتفاقــات وترتيبــات بشــأن المرافــق وتنفيذهــا بعــد ذلــك 
علــى الصعيــد الوطنــي. ويتســبب غيــاب هــذه اآلليــات القانونيــة فــي بعــض الحــاالت فــي تكبــد تكاليــف 
باهظــة )بمــا فــي ذلــك علــى صعيــد المــوارد البشــرية( وحــاالت تأخــر كبيــرة فــي تحقيــق اســتدامة مرافــق 
نظــام الرصــد الدولــي المعتمــدة. وتؤثــر هــذه التكاليــف وحــاالت التأخيــر ســلبًا علــى قــدرة نظــام التحقــق 

علــى توفيــر البيانــات. 

عــت 49 دولــة  ومــن بيــن الــدول التــي تســتضيف مرافــق نظــام الرصــد الدولــي البالــغ عددهــا 89 دولــة، وقَّ
علــى اتفاقــات أو ترتيبــات مرافــق مــع اللجنــة، وأصبــح 41 اتفاقــًا وترتيبــًا منهــا ســاري المفعــول. وتبــدي 
الــدول اهتمامــًا متزايــدًا بهــذا الموضــوع، ويؤمــل اختتــام المفاوضــات الجاريــة حاليــًا فــي المســتقبل 

ــًا. القريــب، واســتهال مفاوضــات مــع دول أخــرى قريب

 االتفاقات الخاصة 
بمرافق الرصد
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 األنشطة الالحقة 
لالعتماد

 استدامة األداء

عقــب اعتمــاد محطــة مــا وإدماجهــا فــي نظــام الرصــد الدولــي، يتركــز تشــغيلها علــى تقديــم بيانــات رفيعــة 
الجــودة إلــى مركــز البيانــات الدولي. 

لي  ُتبــرم بيــن اللجنــة وبعــض مشــغِّ وعقــود األنشــطة الاحقــة لاعتمــاد هــي عقــود ثابتــة التكلفــة 
المحطــات. وتشــمل هــذه العقــود عمليــات المحطــات وشــتى أنشــطة الصيانــة الوقائيــة. وفــي عــام 
2020، بلــغ مجمــوع نفقــات اللجنــة فيمــا يتصــل باألنشــطة الاحقــة لاعتمــاد 000 020 19 دوالر. ويغطــي 
هــذا المبلــغ النفقــات المتصلــة باألنشــطة الاحقــة لاعتمــاد فيمــا يخــص 183 مرفقــًا مــن مرافــق نظــام 

الرصــد الدولــي، بمــا فيهــا نظــم غــازات خاملــة ومختبــرات نويــدات مشــعة.

ا عــن أداء األنشــطة الاحقــة لاعتمــاد، تســتعرضه األمانــة  ل محطــة تقريــرًا شــهريًّ ويقــدم كل مشــغِّ
الفنيــة المؤقتــة )األمانــة( للوقــوف علــى مــدى االمتثــال لخطــط التشــغيل والصيانــة. وقــد وضعــت 

لي المحطــات وتقييمــه. ا بشــأن اســتعراض أداء مشــغِّ اللجنــة معاييــر موحــدة قياســيًّ

م بموجــب عقــود األنشــطة الاحقــة لاعتمــاد.  وواصلــت اللجنــة التوحيــد القياســي للخدمــات التــي تقــدَّ
التشــغيل والصيانــة.  الجديــدة نموذجــًا موحــدًا لخطــة  الميزانيــات  تتبــع جميــع مقترحــات  وطلبــت أن 
ــة المشــمولة بعقــود األنشــطة  ــة عــام 2020، بلــغ عــدد المحطــات ونظــم الغــارات الخامل وبحلــول نهاي
الاحقــة االعتمــاد التــي قدمــت خططــًا للتشــغيل والصيانــة باســتخدام ذلــك النمــوذج الموحــد 135 مــن 

أصــل 167 محطــة ونظامــا للغــازات الخاملــة.

مــن أجــل الوفــاء بمتطلبــات التحقــق التــي نصــت عليهــا المعاهدة وفي نفس الوقت حماية االســتثمارات 
القائمــة للجنــة، يلــزم اتبــاع نهــج كلــي فــي إنشــاء واســتدامة الشــبكة العالميــة المعقــدة لنظــام الرصــد 
الدولــي، التــي تضــم 321 محطــة رصــد يدعمهــا 16 مختبــرًا للنويــدات المشــعة. ويتحقــق ذلــك باختبــار 

المحطــات والمختبــرات القائمــة وتقييمهــا واســتدامتها ثــم زيــادة تحســينها.

وتبــدأ دورة عمــر شــبكة محطــات نظــام الرصــد الدولــي مــن التصميــم التصــوري والتركيــب وصــواًل إلــى 
التشــغيل واالســتدامة والتخلــص مــن األجــزاء وإعــادة البنــاء. وتشــمل االســتدامُة الصيانــَة عــن طريــق 
عمليــات الصيانــة الوقائيــة واإلصــاح واالســتبدال والتطويــر الازمــة والتحســينات المســتمرة لضمــان 
الصاحيــة التكنولوجيــة لقــدرات الرصــد. وتشــمل هــذه العمليــة أيضــًا مهــام اإلدارة والتنســيق والدعــم 
ى تلــك المهــام بأكبــر قــدر  علــى امتــداد كامــل دورة عمــر كل مكــون مــن مكونــات المرافــق، علــى أن تــؤدَّ
ممكــن مــن الكفــاءة والفعاليــة. وإضافــًة إلــى ذلــك، ومــع وصــول مرافــق للنظــام إلــى نهايــة دورة عمرهــا 
المحــددة، يحتــاج األمــر إلــى التخطيــط لعمليــة تجديــد )أي إبــدال( جميــع مكونــات كل مرفــق وإدارة هــذه 
العمليــة وتنفيذهــا علــى الوجــه األمثــل منهــا بغيــة تقليــص وقــت التوقــف عــن العمــل إلــى الحــد األدنــى 

وضمــان االســتخدام األمثــل للمــوارد. 

ــا علــى الحيلولــة دون انقطــاع تدفــق  وقــد ظــل تركيــز أنشــطة دعــم مرافــق نظــام الرصــد الدولــي منصبًّ
البيانــات. كمــا اســتهدفت تلــك األنشــطة تحســين الصيانــة الوقائيــة والتصحيحيــة وتجديــد المحطــات 
ومكوناتهــا لــدى بلوغهــا نهايــة دوراتهــا العمريــة. وواصلــت اللجنــة جهودهــا الراميــة إلــى إيجــاد وتنفيــذ 
الحلــول الهندســية والحلــول المتعلقــة بالصيانــة واالســتدامة بغيــة زيــادة متانــة مرافــق النظــام المذكــور 

وقدرتهــا علــى الصمــود. 

وقــد أحــرزت اللجنــة تقدمــا فــي تحديــد األســباب الجذريــة لألعطــال فــي محطــات نظــام الرصــد الدولــي. 
وشــملت بعــض األنشــطة، التــي أدت إلــى تحســين توافــر البيانــات، تطويــر البنــى التحتيــة الخاصــة بالطاقــة 
والتأريــض والمحطــات، والتوحيــد القياســي للمعــدات، وتحســين توفــر قطــع الغيــار فــي محطــات الرصــد 
الدولــي علــى النحــو األمثــل، وتنظيــم دورات تدريبيــة فنيــة معــززة ومســتهدفة لمشــغلي المحطــات. 

وســتواصل اللجنــة تعزيــز ممارســات الصيانــة الوقائيــة حيثمــا أمكــن ذلــك.

ويتطلــب تحقيــق التشــغيل األمثــل للمحطــات وتعزيــز أدائهــا إجــراء تحســينات مســتمرة علــى جــودة 
البيانــات وموثوقيتهــا وقدرتهــا علــى الصمــود. ولذلــك، واصلــت اللجنــة التشــديد علــى ضمــان الجــودة 
ومراقبتهــا، ورصــد صاحيــة المعــدات للتشــغيل وأنشــطة معايــرة مرافــق نظــام الرصــد الدولــي )الضروريــة 
للتفســير الموثــوق لإلشــارات المرصــودة(، وتحســين تكنولوجياتــه. وتســهم هــذه األنشــطة فــي الحفــاظ 

علــى مصداقيــة نظــام الرصــد وصاحيتــه التكنولوجيــة. 
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أنشــئت وظيفــة الدعــم اللوجســتي المركــزي فــي عــام 2019 وُجعلــت مركــًزا للخبــرات والتجــارب، حيــث  اللوجستيات
ــن الدعــم اللوجســتي المتكامــل بيــن جميــع األقســام. وتتولــى وظيفــة الدعــم اللوجســتي المركــزي  تؤمِّ
إدارة وتشــغيل مركــز التكنولوجيــا والدعــم والتدريــب التابــع لمنظمــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
النوويــة فــي مدينــة سيبرســدورف بالنمســا. وهــي تســتخدم المركــز كمنصــة لوجســتية للقيــام بالــدور 
البضائع/الموجــودات، وإلنمــاء  المســتودعات وإدارة  الشــحن وإدارة  فــي عمليــات  المركــزي لألمانــة 
أنشــطة التحقــق وكفالــة اســتدامتها. وتمشــيا مــع المســتوى المتزايــد لوظائــف المركــز، واصلــت اللجنــة 

التعــاون الوثيــق مــع الســلطات النمســاوية لضمــان قابليتــه الكاملــة للتشــغيل وفعاليتــه وكفاءتــه.

وإضافــًة إلــى ذلــك، يعمــل المركــز كمرفــق متعــدد األغــراض علــى نطــاق األمانــة حيــث يســتضيف مرفــق 
صيانــة المعــدات وتخزينهــا، ويوفــر القــدرة علــى تطويــر التكنولوجيــا واختبارهــا وصيانتهــا، وهــو ُيســتخدم 
كذلــك لعقــد الحلقــات الدراســية وحلقــات العمــل والتماريــن والــدورات التدريبيــة. وقــد تواصلــت عمليــات 
المركــز الناجحــة فــي تنفيــذ مهــام، منهــا تخزيــن معــدات التفتيــش الموقعــي واالضطــاع بأنشــطة 
تشــغيلية منتظمــة لدعــم برنامجــه المعنــي بتطويــر تقنيــات التفتيــش والمعــدات المســاعدة واختبارهــا 

وصيانتهــا ونشــرها بســرعة. 

وركبــت األمانــة نظامــا مــن طــراز Snow White ألخــذ عينــات النويــدات المشــعة فــي الهــواء فــي 
مركــز التكنولوجيــا والدعــم والتدريــب، ونجحــت فــي اســتخدام نظــام أخذ/تحليــل عينــات هبــاء النويــدات 
ز هــذه األنشــطة  ــَب فــي عــام 2020 ألغــراض االختبــار والتحقــق والتدريــب. وُتعــزِّ المشــعة الجــوي الــذي ُركِّ
بشــكل كبيــر المهــام التشــغيلية للمركــز فــي بنــاء القــدرات لتدريــب مشــغلي المحطــات والموظفيــن 

ــار المعــدات والتحقــق مــن صاحيتهــا. وكذلــك اختب

وفــي عــام 2020، تعاملــت األمانــة مــع أزمــة كوفيــد-19، وكفلــت اســتمرارية تصريــف األعمــال علــى نطــاق 
عملياتهــا، وســاهم المركــز فــي تهيئــة المنظمــة الجتيــاز األزمــة باالعتمــاد علــى التكنولوجيــا، واضطلــع 
بــدور رئيســي فــي تكييــف العمليــات األساســية، بمــا فــي ذلــك أنشــطة بنــاء القــدرات والتدريــب ومرفــق 
صيانــة المعــدات وتخزينهــا، والنهــوض بوظيفــة لوجســتية متكاملــة فعالــة فيمــا يتعلــق بســياق إدارة 

أزمــة كوفيــد-19.

ــر وصــون قدراتهــا التحليليــة إلمكانــات الدعــم التــي تســتند إليهــا عمليــات  وحرصــت األمانــة علــى تطوي
التخطيــط والمراقبــة إلجــراءات البــت فــي شــؤون التجديــد واالســتدامة، مــع ضمــان المحافظــة علــى 
مســتوى التوفــر التشــغيلي اإلجمالــي للمحطــات فــي الوقــت نفســه. ويشــمل هــذا النشــاط إعــداد تقاريــر 
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عــن األعمــال الجاريــة تســتند إلــى اســتطاعات دقيقــة وإدمــاج بيانــات إضافيــة مــن مصــادر مختلفــة، 
مثــل نظــام اإلبــاغ الخــاص بنظــام الرصــد الدولــي وقاعــدة بيانــات األمانــة، بمــا يتيــح وضــع نهــج منهجــي 

التخــاذ قــرارات التجديــد فــي المســتقبل.

وجــرت إدارة تشــكيل األنســاق فــي نظــام الرصــد الدولــي علــى نحــو يكفــل إخضــاع التغييــرات المقترحــة 
فــي محطــات نظــام الرصــد الدولــي للتقييــم مــن أجــل معرفــة مــدى تأثيرهــا علــى التكاليــف والجهــود 
واألداء، بمــا فــي ذلــك مســتوى توافــر البيانــات. وتعــزز إدارة تشــكيل األنســاق أيضــا الثقــة فــي أن مرافــق 
الرصــد التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي ال تــزال تســتوفي المواصفــات التقنيــة لنظــام الرصــد الدولــي 

وغيرهــا مــن متطلبــات االعتمــاد.

واســتمرت عمليــات إدارة عقــود التوريــد والدعــم المتعلقــة بالمعــدات والخدمــات الازمــة لمرافــق نظــام 
ــا فــي اســتراتيجية االســتدامة. الرصــد الدولــي بصفتهــا عنصــرًا مهمًّ

واكتمــل مشــروع إلعــداد وتعهــد عمليــة توثيــق للجــودة خاصــة بالمحطــات باالســتناد إلــى مجموعــة 
مبســطة وموحــدة مــن الوثائــق المحــددة ومعاييــر الجــودة وباســتخدام األتمتــة وممارســات المحتــوى 
ــن المشــروع أيضــا تطويــر العمليــات الداخليــة وتحديــد المســؤوليات.  القابــل إلعــادة االســتخدام. وتضمَّ

وقــد أثبــت هــذا النهــج جــدواه، وسيســتمر اســتخدامه فــي المســتقبل.

وواصلــت اللجنــة العمــل مــع الــدول ومشــغلي المحطــات لتعزيــز إجــراءات شــحن معــدات النظــام ومــواده 
االســتهاكية وضمــان تخليصهــا الجمركــي فــي الوقــت المناســب ومجانــًا وبــدون رســوم جمركيــة. ومــع 
ا وتســتن زف المــوارد.  ذلــك، ظلــت عمليــات الشــحن والتخليــص الجمركــي تســتغرق وقتــًا طويــًا جــدًّ
ــات المحطــات  ــادة الوقــت الــازم إلصــاح محطــات النظــام ويحــُد مــن توافــر بيان ويــؤدي ذلــك إلــى زي
المعنيــة. ومــن ثــم، فقــد واصلــت اللجنــة ســعيها إلــى اتخــاذ تدابيــر لتحســين إمــداد محطــات نظــام الرصــد 

الدولــي بالمعــدات والمــواد االســتهاكية وتحســين توزيعهــا وتخزينهــا.

تقــدم األمانــة الدعــم والمســاعدة التقنيــة بشــأن صيانــة مرافــق نظــام الرصــد الدولــي فــي جميــع أنحــاء 
ــة، بمــا فــي ذلــك مشــاكل قديمــة العهــد  العالــم. وخــال عــام 2020، عولــج العديــد مــن طلبــات الصيان
بشــأن توافــر البيانــات فــي عــدة مرافــق تابعــة لنظــام الرصــد الدولــي. ونظــرا لتعــذر القيــام بزيــارات الصيانــة 
الوقائيــة والتصحيحيــة بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر فــي ســياق جائحــة كوفيــد-19، عــززت 
األمانــة المســاعدة المقدمــة عــن بعــد لمشــغلي المحطــات، واعتمــدت عليهــم وعلــى المتعاقديــن 

ومصــادر الدعــم األخــرى ألداء تلــك المهــام.

وقــد ُأنجــز إلــى حــد كبيــر برنامــج لتوحيــد المعــدات فــي محطــات النويــدات المشــعة. ويهــدف البرنامــج 
إلــى التغلــب علــى التقــادم ومعالجــة تخلــف المعــدات عــن المعاييــر القياســية مــع نشــر معــدات أحــدث 

فــي المحطــات المعتمــدة حديثــا، ممــا يــؤدي إلــى تحســين توافــر البيانــات وتبســيط االســتدامة.

ل المحطــة هــو الجهــة األقــرب أليِّ مرفــق مــن مرافــق نظــام الرصــد الدولــي، فهــو األقــدر  وبمــا أنَّ مشــغِّ
ــد وقوعهــا. وفــي  ــة حلهــا فــي الوقــت المناســب عن علــى درء وقــوع المشــاكل فــي المحطــات وكفال
لي المحطــات. فإضافــًة إلــى تقديــم التدريــب  ــز القــدرات التقنيــة لمشــغِّ عــام 2020، واصلــت اللجنــة تعزي
لي المحطــات، يجــري توفيــر التدريــب العملــي للموظفيــن المحلييــن خــال الزيــارات التــي  التقنــي لمشــغِّ
يقــوم بهــا موظفــو األمانــة للمحطــات، وذلــك لتقليــص الحاجــة إلــى ســفر موظفــي األمانــة مــن فيينــا 

لحــل المشــاكل إلــى الحــد األدنــى.

واكتمــال وتحديــث الوثائــق التقنيــة الخاصــة بــكل محطــة أمــر يســهم فــي االســتدامة الناجعــة لمحطــات 
نظــام الرصــد الدولــي. وقــد ُأحــرز مزيــد مــن التقــدم فــي عــام 2020 فــي إعــداد تلــك الوثائــق وتعهدهــا.

المحطــات والعمــل علــى تحســين  لي  التقنــي لمشــغِّ التدريــب  توفيــر  بيــن  الجمــع  وأســهمت عمليــة 
لين واللجنــة مــن أجــل الوصــول بعقــود األنشــطة الاحقــة لاعتمــاد إلــى المســتوى  التنســيق بيــن المشــغِّ
لي  األمثــل وتحســين خطــط التشــغيل والصيانــة والمعلومــات الخاصــة بــكل محطــة فــي تعزيــز قدرة مشــغِّ
المحطــات علــى االضطــاع بمهــام صيانــة أكثــر تعقيــدًا فــي محطاتهــم. وهــذا أمــر ال بــد منــه الســتدامة 

شــبكة نظــام الرصــد الدولــي وحســن أدائهــا.

 الصيانة
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يقتضــي بلــوغ المرحلــة النهائيــة مــن دورة عمــر معــدات مرافــق نظــام الرصــد الدولــي إبدال تلــك المعدات 
)وهــو مــا ُيعــرف باإلنكليزيــة باســم recapitalization ويترجــم اصطاحــا بتجديــد المعــدات( والتخلــص 
مــن المعــدات الباليــة. وفــي عــام 2020، واصلــت اللجنــة تجديــد مكونــات مرافــق هــذا النظــام كلمــا بلغــت 

النهايــة المقــررة لعمرهــا التشــغيلي. 

لو المحطــات، لــدى إدارة عمليــة تجديــد المعــدات، البيانــات الخاصــة بــدورة  وقــد راعــت األمانــة ومشــغِّ
ــة إدارة تقــادم  ــم المخاطــر فــي كل محطــة علــى حــدة. وبغي ــل األعطــال وتقيي العمــر التشــغيلي وتحلي
شــبكة نظــام الرصــد الدولــي والمــوارد المرتبطــة بهــا علــى الوجــه األمثــل، واصلــت اللجنــة إعطــاء األولويــة 
لتجديــد المكونــات التــي ترتفــع معــدالت أعطالهــا أو المخاطــر المتعلقــة بهــا، وتجديــد المكونــات التــي 
لهــا حــدوث فتــرات توقــف طويلــة. وفــي الوقــت نفســه، ُأرجــئ تجديــد المكونــات  يمكــن أن يســبب تعطُّ
التــي ثبتــت متانتهــا وموثوقيتهــا إلــى مــا بعــد بلوغهــا نهايــة دورة عمرهــا التشــغيلي المقــررة، حيثمــا كان 

ذلــك مناســبًا، مــن أجــل تحقيــق االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة. 

 تجديد المعدات

 الحلول الهندسية

 إعادة إثبات صالحية محطة الرصد دون السمعي 
IS60، ويك أيلند، الواليات المتحدة األمريكية

وخــال عــام 2020، كانــت مشــاريع كثيــرة لتجديــد معــدات فــي مرافــق معتمــدة تابعــة للنظــام قيــد 
اإلنجــاز أو قــد ُأنجــزت، وهــو مــا تطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن االســتثمار فــي المــوارد البشــرية والماليــة. وفــي 
تســع حــاالت، وهــي تحديــدًا محطــة IS31 )كازاخســتان( ومحطــة IS36 )نيوزيلنــدا( ومحطــة IS48 )تونــس( 
ومحطــة AS14 )كنــدا( والمحطــات IS53 وIS55 وIS57 وIS59 وIS60 )الواليــات المتحــدة األمريكيــة(، 
تلــت عمليــَة التجديــد عمليــُة إعــادة تحقــق مــن الصاحيــة لضمــان اســتمرار المحطــات فــي اســتيفاء 

المتطلبــات التقنيــة.

ــر الخــاص بمرافــق نظــام الرصــد الدولــي إلــى تحســين المعــدل العــام  هــدف برنامــج الهندســة والتطوي
لتوافــر البيانــات ونوعيتهــا وفعاليــة تكلفــة شــبكة هــذا النظــام وأدائهــا، وذلــك مــن خــال تصميــم الحلــول 
ــذ أعمــال هندســة النظــم طــوال دورة عمــر محطــات  الازمــة والتحقــق مــن صاحيتهــا وتنفيذهــا. وُتنفَّ
نظــام الرصــد الدولــي، وهــي تعتمــد علــى تصميــم نظــم مفتوحــة مــن خــال التوحيــد القياســي للوصــات 
البينيــة والقابليــة للتوســع عــن طريــق اســتخدام وحــدات تركيبيــة أو نمائــط )أو مــا يعــرف بالموديــوالت(. 
ا  وتهــدف تلــك األعمــال إلــى تحســين النظــم وموثوقيــة المعــدات وإمكانيــة صيانتهــا ودعمهــا لوجســتيًّ
للمحطــات  الشــاملة  النظــم  والتطويريــة هندســة  الهندســية  الحلــول  وتراعــي  واختبارهــا.  وتشــغيلها 

وتحســين التفاعــل مــع معالجــة البيانــات فــي مركــز البيانــات الدولــي علــى النحــو األمثــل.

وفــي عــام 2020، أجــرت اللجنــة عــدة عمليــات تصليــح معقــدة تطلبــت القيــام بأعمــال هندســية ضخمــة 
مــن أجــل إعــادة تشــغيل بعــض المحطــات. وُأدخلــت تحســينات علــى البنــى التحتيــة والمعــدات فــي عــدة 
مــت  مرافــق معتمــدة تابعــة لنظــام الرصــد الدولــي بغيــة تحســين أدائهــا وقدرتهــا علــى الصمــود. كمــا ُعمِّ
حلــول هندســية ترمــي إلــى تقليــص فتــرات تعطــل المحطــات أثنــاء عمليــات تطويرهــا إلــى أدنــى حــد 

ممكــن.

وواصلــت اللجنــة جهودهــا الراميــة إلــى تحســين أداء مرافــق نظــام الرصــد الدولــي وتكنولوجيــات الرصــد 
علــى النحــو األمثــل. وقــد ســاعد تحليــل تقاريــر حــوادث وأعطــال المحطــات علــى اســتبانة األســباب 
الرئيســية وراء فقــدان البيانــات، كمــا أنــه ســاعد التحليــل الاحــق ألعطــال النظــم الفرعيــة المســؤولة عــن 
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حــاالت التعطــل. وبوجــه خــاص، أجــرت اللجنــة فــي عــام 2020 تحليــًا التجاهــات تعطــل كل نظــام مــن 
النظــم الفرعيــة فيمــا يتعلــق بجميــع تكنولوجيــات الشــكل الموجــي. كمــا واصلــت إجــراء تحليــل منهجــي 
اســتنادًا إلــى حــاالت اإلبــاغ عــن الحــوادث فيمــا يخــص محطــات جســيمات النويــدات المشــعة ونظــم 
مــة أفــادت فــي ترتيــب أولويــات العمــل فــي  الغــازات الخاملــة. ووفــرت تلــك األنشــطة معلومــات قيِّ
ــة  ــات نظــام الرصــد الدولــي والتحقــق مــن صاحي ــة لمحطــات وتكنولوجي ــم التحســينات المطلوب تصمي

تلــك التحســينات وتنفيذهــا. 

وركزت الجهود الهندسية التي بذلتها اللجنة في عام 2020 على ما يلي:

المتعلقــة 	  القيــاس  لــألوزان والمقاييــس بشــأن علــوم  الدولــي  المكتــب  التعــاون مــع 
الدولــي. الرصــد  نظــام  فــي  المســتخدمة  الصوتــي  الســيزمي  الرصــد  بتكنولوجيــات 

إدخــال تحســينات علــى برامجيــة الربــط البينــي النمطــي للمحطــات )SSI(. وقــد ُســلمت 	 
إصــدارة جديــدة منهــا تشــتمل علــى وصلــة بينيــة جديــدة لتبســيط إدارة تشــكيل أنســاق 
البرامجيــة، وترحيــل البيانــات إلــى نميطــة جديــدة إلدخــال البيانــات، CentOS 8، تتيــح الربط 
البينــي مــع معــدات »Science Horizon«، وتحســين نميطــة إدخــال البيانــات بالوصلــة 
المعــدات  مــع  التكامــل  وكذلــك  الرقميــة،  البيانــات  أنســاق  إعــداد  لبرامجيــة  البينيــة 

الجديــدة الخاصــة بنميطــة المعايــرة.

توحيــد المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بنظــم الطاقــة الموحــدة لنظــام الرصــد الدولــي 	 
بهــدف تحســين توافــر الطاقــة فــي محطــات نظــام الرصــد الدولــي وجودتهــا.

وضــع إجــراءات لتقييــم واختبــار نظــم الطاقــة الحاليــة فــي محطــات نظــام الرصــد الدولــي 	 
فــي  الضعــف  مواطــن  وتحديــد  المحطــات،  فــي  الطاقــة  إمــدادات  تقييــم  بهــدف 

المحطــات، والشــروع فــي إجــراءات الصيانــة أو التطويــر عنــد الضــرورة.

التحقــق مــن صاحيــة طريقــة التوقيــع باســتخدام خوارزميــة البصمــة الرقميــة للمنحنيــات 	 
البيضاويــة فــي عــدة محــوالت رقميــة.

إدخــال تحســينات علــى البوابــة الداخليــة للتكامــل بيــن التكنولوجيــات المتعــددة، بمــا 	 
يشــمل الحوســبة االفتراضيــة لقياســات نوعيــة البيانــات وبارامتــرات المحطــات بهــدف 
دعــم األنشــطة المتعلقــة بتحــري مواطــن الخلــل وإصاحهــا وتشــكيل األنســاق فــي 

المحطــات.

تطويــر البرامجيــة CalxPy مــن أجــل دعــم معايــرة محطــات الرصــد الســيزمي الصوتــي 	 
التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي باالســتناد إلــى نظــام مرجعــي. ويشــمل ذلــك تحســين 
 NDC« األداء وعمليــات التحزيــم فــي كل مــن بيئــة مركــز البيانــات الدولــي وبيئــة برامجيــة

.»in a box

تطويــر التصميــم الموديولــي )القائــم علــى وحــدات تركيبيــة أو نمائــط( الهجيــن فيمــا 	 
يخــص محطــات المســاميع المائيــة للرصــد الصوتــي المائــي باعتبــاره النهــج األمثــل إلتاحــة 
ــات الفرعيــة للنظــم الموجــودة تحــت ســطح  إمكانيــة إصــاح الُعقــد المنفــردة والمكون
ب واآلمــن للنظــم  المــاء، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى مزايــا النشــر الخطــي المجــرَّ
الحاليــة. وفــي عــام 2020، اســُتكملت آليــة المــزالج التــي تجعــل مــن الممكــن بســهولة 
فصــل عقــدة االتصــاالت عــن الكابــات الرئيســية أو الوســيطة فــي أي وقــت بعــد تعميــم 
اســتخدام هــذا المــزالج، بحيــث يمكــن إصــاح أي عطــل فــي الكابــات بالقــرب مــن عقــدة 
االتصــاالت، أو إصــاح عقــدة االتصــاالت المعطلــة، دون التأثيــر علــى العناصــر األخــرى 

لثالــوث وحــدات المحطــة الواقــع تحــت ســطح البحــر.

تطويــر القــدرات الجديــدة علــى تعزيــز ســد الثغــرات البيانيــة وتشــخيصها لبرامجيــة تشــكيل 	 
أنســاق البيانــات الرقميــة فــي مرفــق التســجيل المركــزي، وذلــك لتعزيــز القــدرة علــى 
ــم االنتهــاء مــن  ــة عــن بعــد واستكشــاف األخطــاء وإصاحهــا. وقــد ت الصمــود والمراقب

ذلــك فــي عــام 2020، وهــو جاهــز للتعميــم علــى نطــاق الشــبكة. 

اســتقصاء حلــول تكفــل اســتدامة الكابــات تحــت المــاء بالقــرب مــن الشــاطئ مــن خــال 	 
إجــراء دراســات حــول مــا يلــي: خيــارات اســتبدال الكابــات، وخيــارات الربــط تحــت المــاء، 
ــه األفقــي لحمايــة الكابــات مــن  وخيــارات الحمايــة الكاثوديــة للنظــم، وإجــراء الحفــر الموجَّ
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التلــف فــي منطقــة الركمجــة )ركــوب األمــواج( النشــطة القريبــة مــن الشــاطئ والتحقــق 
مــن جــدوى ذلــك.

تطويــر الجيــل المقبــل مــن نظــم الغــازات الخاملــة. وقــد اجتاز نظــام »SAUNA III« عملية 	 
اختبــار القبــول لاســتخدام فــي نظــام الرصــد الدولــي وبــات جاهــزا للنشــر؛ وأوشــك اختبــار 
قبــول النظــام »SPALAX NG« علــى االنتهــاء؛ ودخــل العمــل علــى تطويــر نظامــْي 
MIKS وXenon International فــي مرحلــة متقدمــة. وســتواصل األمانــة تخطيــط 

عمليــات النشــر المحتملــة لجميــع النظــم الجديــدة.

 	 Cinderella G2 بــدء تقييــم جهــاز أخــذ العينــات المؤتمــت لجســيمات النويــدات المشــعة
ودمجــه فــي بيئــة برامجيــات ومعــدات محطــات نظــام الرصــد الدولــي.

وقــد أدت هــذه المبــادرات إلــى زيــادة تحســين موثوقيــة مرافــق نظــام الرصــد الدولــي وقدرتهــا علــى 
الصمــود. وأســفرت أيضــًا عــن تعزيــز أداء الشــبكة وتمتيــن محطــات نظــام الرصــد الدولــي علــى نحــو يســهم 
فــي إطالــة دورات عمرهــا التشــغيلي واحتــواء مخاطــر األعطــال التــي تؤثــر علــى توافــر البيانــات. كمــا أدت 

تلــك المبــادرات إلــى زيــادة توافــر البيانــات وتحســين جــودة معالجتهــا وجــودة منتجاتهــا.

واصلــت اللجنــة فــي عــام 2020 رصــد تشــغيل محطــات الرصــد الســيزمي المســاعدة ومــدى اســتدامتها. 
وحوفــظ علــى معــدل توافــر البيانــات مــن المحطــات الســيزمية المســاعدة خــال الســنة.

وتقضــي المعاهــدة بــأن تتحمــل التكاليــَف العاديــة لتشــغيل كل محطــة مــن محطــات الرصــد الســيزمي 
المســاعدة وصيانتهــا، بمــا فــي ذلــك تكاليــف األمــن المــادي، الدولــُة المضيفــة لتلــك المحطــة. غيــر أن 
ــًا كبيــرًا فيمــا يخــص المحطــات الســيزمية المســاعدة  الممارســة العمليــة أظهــرت أن ذلــك يشــكل تحدي

التــي توجــد فــي بلــدان ناميــة وال تنتمــي إلــى »شــبكة أم« لهــا برنامــج صيانــة راســخ. 

ومــا فتئــت اللجنــة تشــجع الــدول التــي تســتضيف المحطــات الســيزمية المســاعدة التــي تعانــي مــن أوجــه 
قصــور فــي التصميــم أو مشــاكل متعلقــة بالتقــادم علــى اســتعراض قدرتهــا علــى ســداد تكاليــف ترقيــة 
محطاتهــا واســتدامتها. غيــر أن الحصــول علــى المســتوى المناســب مــن الدعــم التقنــي والمالــي ال يــزال 

أمــرًا صعبــًا بالنســبة لعــدة دول مضيفــة.

ولمعالجــة هــذا الموقــف، واصــل االتحــاد األوروبــي دعــم عمليــة اســتدامة محطــات الرصــد الســيزمي 
المســاعدة التــي تســتضيفها بلــدان ناميــة أو بلــدان تمــر بمرحلــة انتقاليــة. وتشــمل مبــادرة الدعــم تلــك 
اتخــاذ إجــراءات إلعــادة المحطــات إلــى حالــة التشــغيل وتوفيــر وســائل النقــل واألمــوال الازمــة لاســتعانة 
ــة مناقشــاتها مــع  ــم الدعــم التقنــي لهــا. وواصلــت اللجن ــة بغــرض تقدي بموظفيــن إضافييــن فــي األمان
دول أخــرى تتضمــن شــبكاتها األم عــددًا مــن محطــات الرصــد الســيزمي المســاعدة مــن أجــل اتخــاذ 

ترتيبــات مماثلــة. 

إلــى جانــب حــرص اللجنــة علــى تحســين أداء شــتى المحطــات، فهــي تولــي أهميــة عظيمــة لكفالــة 
موثوقيــة شــبكة نظــام الرصــد الدولــي ككل. لــذا، ظــل تركيــز أنشــطتها الهندســية والتطويريــة فــي عــام 

ــا علــى تدابيــر التيقــن مــن البيانــات والمعايــرة.  2020 منصبًّ

ونميطــة  المعايــرة،  أنشــطة  إدارة  )أداة  للبرامجيــات  جديــدة  وظائــف  اســتحداث  األمانــة  وواصلــت 
المعايــرة الخاصــة بالربــط البينــي النمطــي للمحطــات )SSI(، وبرامجيــة CalxyPy( برامجيــات المســتخدمة 
لدعــم تنفيــذ أنشــطة المعايــرة المجدولــة فــي محطــات الرصــد الســيزمي الصوتــي التابعــة لنظــام الرصــد 

الدولــي.

ــرة SSI فــي 11 محطــة ســيزمية، وشــكلت أنســاقها. وســمح ذلــك  ــة نميطــة المعاي كمــا نشــرت األمان
بالقيــام بأنشــطة المعايــرة المقــررة ســنويا فــي تلــك المحطــات، بمــا فــي ذلــك إرســال نتائــج عمليــات 

معايــرة كامــل نطــاق التــرددات باســتخدام النســق IMS 2.0 إلــى األمانــة.

لتفســير  الازمــة  البارامتــرات  وترصــد  د  تحــدِّ التحقــق ألنهــا  نظــام  فــي  ــا  دورًا مهمًّ المعايــرة  وتــؤدي 
اإلشــارات التــي تســجلها مرافــق نظــام الرصــد الدولــي تفســيرًا ســليمًا. ويتحقــق ذلــك مــن خــال القيــاس 

ــن. المباشــر أو المقارنــة بمعيــار معيَّ

 الشبكة السيزمية 
المساعدة

 ضمان الجودة
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مــت اللجنــة تمريــن اختبــار  وفــي إطــار برنامــج ضمــان ومراقبــة جــودة مختبــرات النويــدات المشــعة، قيَّ
 RL10إســرائيل( و(  RL9 المحطــات فــي  مراقبــة مختبريــة  تقاريــر  أربعــة  2019، وقبلــت  لعــام  الكفــاءة 

األمريكيــة(. المتحــدة  )الواليــات   RL16و )اليابــان(   RL11و )إيطاليــا( 

وتواصلــت أنشــطة ضمــان ومراقبــة الجــودة فيمــا يخــص قــدرات تحليــل الغــازات الخاملــة؛ وذلــك مــن 
خــال إجــراء تمرينْيــن للمقارنــة بيــن القــدرات علــى تحليــل تلــك الغــازات لــدى مختبــرات النويــدات المشــعة.

ورغــم أن ضمــان توافــر البيانــات فــي شــبكة نظــام الرصــد الدولــي مهمــة بالغــة الصعوبــة فــي ظــل 
لي المحطــات  تناميهــا الدائــم وتقدمهــا فــي العمــر أيضــًا، فــإن جميــع أصحــاب المصلحــة، مــن مشــغِّ
عــة واللجنــة، عملــوا بجــد، فــي إطــار مــن التعــاون الوثيــق،  والــدول المضيفــة والمتعاقديــن والــدول الموقِّ

علــى كفالــة األداء القــوي والفعــال للشــبكة. 
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محطة رصد سيزمي صفيفية رئيسية

محطة رصد سيزمي رئيسية ثالثية المكونات

محطة رصد سيزمي صفيفية مساعدة

محطة رصد سيزمي مساعدة ثالثية المكونات

22

170
محطة 
سيزمية

120 محطة مساعدة 50 محطة رئيسية 76 بلدا

 مثال للشكل الموجي السيزمي.  

يتمثــل الهــدف مــن الرصــد الســيزمي فــي كشــف التفجيــرات النوويــة فــي باطــن األرض وتحديــد مواقعهــا. 
ــد نوعيــن رئيســيين مــن  فالــزالزل وغيرهــا مــن األحــداث الطبيعيــة، وكذلــك األحــداث البشــرية المنشــأ، تولِّ
الموجات السيزمية، هما الموجات الدفينة والموجات السطحية. والموجات الدفينة أسرع وتنتقل عبر باطن 
األرض، فــي حيــن أنَّ الموجــات الســطحية أبطــأ وتنتقــل علــى ســطح األرض. وُينظــر فيهمــا معــا عنــد تحليــل أي 

دة عنــه. حــدث مــن أجــل جمــع معلومــات محــدَّ

والتكنولوجيا السيزمية بالغة الكفاءة في كشف أيِّ تفجير نووي ُيشتبه في وقوعه، ألنَّ الموجات السيزمية 
ــر البيانــات الــواردة مــن محطــات  تنتقــل ســريعًا ويمكــن تســجيلها فــي غضــون دقائــق مــن وقــوع الحــدث. وتوفِّ
الرصــد الســيزمي التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي معلومــات عــن مــكان التفجيــر النــووي الباطنــي المشــتبه فــي 

وقوعــه، وتســاعد علــى تحديــد المنطقــة التــي ينبغــي أن ُيجــرى فيها تفتيش موقعي. 

ويتألف نظام الرصد الدولي من محطات رصد سيزمي رئيسية ومساعدة. وترِسل محطات الرصد السيزمي 
ــا محطــات الرصــد الســيزمي  الرئيســية بيانــات مســتمرة فــي وقــت شــبه آنــي إلــى مركــز البيانــات الدولــي. أمَّ

ــر البيانــات عندمــا يطلبهــا مركــز البيانــات الدولي.  المســاعدة فتوفِّ

وتتألــف محطــة الرصــد الســيزمي التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي عادًة من ثاثة أجزاء أساســية، هي: ســيزمومتر 
ا مع تحديد زمنها بدقة، ووصلة بينية لنظام اتصاالت. لقياس الحركة األرضية، ونظام لتسجيل البيانات رقميًّ

ويمكن أن تكون محطة الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدولي إما ثاثية المكونات أو محطة صفيفية. 
وتســجل المحطــة الثاثيــة المكونــات الحركــة األرضيــة العريضة النطــاق الترددي فــي ثاثة اتجاهات متعامدة. 
وتتألــف محطــة الرصــد الســيزمي الصفيفيــة عمومــًا مــن ســيزمومترات متعــددة لقيــاس التــرددات القصيــرة 
ــا. وتتألــف الشــبكة الســيزمية  الــدورة وأجهــزة ثاثيــة المكونــات وعريضــة النطــاق التــرددي ومنفصلــة مكانيًّ
الرئيســية فــي معظمهــا مــن محطــات صفيفيــة )30 محطــة مــن أصــل 50 محطــة(، فــي حيــن تتألــف الشــبكة 

الســيزمية المســاعدة فــي معظمهــا مــن محطــات ثاثيــة المكونــات )112 محطــة مــن أصــل 120 محطــة(.
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محطة رصد دون سمعي

60
محطة رصد 
دون سمعي 

34 بلدا

23

 مثال للشكل الموجي دون السمعي. 

ى الموجــات الصوتيــة ذات التــرددات المنخفضــة للغايــة الواقعــة دون نطــاق التــرددات المســموعة  ُتســمَّ
لــألذن البشــرية موجــات دون ســمعية. وَتنُتــج الموجــات دون الســمعية عــن مجموعــة متنوعــة مــن 
ــة فــي الغــاف الجــوي واالنفجــارات  ــد االنفجــارات النووي ــة والبشــرية. ويمكــن أن تولِّ المصــادر الطبيعي
النوويــة الباطنيــة القريبــة مــن ســطح األرض موجــاٍت دون ســمعية يمكــن أن تكشــفها شــبكة الرصــد دون 

الســمعي التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي.

ب الموجــات دون الســمعية تغيــرات دقيقــة فــي الضغــط الجــوي تقــاس بمقاييــس الضغــط الجــوي  وُتســبِّ
الدقيقــة. ويمكــن للموجــات دون الســمعية أن تقطــع مســافات طويلــة دون أن تتبــدد كثيــرًا، ولــذا فــإنَّ 
الرصــد دون الســمعي تقنيــة مفيــدة لكشــف التفجيــرات النوويــة فــي الغــاف الجــوي وتحديــد مواقعهــا. 
ــد أيضــًا موجــات دون ســمعية، فــإنَّ الجمــع  وإضافــًة إلــى ذلــك، بمــا أن التفجيــرات النوويــة الباطنيــة تولِّ
ز قــدرة نظــام الرصــد الدولــي علــى  بيــن اســتخدام التكنولوجيــا دون الســمعية والتكنولوجيــا الســيزمية يعــزِّ

اســتبانة التجــارب الباطنيــة المحتملــة.

وتوجــد المحطــات دون الســمعية التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي فــي مجموعــة واســعة التنــوع مــن 
البيئــات، ابتــداًء بالغابــات االســتوائية المطيــرة وانتهــاًء بالجــروف الجليديــة القطبيــة مــرورا بالجــزر النائيــة 
التــي تجتاحهــا الريــاح. إالَّ أنَّ الموقــع المثالــي لنشــر المحطــات دون الســمعية هــو داخــل الغابــات الكثيفــة، 
حيــث تكــون محميــة مــن الريــاح الســائدة، أو فــي موقــع يوجــد فيــه أقــل قــدر ممكــن مــن الضوضــاء 

الخلفيــة مــن أجــل تحســين رصــد اإلشــارات. 

وفــي العــادة، َتســتخدم محطــة )أو صفيفــة( الرصــد دون الســمعي التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي عــدة 
بــة فــي أنمــاط هندســية شــتى، ومحطــة لألرصــاد الجويــة،  عناصــر مــن الصفائــف دون الســمعية المرتَّ
ــا لمعالجــة البيانــات، ونظــام اتصــاالت لبــث البيانــات.  ونظامــًا للحــد مــن ضوضــاء الريــاح، ومرفقــًا مركزيًّ
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11
محطة رصد 
ــد التفجيــرات النوويــة التــي ُتجــرى تحــت ســطح المــاء، أو فــي الجــو بالقــرب مــن ســطح المحيــط، أو فــي صوتي مائي تولِّ

باطن األرض بالقرب من سواحل المحيطات، موجات صوتية يمكن أن ترصدها شبكة الرصد الصوتي المائي 
التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي.

ويشــمل الرصــد الصوتــي المائــي تســجيل اإلشــارات التــي تــدل علــى تغيرات في ضغــط المياه تنتجها الموجات 
الصوتيــة فــي المــاء. ونظــرًا لكفــاءة انتقــال الصــوت فــي المــاء، يمكــن الكشــف بســهولة حتــى عــن اإلشــارات 

، تكفــي 11 محطــة لرصــد معظــم محيطــات العالــم. ا مــن مســافات بعيــدة. ومــن ثــمَّ الصغيــرة نســبيًّ

ــة المغمــورة تحــت  ــي المائــي، همــا: محطــات المســاميع المائي ــاك نوعــان مــن محطــات الرصــد الصوت وهن
المــاء، ومحطــات المقاييــس الســيزمية مــن الطــور الثالثــي المقامــة علــى الجــزر أو الســواحل. وتتســم محطــات 
المســاميع المائيــة المغمــورة تحــت المــاء بكونهــا أكثــر فعاليــة مــن محطــات الطــور الثالثــي، وهــي مــن بيــن 
محطات الرصد األصعب صنعا وتركيبا وأكثرها تكلفة. إذ يجب أن تكون مصممة بحيث تؤدي وظيفتها في 
ــل درجــات حــرارة قريبــة مــن نقطــة التجمــد والضغط  بيئــات مناوئــة إلــى أقصــى حــد، وأن تكــون قــادرة علــى تحمُّ

الهائــل ومقاومــة التــآكل بفعــل الملوحــة. 

ونشــر المكونات المغمورة من محطة المســاميع المائية )أي وضع المســاميع المائية ومد الكابات بدقة( 
عمليــة هندســية بحريــة معقــدة تتطلــب االســتعانة بســفن متخصصــة، والقيــام بأعمال واســعة النطــاق تحت 

مــة خصيصــًا لتحمــل البيئــة الصعبة تحــت الماء. المــاء، واســتخدام مــواد ومعــدات مصمَّ

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

8 بلدان
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ة محطة رصد لجسيمات النويدات المشعَّ

ة والغازات الخاملة محطة رصد لجسيمات النويدات المشعَّ

ة مختبر للنويدات المشعَّ
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جسيمات 
النويدات 
المشعة 

ــل تكنولوجيــا رصــد النويــدات المشــعة تكنولوجيــات الشــكل الموجــي الثاثــي المســتخدمة فــي نظــام  تكمِّ
التحقــق بموجــب المعاهــدة. وهــذه هــي التكنولوجيــا الوحيــدة القــادرة علــى تأكيــد مــا إذا كان االنفجــار الــذي 
ُرصــد وتــم تحديــد مكانــه بواســطة أســاليب الشــكل الموجــي يــدل علــى حــدوث تجربــة نوويــة. وتوفــر هــذه 

التكنولوجيــا وســيلة الســتخاص أدلــة واضحــة يشــير وجودهــا إلــى احتمــال حــدوث انتهــاك للمعاهــدة.

وتكشــف محطــات رصــد النويــدات المشــعة جســيمات النويــدات المشــعة الموجــودة فــي الهــواء. وتحتــوي 
كل محطــة علــى جهــاز ألخــذ عينــات الهــواء ومعــدات للكشــف وحواســيب وتجهيــزات اتصــاالت. وفــي جهــاز 
ــحات  ر الهــواء عْبــر مرشــح يحتفــظ بمعظــم الجســيمات التــي تصــل إليه. وُتفحص المرشِّ أخــذ عينــات الهــواء، ُيمــرَّ
المســتخدمة، وُترَســل أطيــاف أشــعة غامــا الناتجــة مــن هــذا الفحــص إلــى مركــز البيانــات الدولــي فــي فيينــا 

لتحليلها. 

تشــترط المعاهــدة أن تكــون 40 محطــة مــن محطــات جســيمات النويــدات المشــعة - التابعــة لنظــام 
الرصــد الدولــي والبالــغ عددهــا 80 محطــة - قــادرة أيضــًا، عنــد بــدء ســريان المعاهــدة، علــى الكشــف عــن 
نــة مثــل الزينــون واألرغــون. ولذلــك، يجــري العمــل علــى اســتحداث  األشــكال المشــعة لغــازات خاملــة معيَّ
نظــم كشــف خاصــة ونشــرها واختبارهــا فــي شــبكة رصــد النويــدات المشــعة، قبــل إدماجهــا فــي إطــار 

العمليــات الروتينيــة. 

والغــازات الخاملــة عديمــة النشــاط ونــادرًا مــا تتفاعــل مــع غيرهــا مــن العناصــر الكيميائيــة. وللغــازات 
الخاملــة، مثلهــا مثــل العناصــر األخــرى، عــدة نظائــر متنوعــة موجــودة فــي الطبيعــة، بعضهــا غيــر مســتقر 
وتصــدر منــه إشــعاعات. وهنــاك أيضــًا نظائــر مشــعة للغــازات الخاملــة ال توجــد فــي الطبيعــة وال يمكــن أن 
تنتــج إالَّ عــن تفاعــات نوويــة. وتتســم أربعــة نظائــر لغــاز الزينــون الخامــل، بحكــم خواصهــا النوويــة، بأهميــة 

 مثال ألطياف غاما. 

96 مرفقا 16 مختبرا 41 بلدا

 نظام كشف الغازات 
الخاملة
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خاصــة بالنســبة لكشــف التفجيــرات النوويــة. ويمكــن للزينــون المشــع الصــادر عــن تفجيــر نــووي ُأجــري فــي 
موقــع محكــم اإلغــاق فــي باطــن األرض أن يتســرب مــن خــال طبقــات الصخــور وينطلــق إلــى الغــاف 

الجــوي وُيرصــد الحقــًا علــى بعــد آالف الكيلومتــرات. 

وتعمــل كل نظــم كشــف الغــازات الخاملــة التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي بطريقــة متشــابهة. وُتــزال 
ثــات، مثــل الغبــار وبخــار المــاء، قبــل حقــن الهــواء المجمــوع فــي وحــدة معالجــة مــن  مختلــف أنــواع الملوِّ
أجــل جمــع الزينــون وتنقيتــه وتركيــزه وتقديــره كميــا. وتحتــوي العينــة الناتجــة مــن ذلــك علــى زينــون عالــي 
التركيــز بشــكليه المســتقر وغيــر المســتقر )أي المشــع(. ويقــاس النشــاط اإلشــعاعي للزينــون المعــزول 

والمركــز، وُترســل البيانــات إلــى مركــز البيانــات الدولــي إلجــراء مزيــد مــن التحليــل.

يدعــم ســتة عشــر مختبــرًا للنويــدات المشــعة، يقــع كل منهــا فــي دولــة مختلفــة، شــبكة محطــات رصــد 
النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي. وتقــوم هــذه المختبــرات بــدور مهــم فــي تأكيــد صحــة 
النتائــج الــواردة مــن محطــة تابعــة لنظــام الرصــد الدولــي، وخصوصــًا تأكيــد وجــود نواتــج انشــطارية أو 
نواتــج تنشــيطية يمكــن أن تــدل علــى حــدوث تجربــة نوويــة. وعــاوة علــى ذلــك، تســهم تلــك المختبــرات 
التحليــل  عــن طريــق  الشــبكة  أداء  المحطــات وتقييــم  فــي  تتــم  التــي  القياســات  جــودة  فــي مراقبــة 
ــرات  ــواردة مــن جميــع محطــات النظــام المعتمــدة. وتقــوم هــذه المختب ــة ال ــات الروتيني المنتظــم للعين
العالميــة المســتوى كذلــك بتحليــل أنــواع أخــرى مــن العينــات، مثــل العينــات التــي ُتجمــع أثنــاء مســح 

موقــع المحطــة أو اعتمادهــا.

وُتعتمــد مختبــرات النويــدات المشــعة وفــق شــروط صارمــة مــن حيــث قدرتهــا علــى تحليــل أطيــاف أشــعة 
غامــا. وتؤكــد عمليــة االعتمــاد دقــة النتائــج التــي يقدمهــا المختبــر وصحتهــا. وتشــارك هــذه المختبــرات 
أيضــًا فــي التماريــن الســنوية الختبــار الكفــاءة التــي تنظمهــا اللجنــة. وقــد بــدأ فــي عــام 2014 اعتمــاد 

قــدرات مختبــرات النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي علــى تحليــل الغــازات الخاملــة.

 مختبرات النويدات 
المشعة 
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لقد قاربنا على االنتهاء من 
إقامة أوسع نظام للرصد 

ُصمم حتى اآلن.
السينا زيربو، األمين التنفيذي
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29 مرفق االتصاالت العالمي

أبرز األنشطة
اإلبقاء على معدل توافر تشغيلي مرتفع لمرفق االتصاالت العالمي 	 

أثناء االنتقال إلى بنى تحتية جديدة
ا	  بث ما متوسطه 25 غيغابايت من البيانات والمنتجات يوميًّ
تشغيل الجيل الثالث من مرفق االتصاالت العالمي للفترة 2028-2018	 

مقدمة
يستخدم مرفق االتصاالت العالمي توليفة من تكنولوجيات االتصاالت، بما في 
ذلك وصالت االتصال الساتلية والخلوية ووصالت اإلنترنت والوصالت األرضية، 

من أجل تمكين مرافق نظام الرصد الدولي والدول في شتى أنحاء العالم من 
تبادل 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 
لة والتقارير ذات الصلة بالتحقق  وتحليلها. ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع البيانات المحلَّ

لي  عة. ويتزايد استخدام اللجنة ومشغِّ من االمتثال للمعاهدة على الدول الموقِّ
المحطات لمرفق االتصاالت العالمي كوسيلة لرصد ومراقبة محطات نظام الرصد 

الدولي عن ُبعد.

وقد بدأ تشغيل الجيل الثالث الحالي من مرفق االتصاالت العالمي في عام 2018 
على يد متعاقد جديد. ويتعين أن تعمل وصالت االتصاالت المختلفة لمرفق 

ن أن  االتصاالت العالمي بمعدل توافر تشغيلي قدره 99,5 في المائة، بينما يتعيَّ
تعمل وصالت اتصاالته األرضية بمعدل توافر تشغيلي قدره 99,95 في المائة. 

ن على مرفق االتصاالت العالمي أن ينقل البيانات من المرِسل إلى المستقِبل  ويتعيَّ
في غضون ثوان. وهو يستخدم توقيعات ومفاتيح رقمية للتيقن من أنَّ البيانات 

المنقولة صحيحة ولم ُيعبث بها.
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عــة تبــادل البيانــات من خــال واحد  يمكــن لمرافــق نظــام الرصــد الدولــي ومركــز البيانــات الدولــي والــدول الموقِّ
مــن عــدة ســواتل تجاريــة ثابتــة بالنســبة لــألرض عــن طريــق محطاتهــا الطرفيــة األرضيــة المحليــة ذات الفتحــة 
ــه  ا. وتغطــي هــذه الســواتل جميــع مناطــق العالــم عــدا القطبيــن الشــمالي والجنوبــي. وتوجِّ الصغيــرة جــدًّ
الســواتل البيانــات المرَســلة إلــى محــاور اتصــاالت علــى األرض، ثــم ُترَســل البيانــات إلــى مركــز البيانــات الدولــي 
بواسطة وصات أرضية. وُتستكمل هذه الشبكة بشبكات فرعية مستقلة تستخدم مجموعة متنوعة من 
تكنولوجيــات االتصــاالت لنقــل البيانــات مــن مرافــق نظــام الرصــد الدولــي إلــى ُعَقــد االتصــاالت الوطنيــة لــكل 

ل البيانــات مــن هنــاك إلــى مركــز البيانــات الدولــي. منهــا المتصلــة بمرفــق االتصــاالت العالمــي، حيــث ُتحــوَّ

ويمكــن لتكنولوجيــات أخــرى، مثــل الشــبكات الشــاملة ذات النطــاق التــرددي العريــض أو شــبكات الجيــل 
الثالث/الرابــع أو الشــبكات الخصوصيــة االفتراضيــة، أن توفــر وســيلة اتصــال بديلــة فــي األحــوال التــي تكــون 
ا غيــر مســتخدمة أو غيــر عاملــة بعــد. وَتســتخدم الشــبكة  فيهــا المحطــات الطرفيــة ذات الفتحــة الصغيــرة جــدًّ
الخصوصيــة االفتراضيــة شــبكات االتصــاالت القائمــة لبــث البيانــات بشــكل خصوصــي. وَتســتخدم معظــم 
الشــبكات الخصوصيــة االفتراضيــة لمرفــق االتصــاالت العالمــي البنيــة التحتيــة العموميــة األساســية لإلنترنــت 
إلى جانب مجموعة متنوعة من البروتوكوالت المتخصصة لدعم االتصاالت المشفرة المأمونة. وُتستخدم 
الشــبكات الخصوصيــة االفتراضيــة أيضــًا فــي بعــض المواقــع لتوفيــر وصلــة احتياطيــة لاتصــاالت فــي حالــة 
ا أو الوصلــة األرضيــة. وبالنســبة لمراكــز البيانــات  تعطــل وصلــة المحطــات الطرفيــة ذات الفتحــة الصغيــرة جــدًّ
الوطنيــة التــي تمتلــك بنيــة إنترنــت تحتيــة صالحــة لاســتخدام، ُيوصــى بتلقــي البيانــات والمنتجــات مــن مركــز 

البيانــات الدولــي عــن طريــق شــبكة خصوصيــة افتراضيــة.

وفــي نهايــة عــام 2020، كانــت شــبكة مرفــق االتصــاالت العالمــي تضــم 264 وصلــة احتياطيــة. ومــن بيــن تلــك 
ا تدعمهــا وصــات مــن الجيل  الوصــات، هنــاك 206 وصــات رئيســية لمحطــات طرفيــة ذات فتحــة صغيــرة جــدًّ
الثالــث )117 وصلــة(، أو شــبكة شــاملة ذات نطــاق تــرددي عريــض )77 وصلــة(، أو شــبكة خصوصيــة افتراضيــة )6 
ا )6 وصــات(. وهنــاك أيضــًا 41 وصلــة شــبكة خصوصيــة  وصــات(، أو محطــة طرفيــة ذات فتحــة صغيــرة جــدًّ
دة بوصــات احتياطيــة مــن وصــات الشــبكات الخصوصيــة االفتراضيــة أو الجيــل الثالــث، و10  افتراضيــة مــزوَّ
دة بوصــات احتياطيــة مــن وصــات الجيــل الثالــث الرئيســية والشــبكة الشــاملة ذات النطــاق  وصــات مــزوَّ
ل  التــرددي العريــض، و7 وصــات أرضيــة لمبــدل الوســوم المتعــدد البروتوكــوالت. وإضافــًة إلــى ذلــك، ُتشــغِّ
عــة علــى المعاهــدة 71 وصلــة مــن وصــات الشــبكة الفرعيــة المســتقلة، و6 وصــات لاتصــاالت  10 دول موقِّ
فــي القــارة القطبيــة الجنوبيــة مــن أجــل نقــل بيانــات نظــام الرصــد الدولــي إلــى إحــدى نقــاط االتصــال مــع مرفق 
االتصــاالت العالمــي. وتمتلــك الشــبكات مجتمعــة أكثــر مــن 600 وصلــة اتصــاالت مختلفــة لنقــل البيانــات مــن 

مركــز البيانــات الدولــي وإليــه. 

تقيــس اللجنــة مــدى امتثــال متعاقــد مرفــق االتصــاالت العالمــي للهــدف التشــغيلي المحــدد بمعــدل توافــر 
تشــغيلي قــدره 99,5 فــي المائــة فــي الســنة الواحــدة باســتخدام رقــم توافــر لمــدة 12 شــهرًا متتاليــًا. وفــي عــام 
2020، كان معــدل التوافــر المطلــق 96,42 فــي المائــة. وكان معــدل التوافــر المعــدل للجيــل الثالــث مــن مرفــق 

االتصــاالت العالمــي 99,93 فــي المائــة.

وُيحســب رقــم 25 غيغابايــت مــن البيانــات يوميــًا مــن نظــم الرصــد مــن الجيل الثالث لمرفــق االتصاالت العالمي 
علــى أســاس تصفيــة جميــع البيانــات التــي تمــر إلــى أجهــزة االســتقبال فــي مركــز البيانــات الدولــي عــن طريــق 
كل واحــد مــن المنافــذ والبروتوكــوالت المســتخدمة فــي نقــل بيانــات ومنتجــات مرفــق االتصــاالت العالمــي. 
وُيســتبعد مــن هــذا الرقــم تحديــدًا مــوارد إدارة الشــبكة واســتخدام وصــات مرفــق االتصــاالت العالمــي لنقــل 

البيانــات مباشــرة بيــن المحطــات ومراكــز البيانــات الوطنيــة.

 التكنولوجيا 

 العمليات

 التغطية الساتلية للجيل الثالث من مرفق 
االتصاالت العالمي
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ما زال البحث عن حلول 
متعددة األطراف لتحديات 

القرن الحادي والعشرين هو 
السبيل الناجع الوحيد للتغلب 

عليها.
السينا زيربو، األمين التنفيذي
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أبرز األنشطة
قدرة مركز البيانات الدولي على العمل عن بعد في مواجهة القيود 	 

المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19
إحراز تقدم كبير في أنشطة التشغيل التدريجي لمركز البيانات الدولي 	 
تطوير مركز عمليات منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ليصبح 	 

مركزا رئيسيا للرصد والمراقبة

مقدمة
يتولى مركز البيانات الدولي تشغيل نظام الرصد الدولي ومرفق االتصاالت 

العالمي. فيقوم بجمع البيانات الواردة من محطات نظام الرصد الدولي ومختبرات 
النويدات المشعة ومعالجة تلك البيانات وتحليلها وإعداد التقارير عنها؛ ثم يتيح بعد 

عة من أجل تقييمها. وإضافًة إلى  ذلك تلك البيانات ومنتجات المركز للدول الموقِّ
عة. ا للدول الموقِّ ذلك، يقدم مركز البيانات الدولي خدمات تقنية ودعمًا تقنيًّ

ا كاماًل للشبكات  وقد استحدثت اللجنة في مركز البيانات الدولي نظام دعم احتياطيًّ
ر  بغية ضمان درجة عالية من التوافر لموارده. ولدى اللجنة نظام تخزين ضخم يوفِّ

ا البيانات الخاصة بنحو 20 عاما.  القدرة على حفظ بيانات التحقق كلها، ويغطي حاليًّ
ومعظم البرامجيات المستخدمة في تشغيل مركز البيانات الدولي مصممة تحديدًا 

من أجل نظام التحقق الخاص بالمعاهدة. 
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 العمليات: من 
البيانات الخام إلى 
المنتجات النهائية 

يعالــج مركــز البيانــات الدولــي البيانــات التــي يجمعهــا نظــام الرصــد الدولــي فــور وصولهــا إلــى فيينــا. 
ومنَتــج البيانــات األول، المعــروف باســم قائمــة األحــداث النمطيــة-SEL1( 1(، هــو عبــارة عــن تقريــر 
مؤتمــت لبيانــات الشــكل الموجــي يســرد أحــداث الشــكل الموجــي األوليــة التــي ســجلتها محطــات الرصــد 
الســيزمي الرئيســية ومحطــات الرصــد الصوتــي المائــي. وُينَجــز هــذا التقريــر فــي غضــون ســاعة واحــدة مــن 

تســجيل البيانــات فــي المحطــة.

وُيصــِدر مركــز البيانــات الدولــي قائمــة أكثــر اكتمــااًل بأحــداث الشــكل الموجــي، وهــي قائمــة األحــداث 
النمطيــة-SEL2( 2(، بعــد أربــع ســاعات مــن تســجيل البيانــات. وتســتخدم هــذه القائمــة بيانــات إضافيــة 
ُتطلــب مــن محطــات الرصــد الســيزمي المســاعدة، إلــى جانــب بيانــات تــرد مــن محطــات الرصــد دون 
الســمعي وأيِّ بيانــات شــكل موجــي أخــرى تــرد فيمــا بعــد. وبعــد مضــي ســاعتين أخرييــن، يفــرز مركــز 
ــنة النهائيــة ألحــداث الشــكل الموجــي، وهــي قائمــة األحــداث  البيانــات الدولــي القائمــة المؤتمتــة المحسَّ
بيانــات  أيَّ  تتضمــن  التــي   ،)SEL3( النمطيــة-3 
وجميــع  متأخــرة.  تصــل  إضافيــة  موجــي  شــكل 
هــذه المنتجــات المؤتمتــة ُتنَتــج وفقــًا للمواعيــد 
نفــاذ  بــدء  عنــد  فيهــا  مطلوبــة  ســتكون  التــي 

المعاهــدة.

الدولــي  البيانــات  مركــز  محللــو  ويســتعرض 
المســجلة  الموجــي  الشــكل  أحــداث  الحقــًا 
ويصححــون  النمطيــة-3،  األحــداث  قائمــة  فــي 
االقتضــاء،  عنــد  مضيفيــن،  المؤتمتــة  النتائــج 
األحــداث الغائبــة مــن أجــل إعــداد نشــرة األحــداث 
حــة، وهــي نشــرة يوميــة، وذلــك بمســاعدة  المنقَّ
أدوات المســح اآلليــة. وتحتــوي نشــرة األحــداث 
ــن علــى جميــع  حــة الخاصــة بــأيِّ يــوم معيَّ المنقَّ
أحــداث الشــكل الموجــي التــي تســتوفي المعاييــر 
ــت الحاليــة لمركــز البيانــات الدولــي هــو إصــدار  الازمــة. والهــدف المقــرر خــال مرحلــة التشــغيل المؤقَّ
حــة فــي غضــون 10 أيــام. وبعــد بــدء نفــاذ المعاهــدة، ســوف تصــدر نشــرة األحــداث  نشــرة األحــداث المنقَّ

المنقحــة فــي غضــون يوميــن. 

عــادًة مــا تصــل األطيــاف التــي ســجلتها نظــم رصــد الجســيمات والغــازات الخاملــة العاملــة فــي محطــات 
رصــد النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي بعــد بضعــة أيــام مــن وصول اإلشــارات المســتمدة 
مــن األحــداث نفســها التــي تســجلها محطــات الشــكل الموجــي. وتخضــع بيانــات النويــدات المشــعة 
لمعالجــة مؤتمتــة مــن أجــل إنتــاج التقريــر المؤتمــت عــن النويــدات المشــعة فــي المواعيــد المطلوبــة بعــد 
بــدء نفــاذ المعاهــدة. وبعــد أن يســتعرض المحلــل تلــك البيانــات وفقــًا لمواعيــد التشــغيل المؤقــت، ُيصــِدر 

حــًا عــن النويــدات المشــعة لــكل طيــف كامــل تــم تلقيــه.  مركــز البيانــات الدولــي تقريــرًا منقَّ

ــا لــكل محطــة مــن  وتــؤدي اللجنــة العمليــات الحســابية الخاصــة باقتفــاء األثــر فــي الغــاف الجــوي يوميًّ
محطــات رصــد النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي، باســتخدام بيانــات األرصــاد الجويــة التــي 
تــرد فــي وقــت شــبه آنــي مــن المركــز األوروبــي لتنبــؤات الطقــس المتوســطة األمــد والمراكــز الوطنيــة 
للتنبــؤ البيئــي. وُتلَحــق الصــور المســتمدة مــن الحســابات المســتندة إلــى بيانــات المركــز األوروبــي لتنبــؤات 
عــة، باســتعمال  ــح للنويــدات المشــعة. ويمكــن للــدول الموقِّ الطقــس المتوســطة األمــد بــكل تقريــر منقَّ
البرامجيــات التــي طورتهــا اللجنــة، أن تدمــج الحســابات المســتمدة مــن المركــز األوروبــي لتنبــؤات الطقــس 
المتوســطة األمــد والمراكــز الوطنيــة للتنبــؤ البيئــي مــع ســيناريوهات الكشــف عــن النويــدات المشــعة 
والبارامتــرات الخاصــة بالنويــدات مــن أجــل تحديــد المناطــق التــي ُيحتمــل أن توجــد فيهــا مصــادر نويــدات 

مشــعة.

ولتأكيــد حســابات اقتفــاء األثــر، تتعــاون اللجنــة مــع المنظمــة الدوليــة لألرصــاد الجويــة مــن خــال نظــام 
ــن هــذا النظــام اللجنــة مــن إرســال طلبــات التماســًا للمســاعدة، فــي حــال كشــف  اســتجابة مشــترك. ويمكِّ
نويــدات مشــعة مريبــة، إلــى عشــرة مراكــز أرصــاد جويــة إقليميــة متخصصــة أو مراكــز أرصــاد جويــة وطنيــة 
ا علــى ذلــك، تســعى  تابعــة للمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة، موجــودة فــي شــتى أنحــاء العالــم. وردًّ

هــذه المراكــز إلــى تزويــد اللجنــة بالعمليــات الحســابية التــي أجرتهــا فــي غضــون 24 ســاعة.

 األحداث السيزمية 
والصوتية المائية ودون 
السمعية

 قياسات النويدات 
المشعة والنمذجة 
الجوية

 ُنقلت برامجية RN Toolkit الجديدة لتحليل 
االكتشافات من التطبيق الحاسوبي المكتبي إلى 

تطبيقة شبكية وأتيحت لمراكز البيانات الوطنية مع 
الوثائق ذات الصلة.
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 التوزيع على الدول 
عة

ِّ
الموق

عــة. ويوفــر  بعــد توليــد منتجــات البيانــات تلــك، يجــب توزيعهــا فــي الوقــت المناســب علــى الــدول الموقِّ
مركــز البيانــات الدولــي ســبل الوصــول، عــن طريــق االشــتراك وعبــر اإلنترنــت، إلــى مجموعــة متنوعــة مــن 
المنتجــات، تتــراوح مــن تدفقــات البيانــات فــي وقــت شــبه آنــي إلــى نشــرات األحــداث، ومــن أطيــاف أشــعة 

غامــا إلــى نمــاذج التشــتت فــي الغــاف الجــوي.

 نشرة
 األحداث
حة املنقَّ

البيانات
الخام

محطات الرصد دون السمعي

محطات الرصد السيزمي الرئيسية

محطات الرصد السيزمي املساعدة

محطات الرصد الصوتي املائي

 قائمة
 األحداث
  النمطية

رقم 1

  اإلحالة إلى
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  اخلالصات
الوافية

  التقرير
  املؤمتت

 عن النويدات
ة  املشعَّ

  التقرير
ح   املنقَّ

 عن النويدات
ة املشعَّ

  نشرة أحداث
ة  النويدات املشعَّ
النمطية املفروزة

 االستعراض
التحليلي

ق ن إ م

ق ن إ م
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 األحداث
  النمطية
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ق ن إ م: القائمة النمطية لإلرشادات املكتشفة

ة محطات رصد  النويـدات املشـعَّ

استعراض اجلودة

ق ن إ م

ق ن إ م
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 البناء والتعزيز

عــة. ويوفــر  بعــد توليــد منتجــات البيانــات تلــك، يجــب توزيعهــا فــي الوقــت المناســب علــى الــدول الموقِّ
مركــز البيانــات الدولــي ســبل الوصــول، عــن طريــق االشــتراك وعبــر اإلنترنــت، إلــى مجموعــة متنوعــة مــن 
المنتجــات، تتــراوح مــن تدفقــات البيانــات فــي وقــت شــبه آنــي إلــى نشــرات األحــداث، ومــن أطيــاف أشــعة 

غامــا إلــى نمــاذج التشــتت فــي الغــاف الجــوي. 

منــذ إنشــاء مركــز العمليــات المتكامــل، أصبــح هــذا المرفــق تدريجيــا المركــز الرئيســي لرصــد ومراقبــة أداء 
ــق أعمــال الصيانــة الوقائيــة والمشــروطة والمخطــط لهــا والتصحيحيــة.  نظــام الرصــد الدولــي، حيــث تنسَّ
ــة للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19، تســمح خطــة اســتمرارية تصريــف أعمــال  وكجــزء مــن اســتراتيجية األمان

مركــز العمليــات المتكامــل بتنفيــذ الوظائــف الحرجــة للتشــغيل والصيانــة المتعلقــة بــأداء المهــام.

تتمثــل واليــة مركــز البيانــات الدولــي فــي التشــغيل المؤقــت للنظــام واختبــاره تحضيــرًا لتشــغيله بعــد بــدء 
نفــاذ المعاهــدة. وتضــم خطــة التشــغيل التدريجــي لمركــز البيانــات الدولــي معالــم تحــدد التقــدم المحــرز 

فــي هــذا المســعى وآليــات المراقبــة، بمــا فــي ذلــك: 

خطة التشغيل التدريجي نفسها؛ 	 
مشاريع األدلة التشغيلية، التي تحدد المتطلبات؛ 	 
خطة اختبار الصاحية والقبول؛ 	 
عــة بتحديــد مــا إذا كان يمكــن للنظــام أن يفــي بمتطلباتهــا 	  آليــة اســتعراض تســمح للــدول الموقِّ

الخاصــة بالتحقــق. 

أمــور أساســية  أدائــه واختبــاره  الدولــي والمواظبــة علــى تعزيــزه ورصــد  البيانــات  وبنــاء قــدرات مركــز 
لتشــغيله. وتسترشــد األنشــطة التــي تضطلــع بهــا اللجنــة فــي هــذا الصــدد بإطــار وضعتــه األمانــة بشــأن 

رصــد األداء واختبــاره.

ــة الرابعــة  ــة للتجرب ــر الفنيــة والتقييمي ــع مــن 2016 إلــى 2019 بإصــدار التقاري واختتمــت دورة التجــارب األرب
فــي عــام 2020. وواصــل مركــز البيانــات الدولــي معالجــة التوصيــات الــواردة فــي تقاريــر التقييــم التــي 

جمعهــا قســم إدارة الجــودة ورصــد األداء بشــأن التجــارب. 

وواصلــت اللجنــة أيضــًا صــوغ خطــة اختبــار الصاحيــة والقبــول التــي سُتســتخدم فــي المرحلــة السادســة 
مــن التشــغيل التدريجــي لمركــز البيانــات الدولــي. وال تــزال األنشــطة فــي هــذا المجــال تشــمل تنظيــم 
ــاء دورات الفريــق  ــراء، وإجــراء مناقشــات أثن ــة، والتفاعــل مــن خــال نظــام اتصــاالت الخب اجتماعــات تقني
العامــل بــاء. وعلــى وجــه التحديــد، عقــدت األمانــة خــال عــام 2020 اجتماعــا تقنيــا بشــأن التنقيــح المقبــل 

لخطــة اختبــار الصاحيــة والقبــول، وتقييــم دورة التجــارب األربــع، وخطــط تجربــة عــام 2021.

واصلــت اللجنــة اســتبانة ومعالجــة المخاطــر المحيطــة ببيئتهــا التشــغيلية وتعزيــز الضوابــط األمنيــة فــي 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات. وتضمنــت التدابيــر الراميــة إلــى صــون الموجــودات المرتبطــة بتكنولوجيــا 
المعلومــات تخفيــف مخاطــر هجمــات البرامجيــات الضــارة والتنفيــذ التدريجــي لضوابــط دخــول الشــبكة 
ــة  مــن أجــل منــع االطــاع علــى مــوارد اللجنــة دون إذن. وُنشــرت أدوات متخصصــة لدعــم عمــل األمان
فــي التصــدي للحــوادث، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تقييــم جوانــب الضعــف وتحليــل 
التهديــدات وقــدرات االســتدالل الجنائــي الســيبراني. وإضافــًة إلــى ذلــك، بــدأت خدمــات أمــن المعلومــات 
التابعــة للجنــة عــدة مشــاريع للبنيــة التحتيــة األمنيــة علــى النطــاق المؤسســي، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: نشــر أدوات مايكروســوفت المتقدمــة للحمايــة مــن التهديــدات علــى جميــع مضيفــي 
Windows 10، والبنيــة التحتيــة لنظــام DocuSign للتوقيــع اإللكترونــي، والخدمــات التــي يديرهــا مركــز 

العمليــات األمنيــة )مــن خــال مركــز األمــم المتحــدة الدولــي للحوســبة(.

ولضمــان وجــود برنامــج فعــال ألمــن المعلومــات، اســتكملت اللجنــة تعميــم برنامجهــا التوعــوي لتعريــف 
موظفــي األمانــة بأفضــل الممارســات األمنيــة. ويركــز ذلــك البرنامــج علــى المبــادئ األساســية ألمــن 
وإتاحتهــا.  وتأميــن ســامتها  بالمعلومــات  المتعلقــة  الموجــودات  ســرية  حمايــة  وهــي:  المعلومــات، 

ويكفــل البرنامــج بنجــاح وضعيــة أمنيــة عاليــة لموظفــي اإلدارة وموجــودات المعلومــات.
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تركــز العمــل فــي مجــال تطويــر برامجيــات النويــدات المشــعة على التحرك نحو اســتحداث برامجيات شــاملة  تحسين البرامجيات  
ومفتوحــة المصــدر تلبــي احتياجــات المســتقبل وُتســتخدم فــي عمليــات مركــز البيانــات الدولــي وفــي مراكــز 
البيانــات الوطنيــة علــى حــد ســواء. وُتبــذل جهــود فــي مجــال البرامجيــات لتحســين القــدرات في عــدة مراحل 
للمعالجــة، بــدءا بالتعامــل مــع بيانــات المحطــات، حيــث اســتحدثت األداة البرامجيــة األوتوماتيــة الجديــدة 
لتحليل بيانات النويدات المشعة )autoSTRADA( بغرض استخدامها في المعالجة األوتوماتية للبيانات 
الــواردة مــن محطــات رصــد الجســيمات ومــن نظــم الغــازات الخاملــة التابعــة لمركــز الرصــد الدولــي علــى 
الســواء. واألداة autoSTRADA هــي تطبيقــة قائمــة علــى لغــة البرمجــة »بايثــون« وال تحتــاج إلــى ترخيــص 
وَتســتخدم مكتبــات مشــتركة مــع منصــة البرامجيــات المتكاملــة لاســتعراض التفاعلــي )iNSPIRE(. وقــد 
أعــدت إصــدارة أولــى مــن األداة البرامجيــة autoSTRADA مــن أجــل التعامــل مــع البيانــات المســتمدة مــن 
نظــم الغــازات الخاملــة القائمــة علــى تواُفقــات بيتــا وغامــا، بمــا فيهــا المكاشــيف العاليــة االســتبانة )الجيــل 
التالــي مــن نظــام SPALAX(، وركبــت فــي منصــة االختبــار بمركــز البيانــات الدولــي إلخضاعهــا لاختبــارات 

الســابقة لإلصــدار قبــل نشــرها فــي عمليــات مركــز البيانــات الدولــي قبــل نشــرها فــي عمليــات المركــز.

وبغيــة االســتعاضة عــن مختبــر القيــاس الطيفــي 
لنظــام  الخاضــع  الحالــي  االفتراضــي  الغامــوي 
فــي  الدولــي  البيانــات  مركــز  شــرع  ترخيــص، 
اســتحداث أداة محــاكاة جديــدة مفتوحــة المصــدر 
برامجيــة مونــت  تقــوم علــى  المكاشــيف  لنظــم 
كارلــو )Geant4(. وســوف تشــمل األداة الجديــدة 
نظــم الكشــف القائمــة علــى الجرمانيــوم العالــي 
النقــاوة ونظــم الكشــف القائمــة علــى توافقــات 
بيتــا وغامــا التــي ُتســتخدم فــي محطــات نظــام 
الرصــد الدولــي، بمــا فيهــا تكنولوجيــات الغــازات 
الخاملــة المقبلــة التــي تســتخدم مكاشــيف عاليــة 
البرامجيــة  هــذه  تصميــم  ويتضمــن  االســتبانة. 
لزيــادة  الجديــدة  الســمات  مــن  واســعة  طائفــة 
مركــز  عمليــات  فــي  المؤتمتــة  اســتخداماتها 
بيئــة منصــة  فــي  بــت  ُركِّ الدولــي. وقــد  البيانــات 
أولــى  إصــدارة  الدولــي  البيانــات  بمركــز  االختبــار 
لبرامجيــة GRANDSim مــزودة بخاصيــة وظيفيــة لرصــد الجســيمات، كمــا ُأدمجــت هــذه البرامجيــة فــي 
آلــة افتراضيــة وأتيحــت لمراكــز البيانــات الوطنيــة مــع الوثائــق ذات الصلــة المتعلقــة باختبــار ألفــا. وُعقــدت 
حلقــة دراســية شــبكية حــول برامجيــة GRANDSim لفائــدة مراكــز البيانــات الوطنيــة فــي تشــرين األول/
أكتوبــر 2020. وشــمل ذلــك عرضــا بيانيــا حيــا لوظائفهــا البرامجيــة وســماتها الرئيســية. وســوف ُتدَمــج هــذه 
األداة الجديــدة فــي اإلصــدارات المقبلــة لحزمــة برامجيــات »NDC in a box« الخاصــة بالنويــدات المشــعة. 

الدولــي  البيانــات  iNSPIRE فــي عمليــات مركــز  التفاعلــي  الجديــدة لاســتعراض  ُنشــرت األداة  وقــد 
فــي كانــون األول/ديســمبر 2020 بعــد اختبــارات مكثفــة أجراهــا المحللــون. وُيعتــزم االســتعاضة ببرامجيــة 
الوظائــف  البرمجيتيــن Saint2 وNorfy. وتشــمل هــذه اإلصــدارة األولــى  التطبيقتيــن  iNSPIRE عــن 
المتعلقــة بتحليــل بيانــات الغــازات الخاملــة بواســطة أشــعة بيتــا وغامــا؛ ومــن المتوقــع أن تــزود قريبــا 
ــا،  بقــدرات علــى تحليــل الجســيمات. وإضافــة إلــى التعامــل مــع نظــم الغــازات الخاملــة المســتخدمة حالي
ســتعالج برامجيــة iNSPIRE أيضــا الجيــل التالــي مــن تكنولوجيــات الغــازات الخاملــة. وســتواصل المجموعــة 
حة. وُعقدت  المتكاملــة مــن وظائــف برامجيــة iNSPIRE تعزيــز جــودة منتجــات مركــز البيانات الدولــي المنقَّ
حلقــة دراســية شــبكية حــول برامجيــة iNSPIRE لفائــدة مراكــز البيانــات الوطنيــة فــي تشــرين األول/أكتوبــر 
2020. كمــا ُعقــدت حلقــة أخــرى لفائــدة مراكــز البيانــات الوطنيــة فــي إطار نشــر اإلصــدارة الرابعة من برامجية 

»NDC in a box«، التــي صــدرت فــي أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020.

وقــد ُنقلــت برامجيــة RN Toolkit الجديــدة لتحليــل االكتشــافات مــن التطبيــق الحاســوبي المكتبــي إلــى 
تطبيقــة شــبكية، وأتيحــت لمراكــز البيانــات الوطنيــة مــع الوثائق ذات الصلة. وُعقدت حلقة دراســية شــبكية 
حــول برامجيــة RN Toolkit لفائــدة مراكــز البيانــات الوطنيــة فــي أيلول/ســبتمبر 2020. وشــمل ذلــك عرضــا 
بيانيــا حيــا للوظائــف األساســية والســمات الرئيســية فيمــا يتعلــق بــكل مــن الجســيمات والغــازات الخاملــة. 

واســُتهلت المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع إعــادة هندســة العمليــات فــي مركــز البيانــات الدولــي فــي الربــع 
األخيــر مــن عــام 2018. وفــي هــذه المرحلــة الثالثــة، ســيقوم مركــز البيانــات الدولــي بتشــغيل البرامجيــات 
والبنــي التــي ُصممــت فــي المرحلــة الثانيــة المختتمــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2017. وبنــاء علــى اإلصــدار 
ن برامجــي قدمــه مركــز البيانــات الوطنــي فــي الواليــات المتحــدة، وجــرى تســلمه فــي كانــون  الثانــي لمكــوِّ
DTK- األول/ديســمبر 2019، اســتحدث مركــز البيانــات الدولــي نموذجــا أوليــا لنميطــة إدمــاج البرامجيــة

PMCC إلــى جانــب نمــاذج إلدمــاج عمليــات رصــد العتبــات فــي وصــات المســتعمل البينيــة. وأعلــن مركــز 

 سوف تعزز المجموعة المتكاملة لوظائف البرامجية 
iNSPIRE جودة المنتجات المنقحة لمركز البيانات 

الدولي.
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البيانــات الوطنــي فــي الواليــات المتحــدة أن عمليــات التســليم القادمــة ستشــمل رصــدا لحالــة الصاحيــة 
للتشــغيل وبرامجيــات تفاعليــة لعمليــات االســتعراض التحليلــي. ويجــري تشــكيل فريــق مــن الخبــراء الختبــار 
ــارات  الصيغــة األوليــة »ألفــا« مــن أجــل تمكيــن مراكــز البيانــات الوطنيــة مــن المســاعدة فــي إجــراء االختب
واإللمــام بجهــود التطويــر، ومــن المقــرر عقــد اجتماعــات بشــأن هــذا المشــروع فــي آذار/مــارس وتشــرين 

األول/أكتوبــر 2021.
أحــدث  تســتخدم  متقدمــة  وتفاعليــة  مؤتمتــة  برامجيــات  اســتحداث  علــى  العمــل  األمانــة  وواصلــت 

تقنيــات التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعــي. وقــد اســُتحدثت نميطــة تفاعليــة تــزود المحلليــن باألحــداث 
المســتمدة مــن األداة البرامجيــة NET-VISA عنــد الطلــب، كمــا أنهــا توفــر النشــرة األوتوماتيــة لقائمــة 
األحــداث النمطيــة 3. وبــات اســتعمال هــذه الخاصيــة الوظيفيــة متاحــا لجميــع المحلليــن منــذ 1 كانــون 
الثاني/ينايــر 2018. ويتبيــن مــن تحليــل َمنشــأ أحــداث نشــرة األحــداث المنقحــة أن نحــو 10 فــي المائــة منهــا 
ينشــأ مــن برامجيــة NET-VISA، حســبما توقعتــه اختبــارات ســابقة. ويجــري فــي الوقــت الراهــن اختبــار ألداة 
افتراضيــة فــي بيئــة ثاثيــة القنــوات مــن أجــل توليــد مجموعــة بيانــات تاريخيــة تغطــي ثاثــة أشــهر لتوزيعهــا 
علــى المســتعملين المعتمديــن إلخضاعهــا للتقييــم. ويشــمل االختبــار آليــة لطلــب بيانــات مــن المحطــات 

الســيزمية المســاعدة تستنســخ تشــكيل أنســاق التشــغيل بدقــة بالغــة.

وروجــت األمانــة الســتخدام صيغــة مــن تصويبــات زمــن االنتقــال تســتند إلــى نمــوذج تحديــد ســرعة زمــن 
المؤقــت.  التشــغيل  الســيزمية فــي آب/أغســطس 2020 فــي عمليــات  االنتقــال اإلقليمــي لإلشــارات 
وقــد اخُتبــرت تصويبــات المحطــات الخاصــة بمصــادر اإلشــارات والمســتندة إلــى زمــن االنتقــال اإلقليمــي 
لإلشــارات الســيزمية اختبــارا دقيقــا. ومــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه التصويبــات إلــى تحســين نواتــج المعالجة 
المؤتمتــة )قائمــة األحــداث النمطيــة 1، وقائمــة األحــداث النمطيــة 2، وقائمــة األحــداث النمطيــة 3( بربــط 
مراحــل إقليميــة إضافيــة باألحــداث، وإلــى تحســين صحــة ودقــة الموقــع المكانــي والزمنــي لألحــداث فــي 

نشــرات األحــداث التــي يصدرهــا مركــز البيانــات الدولــي.

وأجــرى مركــز البيانــات الدولــي، فــي كانــون األول/ديســمبر 2018، دراســة حــول أثــر تعديــل الفاصــل األقصــى 
ــَر حــد إعــادة التوقيــت مــن 4 ثــوان إلــى 10 ثــوان. وأظهــرت  إلعــادة التوقيــت فيمــا يخــص المحلليــن، حيــث ُغيِّ
نتائــج دراســة ســنة واحــدة مــن البيانــات أن هــذا التعديــل قــد أدى إلــى انخفــاض بنســبة 5-8 فــي المائــة فــي 
معــدل إخفــاق الكشــف، وزيــادة تصــل إلــى 4 فــي المائــة فــي معــدل دقــة الكشــف فــي محطــات الرصــد 
الســيزمي الرئيســية األكثــر إنتاجــا التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي. وتتيــح هــذه التحســينات للمحللين بســهولة 

إعــادة توقيــت الوصــول الــذي كانــوا بحاجــة إليــه لإلزالــة واإلضافــة، ممــا يــؤدي إلــى تحســين الكفــاءة. 

وواصــل مركــز البيانــات الدولــي تركيــزه علــى خفــض عــبء عمــل المحلليــن، واختبــر ثــاث خوارزميــات 
ــل متواليــات الهــزات الاحقــة تحديــا للمعالجــة التلقائيــة  للتعجيــل بمعالجــة متواليــات الهــزات الاحقــة. وُتمثِّ
والتفاعليــة حيــث قــد يــزداد النشــاط الزلزالــي فــي منطقــة مــا عشــرة أضعــاف بعــد حــدوث هــزة رئيســية 
قويــة. وقــد ُعــرض أداء هــذه الخوارزميــات فــي اجتمــاع تقنــي للخبــراء ُعقــد فــي أيار/مايــو 2020، وقــدم 

ــارات.  ــد مــن االختب ــراء تعليقــات وتوجيهــات مفيــدة إلجــراء مزي ــه الخب خال

 برامجية RN Toolkit الجديدة لتحليل االكتشافات.
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والنمــوذج األولــي لبرمجيتــْي XSEL وSpot Check، الــذي يقــوم علــى االرتبــاط المتبــادل بيــن بيانــات 
حــة باعتبارهــا أحداثــا  الشــكل الموجــي باســتخدام األحــداث التاريخيــة الــواردة فــي نشــرة األحــداث المنقَّ
رئيســية، يعمــل خــارج بيئــة اإلنترنــت ويجــري تشــغيله بالتــوازي مــع عمليــات تجهيــز قائمــة األحــداث النمطية 
حــة، وذلــك الختبــار التحســينات التــي يمكــن تحقيقهــا بتقليــل معــدل فقــدان  3 ونشــرة األحــداث المنقَّ
األحــداث. وُتســتخدم الصيغــة التفاعليــة مــن برامجيــة Spot Check مــن أجــل مراقبــة الجــودة مــن خــال 
حــة مــع نشــرة  تقييــم االتســاق بيــن قائمــة األحــداث النمطيــة أو فرضيــات أحــداث نشــرة األحــداث المنقَّ
حــة ككل. وهــذا النمــوذج األولــي للبرامجيــة القائــم علــى االرتبــاط المتبــادل بيــن بيانــات  األحــداث المنقَّ
ــا  الشــكل الموجــي اســتخدم أيضــا مــن أجــل التحديــد النســبي لمواقــع األحــداث الخاصــة بجمهوريــة كوري
الديمقراطيــة الشــعبية واهتزازاتهــا الاحقــة وخصائــص تلــك األحــداث، وهــو يوفــر نقطــة انطــاق لتطويــر 

أســاليب تحاليــل الخبــراء التقنيــة.

وقــد اســتمر العمــل علــى إعــادة تصميــم أداتــْي الكشــف واالســتعراض التفاعلــي اســتنادا إلــى خوارزميــة 
مركــز  نظــام  فــي  وإدخالهمــا   ،DTK-)G(PMCCو DTK-PMCC القنــوات،  المتعــدد  التدريجــي  االرتبــاط 
ــال الكامــل لحزمــة البرامجيــات  ــات الدولــي طــوال عــام 2020. وركــزت الجهــود الرئيســية علــى االمتث البيان
مــع نظــام المعالجــة الخــاص بمركــز البيانــات الدولــي وبرامجيــة »NDC in a box«. ومنــذ نهايــة عــام 2020، 
تعالــج حزمــة البرامجيــات بيانــات الرصــد دون الســمعي فــي الوقــت الحقيقــي لجميــع صفائــف الرصــد دون 
الســمعي لنظــام الرصــد الدولــي فــي بيئتــْي التطويــر واالختبــار بمركــز البيانــات الدولــي، وتتلقــى تحديثــات 
منتظمــة مــع توالــي زيــادة وظائفهــا. وقــد بــدأ التنفيــذ فــي عمليــات مركــز البيانــات الدولــي، وأرجــئ إلــى 
النصــف األول مــن عــام 2021 بمجــرد االنتهــاء مــن تدريــب محللــي مركــز البيانــات الدولــي. وُأدرجــت برامجيــة 
ــر  ــاة التطوي ــة فــي الوقــت الحقيقــي فــي قن ــة الثاثي ــات المســتمدة مــن المســاميع المائي معالجــة البيان

بمركــز البيانــات الدولــي اســتعدادا لتحقيــق التجانــس بيــن مكونــات البرامجيــات.

واكتمــل عمــل مركــز البيانــات الدولــي على تحســين مســتوى االســتبانة الزمنية في نظــم المحاكاة العملية 
لنمذجــة االنتقــال فــي الغــاف الجــوي مــن ثــاث ســاعات إلــى ســاعة واحــدة فــي آب/أغســطس 2020. 
وباتــت نطاقــات الحساســية بيــن المصــدر وجهــاز االســتقبال ُتنَتــج بمســتوى اســتبانة مكانيــة قــدره 0,5 
درجــة ومســتوى اســتبانة زمنيــة قــدره ســاعة واحــدة. والوثائــق التقنيــة المتعلقــة بقنــاة نمذجــة االنتقــال 
Software Documentation/« فــي الغــاف الجــوي متاحــة فــي دليــل وثائــق البرامجيــات المعنــون
https://swp.ctbto.org/ :والموجــود علــى صفحــة الوثائــق فــي البوابــة الشــبكية اآلمنــة »ATMDOCS

.web/swp/manuals

.NET-VISA أمثلة لألحداث الكائنة على خريطة 
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وأجــرى مركــز البيانــات الدولــي، بتمويــل مقــدم بنــاء علــى القــرار الســابع لمجلــس االتحــاد األوروبــي، ثاثــة 
مشــاريع لنمذجــة االنتقــال فــي الغــاف الجــوي مــن أجــل القيــاس الكمــي ألوجــه عــدم اليقيــن ومســتوى 
الثقــة فــي إرشــادات نمذجــة االنتقــال فــي الغــاف الجــوي، وتقييــم فوائــد زيــادة درجــة االســتبانة، وتطويــر 
واجهــة إطــاق مــن أجــل اإلســراع فــي إنتــاج عمليــات محــاكاة أماميــة وخلفيــة لنمذجــة االنتقــال فــي 
م  الغــاف الجــوي. وتــم االنتهــاء مــن جميــع المشــاريع الثاثــة بحلــول كانــون األول/ديســمبر 2020. وســتقدَّ

.)SnT2021( 2021 النتائــج العلميــة فــي مؤتمــر العلــم والتكنولوجيــا لعــام

واســتمر العمــل علــى إدخــال تحســينات علــى برامجيــة WEB-GRAPE )الصيغــة المكتبيــة(. وفــي تشــرين 
مــت الصيغــة 1-8-6 الجديــدة لبرامجيــة WEB-GRAPE والوثائــق ذات الصلة على  الثاني/نوفمبــر 2020، ُعمِّ
البوابــة الشــبكية اآلمنــة. وقــد ُأعــدت الصيغــة الجديــدة 1-8-6 باســتخدام الصيغــة 8-7-3 مــن لغــة البيانــات 
ــار اإلضافــي لحســاب منطقــة  ــزات مــن أجــل تحســين األداء، مثــل الخي التفاعليــة. وهــي تشــمل عــدة تعزي
ز وظائــف، مــن قبيــل تغطيــة  المصــدر المحتمــل باســتخدام معامــل ارتبــاط ســبيرمان حســب الرتــب. وُتعــزَّ
الشــبكة وحســابات المصــادر الباعثــة باســتمرار، للعمــل مــع الملفــات المتعلقــة بالحساســية بيــن المصــدر 

وجهــاز االســتقبال ذات االســتبانات المكانيــة و/أو الزمنيــة المختلطــة.

وُيحــَرز تقــدم لتعزيــز الخدمــة الشــبكية لبرامجيــة WEB-GRAPE وفقــا للجــدول الزمنــي. وتســمح الصيغــة 
األولى للخدمة الشــبكية لبرامجية WEB-GRAPE للمســتخدمين بحســاب ورؤية نواتج المجال الملحوظ 
علــى خلفيــة خريطــة أساســية بشــكل ثنائــي وثاثــي األبعــاد. وتتضمــن النســخة المطــورة الحاليــة مــن هــذه 
البرامجيــة المتاحــة فــي قطــاع اإلنتــاج الوظيفــة الجديدة المســماة »التغطية الشــبكية«، التي توفر مفتاحا 
برمــوز لونيــة تمثــل نســبا مئويــة لتبيــان أجــزاء المنطقــة التــي ترصدهــا الشــبكة المختــارة بحساســية كافيــة 
لبــدء عمليــات الكشــف. وتعمــل أداة منفصلــة تســمى »تطبيقــة الويــب للتغطيــة الشــبكية« علــى إنشــاء 
ــة الشــبكية )ويمكــن الوصــول إلــى هــذه التطبيقــة مــن خدمــة WEB-GRAPE القائمــة  طبقــات للتغطي
علــى اإلنترنــت(. ويمكــن للمســتخدمين فــي هــذه التطبيقــة إنشــاء شــبكة االتصــال الخاصــة بهــم، وتجميــع 
المحطــات التــي تهمهــم. كمــا يمكنهــم جدولــة حســابات طبقــات تغطيــة الشــبكة األوتوماتيــة علــى نحــو 

منتظم.

ُحدثــت أســاليب توزيــع برامجيــة »NDC in a box« لإلصــدار الخــاص بــكل مــن النويــدات المشــعة والرصــد 
الســيزمي والصوتــي المائــي ودون الســمعي اســتجابًة للطلبــات الــواردة مــن مراكــز البيانــات الوطنيــة. 
 )Yellowdog Updater Modified )YUM البرامجيــة التوزيــع اآلن باســتخدام األداة  وُتجــرى عمليــات 
إلدارة حزمــة Red Hat البرامجيــة. ويعمــل هــذا علــى تبســيط التثبيــت علــى األجهــزة الماديــة واالفتراضيــة 
 ،)Red Hat Enterprise Linux operating systems )RHEL, CentOS علــى أســاس نظــم تشــغيل

وهــو يتيــح إجــراء تحديثــات سلســة فــي المســتقبل.

بالنويــدات  الخاصــة   »NDC in a box« برامجيــات الثاني/نوفمبــر 2020، خضعــت حزمــة  وفــي تشــرين 
المشــعة لعمليــة تطويــر رئيســية تمثلــت فــي ظهــور اإلصــدار الرابــع منهــا المنشــور علــى البوابــة الشــبكية 
اآلمنــة لمركــز البيانــات الدولــي. ويتضمــن هــذا اإلصــدار الجديــد برامجيــة iNSPIRE التي تتميز بعدة ســمات 
مفيــدة، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى تنزيــل بيانــات النويــدات المشــعة مــن داخــل وصلــة المســتعمل البينيــة 
البيانيــة لتســهيل المعالجــة التلقائيــة للبيانــات. وتشــمل هــذه الوظيفــة بيانــات ارتفــاع النبضــات الخاصــة 
بالجســيمات والغــازات الخاملــة )العينــة، ومراقبــة الجــودة، وخلفية المكشــاف، وخلفية الغــازات، والمعايرة، 
والفراغــات( مــن جميــع المحطــات المعتمــدة لنظــام الرصــد الدولــي. وعــاوة علــى ذلــك، تتيــح برامجيــة 

iNSPIRE أيضــا المعالجــة التلقائيــة للبيانــات التــي يجــري تنزيلهــا.

ثــت برامجيــة معالجــة بيانــات الغــازات الخاملــة بواســطة أشــعة بيتــا وغامــا بتزويدهــا  وإضاًفــة إلــى ذلــك، ُحدِّ
ات الصافيــة دون اســتخدام أي قــرارات ثنائيــة. وقــد ثبــت أن هــذا  بتشــكيل األنســاق الجديــد لحســاب العــدَّ

التغييــر فــي البرامجيــات يقلــل بشــكل كبيــر مــن معــدل الكشــف الــكاذب عــن نظائــر الزينــون المشــع. 

ــر النويــدات المشــعة المنقــح فيمــا يخــص  ــر المؤتمــت عــن النويــدات المشــعة وتقري ــزز نموذجــا التقري وُع
عينــات الغــازات الخاملــة بإضافــة مخططــات الساســل الزمنيــة والتوزيــع التــرددي لبارامتــرات تصنيــف 
ــن مســتخدمي مركــز البيانــات الوطنــي مــن فحــص أحــداث النويــدات  الزينــون ونســبه النظائريــة. وهــذا يمكِّ

المشــعة.

ولضمان وصول جميع المســتخدمين بســهولة إلى اإلصدار الجديد، يتوفر خياران للمســتخدمين النهائيين 
مــن أجــل تركيــب حزمــة برامجيــات النويــدات المشــعة الجديــدة. ويتضمــن هــذان الخيــاران اآللــة االفتراضيــة 
لبرامجيــة »NDC in a box« والتركيــب مــن مســتودع مركــز البيانــات الدولــي باســتخدام أداة إدارة حزمــة 

YUM الجديــدة.

NDC in a box برامجية 
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 NDC« برامجيــة الســمعي لحزمــة  المائــي ودون  الســيزمي والصوتــي  الرصــد  نــات  وجــرى تطويــر مكوِّ
in a box« علــى مــدار عــام 2020 فــي مواكبــة التحديثــات الجديــدة للحزمــة. وتدمــج هــذه اإلصــدارات 
تحديثــات رئيســية لبرامجيــات SeiscomP3 وGeotool وDTK-)G(PMCC. وتشــمل التحســينات القادمــة 
االســتعاضة عــن برامجيــة Geotool بنســخة جديــدة هــي GeotoolQt. وعنــد إنجــاز مهــام التوثيــق واالختبار، 
ســتحل برامجيــة GeotoolQt محــل صيغتهــا القديمــة، وهــي برامجيــة Motif. وســتبقى الصيغــة القديمــة 
لبرامجيــة Motif جــزًءا مــن برامجيــة »NDC in a box« إلــى أن يجــري ترحيــل جميــع برامجيــات مراكــز البيانــات 

الوطنيــة إلــى التطبيقــة الجديــدة.

وُأجريــت دراســة اســتقصائية للمســتعملين المــأذون لهــم لبيانــات نظــام الرصــد الدولــي ومنتجــات مركــز 
البيانــات الدولــي فيمــا بيــن كانــون األول/ديســمبر 2019 وشــباط/فبراير 2020 لتقييــم مــدى اســتخدام 
موظفــي مراكــز البيانــات الوطنيــة لمكونــات برامجيــة »NDC in a box«. وردَّ علــى الدراســة االســتقصائية 
مــة مــن شــأنها أن تســهم  عــة، وقدمــوا مســاهمات قيِّ 332 مســتعمًا مأذونــًا لــه يمثلــون 124 دولــة موقِّ
فــي تطويــر تلــك البرامجيــة. ويســتخدم عــدد كبيــر مــن المســتخدمين الخارجييــن أحــدث إصــدار متوفــر 
مــن برامجيــة »NDC in a box« كمــا يتضــح مــن الخاصــات الوافيــة للورقــات المقدمــة لمؤتمــر العلــم 
والتكنولوجيــا لعــام 2021. ويتلقــى المســتخدمون الدعــم مــن األمانــة عبــر منتــدى مراكــز البيانــات الوطنيــة 

أو وظيفــة الدعــم.

َتواصــل خــال عــام 2020 إرســال البيانــات إلــى مركــز البيانــات الدولــي مــن نظــم الغــازات الخاملــة، وعددهــا 
31 نظامــًا، التــي هــي قيــد التشــغيل المؤقــت فــي محطــات رصــد النويــدات المشــعة التابعــة لنظــام الرصــد 
الدولــي. فقــد أرســلت النظــم المعتمــدة، وعددهــا 25 نظامــًا، بيانــات إلــى عمليــات مركــز البيانــات الدولــي، 
ــر المعتمــدة، وعددهــا 6 نظــم، فــي منصــة  فــي حيــن عولجــت البيانــات المســتمدة مــن بقيــة النظــم غي
االختبــار بمركــز البيانــات الدولــي. وبذلــت اللجنــة جهــودًا كبيــرة مــن أجــل ضمــان مســتوى توافــر عــال للبيانــات 
فيمــا يخــص جميــع النظــم، وذلــك مــن خــال الصيانــة الوقائيــة والتصحيحيــة والتفاعــل المنتظــم مــع 

لي المحطــات وصانعــي النظــم.  مشــغِّ

ــا فــي 33 موقعــًا فــي إطــار التجربــة  وعلــى الرغــم مــن أنَّ مســتويات الخلفيــة للزينــون المشــع تقــاس حاليًّ
الدوليــة المتعلقــة بالغــازات الخاملــة، فــإنَّ هــذه المســتويات ال تــزال غيــر مفهومــة فــي بعــض الحــاالت. 
ويكتســي الفهــم الجيــد لخلفيــة الغــازات الخاملــة أهميــة حاســمة بالنســبة لتحديــد اإلشــارات الصــادرة عــن 

التفجيــرات النوويــة. 

واســتمر خــال عــام 2020، بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي وتبرعــات يابانيــة، تنفيــذ المبــادرة التــي كانــت قــد 
اســُتهلت فــي كانــون األول/ديســمبر 2008 بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي، لتحســين فهــم خلفيــة الزينــون 
المشــع علــى الصعيــد العالمــي. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تحديــد خصائــص خلفيــة النويــدات المشــعة 
ــع  ــرة وأداء نظــام التحقــق التاب ــة للتحقــق مــن صحــة معاي ــات تجريبي ــم بيان ــد العالمــي وتقدي علــى الصعي
لنظــام الرصــد الدولــي. وفــي عــام 2020، واصلــت اللجنــة تشــغيل نظاميــن متنقليــن للغــازات الخاملــة فــي 
ــة فــي  ــج المتحصــل عليهــا مــن هــذه الحمل ــة اســتخدام النتائ ــزم اللجن ــان. وتعت ــه وموتســو، الياب هورونوب
اســتحداث طرائــق معــززة لتحســين عمليــات تحديــد مصــادر األحــداث التــي تــؤدي إلــى الكشــف المتكــرر عــن 
الزينــون المشــع فــي محطــة النويــدات المشــعة RN38 فــي تاكاســاكي، اليابــان، والتثبــت مــن صاحيــة تلــك 
ق هــذه الطرائــق علــى جميــع محطــات نظــام الرصــد الدولــي مــن أجل تعزيــز قدراتها على  الطرائــق. وســتطبَّ
تحديــد أي إشــارة انبعــاث زينــون مشــع قــد تــدل علــى إجــراء تجربــة نوويــة. وجــرى تجديــد نظــام متنقــل ثالــث 
للغــازات الخاملــة فــي عــام 2019 وأصبــح جاهــزا للتركيــب فــي موقــع جديــد فــي فوكــووكا، اليابــان، ولكــن 

بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر بســبب الجائحــة، لــم يكــن ذلــك ممكنــا فــي عــام 2020.

وافقــت اللجنــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006 علــى تقديــم بيانــات نظــام الرصــد الدولــي علــى نحــو 
متواصــل وفــي توقيــت شــبه آنــي إلــى منظمــات اإلنــذار بالتســونامي المعتــرف بهــا. وأبرمــت اللجنــة الحقــًا 
اتفاقــات أو ترتيبــات مــع عــدد مــن مراكــز اإلنــذار بالتســونامي المعتمــدة مــن منظمــة األمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( لتوفيــر تلــك البيانــات ألغــراض اإلنــذار بالتســونامي. وبحلــول نهايــة 
عــام 2020، كان 18 اتفاقــًا أو ترتيبــًا مــن هــذا القبيــل قــد ُأبــرم مــع منظمــات فــي االتحــاد الروســي وأســتراليا 
وإندونيســيا وإيطاليــا والبرتغــال وتايلنــد وتركيــا وجمهوريــة كوريــا وشــيلي وفرنســا والفلبيــن وماليزيــا 

ــان. ــان واليون ــة والياب ــات المتحــدة األمريكي ومدغشــقر وميانمــار والوالي

ويمكــن لبيانــات الرصــد دون الســمعي المســتمدة مــن نظــام الرصــد الدولــي ومنتجــات مركــز البيانــات 
مــة علــى النطــاق العالمــي بشــأن األجســام التــي تدخــل الغــاف الجــوي.  الدولــي أن توفــر معلومــات قيِّ
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وقــد ُجســدت فــي منتجــات مركــز البيانــات الدولــي لعــام 2020 عــدة انفجــارات جويــة كبيــرة فــي الغــاف 
الجــوي ذات صلــة بأجســام قريبــة مــن األرض دخلــت الغــاف الجــوي، وبشــكل ملحــوظ فــوق جنــوب الصين 
ــا الرصــد دون الســمعي تجتــذب االهتمــام بمــا  فــي 22 كانــون األول/ديســمبر 2020. ومــا زالــت تكنولوجي
يتجــاوز نظــام التحقــق. وتواصــل اللجنــة تعاونهــا مــع جامعــة أولدنبــرغ فــي ألمانيــا علــى نظــام للرصــد فــي 
الوقــت شــبه الحقيقــي فيمــا يتعلــق باالرتطامــات الجويــة بســبب 
مكتــب  مــن  بمشــاركة  األرض،  مــن  القريبــة  الصغيــرة  األجســام 

األمــم المتحــدة لشــؤون الفضــاء الخارجــي وشــركائه. 

ويمكــن للكشــف اآلنــي عــن ثــوران البراكيــن أن يقلــص من المخاطر 
ب ســحب الرمــاد البركانيــة فــي  علــى الحركــة الجويــة بفعــل تســبُّ
ل محطــات الرصــد دون  انســداد محــركات الطائــرات النفاثــة. وتســجِّ
الســمعي التابعــة لنظــام الرصــد الدولــي االنفجــارات التــي تقــع 
ــغ عنهــا فــي منتجــات مركــز البيانــات  فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويبلَّ
الدولــي. وأصبــح مــن المؤكــد أنَّ المعلومــات التــي ُيتحصــل عليهــا 
عــن طريــق تكنولوجيــا الرصــد دون الســمعي تفيــد أيضــًا أوســاط 
الطيــران المدنــي. وتواصــل اللجنــة تعاونهــا مــع المركــز االستشــاري 
المعنــي بالرمــاد البركانــي فــي تولــوز، فرنســا، وهــي توســع نطــاق 
األخــرى  الشــريكة  االستشــارية  المراكــز  ليشــمل  التعــاون  ذلــك 
المعنيــة بالرمــاد البركانــي تحــت رعايــة المنظمــة العالميــة لألرصــاد 
الدولــي ومجتمــع مشــروع  الجويــة ومنظمــة الطيــران المدنــي 
أوروبــا.  فــي  الجــوي  الغــاف  ديناميــات  لبحــوث  التحتيــة  البنيــة 
ويبقــى الهــدف هــو تطويــر نظــام للمعلومــات المســتمدة مــن 
الرصــد دون الســمعي للبراكيــن مــع تقديــم تقاريــر محدثــة فــي هــذا 

ــا القــادم لعــام 2021.  الشــأن خــال مؤتمــر العلــم والتكنولوجي

واســتمرارا للتعــاون مــع مركــز البيانــات الوطنــي فــي كوســتاريكا 
بشــأن تكنولوجيــا الرصــد دون الســمعي، أجريــت االســتعدادات 
لتنظيم حمات متابعة ألنشطة القياس دون السمعي وحلقات 
عمــل ودورات تدريبيــة إقليميــة بشــأن الرصــد دون الســمعي. غيــر 
أن هــذه األنشــطة تأجلــت بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر.

وتســهم اللجنــة فــي تدابيــر التصــدي لحــاالت الطــوارئ اإلشــعاعية 
والنوويــة فــي إطــار عضويتهــا فــي اللجنــة المشــتركة بين الــوكاالت المعنية بالتصدي للطوارئ اإلشــعاعية 
والنوويــة. وفــي عــام 2020، شــاركت اللجنــة فــي تماريــن كونِفكــس الدوليــة وفــي اجتماعــات فريــق العمــل 

 .)2021( ConvEx-3 المعنــي بتمريــن

ويــزداد نطــاق التطبيقــات العلميــة لبيانــات نظــام الرصــد الدولــي اتســاعًا ليشــمل دراســات الحيــاة البحريــة 
عــت عــدة عقــود جديــدة مــع مؤسســات أكاديميــة إلتاحــة  والبيئــة وتغيــر المنــاخ ومجــاالت أخــرى. وقــد ُوقِّ
االّطــاع المجانــي علــى بيانــات محــددة لنظــام الرصــد الدولــي عــن طريــق المركــز االفتراضــي الســتغال 

البيانــات.

يتواصــل العمــل علــى تطويــر قــدرات النمذجــة لمحــاكاة اإلشــارات الصوتيــة المائيــة المســتمدة مــن بيانــات 
محطــات الطــور الثالثــي. وتســتند الجهــود الحاليــة إلــى العمــل الســابق فــي وضــع حلــول معياريــة لمعالجــة 
انتشــار الموجــات الســيزمية الصوتيــة بهــدف إضافــي يتمثــل فــي تحســين أوجــه التشــابه بيــن األشــكال 
الموجيــة المحــاكاة والماَحظــة عــن طريــق تقديــر الخصائــص الهندســية )مواضــع أجهــزة االستشــعار، 
طبقــات قــاع البحــار، قيــاس األعمــاق( والبيئيــة )األوقيانوغرافيــة والجيوفيزيائيــة( التــي تعــزز هــذا التشــابه.

اســتمر العمــل علــى اكتســاب القــدرات الازمــة إلجــراء الدراســات الخاصــة وتحاليــل الخبــراء التقنيــة وكذلــك 
توضيح اإلجراءات والعمليات المتصلة بها. ففي تشرين األول/أكتوبر، عقد خبراء للرصد السيزمي والصوتي 
المائــي ودون الســمعي ورصــد النويــدات المشــعة اجتماعــات عبــر اإلنترنــت لعــرض آخــر التطــورات البحثيــة 
ومناقشــة الجوانــب العمليــة لاضطــاع بالدراســات الخاصــة أو تحاليــل الخبــراء التقنيــة وفــق المقتضيــات 
المحــددة فــي الدليــل التشــغيلي. وممــا هــو جديــر باالهتمــام الخــاص أن الخبــراء بحثــوا ســيناريوهات مختلفــة 
لــة ســاعدت علــى توضيــح االحتياجــات المطلوبــة وأثــارت تســاؤالت مفتوحــة. كمــا واصــل  لألحــداث المتخيَّ
الخبــراء معــا العمــل علــى إعــداد قائمــة باألســاليب المناســبة، وناقشــوا المدخات المطلوبة على اإلجــراءات 

المعياريــة، وعلقــوا علــى مشــاريع النمــاذج الخاصــة بمنتجــات مركــز البيانــات الدولــي.

 رصدت محطتا الرصد دون السمعي IS39 )باالو( و
IS34 )منغوليا( حادثة الكرة النارية في الصين في 22 
كانون األول/ديسمبر 2020. وسجلت أيضا المحطتان 
IS60 )الواليات المتحدة األمريكية( وIS46 )االتحاد 

الروسي( إشارات ذات صلة.
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)التنقيــح  التشــغيلي  دليلــه  فــي مشــروع  المحــددة  الدولــي  البيانــات  مــع مســؤوليات مركــز  تماشــيا 
الســادس(، وال ســيما النــص علــى تزويــد جميــع الــدول األطــراف بمعلومــات عــن الوســائل والخوارزميــات 
المســتخدمة، جــرى العمــل علــى تحديــث الوثائــق التقنيــة مــع ضبــط صيــغ هــذه التحديثــات علــى نحــو 

ــود.  ــة ودون قي ــرات فــي الوثائــق بحري ــع فــرادى التغي يكفــل تتب

أنســاق وبروتوكــوالت البيانــات، IDC-ENG-SPC-103.Rev.7. اســتمرت الجهــود المبذولــة لتجســيد 
ــذ عــام 2016.  ــي من ــات الدول ــات نظــام الرصــد الدولــي ومنتجــات مركــز البيان أحــدث التطــورات فــي بيان
وســوف يشــمل التنقيــح الجديــد تعريفــا بنواتــج تقاريــر مختبــرات النويــدات المشــعة المتعلقــة بعينــات 

الغــازات الخاملــة، وســوف يصــدر فــي عــام 2021. 

مخطــط قاعــدة بيانــات مركــز البيانــات الدولــي، IDC-ENG-MAN-104.Rev.6. تقادمــت طبعــة عــام 
2002 التــي ظلــت مســتخدمة حتــى العــام الحالــي بالنظــر إلــى التطــورات األخيــرة فــي إجــراءات وبرامجيــات 
التحليــل. والطبعــة الجديــدة هــي أول تنقيــح للمخطــط منــذ عــام 2002، وقــد صــدرت فــي مطلــع عــام 

.2021

دليــل المســتخدم بشــأن معالجــة مركــز البيانــات الدولــي لبيانــات الرصــد الســيزمي والصوتــي المائــي 
ودون الســمعي، IDC/OPS/MAN/001/Rev.1. كان آخــر تحديــث لدليــل المســتخدم هــذا فــي عــام 
ــا مــن التطــورات األحــدث فــي قنــاة معالجــة البيانــات لــدى  2002 )التنقيــح األول(، ولــذا فإنــه ال يجســد أيًّ
مركــز البيانــات الدولــي. ويجــري العمــل تدريجيــا علــى تحديــث هــذا الدليــل، وســتصدر طبعــة جديــدة منــه 

)التنقيــح الثانــي( فــي عــام 2021.

اكتمــل التقريــر الخــاص بمؤتمــر العلــم والتكنولوجيــا لعــام 2019، وُنشــر علــى بوابــة مؤتمــرات العلــم 
والتكنولوجيــا. وهــو يلخــص جميــع المــواد التــي عرضــت خــال ذلــك المؤتمــر، وهــو الخامــس ضمــن تلــك 
السلســلة مــن المؤتمــرات، وقــد عقــد فــي فيينــا، النمســا، فــي الفتــرة مــن 24 إلــى 28 حزيران/يونيــه 2019. 

وقــد بــدأت أعمــال التحضيــر لمؤتمــر العلــم والتكنولوجيــا لعــام 2021 بعقــد اجتمــاع عبــر اإلنترنــت للجنــة 
البرامــج العلميــة فــي حزيــران/ يونيــه 2020. وجــرى خــال االجتمــاع تحديــث أهــداف المؤتمــر ومحــاوره 

ومواضيعــه. 

َج لــه علــى نطــاق واســع داخــل أوســاط  وُأعــد كتيــب عــن مؤتمــر عــام 2021، وُأعلــن عــن الحــدث وُروِّ
منظمــة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة وخارجهــا. وُنقلــت إدارة المؤتمــر إلــى منصــة مؤتمــرات جديــدة 
ُتدعــى Indico وُفتــح فيهــا بــاب التســجيل لحضــور المؤتمــر. وتســتخدم األمــم المتحــدة واألوســاط 
ــم  ــة التســجيل وتقدي ــط عملي ــدة هــذه التــي تبسِّ ــة علــى نطــاق واســع منصــة المؤتمــرات الجدي العلمي
ــة فــي  ــة تســليم الخاصــات الوافي ــة واســتعراضها. واخُتتمــت مرحل ــة للورقــات العلمي الخاصــات الوافي
كانــون األول/ديســمبر 2020 بينمــا ال يــزال بــاب التســجيل مفتوحــا. وكانــت األعمــال التحضيريــة تشــهد 
تقدمــا فــي نهايــة عــام 2020 مــع التركيــز بقــوة علــى العناصــر األساســية للبرنامــج. وألول مــرة، مــن المقــرر 
عقــد معظــم جلســات المؤتمــر عبــر اإلنترنــت. والجلســة االفتتاحيــة وحدهــا ســوف تعقــد فــي اليــوم 
األول )28 حزيران/يونيــه 2021( بأســلوب هجيــن يجمــع بيــن المشــاركة عبــر اإلنترنــت وحضــور محــدود فــي 
قصــر هوفبــورغ، أمــا الجلســات التــي ســتعقد خــال أن األيــام األربعــة األخــرى )29 حزيران/يونيــه - 2 تمــوز/

يوليــه(، فســتكون افتراضيــة وتــدار مــن داخــل مركــز فيينــا الدولــي. وسيشــمل الجــزء االفتراضــي حلقــات 
نقــاش وعروضــا إيضاحيــة شــفوية وعــرض ملصقــات إلكترونيــة وفعاليــات جانبيــة واجتماعــات فرعيــة 

ومســاحات للبائعيــن وغيــر ذلــك. 

 تحديث وثائق 
اإلجراءات األساسية 
لعمليات التحليل بمركز 
البيانات الدولي

 معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب 
النووية: مؤتمرات العلم 
والتكنولوجيا
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إن وضع نهاية للتفجيرات 
النووية على نحو يمكن 
التحقق منه يظل هدفا 

شبه عالمي.
السينا زيربو، األمين التنفيذي
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أبرز األنشطة
تقييم نتائج خطة عمل التفتيش الموقعي للفترة 2019-2016  	 

واإلبالغ عنها 
إعداد أول مشروع قائمة شاملة بالمعدات المستخدمة أثناء عمليات 	 

التفتيش الموقعي 
أثر جائحة كوفيد-19 على أنشطة التفتيش الموقعي	 

مقدمة
يرصد نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي العالم بحثًا عن أدلة على وقوع 

تفجير نووي. فإذا اكُتشفت مثل تلك األدلة، تنص المعاهدة على معالجة الشواغل 
بشأن احتمال عدم االمتثال للمعاهدة من خالل عملية تشاور واستيضاح. وبعد 

بدء نفاذ 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 تفجير نووي 
ينتهك المعاهدة، وكذلك جمع الحقائق التي قد تساعد على تحديد هوية أيِّ جهة 

منتِهكة محتملة.

وبما أنَّ أيَّ دولة طرف يمكن أن تطالب بإجراء تفتيش موقعي في أيِّ وقت من 
األوقات، فإنَّ القدرة على إجراء هذا التفتيش تقتضي وضع ما يلزم من سياسات 

وإجراءات، واعتماد تقنيات تفتيش قبل بدء نفاذ المعاهدة. وإضافًة إلى ذلك، 
بين تدريبًا وافيًا، ومعدات  تتطلب عمليات التفتيش الموقعي وجود موظفين مدرَّ

تفتيش رئيسية معتمدة، ولوجستيات مناسبة، وبنى تحتية ذات صلة من أجل دعم 
فريق يصل عدد أفراده إلى 40 مفتشًا في الميدان لفترة أقصاها 130 يومًا، مع 

تطبيق أعلى معايير الصحة والسالمة والسرية. 

وعلى مر السنين، دأبت اللجنة على تقوية قدراتها في مجال التفتيش الموقعي، 
وذلك من خالل إعداد وتطوير عناصر هذا التفتيش، وإجراء تمارين ميدانية، وتقييم 
أنشطتها المتعلقة بهذا التفتيش. ومع اختتام وتقييم التمرين الميداني المتكامل 
ذت خطة  لعام 2014، استهلت اللجنة دورة تطوير جديدة للتفتيش الموقعي، ونفَّ

عمل جديدة فيما يتعلق بأنشطة التفتيش الموقعي خالل الفترة 2019-2016.
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شــهد عــام 2020 االنتهــاء مــن خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي الشــاملة للفتــرة 2016-2019، والتــي 
اســُتمدت مــن عمليــة المراجعــة والتقييــم للتمريــن الميدانــي المتكامــل لعــام 2014. وســاهمت مشــاريع 
خطــة العمــل معــا فــي تعزيــز قــدرات التفتيــش الموقعــي مــن أجــل إنشــاء نظــام تحقق متوازن ومتماســك 

وقــوي عندمــا تدخــل المعاهــدة حيــز النفــاذ. 

وكان التركيــز فــي عــام 2020 علــى التقاريــر الشــفوية والكتابيــة النهائيــة حــول كل مــن مشــاريع خطــة 
العمــل الفرديــة التــي اخُتتمــت فــي أواخــر عــام 2019 أو أوائــل عــام 2020، وكذلــك علــى خطــة العمــل 

الشــاملة نفســها، مــع نشــر ورقــة معلومــات مفصلــة فــي شــباط/فبراير 2021.

اتســمت جهــود تخطيــط السياســات ودعــم العمليــات المتعلقــة بالتفتيــش الموقعــي خــال عــام 2020 
للفتــرة 2019-2016  الموقعــي  التفتيــش  باســتعراض محصــات ونتائــج خطــة عمــل  الوثيــق  باالرتبــاط 
واختتــام مشــاريع خطــة العمــل وخطــة تماريــن التفتيــش الموقعــي، بمــا فــي ذلــك التنســيق الشــامل 

لخطــة العمــل وإدارة فــرادى المشــاريع. 

وفــي إطــار جهــود تخطيــط السياســات ودعــم العمليــات بــدأ العمــل فــي إعــداد خطــة تصوريــة لبرنامــج 
عمــل مقبــل يهــدف إلــى زيــادة تحســين اســتعداد المنظمــة إلجــراء عمليــات تفتيــش موقعــي بحلــول 
موعــد بــدء نفــاذ معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة. كمــا أن جهــود تخطيــط السياســات ودعــم 
العمليــات وفــرت الدعــم للفريــق العامــل بــاء مــن خــال تقديــم مســاهمات جوهريــة لمواصلــة تطويــر 

مشــروع دليــل التشــغيل الخــاص بالتفتيــش الموقعــي.

وبنــاًء علــى التوصيــات الصــادرة عــن حلقــة العمــل الرابعــة والعشــرين المتعلقــة بالتفتيــش الموقعــي، 
ــى آثــار الظــروف البيئيــة القاســية علــى التفتيــش الموقعــي، مــع اســتبانة الثغــرات  ُأعــد تقريــر تقنــي يتقصَّ

الموجــودة.

ــر نظــام إدارة المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة الخــاص بالتفتيــش الموقعــي  واكتمــل العمــل فــي تطوي
وأصبــح جاهــزا لاختبــار أثنــاء تماريــن بنــاء القــدرات. وتــم شــراء معــدات حاســوبية وبرامجيــات مــن أجــل 
فريــق التفتيــش إلدارة تدفــق بيانــات التفتيــش وجــرى تركيبهــا وصــارت جاهــزة لاختبــار واالســتخدام أثنــاء 

تماريــن بنــاء القــدرات. 

ــار ميدانــي  ــة والتحديــث. وُأعــد اختب وخضعــت معــدات االتصــاالت الخاصــة بالتفتيــش الموقعــي للصيان
لاتصــاالت، ولكــن لألســف تــم تأجيلــه بســبب جائحــة كوفيــد-19. ومــن المقــرر إجــراء االختبــار الميدانــي 

لاتصــاالت فــي عــام 2021 كشــرط مســبق لتماريــن بنــاء القــدرات. 

 رؤية خلفية لمنطقة العمل الجديدة وخوادم 
منطقة االستقبال.
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 حلقة دراسية شبكية أقيمت عن بعد بشأن 
االتصاالت.

ودعمــت عمليــات التفتيــش الموقعــي مبــادرات اللجنــة فــي مجالــْي الصحــة والســامة خــال جائحــة 
بينيــة  وصلــة  مــع  التشــغيلية  والمناطــق  الموظفيــن  علــى  للوجــه  واقيــة  أقنعــة  بتوزيــع  كوفيــد-19 
ألصحــاب المصلحــة الخارجييــن. وأنشــئت جســور صلــة مــع منظمــات دوليــة أخــرى فــي فيينــا التخــاذ تدابيــر 

منســقة للتصــدي للجائحــة.

للمنظمــة تماشــيا مــع  بالصحــة والســامة  المتعلقــة  السياســة  بيــان عــن  إلــى ذلــك، صــدر  وإضافــًة 
.2021-2018 للفتــرة  األجــل  المتوســطة  االســتراتيجية 

االتصــاالت  عــن  شــبكية  دراســية  حلقــات  والعمليــات  السياســات  تخطيــط  مجــال  فــي  خبــراء  وقــدم 
والماحــة، ووظائــف فريــق التفتيــش، وتقاريــر فريــق التفتيــش، وأعــدوا حلقــة دراســية شــبكية أخــرى عــن 
مركــز دعــم العمليــات، ُعقــدت فــي كانــون الثاني/ينايــر 2021. كمــا ُعقــدت فــي إطــار تخطيــط السياســات 
ودعــم العمليــات حلقــة دراســية شــبكية لفائــدة فريــق شــباب منظمــة المعاهــدة بشــأن إطــاق عمليــات 

التفتيــش الموقعــي، وذلــك فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2020.

واســُتعرض عــدد مــن وثائــق نظــام إدارة الجــودة وجــرى تحديثهــا، وال ســيما إجــراءات التشــغيل الموحــدة 
بشــأن بيانــات التفتيــش الموقعــي وإدارة المعلومــات، وإجــراءات التشــغيل الموحــدة بشــأن إجــراءات نقــاط 
الدخــول، وإجــراءات التشــغيل الموحــدة بشــأن المفاوضــات، وإجــراءات التشــغيل الموحــدة بشــأن سلســلة 

العهــدة الخاصــة بوســائط اإلعــام اإللكترونيــة.

العمــل  منطقتــْي  يخــص  فيمــا  الموقعــي  للتفتيــش  جديديــن  متنقليــن  خادومْيــن  أنســاق  وُشــكلت 
ــَب برنامــج التفتيــش الموقعــي علــى كا الخادوميــن.  واالســتقبال جــرى شــراؤهما فــي عــام 2019، وُركِّ
 zero( وأعقــب ذلــك اختبــار البرامجيــات إلــى جانــب اختبــار محطــات عمــل األجهــزة الطرفيــة الصفريــة

client(؛ ونظــرا للقيــود المفروضــة بســبب الجائحــة، ســيتم االنتهــاء مــن العمــل فــي عــام 2021.
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 المعدات واإلجراءات 
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ــة إجــراء سلســلة مــن التماريــن  ــزام األمان بينــت خطــة تماريــن التفتيــش الموقعــي للفتــرة 2016-2020 اعت
ــذة فــي إطــار خطــة عمــل التفتيــش  الراميــة إلــى التأكــد مــن صاحيــة المنتجــات الرئيســية للمشــاريع المنفَّ
الموقعــي 2016-2019. وتشــمل خطــة تماريــن التفتيــش الموقعــي تصــورات التماريــن التــي ثبتــت صحتهــا، 

وخصوصــًا التماريــن المنضديــة والتماريــن الميدانيــة.

وشــهد الربــع األول مــن عــام 2020 اســتعدادات شــبه نهائيــة إلجــراء تمرينيــن ميدانييــن رئيســيين يشــمان 
الاحقــة  التفتيــش واألنشــطة  )BUE-IN(، وفتــرة مواصلــة  الموقعــي  التفتيــش  مــن  األوليــة  الفتــرة 
للتفتيــش )BUE-C( كان مــن المقــرر إجراؤهمــا فــي حزيران/يونيــه وأيلول/ســبتمبر 2020 فــي ســلوفاكيا. 

ولألســف، تأجــل إجــراء التمرينيــن بســبب جائحــة كوفيــد-19. 

َس جهــد كبيــر فــي عــام 2020 لوضــع وتحديــث وثائــق التخفيــف مــن المخاطــر والتخطيــط لحــاالت  ــرِّ وُك
الطــوارئ، إلــى جانــب وثيقــة تخطيــط لدعــم االعتبــارات الرفيعــة المســتوى المتعلقــة بإجــراء تماريــن بنــاء 
القــدرات أو إلغائهــا. وبعــد التشــاور مــع الســلطات الســلوفاكية، تقــرر، وفــق ســيناريو عمليــة التخطيــط 
الحاليــة )كانــون الثاني/ينايــر 2021(، إجــراء هذيــن التمرينيــن علــى التوالــي فــي تموز/يوليــه 2021، رهنــا 
بانتشــار التطعيــم علــى نطــاق واســع و/أو توافــر ســبل لاختبــار والعــاج ســريعة وموثــوق بهــا، إلــى جانــب 

إمكانيــة الســفر الدولــي وظروفــه.

وخضــع الســيناريو الــذي وضعتــه فرقــة العمــل الخارجيــة المعنيــة بوضــع الســيناريوهات، والمؤلفــة مــن 
خبــراء تقنييــن وطنييــن، الســتعراض ثــان دقيــق مــن جانــب النظــراء فــي نيســان/أبريل 2020. وكان الحــدث، 
الــذي كان مــن المقــرر أصــا أن يقــام فــي فيينــا وســلوفاكيا فــي آذار/مــارس، واحــدا مــن أول أنشــطة 
َل موعدهــا بســرعة وُأجريــت حصــرا عبــر اإلنترنــت. وأكــد اســتعراض النظــراء االفتراضــات  األمانــة التــي ُعــدِّ
م ســوى توصيــات ثانويــة للنظــر فيهــا أو تعديلهــا. ويبقــى الســيناريو  التقنيــة للســيناريو حيــث لــم ُتقــدَّ

َل موعدهمــا. صالحــا وجاهــزا للتنفيــذ أثنــاء تمرينــْي بنــاء القــدرات اللذيــن ُعــدِّ

أســفرت خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي للفتــرة 2016-2019، فــي جملــة أمــور، عــن مواصلــة تطويــر 
المعــدات واإلجــراءات والمواصفــات الخاصــة بتقنيــات التفتيــش. وعنــد االنتهــاء مــن هــذه الخطــة ونشــر 
ورقــات إعاميــة عــن كل مشــروع مــن مشــاريع خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي ذات الصلــة فــي أوائــل 
عــام 2020، بــدأت اللجنــة فــي تجميــع نتائــج هــذه المشــاريع وتنقيــح أو صياغــة مواصفــات معــدات 
التفتيــش الموقعــي لتقديمهــا إلــى الفريــق العامــل بــاء وفقــا لإلرشــادات التــي قدمهــا قــادة مهــام 
ــاء  ــاء بشــأن هيــكل مشــروع قائمــة المعــدات التــي ُتســتخدم أثن التفتيــش الموقعــي والفريــق العامــل ب
عمليــات التفتيــش الموقعــي. وبحلــول نهايــة عــام 2020، ُنشــرت أو صيغــت ورقــات معلومــات تتعلــق 
بمواصفــات معــدات التفتيــش الموقعــي فيمــا يخــص جميــع تقنيــات التفتيــش الموقعــي باســتثناء الحفــر.

وإضافــًة إلــى ذلــك، صيــغ فــي نهايــة عــام 2020 أول مشــروع شــامل لقائمــة المعــدات المســتخدمة أثنــاء 
عمليــات التفتيــش الموقعــي، ومــن المقــرر تطويــر تلــك القائمــة وعرضهــا علــى مؤتمــر الــدول األطــراف 
فــي دورتــه األولــى مــن أجــل إقرارهــا علــى نحــو مــا تقضــي بــه الفقــرة 15 )أ( ’2‘ مــن مرفــق القــرار المنشــئ 
للجنــة التحضيريــة. وهــو يتضمــن مواصفــات مقترحــة تتعلــق بالمعــدات األساســية ألنشــطة التفتيــش 
والتقنيــات المحــددة فــي الفقــرة 69 مــن الجــزء الثانــي مــن بروتوكــول معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
النوويــة، باســتثناء الحفــر )الفقــرة 69 )ح((، وســُيعرض، عنــد نشــره فــي أوائــل عــام 2021، للمناقشــة التقنيــة 
عــة فــي  المتعمقــة مــع الخبــراء الوطنييــن بهــدف توحيــد مشــروع القائمــة قبــل أن تنظــر فيــه الــدول الموقِّ

الــدورات الاحقــة للفريــق العامــل بــاء.

ونظــرا لمحدوديــة األنشــطة التنفيذيــة المتعلقــة بالعمليــات الجاريــة لتشــغيل مركــز التكنولوجيــا والدعــم 
مــت عمليــة إعــداد التقاريــر التقنيــة  والتدريــب منــذ آذار/مــارس 2020 بســبب جائحــة كوفيــد-19، فقــد ُقدِّ
المفصلــة عــن تطويــر تكنولوجيــا التفتيــش الموقعــي مــن أجــل الحفــاظ علــى القــدرات الحاليــة فــي مجــال 
التفتيــش الموقعــي وإضفــاء الطابــع المؤسســي عليهــا. وقــد بــدأت صياغــة الوثائــق ذات الصلــة فيمــا 
يخــص عــددا مــن تقنيــات التفتيــش الموقعــي وســوف توضــع فــي صيغتهــا النهائيــة فــي عــام 2021 كــي 
ــات التفتيــش  ــة لــكل تقنيــة ومســتوى تطورهــا فــي ســياق عملي ــان األســس المنطقي توفــر مرجعــًا لتبي
الموقعــي ولتوفيــر القــدرات الازمــة لتخزيــن معــدات التفتيــش وتعهدهــا وحشــدها وتشــغيلها علــى 

نحــو فعــال بصفــة روتينيــة. 

وتباطــأ تشــغيل مركــز التكنولوجيــا والدعــم والتدريــب، الــذي بــدأ فــي عــام 2019، نتيجــة لعمليــات اإلغــاق 
والقيــود التشــغيلية المترتبــة علــى جائحــة كوفيــد-19. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ُأحــرز تقــدم كبيــر علــى 
صعيــد نظــام إدارة المعــدات واألجهــزة الازمــة للتفتيــش الموقعــي. ودخلــت إدارة المعــدات واألجهــزة 
ــز األداء الوظيفــي  ــاج الكامــل، وَتواصــل توســيع نطاقهــا لتعزي ــة اإلنت الازمــة للتفتيــش الموقعــي مرحل
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وســهولة االســتخدام. وُيســتخدم النظــام المصمــم خصيصــًا القائــم علــى المتصفــح لتســجيل وتتبــع 
تشــكيات وأنظمــة وعناصــر عمليــات جمــع بيانــات التفتيــش الموقعــي ودعمهــا. ويشــمل ذلــك، ضمــن 
أمــور أخــرى، مهمــة وضــع خطــط الصيانــة وتســجيل جميــع األنشــطة ذات الصلــة التــي ُيضطلــع بهــا 
علــى مســتوى بنــد أو نظــام. كمــا أن النســخ المعدلــة مــن إدارة المعــدات واألجهــزة الازمــة للتفتيــش 
الموقعــي متاحــة اآلن أيضــا لاســتخدام عنــد نقطــة الدخــول لدعــم فحــص المعــدات وفــي مناطــق 
العمــل واالســتام فــي قاعــدة العمليــات لدعــم إدارة تشــكيات المعــدات وتيســير تخطيــط األفرقــة 
ُأدمجــت  قــد  الموقعــي  للتفتيــش  الازمــة  واألجهــزة  المعــدات  إدارة  أن  وبمــا  الميدانيــة.  والبعثــات 
بالكامــل فــي نظــام إدارة المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة للتفتيــش الموقعــي، فهــي تتيــح للمفتشــين 
ــى التوافــر الفعلــي للمعــدات. ولهــذا الغــرض،  ــة بالمــوارد اســتنادًا إل ــات الميداني ــد البعث ــن تزوي المعاوني
شــبكية  دراســية  حلقــة  أول  الموقعــي موضــوع  للتفتيــش  الازمــة  واألجهــزة  المعــدات  إدارة  كانــت 
لت  للتفتيــش الموقعــي ُعقــدت فــي تموز/يوليــه 2020. وبصفــة عامــة، بحلــول نهايــة عــام 2020، ُشــكِّ
أنســاق أكثــر مــن 50 فــي المائــة مــن جميــع معــدات التفتيــش الموقعــي القابلــة للنشــر. وســيفضي 
ذلــك فــي نهايــة المطــاف إلــى تحســن ملحــوظ فــي الترتيبــات الماديــة المتعلقــة بهــذه المعــدات علــى 
نحــو ييســر صيانتهــا ومعايرتهــا واعتمادهــا مــع إعدادهــا لانتشــار الســريع وفقــا لمفهومــْي الجاهزيــة 
واالنتشــار ألغــراض التفتيــش الموقعــي. وقــد بــدأ تنقيــح هــذا المفهــوم وفقــا لذلــك، إلــى جانــب إعــداد 
خطــط لتعبئــة المعــدات الازمــة لمرحلــة إطــاق عمليــة التفتيــش ومرحلــة مــا قبــل التفتيــش فــي إطــار 

عمليــات التفتيــش الموقعــي الختبــار هــذا المفهــوم أثنــاء األنشــطة والتماريــن الميدانيــة المقبلــة.

.EIMO لقطات من شاشة حاسوبية تصور منصة 
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ا   التقنيات المحمولة جوًّ
والمراقبة البصرية 

 تقنيات التفتيش 
الجيوفيزيائية 

ــَب فــي مركــز التكنولوجيــا والدعــم والتدريــب جهــاز محــاكاة النظــم المحمولــة جــوا، المصمــم  َم وُركِّ ُســلِّ
لدعــم تطويــر واختبــار تشــكيات معــدات التفتيــش الموقعــي المحمولــة جــوا، وكذلــك تيســير التدريــب 
َل الجــزء الداخلــي مــن طائــرة عموديــة موجــودة خــارج الخدمــة  األرضــي للعمليــات المحمولــة جــوا. وُحــوِّ
تحويــا كامــا، وهــو يوفــر اآلن نســقا واقعيــا ومرنــا يتيــح محــاكاة أنــواع مختلفــة مــن هيــاكل الطائــرات. 
وأزيلــت جميــع الكابــات والعناصــر األصليــة غيــر الضروريــة، وُعــززت قمــرة القيــادة والنوافــذ والبطانــة 
الســطح  إصــاح  العموديــة. وجــرى  للطائــرة  العامــة  بالمامــح  تحتفــظ  تــزال  كانــت ال  وإن  الداخليــة، 
الخارجــي لهيــكل الطائــرة وأعيــد طائــه مــع إضافــة نقــاط صلبــة لمحــاكاة مجموعــة مــن هيــاكل الطائــرات 
ــارات والتدريــب علــى تركيــب المعــدات الخارجيــة  المختلفــة. وتســمح هــذه النقــاط الصلبــة بإجــراء االختب
مثــل أجهــزة تحديــد المــدى بالليــزر وأجهــزة قيــاس االرتفــاع الراداريــة. وأصبحــت نســخ مطبوعــة ثاثيــة 
األبعــاد مــن المعــدات التقنيــة المحمولــة جــوا، مثــل آالت التصويــر المعياريــة وأجهــزة االستشــعار البصريــة، 
متاحــة لاســتخدام فــي جهــاز المحــاكاة بمــا يتيــح إجــراء اختبــارات وعمليــات تدريــب علــى بدائــل واقعيــة 

لألجهــزة بــدال مــن األجهــزة الحقيقيــة.

بغيــة الحفــاظ علــى القــدرة علــى نقــل البيانــات التــي ُجمعــت فيمــا يتعلــق بالرصــد الســيزمولوجي الســلبي 
للصدمــات الاحقــة بيــن منطقــة التفتيــش وقاعــدة العمليــات أثنــاء التفتيــش الموقعــي، طــورت اللجنــة 
تركيبــة نظــام القيــاس عــن بعــد فــي إطــار التفتيــش الموقعــي. وشــمل ذلــك تركيــب تراخيــص شــبكة 
والدعــم  التكنولوجيــا  مركــز  فــي  الموجــودة   VML مــودم  أجهــزة  علــى  جديــدة  افتراضيــة  خصوصيــة 
 LTE )Long-Term والتدريــب، وتوفيــر الدعــم التقنــي عــن بعــد، وتغييــر نطــاق التــردد للبــث بتقنيــة

.)Evolution

وإدارة تدفق البيانات من المســائل الجوهرية في التفتيش الموقعي. وبغية التمكين من الحصول في 
الوقــت الحقيقــي علــى البيانــات المســتمدة مــن التقنيــات الجيوفيزيائيــة، وال ســيما الرصــد الســيزمولوجي 
الســلبي، اشــترت اللجنــة نظــام خــادوم جديــدا لقاعــدة العمليــات. ويســمح الخــادوم الجديــد لفريــق 
ــإدارة ومعالجــة كميــات كبيــرة مــن البيانــات دون أي فقــدان أو كشــف للمعلومــات. ولهــذا  التفتيــش ب
ــه تتألــف مــن  الغــرض، يقــوم فريــق التفتيــش بنشــر واســتخدام شــبكة محليــة آمنــة فــي قاعــدة عمليات
مجموعــة متنقلــة مــن الخــوادم ومحطــات العمــل وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك 

الكابــات البصريــة ومفاتيــح التحويــل. 

 جهاز محاكاة محمول جوا أمام مركز التكنولوجيا 
والدعم والتدريب في َسيبرسدورف، النمسا.
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تحققــت تحســينات أخــرى فــي القــدرات علــى تحليــل جســيمات النويــدات المشــعة عــن طريــق تعديــل 
معــدات مختــارة فــي المختبــر الميدانــي الخــاص بالتفتيــش الموقعــي. وتهــدف التحســينات إلــى تيســير 
تركيــب وتشــغيل مكاشــيف الجرمانيــوم لتقليــل الوقــت المطلــوب وتحســين التدريــع بالرصــاص، ممــا يوفــر 
حساســية أفضــل للنشــاط اإلشــعاعي ذي الصلــة داخــل العينــات فــي إطــار عمليــات التفتيــش الموقعــي. 
ولهــذا الغــرض، اســُتحدثت نســخة رقميــة ثاثيــة األبعــاد مــن تصميــم الــدرع الرصاصــي ستســاعد علــى 
تحســين األداء فــي عمليــات قيــاس العينــات وتســهم فــي دمــج عناصــر للمعالجــة والقيــاس مســتقبا 
فــي الجيــل القــادم مــن حجيــرات التخزيــن القابلــة للنقــل. وإضافــًة إلــى ذلــك، فــإن منصــة االختبــار مكونــة 
أساســا مــن حواســيب وبرامجيــات جاهــزة ممــا يبــاع فــي المتاجــر. وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم االســتدامة 
الطويلــة األجــل لمكاشــيف الجرمانيــوم وغيرهــا مــن معــدات النويــدات المشــعة 
ســامة  مــن  والتحقــق  المعايــرة،  وإعــادة  األداء  برصــد  ويســمح  األساســية، 

تحســينات المعــدات والبرامجيــات العاملــة فــي المســتقبل.

ــة لتطبيــق  ــة الميداني ــة علــى التطبيقــة المختبري كمــا ُأدخلــت تحســينات برامجي
الــدروس المســتفادة مــن الــدورة التدريبيــة المتقدمــة لعــام 2019 فــي تقنيــات 
رصــد النويــدات المشــعة والغــازات الخاملــة. وكان الهــدف منهــا تحســين إدمــاج 
تسلســل العهــدة وتدفــق البيانــات مــن عمليــات معالجــة العينــات وتحليلهــا فــي 
عمليــات اإلدارة الشــاملة لبيانــات البعثــات، إلــى جانــب توفيــر وصلــة مســتعمل 
بينيــة بيانيــة مبســطة وقويــة ألميــن المختبــر. وفــي حيــن أن العمليــات النهائيــة 
االختبــار  ألغــراض  التشــغيلية  المعــدات  إلــى  والوصــول  البرامجيــات  لتطويــر 
مت البرامجيــات المطــورة فــي عــام  تأخــرت بســبب أزمــة كوفيــد-19، فقــد ُســلِّ
ب بالكامــل فــي أنســاق تشــغيلية للتحقــق مــن صاحيتهــا فــي  2020، وســتركَّ

عــام 2021.

ولضمــان توافــر معــدات وتقنيــات النويــدات المشــعة فــي التفتيــش الموقعــي 
ركــزت  لهــا،  المخطــط  القــدرات  بنــاء  تماريــن  أثنــاء  بكفــاءة  نشــرها  أجــل  مــن 
األنشــطة علــى االنتهــاء مــن تحضيــرات النظــم الميدانيــة، بمــا فــي ذلــك الصيانــة 
ســبيل  فعلــى  االقتضــاء.  حســب  والتطويــر،  المعايــرة  وعمليــات  المنتظمــة 
ــرة لتقييــم  المثــال، بعــد الممارســة الحاليــة المتمثلــة فــي إجــراء فحــوص المعاي
التقــادم وتوصيــف مكاشــيف رصــد أشــعة غامــا التــي تعمــل ببّلــورات يوديــد 
الصوديــوم، أعيــدت معايــرة خمــس وحــدات، بمــا فــي ذلــك نظامــان محمــوالن 
علــى ســيارات. وإضافــًة إلــى ذلــك، طــورت البرامجيــات الثابتــة الخاصــة بثمانيــة 
محلــات متعــددة القنــوات، بمــا فــي ذلــك قطــع الغيــار المســتخدمة مــع أجهــزة الكشــف العاليــة 
االســتبانة، وذلــك لتصحيــح أوجــه القصــور المعروفــة. أمــا بالنســبة للحمايــة مــن اإلشــعاع، فقــد تــم فحــص 
أو إعــادة معايــرة العديــد مــن أجهــزة قيــاس اإلشــعاع المحمولــة باليــد، بمــا فــي ذلــك عــدادات الجرعــة 
الشــخصية اإللكترونيــة، وأجهــزة رصــد معــدل الجرعــات، ومســابير تلــوث المناطــق الصغيــرة والكبيــرة.

بعــد إنجــاز التصميــم الهندســي للنمــوذج األولــي لجهــاز الكشــف عــن غــاز األرغــون اســتنادا إلــى ومــض 
األرغــون الســائل فــي عــام 2019، جــرى بنــاؤه واختبــاره فــي عــام 2020. وُحــددت تحســينات فــي هندســته 
مــن أجــل المحافظــة علــى اســتقرار النظــام فــي درجــات حــرارة األرغــون الســائل، ويجــري تنفيذهــا. وإضافــًة 
إلــى ذلــك، تجــري محــاكاة النتائــج التجريبيــة المتحصــل عليهــا باســتخدام برامجيــة مونــت كارلــو للمحــاكاة 
فــي مجــال الفيزيــاء النوويــة باســتخدام مجموعــة األدوات البرامجيــة Geant4. وستســاعد عمليــات 
المحــاكاة هــذه علــى تحديــد التحســينات للحصــول علــى النمــط الهندســي األمثــل لنظــام الكشــف. ومــن 

ــن والنتائــج النظريــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021. م النظــام المحسَّ المتوقــع أن ُيســلَّ

وُأدمــج برنامــج التدريــب علــى نظــام SAUNA-F)ield( الجديــد، الــذي مولــه االتحــاد األوروبــي، فــي 
برنامــج التدريــب علــى اســتخدام حجيــرة التحليــق الجديــدة مــن أجــل عمليــات االنتشــار الســريع فــي أوائــل 
ــَم أداؤه، ممــا ســاعد علــى فهــم االحتياجــات  ــر النظــام علــى مــدار العــام بأكملــه، وُقيِّ عــام 2020. واخُتب
المطلوبــة الســتخدام حجيــرات  التشــغيلية  الســريع، وكذلــك االحتياجــات  النشــر  أجــل  المطلوبــة مــن 

التحليــق فــي الظــروف الميدانيــة. 

كمــا تــم تعزيــز القــدرات فيمــا يخــص تسلســل عهــدة العينــات ومعالجــة البيانــات )المتكاملــة مــع تدفــق 
البيانــات  بــإدارة  الخاصــة  البرامجيــة  التطبيقــات  تشــمل  واإلبــاغ. وهــي  الموقعــي(  التفتيــش  بيانــات 
والعمليــات المختبريــة التــي ســيتواصل تحســينها فــي عــام 2021 لتســهيل تشــغيل األنظمــة التــي يديرهــا 

المفتشــون والتــي يســهل اســتخدامها نســبيا وتتبــع بروتوكــول ضمان/مراقبــة الجــودة. 
 

 قياسات النشاط 
اإلشعاعي وتقنيات التفتيش 
المتعلقة بجسيمات 
النويدات المشعة

 تقنيات التفتيش 
المتعلقة بالغازات الخاملة

 استخدام الطباعة المجسمة لتصميم وصنع 
مكونات نموذجية لدروع من الرصاص من أجل مختبر 

التفتيش الموقعي الميداني.
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 الدعم اللوجستي 
ودعم العمليات

ُأغلقــت مشــاريع خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي المتصلــة بالدعــم اللوجســتي ودعــم العمليــات في إطار 
د موعــد لهــا فــي عــام 2021 بســبب التأخيــرات  التفتيــش الموقعــي، وُأنجــزت آخــر عمليــات التســليم أو ُحــدِّ
مة فــي  الناجمــة عــن القيــود المفروضــة فــي إطــار جائحــة كوفيــد-19. وســيجري اختبــار المنتجــات المســلَّ

عــام 2021، وســيجري إقرارهــا فــي ســياق أنشــطة ميدانيــة مناســبة مــن قبيــل تماريــن بنــاء القــدرات.

وفــي عــام 2018، ُأعــد تصميــم تصــوري لنظــام أمنــي شــامل لقاعــدة العمليــات، وأكملــت الشــركة، التــي 
رســت عليهــا مناقصــة توفيــر ذلــك النظــام، تصميمــه الهندســي النهائــي فــي عــام 2019. ولســوء الحــظ، 
وبســبب جائحــة كوفيــد-19، لــم تتمكــن الشــركة مــن تســليم النظــام فــي عــام 2020، ولذلــك ُنقــل التطويــر 
النهائــي إلــى شــركة فرعيــة أخــرى فــي إطــار نفــس الشــركة األم. وتســتعرض الشــركة الجديــدة المشــروع، 
م فــي عــام 2021 نموذجــا أوليــا قابــا للنشــر مــن  ومــن المتوقــع أن تقــر التصميــم الهندســي وأن تســلِّ

نظــام األمــن والمراقبــة. 

م نظــام هجيــن لتوليــد الطاقــة مــن أجــل اســتخدامه فــي قاعــدة العمليــات فــي الربــع األخيــر مــن  وقــد ُســلِّ
عــام 2020، وهــو يوفــر القــدرات األساســية الازمــة لعمليــات التفتيــش الموقعــي، وتقــرر أن يتــم التدريــب 
ــرة مســتخدمة  ــزات حجي عليــه فــي الموقــع فــي عــام 2021. وقــد أدمجــت الوحــدة الرئيســية فــي تجهي
ــل قــدرات توليــد الطاقــة بالديــزل القائمــة ويمكــن تشــغيلها فــي  فــي عمليــات النشــر الســريع، وهــي تكمِّ
وضــع متكامــل أو علــى نحــو مســتقل. وســُتجرى فــي عــام 2021 اختبــارات إضافيــة لوحــدات توليــد الطاقــة 

الشمســية األصغــر حجمــا الســتخدامها عــن بعــد، وذلــك فــي أعقــاب تقديــم التدريــب الموقعــي.

وُيحــَرز تقــدم علــى صعيــد عمليــة جــرد معــدات التفتيــش الموقعــي وإعــادة تنظيمهــا التــي بــدأت كجــزء 
مــن إعــادة تنظيــم مناطــق تخزيــن المعــدات ومناطــق العمــل فــي مركــز التكنولوجيــا والدعــم والتدريــب 
الصيانــة  خطــط  أصبحــت  وقــد  الموقعــي.  للتفتيــش  الازمــة  واألجهــزة  المعــدات  إدارة  إدخــال  مــع 
والمعلومــات المتعلقــة بــإدارة دورة الحيــاة متكاملــة تمامــا وتســمح بــإدارة المخــزون علــى نحــو أكمــل. 
وكجــزء مــن عمليــة الجــرد وإعــادة التنظيــم هــذه، بــدأت عمليــة تبديــل منظمــة لعناصــر البنيــة التحتيــة 
لقاعــدة العمليــات بوحــدات تركيبيــة )موديــوالت(، وهــو مــا سيســمح باســتخدام موديــوالت موحــدة 

قياســيا وقابلــة للتشــغيل المتبــادل فــي مختلــف المناطــق داخــل القاعــدة.

 منظر وحدة الطاقة الهجينة المدمجة في حجيرة 
لالنتشار السريع خاصة بعمليات التفتيش الموقعي 

من أجل دعم نظم توزيع الطاقة في الميدان 
باستخدام الطاقة الشمسية في قاعدة العمليات.
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 وثائق التفتيش 
الموقعي

شــملت األنشــطة المضطلــع بهــا خــال عــام 2020 تقديــم الدعــم المســتمر إلــى الفريــق العامــل بــاء 
واســتكمال نتائــج مشــاريع خطــة العمــل، بمــا يشــمل تطويــر وثائــق نظــام إدارة الجــودة فــي مجــال 
التفتيــش الموقعــي وتنقيحهــا. وأجريــت االســتعدادات الازمــة لدعــم تماريــن بنــاء القــدرات، بمــا يشــمل 
حلقــة العمــل الخامســة والعشــرين المتعلقــة بالتفتيــش الموقعــي المزمــع عقدهــا الســتعراض تقييــم 

التماريــن؛ غيــر أن هــذه االســتعدادات تأجلــت حتــى عــام 2021 بســبب جائحــة كوفيــد-19.

ُأنجــزت مشــاريع خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي المتصلــة بالوثائــق. وأجريــت دراســتان فــي إطــار مشــروع 
خطــة العمــل 1-9 المتعلــق بنظــام إدارة الجــودة: دراســة عــن مراقبــة وإدارة الجــودة فــي المختبــرات 
الميدانيــة للتفتيــش الموقعــي ودراســة عــن عمليــات التفتيــش الموقعــي وإدارة الســجات الخاصــة بــه. 

وقــد صــدرت ورقــة المعلومــات رقــم 1563 فــي أيلول/ســبتمبر 2020 حــول هــذا المشــروع.

واصلــت األمانــة تنقيــح وثائــق نظــام إدارة الجــودة القائمــة المتعلقــة بالتفتيــش الموقعــي، إلــى جانــب 
القــدرات  بنــاء  تمريــن  اســتهال  لمرحلــة  التحضيــر  مــن  كجــزء   ،2020 عــام  فــي  جديــدة  وثائــق  صياغــة 
)BUE-L(. وعــاوة علــى ذلــك، بــدأ العمــل علــى تحديــث جميــع اســتمارات ونمــاذج نظــام إدارة الجــودة 

القائمــة المتعلقــة بالتفتيــش الموقعــي.

اســتمرت إدارة المكتبــة اإللكترونيــة للتفتيــش الموقعــي وصيانتهــا فــي عــام 2020. وبــدأ العمــل أيضــا 
علــى تحديــث المكتبــة اإللكترونيــة للتفتيــش الموقعــي وفــق أحــدث صيغــة مــن نظــام إدارة الوثائــق 
»Alfresco«. وُنقلــت مواقــع قســم المكتبــة اإللكترونيــة للتفتيــش الموقعــي إلــى نظــام إدارة الوثائــق 

ــة كجــزء مــن التحديــث. »Alfresco« ضمــن نظــام إدارة الجــودة التابــع لألمان

واصلــت األمانــة تقديــم المســاعدة التقنيــة واإلداريــة إلــى الفريــق العامــل بــاء فــي العمليــة التــي يضطلــع 
بهــا لوضــع مشــروع دليــل التشــغيل الخــاص بالتفتيــش الموقعــي. غيــر أن تقليــص برنامــج عمــل الفريــق 

العامــل بــاء أدى إلــى إحــراز تقــدم محــدود فــي وضــع مشــروع دليــل التشــغيل المذكــور.

 مشاريع خطة العمل

 نظام إدارة الجودة

 مكتبة التفتيش 
الموقعي اإللكترونية 
نة المحسَّ

 الدعم المقدم إلى الفريق 
العامل باء



ً
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أبرز األنشطة
مواصلة تطوير نظام إدارة الجودة وتوطيده	 
تعزيز أداة رصد األداء وتحسين مؤشرات األداء الرئيسية	 
إجراء تقييم تقني للتشغيل التدريجي لمركز البيانات الدولي وللتقدم 	 

المحرز في تفعيل قدرات التفتيش الموقعي

مقدمة
تسعى اللجنة، في جميع مراحل عملية إنشاء نظام التحقق بمقتضى المعاهدة، 

إلى تحقيق الفعالية والكفاءة واالستدامة ومراعاة احتياجات المتعاملين معها )أي 
عة ومراكز البيانات الوطنية( والتحسين المستمر. وهذا يتطلب تعزيز  الدول الموقِّ

ثقافة الجودة على نطاق المنظمة.

وُيعتبر التحسين المستمر أمرا أساسيا بالنسبة لنظام إدارة الجودة، وهو يضمن، إلى 
جانب الرصد والتقييم الصارمين لألداء، أن يكون المسعى نحو إنشاء نظام التحقق 

ممتثاًل لمقتضيات المعاهدة وبروتوكولها وإرشادات اللجنة ذات الصلة.
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اســُتكمل تقييــم التجربــة الرابعــة المؤلفــة مــن دورة مــن أربــع تجــارب تغطــي جميــع وظائــف مكونــات  التقييم
التشــغيل  ســياق  فــي  العالمــي  االتصــاالت  ومرفــق  الدولــي  البيانــات  ومركــز  الدولــي  الرصــد  نظــام 
ميــن مــن الــدول  التدريجــي لمركــز البيانــات الدولــي. وقــد نفــذ فريــق تقييــم خارجــي، يضــم ســبعة مقيِّ
عــة، التقييــم الشــامل لمســاعدة قســم إدارة الجــودة ورصــد األداء التابــع لألمانــة فــي إجــراء تقييــم  الموقِّ

شــامل للتجربــة وفــي إعــداد تقريــر التقييــم النهائــي.

وصــدر التقريــر المتعلــق بتقييــم التجربــة الرابعــة للتشــغيل التدريجــي لمركــز البيانــات الدولــي، وشــمل نتائــج 
ــَذ منهــا اختبــار واحــد  اختبــارات التحقــق، وعددهــا 24 اختبــارا، التــي ُأجريــت أثنــاء التجربــة الرابعــة، والتــي ُنفِّ
ــا فقــط وتمخضــت عــن 46 توصيــة لتحســين أداء النظــام  ــذت جزئيًّ بنجــاح. أمــا االختبــارات المتبقيــة، فقــد ُنفِّ

وإجراءاتــه ووثائقــه وقدراتــه علــى االختبــار.

تعزيــز  بهــدف  األربــع  التجــارب  تقييمــات دورة  لجميــع  اســتعراض شــامل  ُأجــري  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
منهجيــة التقييــم ونتائــج التقييــم والــدروس المســتفادة، اســتعدادا للتجــارب المقبلــة التــي ســتجرى كجــزء 

ــي. ــات الدول مــن التشــغيل التدريجــي لمركــز البيان

ــَم نظــام إدارة معلومــات التقييــم، المعــد مــن أجــل تماريــن بنــاء القــدرات المتعلقــة بالتفتيــش  وقــد ُصمِّ
الموقعــي، لتقييــم تماريــن التفتيــش الموقعــي فــي المســتقبل، اســتنادا إلــى الــدروس المســتفادة مــن 

التماريــن الســابقة.

 عدد الوثائق في مستودع نظام إدارة الجودة 

 توزيع وثائق نظام إدارة الجودة 

الوثائق الخاصة بكل محطة
]%37[ 984

سجالت التصديق
]%15[ 387

سجالت أخرى
]%14[ 381

التقارير
]%21[ 542

أخرى )POL، PLN، SOP، WIN، الخ( 
]%13[ 333
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 في األعلى: التطور الزمني لعتبات كشف الشدة على الصعيد العالمي.
في األسفل: التطور الزمني للنسبة المئوية لرقعة األرض اإلجمالية التي يمكن بشأنها اكتشاف أحداث شدة موجتها الداخلية تساوي 4,0 بمستوى ثقة قدره 90 في المائة.

ــن قســم إدارة الجــودة ورصــد األداء نهَجــه المتبــع فــي رصــد مواصلــة تطويــر قــدرات التفتيــش  رصد األداء حسَّ
الموقعــي، بمــا فــي ذلــك تنفيــذ خطــة عمــل التفتيــش الموقعــي، آخــذًا فــي اعتبــاره األهــداف المحــددة 

ــة وتنفيذهــا. ــاء قــدرات التفتيــش الموقعــي المقبل ــن بن ــر لتماري ــط التحضي فــي مخطَّ

ويجــري رســميا تتبــع تنفيــذ وإغــاق التوصيــات المنبثقــة عــن تجــارب التشــغيل التدريجــي الماضيــة لمركــز 
البيانــات الدولــي، كجــزء مــن عمليــة التحســين المســتمر لنظــام إدارة الجــودة المطبق علــى نظام التحقق.

والبيانــات  العمليــات  أداء  نوعيــة  رصــد  أجــل  مــن  األداء  عــن  اإلبــاغ  أداة  تحســين  األمانــة  وتواصــل 
والمنتجــات المتعلقــة بتطويــر نظــام التحقــق وتشــغيله المؤقــت. ويجــري تجديــد تكنولوجيــا أداة اإلبــاغ 

عــن األداء لضمــان اســتدامة قــدرة األمانــة علــى رصــد األداء فــي األمــد البعيــد.

 التقييم المستمر لقدرة الكشف العالمية للشبكة السيزمية خالل الفترة 
 2020-2004

 عدد المرافق التي حققت مستوى التوافر المستهدف للبيانات
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عتبات كشف الشدة على الصعيد العالمي

رقعة األرض المغطاة
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واصلــت األمانــة تطويــر نظامهــا الخــاص بــإدارة الجــودة، ممــا عــزز ثقافــة الجــودة لــدى موظفــي األمانــة  إدارة الجودة
ــز علــى نظــام التحقــق. ويوفــر نظــام  ــة تحســين مســتمرة مــع التركي ــذ عملي ــة تنفي وأســهم فــي مواصل
إدارة الوثائــق الخــاص بنظــام إدارة الجــودة إمكانيــة الوصــول بدقــة ألحــدث صيــغ الوثائــق المعتمــدة 
بعــد أن بــات يضــم أكثــر مــن 600 2 وثيقــة، وخصوصــا بعــد إنجــاز عــدد كبيــر مــن اإلجــراءات فــي عــام 2020.

ومــن أجــل مواصلــة توطيــد موثوقيــة بيانــات ومنتجــات نظــام التحقــق، يتعــاون قســم إدارة الجــودة 
ورصــد األداء مــع ُشــعب نظــام الرصــد الدولــي ومركــز البيانــات الدولــي والتفتيــش الموقعــي علــى 
 ،17025 ISO مواءمــة الممارســات الجاريــة فيمــا يتعلــق بإعــداد البيانــات والمنتجــات مــع متطلبــات المعيــار

حســب االقتضــاء.

والتوجــه صــوب تلبيــة احتياجــات الجهــات المتعاملــة مــع اللجنــة مبــدأ أساســي مــن مبــادئ نظــام إدارة 
الجــودة. ولذلــك، واصلــت اللجنــة إعطــاء أولويــة للتعقيبــات الــواردة مــن مراكــز البيانــات الوطنيــة، التــي 
تمثــل الجهــات الرئيســية التــي تســتعمل بيانــات األمانــة ومنتجاتهــا وخدماتهــا، وتشــجيع تلــك المراكــز على 
اإلســهام بنشــاط مــن خــال القنــوات المعتمــدة الســتعراض تنفيــذ توصياتهــا. وقــد أقيمــت صــات بيــن 
توصيــات مراكــز البيانــات الوطنيــة ونتائــج تجــارب مركــز البيانــات الدولــي، وســوف ُتســتخدم التجــارب التــي 
ُتجــرى فــي المســتقبل فــي إطــار التشــغيل التدريجــي لمركــز البيانــات الدولــي لدعــم االنتهــاء مــن تنفيــذ 

توصيات مراكز البيانات الوطنية. 
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ما زال العمل على الحد من 
التهديدات النووية، من 
خالل تدابير تعاونية لنزع 

السالح وعدم االنتشار ومراقبة 
األسلحة، أولوية ملحة.

السينا زيربو، األمين التنفيذي
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أبرز األنشطة
استمرار أنشطة تنمية القدرات 	 
ضمان إدماج العمل على بناء قدرات مراكز البيانات الوطنية في 	 

األنشطة المتعلقة بالسياسات والتواصل التثقيفي
مواصلة تطوير الفعاليات اإللكترونية والتعلم اإللكتروني 	 

مقدمة
عة دورات تدريبية وحلقات عمل بشأن التكنولوجيات  توفر اللجنة للدول الموقِّ

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

والقانونية والتقنية والعلمية التي تواجه المعاهدة ونظام التحقق الخاص بها.

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 

عة، مما  ن. وتعزز تلك األنشطة القدرات التقنية للدول الموقِّ ع وتحسُّ من توسُّ
ن جميع الجهات المعنية من المشاركة في تنفيذ المعاهدة ومن التمتع  يمكِّ

بالمنافع المدنية والعلمية التي تجنيها من وراء نظام التحقق الخاص بالمعاهدة.

وُتعَقد الدورات التدريبية بالحضور الشخصي في مقر اللجنة في فيينا وفي مواقع 
أخرى، وكثيرًا ما يكون ذلك بمساعدة من الدول المضيفة، وكذلك عن ُبعد عن 
ل برنامج بناء القدرات من خالل الميزانية العادية  طريق التداول بالفيديو. ويموَّ

للجنة ومن خالل التبرعات. وتستهدف جميع أنشطة التدريب مجموعة مختارة على 
لها المنصة التعليمية وغيرها من أنشطة  اًل، وتكمِّ نحو جيد، وتعرض مضمونًا مفصَّ

التواصل مع األوساط العلمية وأوساط المجتمع المدني األوسع.
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 األنشطة

 الدورات التدريبية 
وحلقات العمل لمركز 
البيانات الدولي ومراكز 
البيانات الوطنية

عــة طائفــة عريضــة مــن الــدورات التدريبيــة وحلقــات العمــل الراميــة إلــى  قدمــت اللجنــة للــدول الموقِّ
تدعيــم القــدرات فــي المجــاالت ذات الصلــة بالمعاهــدة. وتضمنــت أنشــطة تنميــة القــدرات أيضــا توفيــر 
ــن تلــك  أجهــزة حاســوبية وبرامجيــات لمراكــز البيانــات الوطنيــة، خاصــة فــي البلــدان الناميــة؛ ممــا يمكِّ
المراكــز مــن اســتخدام وتحليــل بيانــات نظــام الرصــد الدولــي ومنتجــات مركــز البيانــات الدولــي. كمــا أنهــا 

شــملت دورات تدريبيــة وحلقــات عمــل بشــأن مختلــف أنشــطة التفتيــش الموقعــي.

وبســبب جائحــة كوفيــد-19، ُأجــري العديــد مــن فعاليــات اللجنــة فــي مجــال تنميــة القــدرات عبــر اإلنترنــت 
تدريبيــة  دورات  وعقــد  توفيــر  مــن  اللجنــة  تمكنــت  بالفيديــو،  التــداول  خــال  ومــن   .2020 عــام  فــي 
واجتماعــات للخبــراء وحلقــات عمــل عبــر اإلنترنــت. ويجــري حاليــا حفــظ تســجيات هــذه الــدورات التدريبيــة 
ولألغــراض  المســتقبل  فــي  تدريبيــة  كمــواد  والســتخدامها  القــادم،  الجيــل  منهــا  ليســتفيد  التقنيــة 
المرجعيــة. وإضافــًة إلــى ذلــك، زاد عــدد الخبــراء المعنييــن بالمســائل العلميــة والتقنيــة المتعلقــة بنظــام 
التحقــق الذيــن يحضــرون حلقــات العمــل واجتماعــات الخبــراء زيــادة كبيــرة بســبب إمكانيــة المشــاركة عبــر 

اإلنترنــت، وإن كان الحفــاظ علــى المشــاركة النشــطة فيهــا يشــكل تحديــا.

اســتمرت أنشــطة تنميــة القــدرات المتكاملــة وأنشــطة التدريــب فــي عــام 2020، قــدر اإلمــكان، علــى الرغم 
مــن التحديــات غيــر المســبوقة التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19. وفــي عــام 2020، شــارك الموظفــون 
الفنيــون فــي مراكــز البيانــات الوطنيــة والخبــراء مــن الــدول الموقعــة فــي ســبع دورات تدريبيــة لفائــدة 
مراكــز البيانــات الوطنيــة )اثنتــان بالحضــور الشــخصي وخمــس عبــر اإلنترنــت(، وفــي سلســلة مــن الحلقــات 
الدراســية الشــبكية بشــأن برامجيات النويدات المشــعة. وعلى وجه الخصوص، ُنظمت أول دورة تدريبية 
لمراكــز البيانــات الوطنيــة للناطقيــن باللغــة العربيــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020 فــي البحــر األحمــر، مصــر. 
ونظمــت اللجنــة أيضــا ســتة اجتماعــات للخبــراء التقنييــن )عبــر اإلنترنــت( وسلســلة مــن الحلقــات الدراســية 

الشــبكية لفائــدة مشــغلي المحطــات.

وُعقــد االجتمــاع التقنــي عبــر اإلنترنــت بشــأن هندســة البرامجيــات الســيزمية والصوتيــة المائيــة ودون 
الســمعية فــي مركــز البيانــات الدولــي فــي الفتــرة مــن 22 إلــى 24 حزيران/يونيــه 2020. وركــز ذلــك االجتمــاع 
علــى الجهــود المبذولــة فــي المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع إعــادة هندســة عمليــات معالجــة البيانــات 
الســيزمية والصوتيــة المائيــة ودون الســمعية لــدى مركــز البيانــات الدولــي، وال ســيما: جهــود اســتعراض 
الحالــة الراهنــة لألعمــال، بمــا فــي ذلــك التحديثــات المرحليــة، ومناقشــة خطــة المشــروع، واألهــداف 
المرحليــة المتوقعــة، والنواتــج المحدثــة؛ وعــرض نتائــج األعمــال المنجــزة داخــل األمانــة بشــأن تهيئــة 
بيئــة االختبــار لنظــام الرصــد الجيوفيزيائــي؛ ووضــع خطــط تكامــل لنمائــط إضافيــة مثــل حزمــة البرامجيــات 

 دورة تدريبية لبناء قدرات مراكز البيانات الوطنية – 
الوصول إلى بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز 
البيانات الدولي وتحليل تلك البيانات والمنتجات، 27-9 

آذار/مارس 2020.
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 اجتماع تقني متخصص بشأن الصيانة الوقائية 
واالستباقية لنظام الرصد الدولي، 17-19 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2020.

DTK-PMCC؛ ومناقشــة المســائل التقنيــة والعلميــة الناشــئة عــن تقييــم وإدمــاج ونشــر نواتــج المرحلــة 
الثالثــة مــن مشــروع إعــادة الهندســة.

وُعقــدت سلســلة مــن الحلقــات الدراســية الشــبكية بشــأن »بنــاء قــدرات مراكــز البيانــات الوطنيــة: معالجــة 
بيانــات النويــدات المشــعة ومنتجــات برامجيــات النويــدات المشــعة« فــي الفتــرة مــن 28 أيلول/ســبتمبر 
إلــى 27 تشــرين األول/أكتوبــر 2020. واســتعرضت السلســلة التطــورات الجاريــة بشــأن برامجيــات النويــدات 
 RN المشــعة فــي مركــز البيانــات الدولــي، وُقدمــت خالهــا عــروض عمليــة الســتخدامات برامجيــات
Toolkit )تطبيقــة شــبكية لتحليــل الجســيمات واكتشــاف الغــازات الخاملــة فــي محطــات نظــام الرصــد 
المعنيــة  الواســعة  األوســاط  مــن  مشــاركا   188 وقــد حضرهــا   .GRANDSimو  iNSPIREو الدولــي( 
بالنويــدات المشــعة فــي المنظمــة. وكان الهــدف هــو تعزيــز قــدرة الــدول الموقعــة علــى المشــاركة فــي 
اســتخدام تكنولوجيــا النويــدات المشــعة فــي عمليــات التحقــق وتعزيــز اســتفادتها مــن بيانــات ومنتجــات 
نظــام الرصــد الدولــي فــي التطبيقــات المدنيــة والعلميــة وتعريــف المشــاركين بعــدة أدوات برامجيــة 

داخليــة خاصــة بالنويــدات المشــعة لاســتفادة منهــا فــي مراكــز البيانــات الوطنيــة.

وُعقــد االجتمــاع الخــاص بالخبــراء التقنييــن عبــر اإلنترنــت لمناقشــة جوانــب التقــدم فــي معالجــة بيانــات 
الشــكل الموجــي والدراســات الخاصــة بالشــكل الموجــي فــي الفتــرة مــن 19 إلــى 23 تشــرين األول/أكتوبــر 
عــة. وكان الهــدف مــن اجتمــاع الخبــراء التقنييــن هــذا  2020. وحضــر االجتمــاع 92 مشــاركًا مــن 35 دولــة موقِّ
َس الجــزء األول مــن االجتمــاع الستكشــاف التطــورات الحاصلــة فــي مجــال معالجــة  مزدوجــا. فقــد ُكــرِّ
ــن عمليــات معالجــة هــذه البيانــات بمركــز البيانــات الدولــي،  بيانــات الشــكل الموجــي التــي يمكــن أن تحسِّ
ــَص الجــزء الثانــي مــن االجتمــاع  بمــا فــي ذلــك أدوات ومنهجيــات االختبــار والتحقــق مــن الصاحيــة. وُخصِّ

لمناقشــة الدراســات الخاصــة ببيانــات الشــكل الموجــي وتحاليــل الخبــراء التقنيــة لهــا. 

ــة، التــي  ــراء التقني ــر اإلنترنــت بشــأن الدراســات الخاصــة وتحاليــل الخب ــراء التقنييــن عب وعقــد اجتمــاع للخب
تســتخدم أســاليب رصــد النويــدات المشــعة ونمذجــة االنتقــال فــي الهــواء، فــي الفتــرة مــن 19 إلــى 23 
عــة. وكان الهــدف منــه هــو  تشــرين األول/أكتوبــر 2020. وحضــر االجتمــاع 64 مشــاركا مــن 23 دولــة موقِّ
اســتعراض الوســائل التــي قــد تكــون مناســبة للدراســات الخاصــة وتحاليــل الخبــراء التقنيــة واستكشــاف 
االســتعماالت الممكنــة لمختلــف البيانــات غيــر المســتمدة مــن نظــام الرصــد الدولــي فــي التقاريــر الخاصــة 
بالطرائــق التــي تطلبهــا الــدول والتقــدم فــي تحقيــق التفاهــم المشــترك حــول اإلجــراءات واألســاليب 

الواجــب تطويرهــا.

وُعقــد اجتمــاع تقنــي متخصــص عبــر اإلنترنــت بشــأن الصيانــة الوقائيــة واالســتباقية لنظــام الرصــد الدولــي 
فــي الفتــرة مــن 17 إلــى 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020. وحضــر االجتمــاع 168 مشــاركا مــن 46 دولــة 
عــة واألمانــة. وكان الهــدف مــن االجتمــاع التقنــي المتخصــص توفيــر منصــة لعــرض تدابيــر وأدوات  موقِّ
يمكــن اســتخدامها لتعزيــز أعمــال الرصــد واســتدامة نظــام الرصــد الدولــي، وذلــك مــن جهــة باالســتفادة 
مــن أحــدث التطــورات فــي مجــال رصــد حالــة الصاحيــة للتشــغيل واألدوات المتاحــة لمشــغلي المحطــات 
وموظفــي مراكــز البيانــات الوطنيــة والمتعاقديــن وموظفــي األمانــة، وال ســيما األدوات المتعلقــة 
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باإلخطــار والتحليــل التنبــؤي، ومــن جهــة أخــرى بتعزيــز إمكانــات اســتدامة شــبكة محطــات نظــام الرصــد 
الدولــي فــي مجــاالت مــن قبيــل تقييــس المعــدات. 

الدولــي بســبب  الرصــد  التقنــي لفائــدة مشــغلي محطــات نظــام  التدريــب  تأجيــل  والحظــت األمانــة 
جائحــة كوفيــد-19، وواصلــت العمــل مــع مشــغلي المحطــات مــن خــال سلســلة مــن الحلقــات الدراســية 
الشــبكية. وكان الهــدف مــن هــذه الحلقــات الدراســية جمــع أولئــك المشــغلين مــن أجــل تيســير التفاعــل 

مــع األمانــة فيمــا يتعلــق بالمســائل المتصلــة بتشــغيل مرافــق نظــام الرصــد الدولــي وصيانتهــا. 

ــذ بموجــب القــرار الســابع لمجلــس االتحــاد  ــع بهــا ضمــن المشــروع المنفَّ وتواصلــت األنشــطة المضطَل
األوروبــي لدعــم بنــاء القــدرات فــي مناطــق أفريقيــا وجنــوب شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ والشــرق 

األقصــى والشــرق األوســط وجنــوب آســيا. 

واشــترت األمانــة ثمانــي مجموعــات مــن معــدات نظــام بنــاء القــدرات الجديــدة فــي عــام 2020، وبــدئ 
فــي تســليمها إلــى مراكــز البيانــات الوطنيــة وفقــا للطلبــات الــواردة. وجــرى شــراء ســت مــن المجموعــات 
الثمانــي مــن نظــام بنــاء القــدرات باســتخدام تمويــل بموجــب القــرار الســابع لمجلــس االتحــاد األوروبــي. 
ونظــرا للقيــود المفروضــة علــى الســفر بســبب جائحــة كوفيــد-19، ُأخــذ بإجــراء تركيــب عــن بعــد فيمــا يخــص 
بــت بالفعــل  ــاء القــدرات لمســاعدة مراكــز البيانــات الوطنيــة فــي تشــغيل النظــم الجديــدة. وُركِّ نظــام بن
َم نظامــان إلــى مراكــز البيانــات الوطنيــة  ثــاث مجموعــات بنجــاح بمســاعدة عــن بعــد مــن األمانــة. وُســلِّ

التــي يعمــل موظفوهــا علــى إعــداد المعــدات. 

وُشــحنت مجموعتــان إضافيتــان مــن نظــام بنــاء القــدرات جــرى شــراؤهما بموجــب القــرار الخامــس لمجلس 
االتحــاد األوروبــي إلــى مراكــز البيانــات الوطنيــة لتحــل محــل النظــم المتقادمــة. وأجريــت عمليــات التركيــب 

الخاصــة بهمــا بمســاعدة األمانــة المقدمــة موقعيــا وعــن بعــد.

مــت فــي مراكــز البيانــات الوطنيــة بشــأن  والتحــق نحــو 50 مشــاركا بــدورة التعلــم اإللكترونــي التــي نظِّ
الوصــول إلــى بيانــات نظــام الرصــد الدولــي ومنتجــات مركــز البيانــات الدولــي واســتخدامها فــي عــام 2020.

 تركيب نظام لبناء القدرات في أفغانستان.
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 الدورات التدريبية 
وحلقات العمل 
في مجال التفتيش 
الموقعي

 مشاركة الخبراء من 
البلدان النامية

التدريبيــة  المناهــج  لوضــع  أساســا  الموقعــي مصممــة  التفتيــش  لمفتشــي  الثالثــة  التدريبيــة  الــدورة 
لانتفــاع بهــا بعــد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ وللتحقــق مــن صحــة تلــك المناهــج التدريبيــة. وهــي 
عــة. وأدت  تســهم أيضــا فــي بنــاء المعرفــة بتقنيــات التحقــق مــن التفتيــش الموقعــي لــدى الــدول الموقِّ
جائحــة كوفيــد-19 إلــى تأجيــل تنظيــم آخــر نشــاطين مــن أنشــطة التفتيــش الموقعــي التــي كان مــن المقــرر 
تنظيمهــا فــي تلــك الفتــرة فــي إطــار الجولــة الثالثــة للتدريــب علــى أعمــال التفتيــش الموقعــي، وهمــا: 
ــرات الميدانيــة المعنيــة بعمليــات التفتيــش الموقعــي، ودورة  دورة التعريــف بالجيــل التالــي مــن المختب
مهــارات القيــادة. وقــد فرضــت الجائحــة تحــواًل مــن نهــج التعلــم المختلــط إلــى نمــوذج تعليمــي منظــم 
بأكملــه عبــر اإلنترنــت، وجــرى التحضيــر لتقديــم دورات للتعلــم عــن بعــد فــي الفصليــن الثانــي والثالــث مــن 

عــام 2021. 

وبعــد أن الحظــت األمانــة وجــود فجــوة فــي جــدول التدريــب بســبب تأجيــل تماريــن بنــاء القــدرات، عملــت 
علــى مداومــة التواصــل مــع المتدربيــن مــن المفتشــين المعاونيــن مــن جميــع جــوالت التدريــب مــن خــال 
تقديــم سلســلة شــهرية مــن الحلقــات الدراســية الشــبكية علــى مــدار الفتــرة مــن تموز/يوليــه 2020 إلــى 
آذار/مــارس 2021. وتتنــاول تلــك الحلقــات الدراســية الشــبكية مواضيــع التدريــب علــى التفتيــش الموقعــي، 
ويجــري تغييــر تلــك المواضيــع شــهريا بهــدف تجديــد معلومــات المتدربيــن وإبقائهــم علــى درايــة بمواضيــع 
التفتيــش الموقعــي مــن خــال التدريــب عــن ُبعــد. وبحلــول كانــون األول/ديســمبر 2020، ُعقــدت أربــع 
حلقــات دراســية شــبكية فيمــا يخــص التفتيــش الموقعــي بلــغ إجمالــي المشــاركين فيهــا 488 مفتشــا 

عــة. معاونــا يمثلــون 56 دولــة موقِّ

ــة بســبب  ــر اإلنترنــت فــي األشــهر المقبل ــادة الطلــب علــى التدريــب عــن بعــد والتدريــس عب وتحســبا لزي
جائحــة كوفيــد-19، ُعقــدت عبــر اإلنترنــت دورة تدريبيــة للمدربيــن علــى نطــاق األمانــة تركــز علــى تصميــم 
وتقديــم التدريــب عبــر اإلنترنــت، وذلــك فــي الفتــرة مــن تموز/يوليــه إلــى آب/أغســطس 2020. وشــارك 35 
مــن مقدمــي التدريــب والخبــراء المتخصصيــن مــن جميــع ُشــعب األمانــة فــي دورة تدريبيــة علــى اإلنترنــت 
بالكامــل لمــدة ســتة أســابيع قدمــت أفضــل الممارســات واإلرشــادات بشــأن تصميــم وتنفيــذ التدريــب 

الرقمــي والتدريــب عبــر اإلنترنــت.

وكان قــد ُأطلــق فــي أيلول/ســبتمبر 2018 نظــام إلكترونــي قائــم علــى منصــة ســحابية للتدريــب عــن ُبعــد 
علــى وظائــف فريــق التفتيــش ونظــام إدارة المعلومــات الجغرافيــة المكانيــة للتفتيــش الموقعــي 2018، 

وواصــل ذلــك النظــام فــي عــام 2020 تقديــم الدعــم ألنشــطة الجولــة التدريبيــة الثالثــة.

وفــي الفتــرة مــن آذار/مــارس إلــى نيســان/أبريل 2020، ُقدمــت دورة دراســية علــى اإلنترنــت بالكامــل إلــى 
جميــع المفتشــين المعاونيــن المدرجيــن فــي القائمــة مــن جميــع الــدورات التدريبيــة، باســتخدام منصــة 
المؤتمــرات علــى اإلنترنــت WebEx التابعــة لألمانــة. وأتــاح إدمــاج محــاكاة البيانــات الجغرافيــة المكانيــة 
فــي منصــة التدريــب عــن ُبعــد هــذه توفيــر ســيناريو تدريبــي تفاعلــي يتضمــن مفهومــا بالــغ األهميــة 
لوظائــف فريــق التفتيــش مثــل تحديثــات منطــق البحــث واقتــراح البعثــات وترتيبهــا حســب األولويــة، بمــا 
ــن المتدربيــن مــن اتخــاذ خطــوات عملياتيــة بتقنيــات افتراضيــة مثــل عقــد اجتماعــات أفرقــة التفتيــش  يمكِّ
وتضييــق مناطــق البحــث. وكان ذلــك أول عمليــة نشــر عبــر اإلنترنــت لهــذا النظــام التدريبــي الــذي يحاكــي 
دورة العمليــات اليوميــة لفــرادى المفتشــين ويســتخدم نمــاذج محــاكاة البيانــات إلجــراء بعثــات ميدانيــة 

افتراضيــة.

واصلــت اللجنــة تنفيــذ مشــروع تســهيل مشــاركة خبــراء مــن البلــدان الناميــة فــي اجتماعاتهــا التقنيــة 
الرســمية. ويرمــي هــذا المشــروع إلــى تعزيــز طابــع اللجنــة العالمــي وبنــاء القــدرات فــي البلــدان الناميــة. 
CTBT/( 2020 ــر ــر ســنوي مفصــل عــن حالــة تنفيــذ المشــروع فــي تشــرين الثاني/نوفمب وقــد صــدر تقري

PTS/INF.1568(. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، مــددت اللجنــة المشــروع لفتــرة ثــاث ســنوات 
أخــرى )2019-2021(، رهنــًا بتوافــر أمــوال كافيــة مــن التبرعــات. 

وفــي عــام 2020، دعــم المشــروع مشــاركة خبــراء مــن 11 دولــة، هــي: أوزبكســتان، جنــوب أفريقيــا، ســري 
النــكا، الســودان، شــيلي، كوســتاريكا، ليبيــا، المكســيك، ناميبيــا، نيبــال، النيجــر. وشــارك هــؤالء الخبــراء فــي 
دورتــْي الفريــق العامــل بــاء الثانيــة والخمســين والثالثــة والخمســين، بمــا فــي ذلــك االجتماعــات الرســمية 
واجتماعــات أفرقــة الخبــراء. كمــا اســتفادوا مــن المناقشــات التقنيــة مــع األمانــة بشــأن المســائل الرئيســية 

المتصلــة بالتحقــق.

وقــدم هــذا المشــروع منــذ إنشــائه فــي عــام 2007 الدعــم إلــى 54 خبيــرًا مــن 40 دولــة، منهــا 12 فــي 
أفريقيــا )إثيوبيــا وبوركينــا فاســو وتونــس والجزائــر وجنــوب أفريقيــا والســودان وكينيــا وليبيــا ومدغشــقر 
والمغــرب وناميبيــا والنيجــر(، ودولــة واحــدة فــي أوروبــا الشــرقية )ألبانيــا(، و10 دول فــي أمريــكا الاتينيــة 
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والكاريب ــي )األرجنتيــن وإكــوادور وباراغــواي والبرازيــل وبوليفيــا وبيــرو والجمهوريــة الدومينيكيــة وشــيلي 
وكوســتاريكا والمكســيك(، و7 دول فــي الشــرق األوســط وجنــوب آســيا )األردن وأوزبكســتان وســري 
النــكا والعــراق وقيرغيزســتان ونيبــال واليمــن(، و10 دول فــي جنــوب شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ 
ــام  ــو والفلبيــن وفييــت ن ــدة وتايلنــد وســاموا وفانوات ــا الجدي ــوا غيني والشــرق األقصــى )إندونيســيا وباب
وماليزيــا ومنغوليــا وميانمــار(. ومــن بيــن الخبــراء الذيــن حصلــوا علــى دعــم 18 خبيــرة. وتنتمــي عشــر مــن 

ا أو كانــت تنتمــي إليهــا. هــذه الــدول إلــى فئــة أقــل البلــدان نمــوًّ

والصيــن  وألمانيــا  وأســتراليا  األوروبــي  االتحــاد  مــن  الــواردة  التبرعــات  اســُتخدمت   ،2020 عــام  وفــي 
ــَل بعــض هــذه األمــوال إلــى عــام 2021. وتواصــل اللجنــة ســعيها  وكازاخســتان لتمويــل المشــروع، وُرحِّ

للحصــول علــى تبرعــات إضافيــة لضمــان االســتدامة الماليــة لهــذا المشــروع.
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إن بناء القدرات في جميع 
المجالت المتصلة بمعاهدة 

الحظر الشامل للتجارب 
النووية يكفل استمرارية 

جدوى تلك المعاهدة.
السينا زيربو، األمين التنفيذي



ً
سابعا

أنشطة التواصل
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أبرز األنشطة
تزايد المشاركة الرفيعة المستوى مع الدول وأنشطة التوعية 	 

النشطة للشباب
وضع استراتيجية شاملة للتواصل مع الجمهور ووسائل اإلعالم 	 
زيادة األنشطة االفتراضية في مجال التواصل 	 

مقدمة
تهدف أنشطة التواصل التي تضطلع بها اللجنة إلى التشجيع على توقيع المعاهدة 
والتصديق عليها، وتعزيز فهم أهدافها ومبادئها ونظام التحقق الخاص بها، وتعزيز 

فهم وظائف اللجنة، وترويج التطبيقات المدنية والعلمية لتكنولوجيات التحقق. 
وتتطلب تلك األنشطة التفاعل مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات 

األكاديمية ووسائط اإلعالم وعامة الجمهور. 
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 صوب بدء نفاذ 
المعاهدة وعالميتها

 فريق الشخصيات 
البارزة وفريق شباب 
المنظمة

ــة المدرجــة فــي مرفقهــا الثانــي، وهــي  ق عليهــا الـــ44 دول ــز النفــاذ عندمــا تصــدِّ ســتدخل المعاهــدة حي
ا فــي المرحلــة النهائيــة مــن المفاوضــات بشــأن المعاهــدة فــي مؤتمــر نــزع  الــدول التــي شــاركت رســميًّ
الســاح المعقــود فــي عــام 1996 وكانــت تمتلــك فــي ذلــك الحيــن مفاعــات طاقــة نوويــة أو مفاعــات 

ق علــى المعاهــدة حتــى اآلن ثمانــي دول مــن تلــك الــدول الـــ44. أبحــاث نوويــة. ولــم تصــدِّ

عــة علــى المعاهــدة 184 دولــة، وعــدد  وحتــى 31 كانــون األول/ديســمبر 2020، بلــغ عــدد الــدول الموقِّ
ــة مدرجــة فــي المرفــق الثانــي للمعاهــدة.  ــة، منهــا 36 دول قــة عليهــا 168 دول الــدول المصدِّ

وعلــى الرغــم مــن عــدم تصديــق دول المرفــق الثانــي الثمانــي المتبقيــة علــى المعاهــدة، فإنــه ُينظــر 
بالفعــل إلــى المعاهــدة علــى نطــاق واســع علــى أنهــا صــك فعــال لألمــن الجماعــي ودعامــة مهمــة مــن 
دعائــم نظــام عــدم االنتشــار النــووي ونــزع الســاح النــووي. وفــي عــام 2020، اســتمر الدعــم السياســي 
بأهميــة  التنويــه  ذلــك  علــى  وقــد دل  اللجنــة.  ولجهــود  نفاذهــا  ببــدء  وللتعجيــل  للمعاهــدة  القــوي 
المعاهــدة فــي العديــد مــن األحــداث الرفيعــة المســتوى ومــن جانــب العديــد مــن كبــار المســؤولين 

الحكومييــن والقــادة غيــر الحكومييــن. 

وشــارك عــدد متزايــد مــن الــدول وصانعــي القــرار الرئيســيين والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وممثلــي 
علــى  التصديــق  مــن عمليــات  المزيــد  اجتــذاب  إلــى  الراميــة  األنشــطة  فــي  المدنــي  المجتمــع  دوائــر 
المعاهــدة، بمــا فــي ذلــك مــن جانــب بقيــة دول المرفــق الثانــي. وأجــرت اللجنــة مشــاورات مــع العديــد 

عهــا بعــد.  ق علــى المعاهــدة بعــد أو لــم توقِّ مــن الــدول التــي لــم تصــدِّ

أنشــأ األميــن التنفيــذي فــي عــام 2013 فريــق الشــخصيات البــارزة مــن أجــل الدفــع قدمــًا بعمليــة بــدء نفــاذ 
المعاهــدة. ويبحــث الفريــق التطــورات السياســية والتقنيــة ذات الصلــة بالمعاهــدة، ويحــدد اإلجــراءات 

الملموســة والمبــادرات الجديــدة التــي يمكــن استكشــافها للتعجيــل ببــدء نفــاذ المعاهــدة. 

وقــد أكــد أعضــاء فــي هــذا الفريــق مــن جديــد »التزامهــم الثابــت« بتعزيــز المعاهــدة بوصفهــا دعامــة مــن 
دعائــم الهيــكل العالمــي لعــدم االنتشــار ونــزع الســاح.

وشــارك أعضــاء الفريــق بنشــاط فــي أنشــطة مــن شــأنها تعزيــز إبــراز معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
النوويــة فــي االجتماعــات والمحافــل الدوليــة. وقــد نشــروا مقــاالت وأعمــدة رأي دعمــا للمعاهــدة. 
وعلــى الرغــم مــن غيــاب االجتماعــات المنتظمــة، اســتخدم عــدة أعضــاء فــي الفريــق وســائل افتراضيــة 
أخــرى لاتصــال الوثيــق باللجنــة. وقــدم الفريــق عــددا مــن المقترحــات بشــأن الحالــة الصعبــة التــي تشــكلها 
جائحــة كوفيــد-19، والتدابيــر الطارئــة المحتملــة. وأعــرب الفريــق أيضــا عــن تقديــره لعمــل األمانــة فــي إبقاء 
نظــام التحقــق قيــد التشــغيل، وســلطوا الضــوء علــى الــدروس المســتفادة. وأصــدر أحــد أعضــاء الفريــق 

منشــورا عــن كيفيــة اســتخدام نظــام التحقــق كمثــال لتصميــم نظــام لإلنــذار المبكــر ضــد الجوائــح. 

وبعــد عشــرين عامــًا علــى فتــح بــاب التوقيــع علــى المعاهــدة، بــات مــن الواضــح أنَّ دخــول المعاهــدة حيــز 
النفــاذ وتنفيذهــا ســيكونان فــي أيــدي الجيــل القــادم مــن القــادة وصانعــي السياســات. ولذلــك، فقــد 

ُأنشــئ فريــق شــباب المنظمــة فــي عــام 2016.

وتتمثــل أهــداف فريــق شــباب المنظمــة فــي تنشــيط المناقشــة حــول المعاهــدة فيمــا بيــن صانعــي 
القــرار واألوســاط األكاديميــة والطــاب والخبــراء المتخصصيــن ووســائل اإلعــام؛ والتوعيــة بأهميــة حظــر 
ــاء أســاس لنقــل المعرفــة إلــى جيــل الشــباب؛ واســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة  ــة؛ وبن التجــارب النووي
فــي جهــود الترويــج للمعاهــدة )وســائل التواصــل االجتماعــي والتصــور الرقمــي والوســائل التفاعليــة 

إليصــال المعلومــات(؛ وإدراج المعاهــدة فــي جــدول األعمــال العالمــي. 

ــن يعملــون فــي مجــاالت متعلقــة  والفريــق مفتــوح النضمــام جميــع الطــاب والمهنييــن الشــباب الذي
بتحقيــق الســام واألمــن علــى الصعيــد العالمــي والمشــاركة بنشــاط فــي الترويــج للمعاهــدة ونظــام 

التحقــق الخــاص بهــا. 

ومنــذ بــدء عمــل فريــق شــباب المنظمــة فــي عــام 2016، زاد عــدد أعضائــه ليصــل إلــى أكثــر مــن 990 
عضــوا. وينتمــي عــدد كبيــر مــن أعضائــه إلــى الــدول الــواردة فــي المرفــق الثانــي التــي يلــزم تصديقهــا علــى 

المعاهــدة لكــي تدخــل حيــز النفــاذ.

وحيــث إن نــدوة دبلوماســية العلــوم لعــام 2020 قــد تأجلــت بســبب جائحــة كوفيــد-19، انتقــل عمــل 
فريــق شــباب المنظمــة إلــى شــكل إلكترونــي. ونظــم الفريــق 11 حلقــة دراســية شــبكية جمعــت أكثــر مــن 
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 األمين التنفيذي، السينا زيربو ووزير المناجم 
والجيولوجيا في جمهورية أفريقيا الوسطى، ليوبولد 

مبولي فاتران.

 التفاعل مع الدول 

290 1 مشــاركا. ونظمــت فرقــة العمــل التابعــة لفريــق شــباب المنظمــة، بالتعــاون مــع شــعبة التفتيــش 
الموقعــي، أول تمرينــات منضديــة عبــر اإلنترنــت علــى اإلطــاق. وشــملت المبــادرات األخــرى حــوارا بيــن 

األجيــال وأنشــطة للتواصــل تقيــم جســورا مــع المنظمــات األخــرى التــي يقودهــا الشــباب.

اســتمرت اللجنــة فــي بــذل جهودهــا مــن أجــل تيســير إنشــاء نظــام التحقــق وتعزيــز المشــاركة فــي أعمالهــا. 
وواظبــت أيضــًا علــى الحــوار مــع الــدول مــن خــال إجــراء اتصــاالت ثنائيــة فــي العواصــم ومــن خــال 
التفاعــل مــع البعثــات الدائمــة فــي برليــن وجنيــف وفيينــا ونيويــورك. وانصــب التركيــز الرئيســي فــي هــذا 
ق  ــع أو تصــدِّ التفاعــل علــى الــدول التــي تســتضيف مرافــق نظــام الرصــد الدولــي والــدول التــي لــم توقِّ

بعــد علــى المعاهــدة، خاصــة الــدول المدرجــة فــي المرفــق الثانــي.

الترويــج  أجــل  مــن  الــدول  مــع  المســتوى  الرفيــع  االســتباقي  تواصلــه  مــن  التنفيــذي  األميــن  وزاد 
للمعاهــدة، وتعزيــز دخولهــا حيــز النفــاذ واالنضمــام العالمــي إليهــا، والترويــج الســتخدام تكنولوجيــات 

البيانــات.  ومنتجــات  التحقــق 

وشــارك األميــن التنفيــذي فــي عــدة اجتماعــات ثنائيــة وأحــداث أخــرى رفيعــة المســتوى التقــى خالهــا 
بعــدة رؤســاء دول وحكومــات. وكان مــن بيــن هــؤالء رئيــس أرمينيــا، ورئيــس بوركينــا فاســو، ورئيــس وزراء 

جمهوريــة أفريقيــا الوســطى، ورئيــس فرنســا، ورئيــس كازاخســتان.

عة. وتعزيزا للمشاركة البرلمانية، تواصل األمين التنفيذي مع عدد من البرلمانيين من الدول الموقِّ

ــا وكذلــك فــي االجتماعــات  ــاء زياراتــه ومشــاركاته الدوليــة فــي فيين وتفاعــل األميــن التنفيــذي أيضــًا أثن
عــة ودول تتمتــع بصفــة مراقــب.  المعقــودة عبــر اإلنترنــت مــع عــدة وزراء خارجيــة ووزراء آخريــن لــدول موقِّ
وكان مــن بينهــم وزراء خارجيــة االتحــاد الروســي وأرمينيــا وبلجيــكا والبوســنة والهرســك وتركمانســتان 

والجزائــر وجمهوريــة كوريــا والصيــن وفنلنــدا وهولنــدا. 

واضطلــع األميــن التنفيــذي ببعثــة إلــى جمهوريــة غانــا فــي الفتــرة مــن 3 إلــى 6 آذار/مــارس 2020 إللقــاء 
كلمــة فــي حلقــة عمــل إقليميــة بشــأن تعزيــز نظــام معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة والتواصــل 

مــع المجتمــع المدنــي. 

 ،2020 آذار/مــارس   10 إلــى   6 مــن  الفتــرة  وفــي 
جمهوريــة  إلــى  ببعثــة  التنفيــذي  األميــن  اضطلــع 
الــوزراء،  برئيــس  خالهــا  التقــى  الوســطى  أفريقيــا 
ووزيــر المناجــم والجيولوجيــا، ووزيــرة البحــث العلمــي 

التكنولوجــي. واالبتــكار 

التنفيــذي  األميــن  عقــد   ،2020 أيار/مايــو   13 وفــي 
تركمانســتان. خارجيــة  وزيــر  مــع  بعــد  عــن  اجتماعــا 

وفــي 9 تموز/يوليــه 2020، شــارك األميــن التنفيــذي 
نــدوة وزاريــة شــبكية اســتضافها وزيــر خارجيــة  فــي 
هولنــدا ووزيــر الخارجيــة والدفــاع فــي بلجيــكا ووزيــر 
للشــؤون  االتحــادي  الدولــة  ووزيــر  فنلنــدا  خارجيــة 

أللمانيــا. الخارجيــة 

وفــي 6 آب/أغســطس 2020، أدلــى األميــن التنفيــذي 
ببيــان عــن طريــق الفيديــو بمناســبة الذكــرى الســنوية 
الخامســة والســبعين لقصــف هيروشــيما وناكازاكــي 

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

واصلــت اللجنــة االســتفادة مــن المؤتمــرات العالميــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة وغيرهــا من التجمعات 
مــن أجــل تعزيــز فهــم المعاهــدة والدفــع قدمــًا صــوب دخولهــا حيــز النفــاذ وبنــاء نظــام التحقق. 

وخــال تلــك االجتماعــات والمؤتمــرات، تواصــل األميــن التنفيــذي مــع عــدد مــن رؤســاء المنظمــات 
الدوليــة واإلقليميــة وغيرهــم مــن كبــار المســؤولين.

وعلــى هامــش مؤتمــر ميونيــخ األمنــي، المنعقــد فــي ألمانيــا فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 16 شــباط/فبراير 
2020، التقــى األميــن التنفيــذي برئيــس فرنســا، ورئيــس جمهوريــة كازاخســتان، ورئيــس جمهوريــة أرمينيــا، 
ورئيــس وزراء كنــدا، ومستشــار جمهوريــة النمســا، ووزيــر خارجيــة الصيــن، ووزيــر خارجيــة االتحــاد الروســي، 
ورئيســة مجلــس النــواب فــي الواليــات المتحــدة، ووزيــرة الدولــة االتحاديــة للشــؤون الخارجيــة أللمانيــا.

وفــي 29 نيســان/أبريل 2020، شــارك األميــن التنفيــذي فــي حــوار عــن بعــد نظمتــه الجامعــة الدوليــة 
للعلــوم اإلنســانية والتنميــة فــي تركمانســتان. 

وفــي 13 أيار/مايــو 2020، وفــي ســياق حلقــة دراســية وزاريــة علــى اإلنترنــت، تواصــل األميــن التنفيــذي مــع 
وكيلــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة والممثلــة الســامية لشــؤون نــزع الســاح. 

وفــي 12 آب/أغســطس 2020، افتتــح األميــن التنفيــذي نــدوة مشــتركة بيــن المنظمــات الكائنــة فــي مركــز 
فيينــا الدولــي لاحتفــال باليــوم الدولــي للشــباب بكلمــة عبــر الفيديــو. 

وفــي 26 آب/أغســطس 2020، خاطــب األميــن التنفيــذي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــن بعــد فــي 
ســياق اليــوم الدولــي لمناهضــة التجــارب النوويــة.

وكجــزء مــن منتــدى ألبــاخ األوروبــي، شــارك األميــن التنفيــذي فــي حلقــة نقاشــية ُعقــدت عــن بعــد فــي 
29 آب/أغســطس 2020 وضمــت وزيــر خارجيــة الجزائــر ورئيســة فنلنــدا الســابقة.

واســتضافت منظمــة معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة حلقــة دراســية شــبكية لفريــق شــباب 
المنظمــة بعنــوان »األمــم المتحــدة فــي عامهــا الخامــس والســبعين: إســماع صــوت الشــباب« فــي 10 
أيلول/ســبتمبر 2020 مــع وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة والمستشــار الخــاص المعنــي بالتحضيــرات 

لاحتفــال بالذكــرى الخامســة والســبعين لألمــم المتحــدة. 

واســتضافت المنظمــة فــي 6 تشــرين األول/أكتوبــر 2020 مناقشــة ضمــن حلقــة دراســية شــبكية بشــأن 
»معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة والمؤتمــر االســتعراضي العاشــر لمعاهــدة عــدم انتشــار 
األســلحة النوويــة«. وألقــى كل مــن األميــن التنفيــذي ووكيلــة األميــن العــام والممثلــة الســامية لشــؤون 
نــزع الســاح كلمــة افتتاحيــة. وضمــت حلقــة النقــاش نائــب مفــوض الحكومــة االتحاديــة لشــؤون نــزع 
السياســة  لشــؤون  االتحاديــة أللمانيــا  الخارجيــة  لــوزارة  الخــاص  والممثــل  األســلحة  وتحديــد  الســاح 
ــة الخاصــة لاتحــاد األوروبــي لشــؤون عــدم االنتشــار  الخارجيــة الســيبرانية واألمــن الســيبراني، والمبعوث

 األمين التنفيذي، السينا زيربو مع الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، ورئيسة مجلس النواب في الواليات 

المتحدة، نانسي بيلوزي، في مؤتمر ميونخ األمني.
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ونــزع الســاح، والممثــل الدائــم ألســتراليا لــدى األمــم المتحــدة، والرئيــس المعيــن للمؤتمــر االســتعراضي 
العاشــر لمعاهــدة عــدم االنتشــار.

وفــي 10 تشــرين األول/أكتوبــر 2020، ألقــى األميــن التنفيــذي كلمــة عــن بعــد أمــام مؤتمــر قمــة العقــول 
فــي أرمينيــا. 

وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، شارك األمين التنفيذي في االجتماع االفتراضي لنادي أستانا. 

وحضــر األميــن التنفيــذي عــن بعــد أيضــا منتــدى هاليفاكــس لألمــن الدولــي الــذي ُعقــد فــي الواليــات 
ــه كلمــة.  ــر 2020، وألقــى في ــة فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمب المتحــدة األمريكي

كمــا حضــر األميــن التنفيــذي عــدة مؤتمــرات واجتماعــات وحلقــات دراســية أخــرى ألقــى خالهــا كلمــات 
رئيســية أو شــارك خالهــا فــي حلقــات نقــاش أو مناقشــات بشــأن المعاهــدة. وخــال تلــك المؤتمــرات 
واالجتماعــات والحلقــات الدراســية حــول العالــم وفــي االجتماعــات المعقــودة فــي فيينــا، تواصــل األميــن 
التنفيــذي مــع عــدد مــن الشــخصيات البــارزة مــن األوســاط األكاديميــة والمؤسســات الفكريــة الرائــدة 

والكيانــات غيــر الحكوميــة األخــرى.

اإلنترنــت. وعلــى  عبــر  االتصــال  أهميــة  تعاظــم  إلــى  عــن جائحــة كوفيــد-19  الناجمــة  القيــود  أدت 
)وال   2020 عــام  فــي  المقــرر عقدهــا  الرئيســية  األحــداث  مــن  العديــد  إلغــاء  أو  تأجيــل  مــن  الرغــم 
العلــوم(،  دبلوماســية  ونــدوة  االنتشــار  عــدم  لمعاهــدة  العاشــر  االســتعراضي  المؤتمــر  ســيما 
العــام للمنظمــة  الشــبكي  الموقــع  المنشــورة فــي  المواضيــع  فقــد حرصــت األمانــة علــى جــودة 
ويوتيــوب وفليكــر(. كمــا وفــرت  )تويتــر وفيســبوك  االجتماعــي  التواصــل  علــى مواقــع  وقنواتهــا 
تغطيــة واســعة النطــاق علــى وســائل التواصــل االجتماعــي لمداخــات األميــن التنفيــذي وغيــره 
مــن الشــخصيات الرئيســية فــي الفعليــات عبــر اإلنترنــت. وحيثمــا أمكــن، بثــت الوقائــع والكلمــات 

الشــبكي. الموقــع  عبــر  بالفيديــو  الهامــة 

مــدار  علــى  اإلنترنــت  علــى  العمومــي  المنظمــة  لموقــع  زيــارة   776  000 نحــو  األمانــة  وســجلت 
280 زيــارة قــام بهــا مســتخدمون جــدد، بزيــادة قدرهــا 16 فــي المائــة عــن  العــام، منهــا نحــو 000 
عــام 2019. كمــا ارتفــع عــدد المتابعيــن لحســاب المنظمــة الرئيســي علــى تويتــر بأكثــر مــن 10 فــي 
21 متابــع بحلــول نهايــة   300 إلــى مــا مجموعــه أكثــر مــن  2019 ليصــل  المائــة مقارنــًة بأواخــر عــام 
عــام 2020. ومــن أجــل الوصــول إلــى جمهــور أوســع، ُنشــرت العديــد مــن المواضيــع الرئيســية علــى 
تويتــر باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنســية. وفــي كانــون األول/ديســمبر 2020، بلــغ إجمالــي 
مــا  فليكــر  وســجل  مســتخدما.   176  851 فيســبوك  علــى  المنظمــة  منشــورات  مســتخدمي  عــدد 

19 مشــاهدة.   000 مجموعــه 

وأنتجــت األمانــة مجموعــة غنيــة مــن المنتجــات المتعــددة الوســائط علــى مــدار العــام، بــدءا مــن 
ومشــغلي  المنظمــة  موظفــي  ألنشــطة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  قصيــرة  فيديوهــات 
محطــات نظــام الرصــد الدولــي العامليــن فــي ظــروف الجائحــة، وانتهــاًء بفيديوهــات تصــور ضــروب 
المســاعدة التــي تقدمهــا المنظمــة لحمايــة المحيطــات، واعتمــاد محطــة لرصــد النويــدات المشــعة 
فــي النيجــر. وُنشــر 33 فيديــو علــى قنــاة المنظمــة علــى اليوتيــوب فــي عــام 2020، وحققــت تلــك 

الفيديوهــات مــا يقــرب مــن 000 77 مشــاهدة. 

تمويــل  Minute Earth بفضــل  التعليميــة  القنــاة  مــع  المتحركــة  للرســوم  ناجحــان  وُأنتــج فيلمــان 
مــن خــارج الميزانيــة مقــدم مــن االتحــاد األوروبــي. ويوضــح أحدهمــا الحقائــق الفيزيائيــة الكامنــة 
وراء شــبكة الرصــد الصوتــي المائــي الخاصــة بالمعاهــدة، بينمــا يشــرح اآلخــر الكيفيــة التــي يمكــن 
الريــاح  ببدايــة  للتنبــؤ  بالمعاهــدة  الخاصــة  الرصــد  نظــم  مــن  المســتمدة  البيانــات  اســتخدام  بهــا 
300 مشــاهدة وأكثــر بكثيــر  الموســمية فــي الهنــد. وحصــل كل واحــد منهمــا علــى أكثــر مــن 000 

باإلســبانية والفرنســية. أيضــا نســختان  الفيلميــن  مــن  أعــدت  تعليــق، وقــد   500 مــن 

وحقــق فيديــو قصيــر، أعــد بمناســبة الذكــرى الخامســة والســبعين لقصــف هيروشــيما وناكازاكــي 
يتضمــن لقطــات أرشــيفية وماحظــات لألميــن التنفيــذي، أكثــر مــن 000 14 مشــاهدة علــى تويتــر، 

وبلــغ مجمــوع التفاعــات بشــأنه أكثــر مــن 250 2 تفاعــًا علــى تويتــر وفيســبوك. 

بمــا  النوويــة،  التجــارب  لمناهضــة  الدولــي  اليــوم  أجــل  مــن  ُأنتــج  ثانيــة،   15 مدتــه  فيديــو  وحظــي 
يقــرب مــن 000 20 مشــاهدة، وأعيــد تغريــده علــى نطــاق واســع. وقــد ُنشــر الفيديــو مباشــرة علــى 
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المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  حســاب 
علــى تويتــر، ممــا أكســبه 000 60 مشــاهدة 
أخــرى ومــا يقــرب مــن 000 1 إعــادة تغريــد. 
لمناهضــة  الدولــي  اليــوم  حظــي  كمــا 
الوقــت  فــي  بتغطيــة  النوويــة  التجــارب 
التواصــل  وســائط  علــى  الحقيقــي 
ومتكلميــن  التنفيــذي  لألميــن  االجتماعــي 
للجمعيــة  العامــة  الجلســة  فــي  آخريــن 
جلســة  وفــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة 
األوروبــي.  ألبــاخ  منتــدى  فــي  مخصصــة 
كمــا ُروجــت جميــع العناصــر الرئيســية علــى 
فــي  بمــا  للمنظمــة،  الشــبكي  الموقــع 
ذلــك بيــان مشــترك مــن المنظمــة واللجنــة 

النوويــة. للطاقــة  األفريقيــة 

إعاميــة  حملــة  فــي  المنظمــة  وشــاركت 
تشــرين  فــي  شــهر  لمــدة  اســتمرت  والســبعين«  الخامــس  عامهــا  فــي  المتحــدة  »األمــم  بعنــوان 

فيينــا.  فــي  العــام  النقــل  شــبكة  نطــاق  علــى  الفيديــو  شاشــات  علــى  األول/أكتوبــر 

 CTBTO« المنظمــة  مجلــة  مــن  خاصــة  طبعــة  ُنشــرت  ســنوات،  عــدة  اســتمر  انقطــاع  وبعــد 
المؤتمــر  إلــى  بالنســبة  الحيويــة  المســائل  علــى  الضــوء  تســليط  جــرى  حيــث   »Spectrum
الشــامل  الحظــر  لمعاهــدة  األساســي  والــدور  االنتشــار  عــدم  لمعاهــدة  العاشــر  االســتعراضي 
للتجــارب النوويــة فــي إطــار نظــام عــدم االنتشــار النــووي ونــزع الســاح النــووي. ويمكــن االطــاع 
علــى النســخة الكاملــة مــن العــدد الجديــد علــى الموقــع الشــبكي للمنظمــة، كمــا ُروجــت مقــاالت 

وفيســبوك.  تويتــر  موقعــْي  عبــر  منــه  فرديــة 

جائحــة  هيمنــت  حيــث   ،2020 عــام  خــال  اإلعامــي  االهتمــام  نبــرة  خفــوت  مــن  الرغــم  علــى 
كوفيــد-19 وغيرهــا مــن المواضيــع الرئيســية علــى ســاحة األنبــاء العالميــة وجــرى تأجيــل أو إلغــاء 
األحــداث الرئيســية ذات الصلــة، فقــد حظيــت منظمــة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة بتغطيــة 
الغارديــان  فــي صحيفــة  التنفيــذي  األميــن  مــع  مقابــات  المعالــم  أبــرز  وشــملت  كبيــرة.  إعاميــة 
)المملكــة المتحــدة(، وصحيفــة ليبراســيون )فرنســا(، وصحيفــة دي بريــس )النمســا(، ونشــر مقــال 

رأي مــن خــال وكالــة أنبــاء كيــودو )دوليــة(. 

وُذكــرت المعاهــدة ونظــام التحقــق الخــاص بهــا فــي مجموعــة واســعة مــن المقــاالت والمدونــات 
ــاة  ــة الصحافــة الفرنســية، وقن ــم. وشــملت المنافــذ وكال ــع أنحــاء العال ــة فــي جمي والبرامــج اإلذاعي
Arms Control Today، ومدونــة  ANI News، ومجلــة  أنبــاء  الجزيــرة، ووكالــة  العربيــة، وقنــاة 
آســيا  الشــبكي  والموقــع  اليابانيــة،   The Asahi Shimbun وجريــدة   ،Arms Control Wonk
أنبــاء  بــي ســي، ووكالــة  بــي  تايمــز، وقنــاة  أســتانا  أنبــاء  بــرس، ووكالــة  أسوشــيتد  تايمــز، ووكالــة 
The Bulletin of the Atomic Scientists، ووكالــة  BelTA، ومؤسســة بروكينغــز، ومنظمــة 
 ،China Daily 13، وجريــدة   Channel CGTN، وقنــاة  Catholic News Service، وقنــاة  أنبــاء 
وقنــاة ســي إن إن، والموقــع الشــبكي The Conversation، وقنــاة Deutsche Welle، ومجلــة 
 EU European Leadership Network، والمنصــة اإلعاميــة  Eurasia Review، ومؤسســة 
The Hill، ومجلــة  نيــوز، وجريــدة  24، وقنــاة فوكــس  Forbes، وقنــاة فرانــس  Today، ومجلــة 
والتلفزيــون   ،The Irish Times وجريــدة   ،IDN-InDepthNews وقنــاة  تايمــز،  هندوســتان 
 Kyodo أنبــاء  ووكالــة   ،The Korea Times وجريــدة   ،Kommersant وجريــدة  الكازاخســتاني، 
Mehr، وجريــدة ميــراج نيــوز،  La Tercera، وجريــدة مانيــا تايمــز، ووكالــة أنبــاء  News، وجريــدة 
 ،National Post The National Interest، وجريــدة  Modern Diplomacy، ومجلــة  ومنصــة 
اليابانيــة،   NHK World وقنــاة  تايمــز،  نيويــورك  وجريــدة   ،The News International وجريــدة 
ORF، ومجلــة  Nuclear Engineering، وإذاعــة  الجنوبيــة، ومجلــة  الكوريــة   NK News وقنــاة 
 Radio وإذاعــة   ،Die Presse وجريــدة   ،Popular Mechanics ومجلــة   ،Physics Today
 Science RTBF، ومجلــة  RT، ومحطــة  RNZ، وقنــاة  رويتــرز، وإذاعــة  Free Europe، ووكالــة 
Magazine، وقنــاة ســكاي نيــوز، وقنــاة ســبوتنيك، وجريــدة ديــر ســتاندرد، ووكالــة تــاس، وجريــدة 
والموقــع   ،Urdu Point الشــبكي  والموقــع   ،The Times of India وجريــدة  تايمــز،  طهــران 
 ،VOA Korea وقنــاة   ،VICE ومجلــة   ،VERTIC الرقميــة  والوكالــة   ،Vatican News الشــبكي 
Vox، وجريــدة وول ســتريت جورنــال، ومنصــة War on the Rocks، وجريــدة  والموقــع الشــبكي 

 صفحة المنظمة على الفيس بوك.

 التغطية اإلعالمية 
العالمية 
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 حظيت المنظمة بتغطية إعالمية كبيرة رغم خفوت 
نبرة االهتمام اإلعالمي بسبب طغيان أنباء كوفيد-19 

على ساحات األنباء العالمية.

 التدابير التنفيذية 
الوطنية

 The الشــبكي  والموقــع   ،The Washington Times الشــبكي  والموقــع  بوســت،  واشــنطن 
 ،Horas/TVN  24 وقنــاة   ،Yonhap أنبــاء  ووكالــة   ،Xinhua الصينيــة  األنبــاء  ووكالــة   ،Wire

.North  38 الشــبكي  والموقــع 

فــي  اإلعــام  فــي وســائط  واســعة  بتغطيــة  النوويــة  التجــارب  لمناهضــة  الدولــي  اليــوم  وحظــي 
المتحــدة.  الرســمية لألمــم  باللغــات  80 مقــاال  مــن  أكثــر  ُنشــر  العالــم، حيــث  أنحــاء  جميــع 

وُوزعــت علــى وســائط اإلعــام حزمــة مــواد تلفزيونيــة أنتجتهــا األمانــة بمناســبة الذكــرى الخامســة 
والســبعين لقصــف هيروشــيما وناكازاكــي عــن طريــق خدمــة توزيــع البــث التابعــة لألمــم المتحــدة 

UNifeed، وبثتهــا أكثــر مــن 20 محطــة إذاعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

شــركة  علــى  علميــة  وثائقيــة  سلســلة  فــي  بــارزا  حيــزا  بالمعاهــدة  الخــاص  التحقــق  نظــام  ونــال 
العالــم.  المشــاهدين علــى مســتوى  Connected، وهــي متاحــة لماييــن  Netflix بعنــوان  البــث 
ولمشــغلي  الدولــي،  البيانــات  مركــز  فــي  عملهــم  أثنــاء  للمحلليــن  لقطــات  السلســلة  وتضمنــت 
العالــم، ومقابلــة مــع  أنحــاء  الدولــي فــي جميــع  الرصــد  المحطــات فــي مختلــف محطــات نظــام 

التنفيــذي. األميــن 

التدابيــر  بشــأن  عــة  الموقِّ الــدول  بيــن  المعلومــات  تبــادل  تيســير  فــي  اللجنــة  إحــدى مهــام  تتمثــل 
القانونيــة واإلداريــة المتعلقــة بتنفيــذ المعاهــدة، عــاوة علــى إســداء المشــورة والمســاعدة فــي 
هــذا الصــدد عنــد الطلــب. وبعــض تلــك التدابيــر التنفيذيــة ســيكون مطلوبــًا عنــد دخــول المعاهــدة 
ــا حتــى أثنــاء التشــغيل المؤقــت لنظــام الرصــد الدولــي  حيــز النفــاذ؛ وبعضهــا اآلخــر قــد يكــون ضروريًّ

ومــن أجــل دعــم أنشــطة اللجنــة. 

التدابيــر  بشــأن  عــة  الموقِّ الــدول  بيــن  المعلومــات  تبــادل  تعزيــز  اللجنــة  2020، واصلــت  عــام  وفــي 
الوطنــي  بالتنفيــذ  المتعلقــة  الجوانــب  بشــأن  إيضاحيــة  عروضــًا  قدمــت  كمــا  الوطنيــة.  التنفيذيــة 
الخارجيــة  واألحــداث  التدريبيــة  والــدورات  الدراســية  والحلقــات  العمــل  حلقــات  مــن  العديــد  فــي 

األكاديميــة. والمحاضــرات 



ً
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أبرز األنشطة
تقديم دعم سياسي قوي ومستمر للمعاهدة وأعمال اللجنة	 
بث رسالة فيديوية من فريق أصدقاء المعاهدة 	 

مقدمة
ا بتسهيل بدء  قت على المعاهدة كل عامين مؤتمرًا معنيًّ تعقد الدول التي صدَّ
نفاذ المعاهدة )ُيعرف أيضًا باسم مؤتمر المادة الرابعة عشرة(. وفي السنوات 

عة  التي تفصل بين مؤتمرات المادة الرابعة عشرة، ُيدعى وزراء خارجية الدول الموقِّ
إلى االجتماع على هامش دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في 

أيلول/سبتمبر. ويكمن الهدف من هذه االجتماعات الوزارية في إدامة وزيادة 
الزخم السياسي وكذلك الدعم الشعبي لدخول المعاهدة حيز النفاذ. وللمساعدة 
عون بيانًا مشتركًا يكون مفتوحًا أمام البلدان  على تحقيق ذلك، يعتمد الوزراء ويوقِّ
األخرى لالنضمام إليه. وقد اتخذت اليابان مبادرة عقد هذه االجتماعات بالتعاون 
مع أستراليا وهولندا، حيث نظمت أول اجتماع وزاري ألصدقاء المعاهدة في عام 

 .2002
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 شروط بدء النفاذ

 االجتماع الوزاري 
ألصدقاء المعاهدة

ــا بتســهيل بــدء نفــاذ المعاهــدة  قــت علــى المعاهــدة كل عاميــن مؤتمــرًا معنيًّ تعقــد الــدول التــي صدَّ
)ُيعــرف أيضــًا باســم مؤتمــر المــادة الرابعــة عشــرة(. وفــي الســنوات التــي تفصــل بيــن مؤتمــرات المــادة 
عــة إلــى االجتمــاع علــى هامــش دورة الجمعيــة العامــة  الرابعــة عشــرة، ُيدعــى وزراء خارجيــة الــدول الموقِّ
لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي أيلول/ســبتمبر. ويكمــن الهــدف مــن هــذه االجتماعــات الوزاريــة فــي 
إدامــة وزيــادة الزخــم السياســي وكذلــك الدعــم الشــعبي لدخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ. وللمســاعدة 
البلــدان األخــرى  أمــام  بيانــًا مشــتركًا يكــون مفتوحــًا  عــون  الــوزراء ويوقِّ علــى تحقيــق ذلــك، يعتمــد 
لانضمــام إليــه. وقــد اتخــذت اليابــان مبــادرة عقــد هــذه االجتماعــات بالتعــاون مــع أســتراليا وهولنــدا، 

حيــث نظمــت أول اجتمــاع وزاري ألصدقــاء المعاهــدة فــي عــام 2002.

بســبب جائحــة كوفيــد-19، لــم يتمكــن وزراء الخارجيــة مــن أصدقــاء المعاهــدة، للمــرة األولــى منــذ عــام 
2002، مــن عقــد اجتماعهــم الــوزاري الــذي يعقــد كل ســنتين خــال األســبوع الرفيــع المســتوى مــن دورة 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك. وتقــرر بــدال مــن ذلــك توجيــه رســالة فيديويــة. 

وتضمــن شــريط الفيديــو اقتباســات قصيــرة مــن وزراء خارجيــة أســتراليا وألمانيــا وفنلنــدا وكنــدا وهولنــدا 
واليابــان، باعتبارهــا الجهــات التــي بــادرت إلــى عقــد االجتمــاع الــوزاري ألصدقــاء معاهــدة الحظــر الشــامل 
للتجــارب النوويــة، وكذلــك األميــن العــام لألمــم المتحــدة واألميــن التنفيــذي لمنظمــة معاهــدة الحظــر 

الشــامل للتجــارب النوويــة.

وأكــد المســاهمون علــى مخاطــر التجــارب النوويــة، بمــا فــي ذلــك التوتــرات العالميــة المتزايــدة واآلثــار 
المدمــرة الدائمــة علــى النــاس والبيئــة. وشــددوا أيضــا علــى أهميــة المعاهــدة، بوصفهــا مثــاال ممتــازا 
أن  النــووي. ولوحــظ  للتهديــد  العمليــة، واســتجابة فعالــة  الممارســة  فــي  األطــراف  تعدديــة  علــى 
الهــدف المشــترك هــو إقامــة عالــم خــال مــن األســلحة النوويــة وأن معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
َط الضــوء أيضــا علــى التطبيقــات المدنيــة  النوويــة هــي مســاهمة رئيســية فــي تحقيــق هــذه الغايــة. وُســلِّ

والعلميــة لتكنولوجيــات التحقــق مــن االمتثــال للمعاهــدة. 

ولذلك، فقد دعوا إلى بدء نفاذ المعاهدة، وتعهدوا بااللتزام بتحقيق ذلك الهدف ودعمه. 
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إن محور التركيز في واجبات 
اللجنة هو السعي إلى دخول 

المعاهدة حيز النفاذ، األمر 
الذي سوف يتحقق بعد 

أن تصدق عليها الدول الـ44 
المدرجة في المرفق 2 من 

المعاهدة.
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أبرز األنشطة
زيادة عدد اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية على الرغم من القيود 	 

المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 
اعتماد اللجنة قرارات مهمة 	 
تمويل مؤتمر ُيعقد بمقتضى المادة الرابعة عشرة في عام 2021	 

مقدمة
عة، التوجيه  فة من جميع الدول الموقِّ ر الهيئة العامة للجنة التحضيرية، المؤلَّ توفِّ

السياسي لألمانة، وتشرف عليها. ويساعد الهيئة العامة فريقان عامالن.

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

مقترحات وتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة وتعتمدها في جلستها العامة.

وإضافًة إلى ذلك، يقوم فريق استشاري من الخبراء بدور داعم، فيسدي المشورة 
إلى اللجنة من خالل الفريق العامل ألف حول الشؤون المالية وشؤون الميزانية.
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  اجتماعات اللجنة وهيئاتها الفرعية في عام 2020
الرئيس/الرئيسة التواريخ الدورة الهيئة

السفيرة فوزية بومعيزة مباركي )الجزائر( 

25-26 حزيران/يونيه الرابعة والخمسون 

اللجنة التحضيرية
10 و20 و24 تموز/يوليه

9-10 أيلول/سبتمبر
8 و15 و19 تشرين األول/أكتوبر 

الرابعة والخمسون المستأنفة 

14-21 كانون األول/ديسمبر الخامسة والخمسون 

السفيرة ندى كروغر )ناميبيا( 1 حزيران/يونيه السابعة والخمسون 
الرئيس بالنيابة السفير غانيسون الفريق العامل ألف

سيفاغوروناثان )ماليزيا(
28-29 تشرين األول/أكتوبر الثامنة والخمسون 

السيد يواخيم شولتسه )ألمانيا(
17-27 شباط/فبراير  الرابعة والخمسون 

الفريق العامل باء
24 آب/أغسطس- 3 أيلول/سبتمبر  الخامسة والخمسون

السيد مايكل ويستون )المملكة المتحدة(
11-14 أيار/مايو الرابعة والخمسون

الفريق االستشاري
5-8 تشرين األول/أكتوبر الخامسة والخمسون

 االجتماعات المعقودة 
في عام 2020

 دعم اللجنة وهيئاتها 
الفرعية 

عقدت كلٌّ من اللجنة وهيئاتها الفرعية دورتين عاديتين في عام 2020.

ومــن بيــن المســائل الرئيســية التــي تناولتهــا اللجنــة خــال عــام 2020 الترويــج للمعاهــدة؛ وقــرار الجمعيــة 
المحــرز بشــأن  النوويــة؛ والتقــدم  للتجــارب  الشــامل  الحظــر  المتحــدة بشــأن منظمــة  العامــة لألمــم 
اســتكمال شــبكة نظــام الرصــد الدولــي؛ وأنشــطة بنــاء القــدرات التــي اضطلعــت بهــا اللجنــة؛ ومؤتمــر 
ثــة  اســتعراض معاهــدة عــدم االنتشــار فــي عــام 2021؛ واســتمرارية تصريــف األعمــال؛ والمقترحــات المحدَّ
ــة الزينــون المشــع؛  ــة عــام 2021؛ وإرشــادات بشــأن االســتخدام المســتقبلي لنظــم قيــاس خلفي لميزاني
ووضــع مبــادئ توجيهيــة لعقــد دورات غيــر مجدَولــة للجنــة؛ وأســلوب عمــل اللجنــة؛ وتعييــن األميــن 

التنفيــذي ورئيــس الفريــق العامــل بــاء.

ــذ القــرارات التــي تعتمدهــا اللجنــة. واألمانــة متعــددة الجنســيات فــي  األمانــة هــي الهيئــة التــي تنفِّ
عــة، علــى أوســع أســاس جغرافــي ممكــن. وتوفــر  ــن موظفوهــا مــن الــدول الموقِّ تكوينهــا، حيــث ُيعيَّ
األمانــة الدعــم الفنــي والتنظيمــي الجتماعــات اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة وفــي فتــرات مــا بيــن الــدورات، 

ــر عمليــة اتخــاذ القــرارات.  وبذلــك تيسِّ

واألمانــة عنصــر حيــوي فــي عمــل اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة، حيــث تتــراوح مهامهــا بيــن تنظيــم مرافــق 
الــدورات،  الرســمية لمختلــف  الوثائــق  الشــفوية والتحريريــة، وصــوغ  الترجمتيــن  المؤتمــرات، وترتيــب 
وتخطيــط الجــدول الزمنــي الســنوي للــدورات، وتقديــم المشــورة الفنيــة واإلجرائيــة إلــى رؤســاء الكيانــات 

واالجتماعــات.

وفــي عــام 2020، ونتيجــة للقيــود المفروضــة بســبب جائحــة كوفيــد-19، ُعقــدت معظــم دورات اللجنــة 
وهيئاتهــا الفرعيــة إمــا عــن بعــد أو فــي شــكل هجيــن )عبــر اإلنترنــت وبالحضــور الشــخصي(. وإضافــًة إلــى 

ذلــك، شــهد عــدد اجتماعــات اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة زيــادة كبيــرة.

ــر اللجنــة، مــن خــال نظــام اتصــاالت الخبــراء، بيئــة عمــل عــن بعــد لمــن ال يســتطيع حضــور اجتماعاتهــا  توفِّ
العاديــة. ويســجل نظــام اتصــاالت الخبــراء ويبــث، باســتخدام أحــدث التكنولوجيــات، وقائــع كل جلســة 
ــا علــى نطــاق العالــم. ثــم ُتحفــظ تســجيات االجتماعــات باعتبارهــا مراجــع. وإضافــًة  ــا حيًّ عامــة رســمية بثًّ
نــة  إلــى ذلــك، يتــم مــن خــال نظــام اتصــاالت الخبــراء توزيــع الوثائــق الداعمــة ذات الصلــة بــكل دورة معيَّ

عــة، وإخطــار المشــاركين بالوثائــق الجديــدة بواســطة البريــد اإللكترونــي. علــى الــدول الموقِّ

ونظــام اتصــاالت الخبــراء عبــارة عــن نظــام توقيــع وحيــد وضعتــه اللجنــة يوفر منبــرًا للمناقشــة المتواصلة 
عــة والخبــراء بشــأن المســائل العلميــة والتقنيــة المتعلقــة بنظــام  والجامعــة فيمــا بيــن الــدول الموقِّ

التحقــق. 

 بيئة العمل عن بعد
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رين فيما   تعيين ميسِّ
يخص عدة مسائل 

 بيئة العمل عن بعد

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

وفــي إطــار نهــج الورقــات االفتراضيــة، الــذي تســعى اللجنــة مــن خالــه إلــى الحــد مــن طبــع الوثائــق التــي 
تصدرهــا، واصلــت األمانــة تقديــم خدمــة »الطباعــة حســب الطلــب« فــي جميــع دورات اللجنــة وهيئاتهــا 

الفرعية.

د بوصــات تشــعبية بشــأن المهــام المســندة بموجــب القــرار المنشــئ  يرصــد نظــام المعلومــات المــزوَّ
للجنــة التحضيريــة التقــدم المحــرز فــي الوفــاء بالواليــة التــي تنــص عليهــا المعاهــدة والقــرار المنشــئ للجنــة 
وتوجيهــات اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة. وهــو يســتخدم وصــات تشــعبية إلــى الوثائــق الرســمية للجنــة مــن 
ثــة بشــأن المهــام التــي ال يــزال يتعيــن أداؤهــا فــي التحضيــر إلنشــاء منظمــة  أجــل تقديــم معلومــات محدَّ
المعاهــدة عنــد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ وانعقــاد الــدورة األولــى لمؤتمــر الــدول األطــراف. والنظــام 

متــاح لجميــع مســتخدمي نظــام اتصــاالت الخبــراء.

د بوصــات تشــعبية بشــأن المهــام المســندة بموجــب القــرار المنشــئ  يرصــد نظــام المعلومــات المــزوَّ
للجنــة التحضيريــة التقــدم المحــرز فــي الوفــاء بالواليــة التــي تنــص عليهــا المعاهــدة والقــرار المنشــئ للجنــة 
وتوجيهــات اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة. وهــو يســتخدم وصــات تشــعبية إلــى الوثائــق الرســمية للجنــة مــن 
ثــة بشــأن المهــام التــي ال يــزال يتعيــن أداؤهــا فــي التحضيــر إلنشــاء منظمــة  أجــل تقديــم معلومــات محدَّ
المعاهــدة عنــد دخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ وانعقــاد الــدورة األولــى لمؤتمــر الــدول األطــراف. والنظــام 

متــاح لجميــع مســتخدمي نظــام اتصــاالت الخبــراء.

مــن أجــل تحســين عمــل اللجنــة والتوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن بعــض المســائل الرئيســية، قــررت 
ــرين التالييــن: اللجنــة تعييــن الميسِّ

الســفير رابوالنــي ســيدني موليــكان )جنــوب أفريقيــا( والســفير بينــو الغنــر )سويســرا(، 	 
ــرا المشــاورات المتعلقــة بوضــع إرشــادات بشــأن مســألة قيــاس خلفيــة الغــازات  ميسِّ

الخاملــة؛

ــرة اللجنــة فيمــا يتعلــق بعقــد الــدورات غيــر 	  الســفيرة غلوريــا نافاريتيــه بينتــو )شــيلي(، ميسِّ
المجدولــة للجنــة؛

الســفيرة نيكــول روبرتــون )نيوزيلنــدا( والســفيرة ماريــا كلوفــي رايــوس ناتيفيــداد )الفلبين(، 	 
ــرتان بشــأن طريقــة عمــل اللجنــة. ميسِّ

 بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، 
عقدت الدورة الرابعة والخمسون للجنة التحضرية عن 

بعد في حزيران/يونيه 2020.
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 تعيين األمين 
التنفيذي ورئيس 
الفريق العامل باء

اتســمت عمليــة تعييــن األميــن التنفيــذي بكونهــا شــاملة. وقــررت اللجنــة مواصلــة النظــر فــي هــذه 
المســألة. كمــا قــررت تأجيــل تعييــن رئيــس الفريــق العامــل بــاء إلــى دورتهــا المســتأنفة بغيــة التوصــل إلــى 

توافــق فــي اآلراء.

 األمين العام، السينا زيربو، يلقي كلمته االفتتاحية 
في الدورة الخامسة والخمسين للفريق العامل باء في 

آب/أغسطس 2020.
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إن دخول معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية حيز 
النفاذ سيشكل عالمة فارقة 

على طريق عالم خال من 
األسلحة النووية.

عبد الله النسور، رئيس وزراء األردن األسبق
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أبرز األنشطة
تحسين السياسات واإلجراءات والعمليات اإلدارية والمتعلقة بالموارد 	 

البشرية
تخصيص 80 في المائة من الميزانية لألنشطة المتصلة بالتحقق 	 
مواصلة تشديد الرقابة	 

مقدمة
تكفل األمانة إدارة أنشطتها على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة، بما في ذلك 

تقديم الدعم إلى اللجنة وهيئاتها الفرعية، من خالل توفير الخدمات اإلدارية 
والمالية والقانونية وخدمات االشتراء في المقام األول. 

وتوفر األمانة أيضًا طائفة واسعة من الخدمات تشمل الخدمات العامة، بدءًا 
من الترتيبات الخاصة بعمليات الشحن واإلجراءات الجمركية وتأشيرات السفر 

وبطاقات الهوية الشخصية وجوازات المرور وسداد الضرائب والسفر والمشتريات 
المنخفضة القيمة وحتى خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية، وخدمات الدعم 

االعتيادية في مجالْي األعمال المكتبية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات إدارة 
ا لضمان  الموارد البشرية. وُترَصد الخدمات التي تقدمها كيانات خارجية رصدًا مستمرًّ

تقديمها بأكثر الطرائق كفاءة وفعالية واقتصادًا.

وتشمل اإلدارة أيضًا التنسيق مع المنظمات الدولية األخرى الموجودة في مركز 
فيينا الدولي بشأن تخطيط الحيز المكاني للمكاتب والتخزين، واستخدام األماكن 

العامة، وصيانة المباني وتوفير الخدمات المشتركة والخدمات األمنية. 

وعلى مدار عام 2020، واصلت اللجنة التركيز على التخطيط الذكي لتبسيط أنشطتها 
وزيادة أوجه التآزر والكفاءة. كما أنها منحت األولوية لإلدارة القائمة على النتائج.
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 الرقابة

 الشؤون المالية

 البرنامج والميزانية 
لفترة السنتين 2021-2020

قســم المراجعــة الداخليــة هــو آليــة مســتقلة وموضوعيــة للرقابــة الداخليــة. وهــو يســهم، مــن خــال 
توفيــر خدمــات الرقابــة والتحــري والخدمــات االستشــارية، فــي تحســين عمليــات األمانــة فــي مجــال إدارة 

ــة والحوكمــة. المخاطــر والمراقب

ويخضــع قســم المراجعــة الداخليــة، مــن أجــل ضمــان اســتقاليته التنظيميــة، عــن طريــق رئيســه، إلشــراف 
األميــن التنفيــذي مباشــرة، ويمكــن للقســم أن يخاطــب مباشــرة رئيــس اللجنــة. ويقــدم رئيــس قســم 
ا عــن أنشــطة  المراجعــة الداخليــة أيضــًا، بصفــة مســتقلة، إلــى اللجنــة وهيئاتهــا الفرعيــة تقريــرًا ســنويًّ

المراجعــة الداخليــة. 

وفــي عــام 2020، أنجــز قســم المراجعــة الداخليــة ســت عمليــات مراجعــة وأصــدر تقاريرهــا بمــا يتماشــى مــع 
ــذة، حــدد القســم فرصــًا للتخفيــف مــن  خطــة العمــل المعتمــدة. واســتنادًا إلــى عمليــات المراجعــة المنفَّ

حــدة المخاطــر وتعزيــز البيئــة العامــة للرقابــة لــدى األمانــة، ورفــع عــدة توصيــات إلــى اإلدارة. 

وإضافــًة إلــى ذلــك، أجــرى قســم المراجعــة الداخليــة عمليتيــن للمتابعــة بشــأن حالــة تنفيــذ توصياتــه، 
وقــدم تقاريــر مرحليــة ذات صلــة إلــى األميــن التنفيــذي، بمــا فــي ذلــك، فــي جملــة أمــور، تحليــات محــددة 

بشــأن ترتيــب جميــع التوصيــات مــن حيــث األولويــة والتسلســل الزمنــي.

ــر  وواصــل قســم المراجعــة الداخليــة، تماشــيا مــع واليتــه، االضطــاع بأنشــطة دعــم اإلدارة، مثــل توفي
المشــورة بشــأن العمليــات واإلجــراءات والمشــاركة بصفــة مراقــب فــي مختلــف اجتماعــات لجــان األمانــة. 

وعــاوة علــى ذلــك، عمــل القســم بصفــة جهــة الوصــل مــع مراجــع الحســابات الخارجــي لــدى األمانــة.

الداخليــة  المراجعــة  الداخليــة ودليــل  المراجعــة  وخــال عــام 2020، جــرى اســتعراض وتحديــث ميثــاق 
لكــي يظــا وثيقــْي الصلــة بالموضــوع وحديثيــن. واعُتبــرت التغييــرات ضروريــة إلدراج أفضــل الممارســات 
للمراجعــة  المهنيــة  الدوليــة  المعاييــر  أخــرى مماثلــة، والمواءمــة مــع  لــدى منظمــات  بهــا  المعمــول 

الداخليــة، وإدمــاج الــدروس المســتفادة مــن جائحــة كوفيــد-19. 

وواصــل القســم تحســين نوعيــة خدماتــه عــن طريــق أنشــطة محــددة. وتشــمل تلــك األنشــطة الرصــد 
وأفضــل  المنهجيــات  وتبــادل  الداخليــة،  المراجعــة  جــودة  وتحســين  ضمــان  معاييــر  وفــق  المســتمر 
الممارســات مــن خــال المشــاركة فــي اجتماعــات منتظمــة وإجــراء دراســات اســتقصائية علــى اإلنترنــت 

لممثلــي دوائــر المراجعــة الداخليــة لــدى األمــم المتحــدة.

كان مجمــوع ميزانيــة عــام 2020 يبلــغ 100 210 67 دوالر و800 275 56 يــورو، وهــو مــا يناظــر مســتوى 
يقــلُّ قليــًا عــن مســتوى النمــو الحقيقــي الصفــري. وتســتخدم اللجنــة نظــام العملتيــن حتــى تخفــف 
مــن عواقــب تعرضهــا لتقلبــات ســعر صــرف دوالر الواليــات المتحــدة )الــدوالر( مقابــل اليــورو. وعنــد 
ســعر صــرف 1 يــورو للــدوالر الواحــد، فــإنَّ المعــادل الــدوالري اإلجمالــي لميزانيــة عــام 2020 بلــغ 900 485 
ا قــدره 1,8 فــي المائــة، لكنــه يــكاد يكــون ثابتــًا بالقيمــة الحقيقيــة  ا اســميًّ 123 دوالر. وهــذا يمثــل نمــوًّ

)بانخفــاض قــدره 900 90 دوالر(.

وعلــى أســاس متوســط ســعر الصــرف الفعلــي فــي عــام 2020، البالــغ 0,8778 يــورو للــدوالر الواحــد، كان 
المعــادل الــدوالري اإلجمالــي النهائــي لميزانيــة عــام 2020 يبلــغ 100 320 131 دوالر. وكانــت نســبة 81 فــي 
المائــة مــن الميزانيــة اإلجماليــة مخصصــة أصــًا لألنشــطة ذات الصلــة بالتحقــق، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد 
بقيمــة 803 471 15 دوالرات لصنــدوق االســتثمار الرأســمالي، ُخصــص لبنــاء قــدرات نظــام الرصــد الدولــي 
واســتدامته، و463 589 8 دوالرًا للصناديــق المتعــددة الســنوات المخصصــة للمشــاريع الطويلــة األمــد 

األخــرى المتصلــة بالتحقــق.

وكان مجمــوع ميزانيــة عــام 2021 يبلــغ 500 101 68 دوالر و100 001 57 يــورو، وهــو مــا يناظــر مســتوى يقــلُّ 
قليــًا عــن مســتوى النمــو الحقيقــي الصفــري. وبحســب ســعر الصــرف فــي الميزانيــة البالــغ 1 يــورو للــدوالر 
ا  الواحــد، فــإنَّ المعــادل الــدوالري اإلجمالــي لميزانيــة عــام 2021 بلــغ 600 102 125 دوالر. وهــذا يمثــل نمــوًّ

ا قــدره 1,3 فــي المائــة، لكنــه يــكاد يكــون ثابتــًا بالقيمــة الحقيقيــة )بانخفــاض قــدره 100 71 دوالر(. اســميًّ
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رة  االشتراكات المقرَّ

 النفقات

 األتمتة

 الخدمات العامة

عــة عــن  رة علــى الــدول الموقِّ فــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2020، بلــغ معــدل تحصيــل االشــتراكات المقــرَّ
عــام 2020 مــا مقــداره 91,6 فــي المائــة مــن الجــزء المحســوب بالــدوالر ونســبة قدرهــا 90,5 فــي المائــة مــن 
الجــزء المحســوب باليــورو. وفــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2020، بلــغ عــدد الــدول التــي ســددت كامــل 

رة عليهــا 101 دولــة.  اشــتراكات عــام 2020 المقــرَّ

فــي عــام 2020، بلغــت النفقــات المتعلقــة بالبرنامــج والميزانيــة 015 752 109 دوالرًا، منهــا مبلــغ 085 627 
14 دوالرًا مــن صنــدوق االســتثمار الرأســمالي، و146 861 5 دوالرًا مــن الصناديــق المتعــددة الســنوات، 
والباقــي مــن الصنــدوق العــام. وفيمــا يخــص الصنــدوق العــام، بلــغ الرصيــد غيــر المســتخدم مــن الميزانيــة 

750 748 14 دوالرًا.

اســُتهل فــي عــام 2020 تنفيــذ مشــروع أتمتــة وتبســيط العمليــات الماليــة، الــذي يهــدف إلــى تبســيط 
األنشــطة فــي المجــال المالــي. ويتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية للمشــروع فــي تقليــل االعتمــاد علــى 
العمليــات اليدويــة، أي عــن طريــق االســتعاضة عــن طباعــة المشــغل لبيانــات الفواتيــر فــي وحــدة تخطيــط 
المــوارد المؤسســية باســتخدام برامجيــة التعــرف الضوئــي علــى الحــروف؛ واالســتعاضة عــن المكالمــات 
الهاتفيــة ورســائل البريــد اإللكترونــي باإلشــعارات اإللكترونيــة كلمــا أمكــن ذلــك؛ والتخلــي عــن التــداول 
الفعلــي وتوقيــع الوثائــق الثانويــة باســتخدام إشــعارات ســير العمــل والموافقــات اإللكترونيــة. وقــد ُأنجــز 
عــدد مــن التحســينات فــي عــام 2020، مثــل تنفيــذ نظــام أتمتــة الحســابات المســتحقة الدفــع، الــذي 
ُنشــر فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، فــي حيــن أن عــددا مــن التغييــرات اإلضافيــة فــي مرحلــة التنفيــذ 

ذ فــي عــام 2021. وســتنفَّ

خــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، تواصــل تعزيــز التعــاون والحــوار مــع ســائر المنظمــات الكائنــة فــي فيينــا. 
وشــاركت األمانــة بنشــاط فــي جميــع اللجــان المشــتركة بيــن المنظمــات الكائنــة فــي فيينــا، ســواء المعنية 
باتخــاذ القــرارات أو االستشــارية. وخــال الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، واصلــت األمانــة الســعي إلــى الحصول 
ــا المقدمــة لتلــك  ــة فــي فيين علــى أفضــل مــردود للمــال المنفــق علــى الخدمــات مــن المنظمــة الكائن
الخدمــات. وبهــذه الــروح، نجحــت األمانــة فــي عــام 2020 فــي إدخــال تكنولوجيــا الهاتــف الجديــدة فــي 
جهــد مشــترك مــع منظمــات أخــرى كائنــة فــي فيينــا، وتحولــت إلــى نظــام خدمــة أكثــر حداثــة وكفــاءة 

وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة.

وعقــب تفشــي جائحــة كوفيــد-19، وتمشــيا مــع نهــج األمانــة ككل، اعتمــد قســم الخدمــات العامــة 
طرائــق عمــل تهــدف إلــى ضمــان توفيــر الدعــم والخدمــات فــي الوقــت المناســب ودون انقطــاع فــي 
جميــع مجــاالت عملهــا، بمــا فــي ذلــك تجهيــز بطاقــات الهويــة، وجــوازات مــرور األمــم المتحــدة، وشــحنات 
الســلع المنزليــة. كمــا دعــم تنفيــذ الترتيبــات الازمــة لامتثــال لتدابيــر التباعــد المــادي المطبقــة فــي 

أماكــن العمــل لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة وصحيــة، مثــل نقــل المكاتــب وتجزئــة األماكــن. 

 توزيع ميزانية عامْي 2020-2021 حسب مجال النشاط
 ميزانية عام 2021

)بماليين الدوالرات( )ب(،)ج(
ميزانية عام 2020 

)بماليين الدوالرات( )أ( مجال النشاط

39,8 42 نظام الرصد الدولي

48,7 49,7 مركز البيانات الدولي

11 12,4 التفتيش الموقعي

2,3 2,4 التقييم ومراجعة الحسابات

3,8 4,2 دعم أجهزة تقرير السياسات

15,1 16 الشؤون اإلدارية والتنسيق والدعم

4,4 4,6 الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

125,1 131,3 المجموع
اسُتخدم متوسط سعر صرف قدره 0,8778 يورو للدوالر الواحد لتحويل الجزء المحسوب باليورو في ميزانية عام 2020. )أ( 

اسُتخدم متوسط سعر الصرف في الميزانية وقدره 1 يورو للدوالر الواحد لتحويل الجزء المحسوب باليورو في ميزانية عام 2021. )ب( 

 .CTBT/PC-47/2 تشمل المبالُغ الفائَض النقدي لعام 2014 المخصص للصناديق المتعددة السنوات وفقًا للوثيقة )ج( 
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ــعب لتحقيــق االســتخدام األمثــل للحيــز  وواصلــت األمانــة ترســيخ الترتيبــات المشــتركة القائمــة بيــن الشُّ
المتــاح وتلبيــة االحتياجــات المحفوظاتيــة الملحــة لضمــان التخزيــن اآلمــن لســجات اللجنــة ووثائقهــا.

ــر، قــدم قســم الخدمــات العامــة الدعــم الــازم فيمــا يتعلــق بترتيبــات  وخــال الفتــرة المشــمولة بالتقري
التــي أعقبــت جائحــة كوفيــد-19 والتدابيــر المعتمــدة للتصــدي  تلــك  الســفر والحجــز، بمــا فــي ذلــك 
لهــا. وإضافــة إلــى ذلــك، أكمــل قســم الخدمــات العامــة حجــز اإلقامــة للمشــاركين فــي مؤتمــر العلــم 
ــذة بطريقــة  ــن الشــروط واألحــكام التــي تســمح لــه بإلغــاء الحجــوزات المنفَّ والتكنولوجيــا 2021، حيــث أمَّ

ــزم األمــر. ــة مــن حيــث التكلفــة، إذا ل فعال

وواصــل قســم الخدمــات العامــة أيضــا تيســير ودعــم أنشــطة واحتياجــات مركــز التكنولوجيــا والدعــم 
والتدريــب فــي سيبرســدورف، النمســا. وفــي عــام 2020، اســتهلت األمانــة خدمــة نقــل مكوكيــة قياســية 
بالحافــات لنقــل موظفيهــا مــن مركــز فيينــا الدولــي إلــى مركــز التكنولوجيــا والدعــم والتدريــب والعــودة 

علــى أســاس منتظــم.

وفــي عــام 2020، أحــرزت األمانــة مزيــدا مــن التقــدم فــي عمليــة تحديــث أســطول النقــل التابــع لهــا، علــى 
النحــو الــذي تقتضيــه اللوائــح اإلداريــة المعمــول بهــا. 

وجــرى تجهيــز جميــع اإلقــرارات الجمركيــة لإلفــراج عــن معــدات المنظمــة وتقديمهــا إلــى وكاء التخليــص 
الجمركــي فــي الوقــت المناســب.

فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020، أطلقــت األمانــة مشــروعا لتبســيط عمليــات تخطيــط المــوارد المؤسســية 
وتصميــم وتنفيــذ الكفــاءات عبــر اإلنترنــت المســتبانة مــن خــال مشــروع تبســيط االشــتراء. وخــال الفتــرة 
المذكــورة، أدخلــت األمانــة عــدة وظائــف إضافيــة توفــر فوائــد كبيــرة، ممــا يســمح لألمانــة بمعالجــة 
توصيــات مراجعــة الحســابات وتحســين مواردهــا إلــى أقصــى حــد. وسيســتمر المشــروع المذكــور فــي عــام 

2021 مــع تنفيــذ تحســينات إضافيــة للقيمــة المضافــة مــن أجــل تحقيــق الشــفافية والكفــاءة.

وأدخلــت األمانــة، بعــد تنفيــذ القيــود المفروضــة علــى عملهــا الموقعــي فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد-19، 
الجديــد  الواقــع  مــع  التكيــف  يتيــح  بمــا  ومرونــة،  بســرعة  الجديــدة  االشــتراء  عمليــات  مــن  سلســلة 
ومتطلبــات العمــل المرتبطــة بــه. وُنفــذت التغييــرات بســرعة، وكثيــر منهــا فــي غضــون أيــام، ممــا ســمح 

لألمانــة بمواصلــة العمــل بطريقــة سلســة ودون انقطــاع. 

والتزمــت اللجنــة بمبلــغ 193 701 57 دوالرا مــن خــال 786 عمليــة اشــتراء لبنــود مرتفعــة القيمــة، ومبلــغ 
ــا بشــأن بنــود منخفضــة القيمــة.  ا تعاقديًّ 138 802 دوالرا مــن خــال 452 صــكًّ

وفــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2020، بلــغ عــدد المرافــق الخاضعــة لعقــود االختبــار والتقييــم أو عقــود 
األنشــطة الاحقــة لاعتمــاد 147 محطــة مــن محطــات نظــام الرصــد الدولــي، و28 نظامــا مــن نظــم 
الغــازات الخاملــة، و13 مختبــرا مــن مختبــرات النويــدات المشــعة، و3 مختبــرات نويــدات مشــعة ذات قــدرة 

علــى تحليــل الغــازات الخاملــة.

نظــرا للقيــود الماليــة الطويلــة األجــل التــي تؤثــر علــى العديــد مــن الــدول األعضــاء والتــي تفاقمــت فــي 
عــام 2020 بســبب جائحــة كوفيــد-19، أصبــح جمــع المــوارد خــارج الميزانيــة للمشــاريع التــي تتاقــى مــع 
األهــداف االســتراتيجية للجنــة ضروريــا لتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة. وكجــزء مــن هــذا الجهــد، افُتتــح 
منتــدى الدعــم الطوعــي فــي عــام 2014 كمنتــدى للتفاعــل مــع أوســاط المانحيــن. ويســعى المنتــدى 
إلــى توحيــد الجهــود الراميــة إلــى حشــد تمويــل مــن خــارج الميزانيــة، وتعزيــز التفاعــل مــع الجهــات المانحــة، 
َل  وزيــادة عنصــر الشــفافية والمســاءلة فيمــا يخــص اســتخدام التبرعــات. وبســبب جائحــة كوفيــد-19، ُعــدِّ
موعــد منتــدى الدعــم الطوعــي لعــام 2020 إلــى عــام 2021. ومنــذ عــام 1999، تلقــت اللجنــة نحــو 95 
مليــون دوالر فــي شــكل مســاهمات نقديــة و66 مليــون دوالر فــي شــكل مســاهمات عينيــة. وفــي عــام 
2020، رحبــت اللجنــة بتلقــي عــدد مــن التبرعــات مــن عــدة جهــات مانحــة بــارزة )أســتراليا وألمانيــا والصيــن 

وفرنســا وكازاخســتان وكنــدا وهولنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان واالتحــاد األوروبــي(.

نــت المنظمــة المــوارد البشــرية الازمــة ألداء عملياتهــا مــن خــال تعييــن واســتبقاء موظفيــن علــى  أمَّ
درجــة عاليــة مــن الكفــاءة واالجتهــاد. وكان التعييــن قائمــًا علــى ضمــان أعلــى المعاييــر مــن حيــث الدرايــة 
المهنيــة والخبــرة والكفــاءة والقــدرة والن زاهــة. وُأوليــت عنايــة كاملــة لمبــدأ تكافــؤ فــرص التوظيــف 

 االشتراء

 الموارد البشرية

 تعبئة الموارد



93 اإلدارة

نون بعقود محددة المدة بحسب مجال العمل، في   الموظفون المعيَّ
31 كانون األول/ديسمبر 2020

المجموع الخدمات العامة الفئة الفنية مجال العمل
4 1 3 قسم إدارة الجودة ورصد األداء
60 25 35 شعبة نظام الرصد الدولي
92 16 76 شعبة مركز البيانات الدولي
25 7 18 شعبة التفتيش الموقعي
181 49 132 ق     المجموع الفرعي، المجاالت المتصلة بالتحقُّ

٪65,34 ٪51,58 ٪72,53 الحصة، المتعلقة بالتحقق   
6 2 4 مكتب األمين التنفيذي

4 0 4  المراجعة الداخلية
11 7 4 قسم شؤون الموظفين

41 21 20 شعبة الشؤون اإلدارية
34 16 18 شعبة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية

96 46 50 ق    المجموع الفرعي، المجاالت غير المتصلة بالتحقُّ
٪34,66 ٪48,42 ٪27,47    الحصة، غير المتعلقة بالتحقق

277 95 182 المجموع

دة المدة بحسب الرتبة ونوع الجنس، في  نون بعقود محدَّ  الموظفون المعيَّ
عامْي 2019 و2020

إناث ذكور
الرتبة

2020 2019 2020 2019
٪0,88 1 ٪2,73 3 ٪1,83 3 ٪1,84 3 مد-1

٪5,31 6 ٪5,45 6 ٪10,98 18 ٪11,66 19 ف-5

٪14,16 16 ٪14,55 16 ٪25,61 42 ٪27,61 45 ف-4

٪16,81 19 ٪14,55 16 ٪28,66 47 ٪26,99 44 ف-3

٪14,16 16 ٪13,64 15 ٪8,54 14 ٪8,59 14 ف-2
٪51,33 58 ٪50,91 56 ٪75,61 124 ٪76,69 125 المجموع الفرعي

٪0,88 1 ٪0,91 1 - - - - خ ع-7

- - - - ٪3,05 5 ٪2,45 4 *خ ع-6

٪7,08 8 ٪7,27 8 ٪10,98 18 ٪9,82 16 خ ع-6

٪26,55 30 ٪28,18 31 ٪7,93 13 ٪7,98 13 خ ع-5

٪14,16 16 ٪12,73 14 ٪2,44 4 ٪3,07 5 خ ع-4

٪48,67 55 ٪49,09 54 ٪24,39 40 ٪23,31 38 المجموع الفرعي
%100,00 113 %100,00 110 %100,00 164 %100,00 163 المجموع

ا. نون دوليًّ * المعيَّ

مــع االهتمــام التــام بتعييــن الموظفيــن علــى أســاس أوســع نطــاق جغرافــي ممكــن، وكذلــك للمعاييــر 
األخــرى ذات الصلــة المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة والنظــام األساســي للموظفيــن.

وطــوال الســنة، واصلــت األمانــة العمــل علــى تحســين السياســات واإلجــراءات والعمليــات المتعلقــة 
بالمــوارد البشــرية. وفــي 31 كانــون األول/ديســمبر 2020، كان لــدى األمانــة 277 موظفــًا مــن الموظفيــن 
نيــن بعقــود محــددة المــدة مــن 90 بلــدًا، مقارنــة بــ  273 موظفــًا مــن 83 بلــدًا فــي 31  النظامييــن المعيَّ
كانــون األول/ديســمبر 2019. وفــي عــام 2020، بلــغ عــدد الموظفيــن فــي الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا 

182 موظفــًا، فــي حيــن كان هــذا العــدد 181 موظفــًا فــي عــام 2019.
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٪٤٣.٩٦
(٪٤٤.٢٠)

٪٦.٠٤
(٪٦.٦٣)

٪١٣.٧٤
(٪١٣.٢٦)

٪٩.٣٩
(٪٩.٣٩)

٪١١.٥٤
(٪١١.٦٠)٪١٥.٣٨

(٪١٤.٩٢)

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

أوروبا الشرقية

أفريقيا

جنوب شرق آسيا 
والمحيط الهادئ والشرق األقصى

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

أمريكا الالتينية والكاريب ي

دة المدة بحسب الرتبة، في عامْي نون بعقود محدَّ  الموظفون المعيَّ
2019 و2020  

2020 2019 الرتبة

٪1,44 4 ٪2,20 6 مد-1

٪8,66 24 ٪9,16 25 ف-5

٪20,94 58 ٪22,34 61 ف-4

٪23,83 66 ٪21,98 60 ف-3

٪10,83 30 ٪10,62 29 ف-2
٪65,70 182 ٪66,30 181 المجموع الفرعي  
٪0,36 1 ٪0,37 1 خ ع-7

٪1,81 5 ٪1,47 4  *خ ع-6

٪9,39 26 ٪8,79 24 خ ع-6

٪15,52 43 ٪16,12 44 خ ع-5

٪7,22 20 ٪6,96 19 خ ع-4

٪34,30 95 ٪33,70 92 المجموع الفرعي
%100 277 %100 273 المجموع

ا. نون دوليًّ * المعيَّ

دة المدة بحسب المنطقة  نون بعقود محدَّ  موظفو الفئة الفنية المعيَّ
الجغرافية، في 31 كانون األول/ديسمبر 2020.

)النسب المئوية في 31 كانون األول/ديسمبر 2019 واردة بين قوسين.(  
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لقد استعرضنا وحدثنا 
خطة استمرارية تصريف 
األعمال على نحو يحسن 
من استعدادنا للتصدي 
للظروف غير المتوقعة.

السينا زيربو، األمين التنفيذي



حادي عشر
التوقيع والتصديق

حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2020

184 دولة موقعة
ق عت ولم تصدِّ

َّ
قت/16 وق 168 صدَّ
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ز النفاذ الدول التي يشترط الحصول على تصديقها لكي تدخل المعاهدة حيِّ

المرفق 2

44 دولًة
ع

ِّ
ق / 3 لم توق عت ولم تصدِّ قت / 5 وقَّ 36 صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

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

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

9 تموز/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 تموز/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 تموز/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 الديمقراطية

 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 تموز/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 تموز/يوليه 1997 24 أيلول/سبتمبر 1996 اليابان 

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

23 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمبر 1996 هولندا 

15 تموز/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 االتحاد الروسي 

3 آذار/مارس 1998 30 أيلول/سبتمبر 1996 سلوفاكيا 

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

31 تموز/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 المملكة المتحدة

24 أيلول/سبتمبر 1996الواليات المتحدة األمريكية

10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمبر 1996 فييت نام
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التوقيع والتصديق على المعاهدة حسب المناطقق الجغرافية

أفريقيا

54 دولًة
ع ق / 3 لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / 5 وقَّ 46 صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيع الدولة 

11 تموز/يوليه 152003 تشرين األول/أكتوبر 1996الجزائر

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 الديمقراطية

15 تموز/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 1996المغرب

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 تموز/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 المتحدة

23 شباط/فبراير 32006 كانون األول/ديسمبر 1996زامبيا

13 شباط/فبراير 132019 تشرين األول/أكتوبر 1999زمبابوي
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أمريكا الالتينية والكاريبي

33 دولًة
عا قت / دولتان لم توقِّ 31 صدَّ

أوروبا الشرقية

23 دولًة
قت 23 صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

23 نيسان/أبريل 272003 أيلول/سبتمبر 1996ألبانيا

12 تموز/يوليه 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996أرمينيا

2 شباط/فبراير 281999 تموز/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 1996الجمهورية التشيكية

13 آب/أغسطس 201999 تشرين الثاني/نوفمبر 1996إستونيا

27 أيلول/سبتمبر 242002 أيلول/سبتمبر 1996جورجيا

13 تموز/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 2006الجبل 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 1996االتحاد 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 1996األرجنتين

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 - المتعدِّ
القوميات(

4 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمبر 1996

24 تموز/يوليه 241998 أيلول/سبتمبر 1996البرازيل

12 تموز/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 1996الجمهورية 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 1996المكسيك

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 تموز/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(
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الشرق األوسط وجنوب آسيا

ً
26 دولة

ع ق / 5 لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / 5 وقَّ 16 صدَّ

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

ً
28 دولة

ق عت ولم تصدِّ قت / دولة واحدة وقَّ 27 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 )الجمهورية 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

المملكة العربية السعودية

24 تشرين األول/أكتوبر 1996سري النكا

الجمهورية 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 المتحدة

29 أيار/مايو 31997 تشرين األول/أكتوبر 1996أوزبكستان

30 أيلول/سبتمبر 1996اليمن

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

12 تموز/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 تموز/يوليه 242003 أيلول/سبتمبر 1996قبرص

21 كانون األول/ديسمبر 241998 أيلول/سبتمبر 1996الدانمرك

15 كانون الثاني/يناير 241999 أيلول/سبتمبر 1996فنلندا

6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمبر 1996فرنسا

20 آب/أغسطس 241998 أيلول/سبتمبر 1996ألمانيا

21 نيسان/أبريل 241999 أيلول/سبتمبر 1996اليونان

18 تموز/يوليه 242001 أيلول/سبتمبر 1996الكرسي الرسولي

26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 1996آيسلندا

15 تموز/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 تموز/يوليه 242001 أيلول/سبتمبر 1996مالطة

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

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمبر 1996هولندا

15 تموز/يوليه 241999 أيلول/سبتمبر 1996النرويج

26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمبر 1996البرتغال

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

13 تموز/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 1996المملكة المتحدة

24 أيلول/سبتمبر 1996الواليات المتحدة األمريكية
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جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ 
والشرق األقصى

ً
32 دولة

عا ق / دولتان لم توقِّ عت ولم تصدِّ قت / 5 وقَّ 25 صدَّ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة

9 تموز/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 1996الصين

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

جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية

10 تشرين األول/أكتوبر 241996 أيلول/سبتمبر 1996فيجي

6 شباط/فبراير 242012 أيلول/سبتمبر 1996إندونيسيا

8 تموز/يوليه 241997 أيلول/سبتمبر 1996اليابان

7 أيلول/سبتمبر 72000 أيلول/سبتمبر 2000كيريباس

جمهورية الو الديمقراطية 
الشعبية

5 تشرين األول/أكتوبر 302000 تموز/يوليه 1997

17 كانون الثاني/يناير 232008 تموز/يوليه 1998ماليزيا

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

دة( 25 تموز/يوليه 241997 أيلول/سبتمبر 1996ميكرونيزيا )واليات - الموحَّ

8 آب/أغسطس 11997 تشرين األول/أكتوبر 1996منغوليا

21 أيلول/سبتمبر 252016 تشرين الثاني/نوفمبر 1996ميانمار

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 الجديدة

23 شباط/فبراير 242001 أيلول/سبتمبر 1996الفلبين

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










