فترة من
التقدم المتواصل
مقدّمة
منذ عام  ،2000ح َّققت اللجنة إجنازات
جديرة بالتنويه يف الوفاء بالوالية املسنَدة إليها
ويف دفع مسار التقدُّم يف العمل بشأن املعاهدة
ونظام التح ُّقق اخلاص هبا.
ويف عام  ،2000مل يكن قد صدَّق على
املعاهدة إ َّال  51دول ًة فقط .واليوم بلغ عدد
الدول ثالثة أضعافه ،وحازت املعاهدة 153
تصديق ًا و 182توقيع ًا.
وقد بلغ الدعم السياسي للمعاهدة ولعمل
اللجنة مستوى غري مسبوق من ُ
قبل.
وهنالك اآلن اعرتاف يكاد يكون عاملي ًا بأنَّ
املعاهدة أداة فعّالة لألمن اجلماعي وركن هام
من أركان نظام عدم انتشار السالح النووي
ونزع األسلحة النووية .ويُعنى اآلن عدد
متزايد من الدول والسياسيني وممثّلي اجملتمع
املدني بتوسيع انتشار احلملة الرامية إىل
التصديق على املعاهدة من جانب الدول اليت
مل تصدّق عليها بعد ،ومن ضمنها الدول
املذكورة يف املرفق .2

في عام  ،2000لم يكن قد
صدق على المعاهدة إ ّال
َّ
ً
دولة فقط .واليوم
51
بلغ عدد الدول ثالثة
أضعافه ،وحازت المعاهدة
 153تصديق ًا و 182توقيعاً،
ً
ً
دولية
قاعدة
مما أوجد
ّ
ً
صلبة ال تلين في مواجهة
التفجيرات النووية.

ومع أنَّ املعاهدة مل يبدأ نفاذها بعد،
فإنَّ التصديق والتوقيع عليها من جانب
مجاعة كبرية من الدول قد أرسى منذ اآلن
قاعدة معيارية دولية راسخة بشأن منع
التفجريات النووية.

دفع مسار التقدّم
يف إجناز نظام التح ّقق
التقدّم احملرَز يف تطوير نظام التح ُّقق من
االمتثال للمعاهدة جدير باإلعجاب.
وقد تصاعد إمجايل عدد احملطات واملختربات
املعتمَدة يف إطار نظام الرصد الدويل من
الصفر يف مطلع عام  2000إىل  264مرفق ًا
يف هناية عام  .2010ومن شأن هذه الزيادة
السريعة يف عدد املرافق املنشأة واملعتمَدة حتسني
نطاق مشول الشبكة ومرونتها إىل حد بعيد.
وأظهرت التجرب ُة النووية اليت أعلنت
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن القيام
هبا يف تشرين األول/أكتوبر  2006أمهي َة
رصد الغازات اخلاملة بالنسبة لنظام التح ّقق.
ومنذ ذلك احلني ،أخذ يزداد الرتكيز على
هذه التكنولوجيا .وقد بلغ عدد نظم رصد
الغازات اخلاملة اليت ُأنشئت يف هناية عام
 2010يف حمطات رصد النويدات املشعَّة
التابعة لنظام الرصد الدويل  27نظام ًا .ويف
عام  ،2010اعتُمدت نظم رصد الغازات
اخلاملة الثالثة األوىل (من أصل  40نظام ًا
تتوخّاها املعاهدة) .وهذا مع َلم بارز رئيسي
ّ
يدل بوضوح على بلوغ نظم رصد الغازات
اخلاملة مرحلة النضج بفضل التجربة الدولية
اخلاصة بالغازات اخلاملة.
لكنّ إنشاء منظومة الرصد اخلاصة
باملعاهدة ،والذي يتكوّن من  337مرفقاً

 153من 195
( 78يف املائة)

عدد التصديقات على
املعاهدة يف هناية عام 2010

 264من 337
( 78يف املائة)

عدد احملطات املعتمَدة
يف هناية عام 2010
و 40نظام ًا لكشف الغازات اخلاملة،
ليس هو عملية بناء حمطات فحسبُ؛ بل
إنه ينطوي على اتّباع هنج ك ّلي يف إنشاء
واستدامة منظومة مع ّقدة من النظم تتط ّلب
قدر ًا كبري ًا من االختبار والتقييم والصيانة
والتحسني .ومنذ عام  ،2000عُنيت
اللجنة بزيادة د ّقة تركيزها على األنشطة
اهلندسية والتطويرية بغية زيادة قدرة
املنظومة على الكشف ،وضمان قوة أداء
تكنولوجياهتا اخلاصة بالرصد .وعالوة
على ذلك ،جرت حماوالت ترمي إىل بلوغ
مستويات أعلى يف توافر البيانات املتاحة.
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وجيري حالي ًا اختبار إجراءات معايرة احملطات
والشبكات ورصد نوعية البيانات وتقييمها،
وكذلك عمليات إجرائية وأدوات لرصد أداء
الشبكة وحتسينه باستمرار .وتشمل براجمية
الرصد أدوات فحص حالة سالمة املعدّات
إلتاحة إمكانية حتديد مَواطن اخللل واملشاكل
بد ّقة إلصالحها.

ارتفع إجمالي عدد المحطات
المعتمدة في
والمختبرات
َ
إطار نظام الرصد الدولي من
الصفر في مطلع عام 2000
إلى  264مرفق ًا في نهاية
وإىل جانب استمرار توسّع حمطات نظام
كانون األول/ديسمبر .2010
وإذ تشارف اآلن مرحلة إقامة نظام الرصد
الدويل واعتماد مرافقه على االنتهاء ،تزداد
أيض ًا أمهية استعراض عملية تشغيل املرافق
ودعمها وحتسني هذه العملية .وال بدّ من
العمل على استدامة دورة عمر هذه املرافق
بغية احلفاظ على استثمارنا يف النظام .وقد
ازدادت مبرور الزمن اخلربة يف تشغيل هذه
النظم .وساعد ذلك على تطوير بنية تنظيمية
الستدامة نظام الرصد الدويل من أجل القيام
بقدر أوفر من الصيانة الوقائية والتصحيحية
الفعّالة وإعادة التجهيز الرأمسايل ملكوّنات
مرافق النظام والنهوض باالسرتاتيجيات
اللوجستية .وقد دأبت اللجنة ،على مرّ
السنني ،على إعداد وثائق خاصة بكل
حمطة ،وكذلك على االضطالع بأنشطة بناء
القدرات وبرامج التدريب ،وذلك لتعزيز
مقدرة مش ِّغلي احملطات باعتبارهم ميثّلون
الكيان الذي هو أوثق صلة باملرفق .ونتيجة
لذلك ،حدث حتسّن مستمر يف توافر البيانات
فبلغ  85يف املائة يف عام .2010
وقد عكفت اللجنة طيلة السنوات القليلة
املاضية ،على وضع وتنفيذ نظام إلدارة
النوعية؛ وهو يشتمل على وضع سياسة
عامة للنوعية ودليل بشأن النوعية إىل جانب
برنامج لضمان اجلودة ومراقبتها لصاحل
شبكة نظام الرصد الدويل .وحيرص هذا
الربنامج على التح ُّقق من مطابقة عمل
احملطات حلدود التجاوز التشغيلية املسموح
هبا ،ويرسم اإلجراءات الوقائية لتجنّب عدم
ّ
ويستهل اإلجراءات التصحيحية
املطابقة،
يف احلاالت اليت يكتشف فيها عدم التطابق.

2

املتواصل
الدويل ■
التقدم
الرصد
فرتة من
■ نظام

05/07/2011 14:33:27

الرصد الدويل ،زادت أنشطة مركز البيانات
الدويل وخدماته زيادة كبرية .فقد شهد
حجم البيانات ونواتج البيانات منو ًا هائالً؛
وارتفع املتوسط اليومي لعدد األحداث
املدرجة يف "نشرة األحداث املن ّقحة" من 50
يف عام  2000إىل أكثر من  100يف عام
 .2010وبفضل التوسّع اإلضايف يف شبكة
الرصد السيزمي وختفيض عتبة الكشف على
الصعيد العاملي فإنَّ هذا العدد سوف يستمر
يف االزدياد.

إن التقّدم ّ
المطرد في إقامة
َّ
نظام التحقق والخبرة
العملياتية الراسخة ِّ
يوفران
للدول الموقِّعة فيض ًا من
البيانات ونواتج البيانات
الموثوقة والمستمرة في
الوقت الحقيقي أو ما يقرب
من الوقت الحقيقي.
واختُزلت املواعيد الزمنية إلصدار النشرات
املؤمتتة لألشكال املوجية حبيث توافق املواعيد
املتوخّاة عند بدء نفاذ املعاهدة .وهذا يتط ّلب
بدهي ًا تو ّفر احمل ّللني املهرة ومعاجلة مؤمتتة
للبيانات ذات نوعية عالية .وسعي ًا إىل توفري
جمموعة كافية من احمل ّللني ،استثمرت األمانة
الفنية املؤ ّقتة اعتمادات يف وضع إجراءات
تدريبية وعقد دورات دراسية منتظمة.
وفضالً عن ذلك ،استخدمت أدوات حتليل

جديدة لتجويد نوعية النشرات النهائية
وتوسيع نطاق مشوهلا.
كما إنَّ عملية املعاجلة املؤمتتة والتفاعلية
للبيانات دون السمعية ،بعد أن بلغت
املستوى املنشود من القدرة والنضوج،
عادت اآلن من جديد لتندرج ضمن
العمليات الروتينية يف مركز البيانات الدويل.
كما أن شبكة الرصد الصوتي املائي أخذت
تتجاوز اآلن مستوى األداء املرتقب منها،
كما يتبيّن من مقدرهتا على حتديد مواقع
أحداث عرضية لتفجريات يف املاء ال تتجاوز
قدرهتا عشرات الكيلوغرامات من مادة
تي إن تي (.)TNT
وقد ُأحرز تقدم كبري أيض ًا يف حتسني النوعية
اإلمجالية لتحليل جسيمات النويدات
املشعَّةُ .
وأدرجت بيانات الغازات اخلاملة
أيض ًا ضمن عمليات املعاجلة يف مركز
البيانات الدويل ،مما أفضى إىل إجناز أساسي
مت َّثل يف اعتماد أول نظام للغازات اخلاملة يف
نظام الرصد الدويل يف  19آب/أغسطس
 .2010ومن شأن إضافة هذه النظم أن
تعزّز قدرة نظام الرصد الدويل وأن تكون
عامالً حامس ًا يف املضي ُقدم ًا يف إنشاء
نظام التح ّقق.
وقد قطعت اللجنة شوط ًا ال بأس به يف
جمال منذجة االنتقال يف الغالف اجلوي.
و ُتستخدم هذه النمذجة يف عملية التع ّقب
الرجعي للمواد املشعَّة املتناثرة ،وكذلك
ُأدجمت يف عمليات مركز البيانات الدويل
أحدث منجزات التقدّم يف جمال رصد
االنتقال يف الغالف اجلوي وأمشل مصادر
بيانات األرصاد اجلوية.
وقد جرى يف السنوات األخرية جتديد البنية
األساسية احلاسوبية بأكملها لدى اللجنة.
وسهّل ذلك ترحيل مجيع التطبيقات ذات
الصلة بعملية التح ُّقق إىل بيئة املصادر
املفتوحة .وتوخّي ًا الستيعاب الكمّ املتزايد من
بيانات التح ُّقق ،من املزمع التماس احلصول
على نظام ختزين ضخم جديد وعلى شبكة
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مساحات ختزين متعدّدة املستويات .ووسّعت
أيض ًا القدرة الساتلية الستيعاب الطلب
املتزايد على بيانات نظام الرصد الدويل
ونواتج مركز البيانات الدويل.
وباختصار ،فإنَّ التقدم املطرد يف إقامة
منظومة التح ُّقق واخلربة العملياتية الراسخة
يو ّفر للدول املو ِّقعة فيض ًا من البيانات ونواتج
البيانات املوثوقة واملستمرة يف الوقت احلقيقي
أو ما يقرب من الوقت احلقيقي .وكان أداء
نظام التح ُّقق التابع للجنة أثناء التجربتني
النوويتني اللتني أعلنت عنهما مجهورية
كوريا الشعبية الدميقراطية يف عامي 2006
وً 2009
مثاال واضح ًا على هذه املوثوقية.
فقد و ّفر هذا النظام ،مبا ي ّتسم به أداؤه من
حسن التوقيت والتكامل والتماس ،مستوى
عالي ًا من االطمئنان بشأن قدراته.
لقد كان التقدّم احملرز يف نظام التفتيش
املوقعي ّ
مطرد ًا .واهلدف االسرتاتيجي املنشود
لدى اللجنة هو أن يكون هذا النظام جاهزا
للعمل عند بدء نفاذ املعاهدة .ولبلوغ هذه
الغاية ،وُضعت املنهجية والسياسات العامة
الضرورية لنظام التفتيش املوقعي .ويف عام
ُ ،2002أجريت جتربة ميدانية يف كازاخستان
الختبار إجراءات ودينامية عملية التفتيش يف
إطار نظام التفتيش املوقعيُ .
وأجريت متارين
موجّهة أيض ًا الختبار اإلجراءات واملعدّات
لرصد النويدات املشعَّة ومناذج املعاينة البيئية
وكذلك اختبار العمليات .وقد ساعدت
هذه التمارين أيض ًا يف العمل على تسجيل
اهلزّات الالحقة ونشر املعدّات وعلى
استخدام املعدّات املنشورة أثناء فرتة مواصلة
عملية التفتيش.
وبلغت هذه األنشطة أوجها يف التمرين
امليداني املتكامل الواسع النطاق واملع ّقد
الذي جرى يف كازاخستان يف أيلول/سبتمرب
 .2008وقد اشتمل هذا التمرين على أكثر
من مائيت مشارك ،عملوا ملدّة شهر يف منطقة
نائية جد ًا ،واستخدموا أكثر من مخسني
طن ًا من املعدّات .وقد أسهم التمرين
إسهام ًا كبري ًا يف مواصلة تطوير نظام التفتيش

املوقعي ،حيث كان مبثابة أساس إلعداد
خطة العمل وكذلك فرصة لصقل السياسات
العامة واإلجراءات ومواصفات املنهجية
واملعدّات اخلاصة هبذا النظام.

أدى التقّدم ّ
المطرد في
لقد ّ
إقامة نظام التفتيش الموقعي
إلى إجراء أول تمرين ميداني
متكامل معقّد في عام .2008
وسامهت حلقات عمل التفتيش املوقعي
مسامه ًة قيّم ًة يف بناء نظام التفتيش املوقعي.
وتناولت عالوة على ذلك مواضيع أساسية
مشلت وضع تقنيات ومعدّات النظام
وتطبيقاته املعيّنة وحصيلة املالحظات على
التمرين امليداني املتكامل ومشروع دليل
تشغيل النظام.
ولقد طوِّر مفهوم تدريب مف ّتشي النظام؛
مما أسهم بدوره يف تنظيم دورة تدريبية
للمف ّتشني البدالء .ويشمل ذلك وضع
منهاج ملقرّرات الدورات ،وحتديد أماكن
التدريب ،ومنائط التع ّلم اإللكرتوني املعدّة
للتدريب عن بُعد يف املناطق النائية من أجل
تسهيل كفاءة األنشطة التدريبية .وشاركت
اجملموعة األوىل من اخلرباء يف دورة تدريبية
خمتصرة ،إلعداد قائمة باملف ّتشني البدالء يف
املستقبل .والدورة التدريبية الثانية مستمرة.
وجرى ،مبوازاة ذلك ،توسيع نطاق التدريب
ليكون يف متناول الدول املو ِّقعة يف شكل
دورات إقليمية لتعريف اخلرباء من الدول
املو ِّقعة بالنظام ،ودورات لتعريف أعضاء
البعثات الدائمة هنا يف فيينا بالنظام املذكور.
وقد حضر هذه الدورات حتى اآلن أكثر من
ستمائة مشارك.
وقد اتّبعت األمانة الفنية املؤ ّقتة هنج ًا خاص ًا
هبندسة النظم إلجياد ّ
حل لتصميم أداة دعم
للتفتيش املوقعي ذات قابلية عالية للتكيّف
والتوسّع وقادرة على إدماج النظم املوجودة

حالي ًا ،وتتيح يف الوقت نفسه القيام بعمليات
التكيّف من دون أن يكون هلا سوى تأثري
ضئيل إىل أدنى حدّ على العمليات احلامسة
األمهية يف املستقبل .واحلل املقرتح يتوخّى
تصميم نظام متكامل لدعم التفتيش ،يكون
قادر ًا على تزويد نظام التحقيق اخلاص
بالتفتيش املوقعي بالعاملني واملعدّات واللوازم
على النحو املناسب ويف الوقت املناسب
والكميات املناسبة .وسوف جتمع احلصيلة
املتو ّقعة بني الكفاءات واملنافع اليت يشتمل
عليها نظام م ِرن ون ّقال يتميّز بالد ّقة يف إيصال
الدعم إىل املوقع الذي حيتاج إليه .وهذا
النظام املتكامل مصمَّم ليكون بؤرة إدماج
للمعلومات واللوجستيات وتكنولوجيات
دعم العمليات من أجل توفري استجابة
سريعة وتقديم جمموعات متكاملة من
االستجابات وعوامل االستدامة املصمَّمة
حبسب احلاالت املختلفة على حنو مباشر
وباملستوى الالزم.

التقدّم بالعلم والتكنولوجيا
يتط ّلب نظام التح ُّقق املتقدّم وجود روابط
وثيقة بالعلم والتكنولوجيا .ذلك أنَّ مقدرة
النظام على كشف أيِّ اختبار نووي وحتديد
موضعه ومعرفة هويته إمنا تعتمد على مواكبة
منجزات التقدّم يف العلم والتكنولوجيا.
وهلذا فإنَّ اللجنة منذ إنشائها سعت دائم ًا إىل
تكثيف التفاعل مع اجملتمع العلمي وصوغ
عالقة شراكة اسرتاتيجية فعّالة معه.
وقد استه ّلت املبادرة اهلامة األوىل يف بناء
عالقة تعاون وثيقة يف عام  ،2006عندما
ُن ِّظمت ندوة علمية عنواهنا "معاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية :روابط التآزر مع
العلم ،الفرتة  2006-1996وما بعدها".
وعُقدت الندوة مبناسبة الذكرى العاشرة
إلبرام املعاهدة .وقد مجعت أكثر من
ثالئمائة مشارك ،منهم شخصيات بارزة
يف ميدان منع انتشار األسلحة النووية ونزع
السالح وعلماء من جامعات ومؤسسات

املتواصل
الرصد الدويل
نظامالتقدم
فرتة من
■
■

05/07/2011 14:33:27

■

3

V1183394.indd 3

علمية مرموقة على الصعيد الدويل ،وكذلك
ممثّلون للدول املو ِّقعة.
وبغية تعزيز روابط التآزر مع األوساط
العلمية واالرتقاء بالتعاون ،قامت اللجنة
مببادرة أخرى يف حزيران/يونيه .2009
وكان مؤمتر الدراسات العلمية الدولية مع َلماً
بارز ًا يف اجلهود الرامية إىل إشراك اجملتمع
العلمي العاملي يف دعم أهداف التح ُّقق من
االمتثال للمعاهدة .وقد جنح املؤمتر يف
اجتذاب الكثري من املشاركني؛ إذ حضره
وأسهم يف أعماله زهاء ستمائة شخص من
حنو مائة بلد ،منهم قرابة مخسمائة عامل.

اإلدارة والرقابة
منذ عام  ،2002ظ ّلت اللجنة تعمل ،يف
نطاق ميزانية ذات منو حقيقي صفري ،وبقي
مستوى مالك موظفيها على حاله منذ عام
 .2003وكانت معاجلة الزيادة اهلائلة يف
عبء العمل مع ثبات مستوى املوارد حتدّياً
خطري ًا .ومبوازاة ذلك ،ن ّفذت سياسة عامة
بشأن حتديد مدّة البقاء يف الوظيفة ،مما أدّى
حبلول هناية عام  2009إىل مناوبة كل
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اللجنة ومن أن تشارك مشارك ًة فعّال ًة يف
عملية التخطيط .وتشمل هذه الوسائل،
باختصار ،مقرتحات الربنامج وامليزانية،
والتقارير الشاملة ألداء الربنامج وامليزانية،
واخلطة املتوسطة األجل ،والتقرير السنوي
املفصل عن إدارة املوارد البشرية ،والتقرير
السنوي للمراجعة الداخلية للحسابات.

موظفي الفئة الفنية العاملني يف األمانة منذ
هناية عام  .1997وخالل الفرتة نفسها،
كان ال بدّ من التصدّي للتحدّيات املالية
ُ
العمل على
الداخلية واخلارجية ،وقد جنح
احلدّ من آثارها .ورغم الصعاب ،جنحت
اللجنة يف حتويل التحدّي إىل فرصة باختاذ
خمتلف التدابري لتحقيق القدر األقصى
من الوفورات يف املوارد واملكاسب املتأتّية
بفضل تعزيز الكفاءة .وقد أعادت النظر يف
سياساهتا العامة وأعادت حتديد أولوياهتا
وعزّزت جوانب التآزر الداخلية ،وقامت
بتحسني إدارة املوارد البشرية املتاحة .كما
بدأت ترشيد عمليات االشرتاء وكذلك
أنشطة التوعية اليت نقوم هبا ،وخ ّفضت
من تكاليف السفر واملنشورات .ويف
الوقت ذاته ،عمدت إىل استخدام أدوات
جديدة ومبتكرة لإلدارة ،مثل اإلدارة
القائمة على النتائج وإدارة املشاريع وإدارة
النوعية ،حرص ًا على تعزيز جوانب التآزر
واالستخدام األمثل للموارد.

وأصبح مبقدور الدول املو ِّقعة االطالع
باستمرار باالتصال احلاسوبي املباشر على
املعلومات اليت تتناول  10مؤشّرات رئيسية
من مؤشّرات األداء تتصل باألهداف
االسرتاتيجية املرسومة للجنة ،وذلك من
خالل منصّة حاسوبية تعرض أداء عمل
نظام التح ُّقق يف الوقت احلقيقي تقريب ًا .كما
ميكنها أن تتل ّقى أيض ًا معلومات عن أكثر
من  50من البارامرتات (األقيسة املعياريّة)
املتصلة باألداء من خالل تقارير األداء
الشهرية اليت تصدرها.

وعملت اللجنة جاهدةً ،على مرّ السنني،
على تعزيز الرقابة والشفافية واملساءلة .فقد
أصبح اآلن يف متناول الدول املو ِّقعة وسائل
عديدة ّ
متكنها من أن تستعرض وترصد أداء

وقد ّ
مكنت ُّ
كل هذه األدوات اللجن َة من
إقامة حوار اسرتاتيجي مع الدول املو ِّقعة
بشأن أداء اللجنة واالجتاه الذي سوف تسري
فيه يف املستقبل.
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