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رسالـة
من األمني التنفيذي

للجنة   2011 لعام  السنوي  التقريَر  م  أقدِّ أن  ين  يرسُّ
النووية،  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية 

ن أبرز ما أنجزناه عىل مدار السنة. وهو يتضمَّ

صفوف  إىل  تا  فانضمَّ املعاهدة،  عىل  وغينيا  غانا  قت  صدَّ لقد 
قة  قة. وهبذين التصديقني، ارتفع عدد الدول املصدِّ الدول املصدِّ
م ملحوظ صوب بدء النفاذ بموافقة  إىل 155 دولًة. وُأحرز تقدُّ
برملان إندونيسيا يف كانون األول/ديسمرب 2011 عىل التصديق 
عىل املعاهدة. وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2011، وقَّعت 
جمموعٌة  سلَّطت  نفسه،  الوقت  ويف  دولًة.   182 املعاهدة  عىل 
"العلوم  ومؤمتر  النووي  فوكوشيام  حادث  منها  رات،  التطوُّ من 
الرابعة  باملادة  املعني  السابع  واملؤمتر   "2011 والتكنولوجيا 
املدنية  الفوائد  عن  فضاًل  األمنية،  الفوائد  عىل  الضوَء  عرشة، 

ق من االمتثال هلا. والعلمية، للمعاهدة ونظام التحقُّ

الزلزال  أعقبت  التي  املأساوية  الكوارث  كانت  كذلك، 
ر الذي وقع قبالة سواحل اليابان يف 11 آذار/مارس ‘امتحانًا’  املدمِّ
هلذه  ي  التصدِّ ويف  هلا.  التابع  ق  التحقُّ ولنظام  للجنة  يًا  حتدِّ ل  شكَّ
األحداث، حشدت اللجنة مواردها، مستفيدًة من تكنولوجياهتا 

مة اخلاصة بالرصد وخربهتا وموظفيها املتفانني. ومرافقها املتقدِّ

الرصد  نظاُم  مجع  فقد  لإلعجاب.  مثريًا  املنظمة  أداء  وكان 
العاملي  االتصاالت  نظاُم  وبثَّ  الصلة،  ذات  البيانات  الدويل 
مركُز  ح  ونقَّ قياسية،  زمنية  جلداول  وفقًا  واملنتجات  البيانات 
يف  النوعية  رفيعة  حتليالت  وأنتج  البيانات  الدويل  البيانات 

الوقت املناسب.

ة ما يقرب من 200 1 من املؤسسات  وقد ُأطلع بصفة مستمرَّ
عًة تقريبًا،  املأذون هلا وغريها من املستعملني، يف 120 دولًة موقِّ
اجتامعات  أيضًا  اللجنة  والتحاليل. وعقدت  البيانات  تلك  عىل 
األمور.  جُمريات  عىل  املوقِّعة  الدول  إلطالع  منتظمة  إعالمية 
رصد  واملستعملني  املوقِّعة  للدول  ومنتجاهتا  البيانات  وأتاحت 
ة والغازات اخلاملة واالستعداد  تشتُّت جسيامت النويدات املشعَّ
اجلهود  يف  ذلك  وساهم  للطوارئ.  رضوري  ختطيط  أليِّ 
ة.  املشعَّ النويدات  خماطر  تقييم  إىل  الرامية  والعاملية  اإلقليمية 
وسائل  عليه  ل  ُتعوِّ معلوماٍت  مصدَر  أيضًا  املنظمة  وأصبحت 

اإلعالم وعامة اجلمهور.

بني  التعاون  وتوسيع  تعزيز  عىل  فوكوشيام  حادث  ز  حفَّ لقد 
ر وإدارة الكوارث  املنظامت الدولية يف جماالت مثل اإلنذار املبكِّ

واألمان النووي والصحة البرشية والبيئة.

15 عاما من عمر املعاهدة
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15 عاما من عمر املعاهدة

تيبور توت
األمني التنفيذي
 اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية
فيينا، شباط/فرباير 2012

وجممل القول إنَّ اللجنة استطاعت اختبار كل ما عملت بجدٍّ 
عىل بنائه وحتقيقه.

اللجنة  بموظفي  خاصًة  إشادًة  ُأشيَد  أن  إالَّ  يسعني  وال 
الذين جعلوا كلَّ هذا ممكنًا بفضل عملهم اجلامعي.  املتفانني، 
لو املحطات والنظم والتكنولوجيون واملحلِّلون  فقد عمل مشغِّ
وموظفو الدعم ليَل هناَر لتشغيل نظامنا وصيانته. وعىل الرغم 
لتوليد  بذلوا قصارى جهدهم  فقد  الذي كابدوه،  الضغط  من 
البيانات واملنتجات وإتاحة االطِّالع اآلين عىل ما جيري إنتاجه.

عام  يف  ق  التحقُّ نظام  بناء  يف  كبريًا  مًا  تقدُّ أيضًا  أحرزنا  لقد 
املعتَمدة  ة  املشعَّ النويدات  وخمتربات  املحطات  فعدد   .2011
حمطًة   270 اآلن  يبلغ  الدويل  الرصد  لنظام  تابعة  هي  والتي 
نظم  بلغ عدد  وقد  الشبكة(.  املائة من جمموع  وخمتربًا )80 يف 
رصد الغازات اخلاملة املعتَمدة 8 نظم )20 يف املائة من النظم 

املخطَّط إلنشائها(.

كام  البيانات.  ومنتجات  البيانات  كميات  زيدت  وقد 
دون  الرصد  ونظم  اخلاملة  الغازات  نظم  دمج  تعزيز  من  زيد 

اللجنة  واختذت  الدويل.  البيانات  مركز  عمليات  يف  السمعي 
أيضًا قرارها بشأن آلية متويلية للتمرين امليداين املتكامل املقبل 
ز اجلاهزية التشغيلية  الذي سيجرى يف عام 2014 والذي سيعزِّ

لنظامنا اخلاص بالتفتيش املوقعي تعزيزًا كبريًا.

"العلم والتكنولوجيا 2011" يف حزيران/ ُعقد مؤمتر  لقد 
يونيه، وضمَّ شمل قرابة سبعامئة ومخسني مشاركًا من أكثر من 
مائة بلد من كل أنحاء العامل. وكان من بينهم علامء وأكاديميون 
وباحثون وإداريو علوم وتكنولوجيون ومسؤولو دول وممثِّلون 
طيبًة  فرصًة  املؤمتُر  وأتاح  املدين.  واملجتمع  اإلعالم  لوسائل 
املجتمع  مع  التفاعل  ولتعميق  ق  التحقُّ نظام  أداء  الستعراض 
ء موقع تكنولوجي طليعي. العلمي يف إطار سعينا املستمر لتبوُّ

للدول  تقديري  عن  أعرب  أن  أودُّ  أخرية،  مالحظة  ويف 
األوقات  هذه  يف  اللجنة  لعمل  يكلُّ  ال  الذي  لدعمها  املوقِّعة 
ملواصلة  لنا  إهلام  مصدر  هذا  أنَّ  يف  شكَّ  وال  الصعبة.  املالية 
اكتامل  سبيل  يف  ية  املتبقِّ يات  للتحدِّ ي  وللتصدِّ الشاق  عملنا 

ق وبدء نفاذ املعاهدة. نظام التحقُّ
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املعاهدة
معاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية )املعاهدة( هي 

معاهدة دولية حتظر التفجريات النووية يف جميع البيئات. 
وت�شعى املعاهدة، من خالل الن�ض على فر�ض حظر �شامل على 

التجارب النووية، اإىل احلدِّ من تطوير الأ�شلحة النووية ومن 
حت�شني نوعيتها، واإىل وقف ا�شتحداث اأنواع جديدة من الأ�شلحة 

الً لنـزع ال�شالح النووي  ل تدبرياً فعَّ النووية. وهي بذلك ت�شكِّ
وعدم انت�شاره بجميع جوانبهما.

وقد اعتمدت اجلمعيةُ العامةُ لالأمم املتحدة هذه املعاهدة، 
وُفِتح باُب التوقيع عليها يف نيويورك يف 24 اأيلول/�شبتمرب 

عت 71 دولًة على املعاهدة. وكانت  1996. ويف ذلك اليوم وقَّ
ق على املعاهدة، وذلك يف 10 ت�شـرين  َل دولة ت�شدِّ فيجي اأوَّ

الأول/اأكتوبر 1996.

ومبوجب �شـروط املعاهدة واأحكامها، ُتن�َشاأ منظمة معاهدة 
احلظر ال�شامل للتجارب النووية )املنظمة( يف فيينا، بالنم�شا. 

والولية امل�شَندة اإىل هذه املنظمة الدولية هي حتقيق هدف 
املعاهدة والغر�ض منها، و�شمان تنفيذ اأحكامها، مبا فيها 

ق الدويل من المتثال للمعاهدة،  الأحكام املتعلقة بالتحقُّ
وتوفري منتدى للتعاون والت�شاور بني الدول الأطراف.

اللجنة التحضريية
متهيداً لبدء نفاذ املعاهدة واإن�شاء املنظمة املن�شودة، اأن�شاأت 

عةُ اللجنَة التح�شرييَة للمنظمة يف 19 ت�شـرين الثاين/  الدوُل املوقِّ
ة التح�شري لدخول  نوفمرب 1996. واأُ�شِندت اإىل اللجنة مهمَّ

ز النفاذ؛ ومقرُّها يوجد يف مركز فيينا الدويل. املعاهدة حيِّ

اتخاذ جميع  الأول هو  رئي�شيني.  بن�شاطني  اللجنة  وتقوم 
المتثال  من  ق  التحقُّ نظام  ت�شغيل  ل�شمان  الالزمة  التح�شريات 

الت�شجيع  والثاين هو  النفاذ.  ز  حيِّ لدى دخولها  للمعاهدة 
اإمتام  اأجل  والت�شديق عليها من  التوقيع على املعاهدة  على 
ز النفاذ. ويبداأ نفاذ املعاهدة بعد 180 يوماً من  دخولها حيِّ

الـ44 املدرجة  الدول  الت�شديق عليها من جانب جميع 
الثاين. يف مرفقها 

وتتكوَّن اللجنة التح�شريية من هيئة عامة م�شوؤولة عن 
عة،  توجيه ال�شيا�شات العامة، ت�شمُّ كل الدول املوقِّ

تة )الأمانة( ت�شاعد اللجنة على القيام  واأمانة فنِّية موؤقَّ
ي املهام  بواجباتها، فنِّياً ومو�شوعياً على ال�شواء، وتوؤدِّ

دها لها اللجنة. وقد بداأت الأمانة  الوظيفية التي حتدِّ
دة  عملها يف فيينا يف 17 اآذار/مار�ض 1997، وهي متعدِّ

اجلن�شيات يف تكوينها، حيث ُيعنيَّ موظفوها من الدول 
عة على اأو�شع نطاق جغرايف ممكن. املوقِّ
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نت اللجنة التحضريية يف  عىل الرغم من شتَّى التحّديات، متكَّ
عام 2011 من البناء عىل اجلهود التي بذلتها يف ترويج املعاهدة 

ق اخلاص هبا. وتوسيع قدرات نظام التحقُّ

مًا  وظلَّت اللجنة تتمتَّع بدعم سيايس قوي، وأحرزت تقدُّ
ملحوظًا يف حتقيق عاملية املعاهدة. وبتصديق غانا وغينيا عىل 

قة 155 دولًة. وكانت موافقة  املعاهدة، بلغ عدد الدول املصدِّ
برملان إندونيسيا يف كانون األول/ديسمرب 2011 عىل التصديق 

رًا رئيسيًا آخر نال اهتامم وسائل اإلعالم يف  عىل املعاهدة تطوُّ
مجيع أنحاء العامل.

قة التي بذلتها الدول  ويف عام 2011، ونتيجة للجهود املنسَّ
لون املحليون  التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل واملشغِّ

تة )األمانة(، ُأحرز مزيد  والدول املوقِّعة واألمانة الفنِّية املؤقَّ
م يف توسيع نطاق التغطية وتوافر البيانات يف كل  من التقدُّ

تكنولوجيات نظام الرصد الدويل. وبلغ عدد املحطات 
ة املعتمدة التابعة لنظام الرصد الدويل  وخمتربات النويدات املشعَّ

270 حمطًة وخمتربًا، متثِّل 80 يف املائة من املجموع املنصوص عليه 
يف املعاهدة. وارتفع عدد نظم الغازات اخلاملة املعتَمدة التابعة 

لنظام الرصد الدويل إىل 8 نظم، أْي 20 يف املائة من الشبكة 
املعتزمة. وعالوة عىل ذلك، فباعتامد حمطة سيزمية مساعدة 
يف بنغالديش )AS7(، بلغ عدد هذه املحطات 100 حمطة. 

ق،  ويمثِّل هذا اإلنجاز زيادة يف توافر البيانات من نظام التحقُّ
ة وحمطات الرصد  وخصوصًا من حمطات رصد النويدات املشعَّ

السيزمي املساعدة.

م اجليد للمرشوع الكبري الرامي إىل إصالح حمطة  واستمرَّ التقدُّ
 IS14 وحمطة الرصد دون السمعي HA3 الرصد الصويت املائي

رمها التسونامي يف  )شييل( التابعتني لنظام الرصد الدويل واللتني دمَّ
عام 2010. وبدأت عملية االشرتاء للمحطة HA3. وُتبذل جهود 

إلعادة املحطة IS14  إىل التشغيل الكامل يف عام 2012.

ونجحت األمانة يف زيادة إدماج نظم الرصد دون السمعي 
ونظم الغازات اخلاملة يف عمليات مركز البيانات الدويل. ويف 

هناية العام، كان 47 من نظم الرصد دون السمعي و8 من نظم 
الغازات اخلاملة قيد التشغيل املؤقَّت. كام ُبذلت جهود لزيادة 

تعزيز القدرات اخلاصة بنمذجة الغالف اجلوي وملواصلة تقديم 
منتجات ذات نوعية رفيعة إىل الدول املوقِّعة. وُترى يوميًا 

ب مصدر النويدات يف الغالف  العمليات احلسابية اخلاصة بتعقُّ
ة التابعة  اجلوي لكل حمطة من حمطات رصد النويدات املشعَّ

لنظام الرصد الدويل، وذلك بواسطة بيانات األرصاد اجلوية التي 
ترد يف الوقت شبه احلقيقي من املركز األورويب لتنبُّؤات الطقس 

املتوسطة األمد.

وُأجري مزيد من التطوير لنظام صالحية املعدات للتشغيل، 
املطبَّق يف مركز العمليات التابع ملركز البيانات الدويل. وإضافة 

إىل ذلك، تمَّ تركيز جمموعة واسعة من األنشطة عىل تطوير 
براجميات مركز البيانات الدويل.

يًا رئيسيًا غري متوقَّع للجنة.  ل حادث فوكوشيام النووي حتدِّ وشكَّ
ذت تدابرَي استثنائيًة لضامن مجع  ففوق كل أنشطتها العادية، اختَّ

البيانات من مرافق نظام الرصد الدويل التابعة هلا ومعاجلة 
 البيانات إلنتاج خمتلف املنتجات الرفيعة النوعية، التي كان 

ال بدَّ من حتليلها وتقديمها إىل الدول املوقِّعة واملنظامت الدولية 
ل  يف أقرص وقت ممكن. وقامت اللجنة أيضًا بدور َمْصَدر ُيعوَّ

عليه للمعلومات للجمهور ووسائل اإلعالم.

ق فوق التوقُّعات. فقد أثبت قدراته  وكان أداء نظام التحقُّ
ق وكذلك يف  وأوضح عمليًا إمكاناته الواسعة يف جمال التحقُّ

ر وإدارة الكوارث. ويف هذا الصدد،  دعم نظم اإلنذار املبكِّ
ة جيري استخدامها لتحقيق املزيد  اسُتخلصت دروس مهمَّ

ات، ونمذجة االنتقال يف الغالف  من التحسني يف تطوير املعدَّ
ة، وإجراءات  اجلوي، والرصد السيزمي، ورصد النويدات املشعَّ

الصحة والسالمة، وتوفري البيانات واملنتجات للمستعملني.

ملّخص
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وكان تعزيز القدرات التشغيلية للمنظمة يف جمال التفتيش 
م  املوقعي أولوية رئيسية يف عام 2011. وُأحرز مزيد من التقدُّ

ات. وشملت هذه  بشأن جمموعة من القضايا املتصلة باملعدَّ
ات  القضايا حتديد املواصفات الفنِّية ووضع مرشوع قائمة باملعدَّ

التي ُتستخدم خالل الفرتة األوىل أليِّ تفتيش موقعي.

رًا الدورة الثانية للتدريب يف جمال  ت كام كان مقرَّ واستمرَّ
التفتيش املوقعي. وحرض أكثر من مخسني مشاركًا من 43 دولًة 

مًة، شملت مترينًا ميدانيًا ملدة أربعة أيام يف  موقِّعًة دورًة متقدِّ
هنغاريا. وكجزء من الدورة التدريبية، ُأجري مترينان منضديان 
ملجموعات تابعة لفريق التفتيش املسؤول عن رصد النويدات 

املشّعة وتطبيق تقنيات فرتة املواصلة.

ة اجتامعات تقنية خلرباء التفتيش  وعالوة عىل ذلك، تمَّ تنظيم عدَّ
املوقعي. وتناولت االجتامعات االتصاالت، واستخدام 

نظام معلومات جغرافية، وتكنولوجيا رصد الغازات اخلاملة 
ألغراض التفتيش املوقعي. وتناولت االجتامعات أيضًا التصوير 

د األطياف والتصوير باألشعة حتت احلمراء، وكذلك  املتعدِّ
تقنيات املسح السيزمي النشط، واحلَفر.

ات وصيانتها  وافُتتح يف آذار/مارس 2011 مرفق خزن املعدَّ
الكائن يف مستودع بالقرب من فيينا. واسُتخدم املرفق لعدد 

من الدورات التدريبية والتامرين املنضدية واجتامعات اخلرباء 
ات والزيارات التقنية التي قامت  والعروض اإليضاحية للمعدَّ

هبا وفود من الدول املوقِّعة.

وكان مؤمتر »العلم والتكنولوجيا لعام 2011«، الذي ُعقد يف 
فيينا يف حزيران/يونيه، مبادرًة رئيسيًة حلفز زيادة التفاعل مع 

الة من  األوساط العلمية وللبحث عن حتسينات تكنولوجية فعَّ
حيث التكلفة. وحرض املؤمتر نحو سبعامئة ومخسني من العلامء 

واخلرباء واملسؤولني احلكوميني من أكثر من مائة بلد، وتمَّ 
تقديم ما يقرب من ثالثامئة عرض شفوي أو عرض بامللصقات. 
وُنظِّمت املناقشات حول مخسة مواضيع رئيسية: األرض كنظام 

م يف أجهزة  د؛ وفهم مصدر التفجري النووي؛ وأوجه التقدُّ معقَّ
م يف  االستشعار والشبكات وتكنولوجيات الرصد؛ وأوجه التقدُّ

احلوسبة ومعاجلة البيانات وتسيدها املرئي ألغراض تطبيقات 
التحقق؛ وإجياد املعارف من خالل الرشاكات والتدريب 

وتكنولوجيا املعلومات/االتصاالت.

وواصلت اللجنة توسيع مبادرهتا اخلاصة بتطوير القدرات، التي 
هتدف إىل بناء القدرات الالزمة يف الدول املوقِّعة لكي يتسنَّى هلا 
القيام بفعالية أكرب بالوفاء بالتزاماهتا بمقتىض املعاهدة واملسامهة 
يف نظام التحقق. ويف عام 2011، ُنظِّمت دورتان حرضمها عدة 

لو  مئات من املشاركني من أكثر من مائة بلد، من بينهم مشغِّ
حمطات تابعة لنظام الرصد الدويل وموظفون يف مراكز البيانات 
الوطنية ودبلوماسيون وأكاديميون وأعضاء يف املجتمع املدين. 
يات السياسية  وتناولت الدورتان مسائل شتَّى، شملت التحدِّ

والقانونية والتقنية والعلمية التي تواجه املعاهدة.

وإضافًة إىل ذلك، ُنظِّم العديد من حلقات العمل والدورات 
التدريبية والزيارات التقنية بغية تعزيز القدرة التقنية لدى الدول 
املوقِّعة، وخصوصًا يف مراكز البيانات الوطنية. ويف هذا الصدد، 

ُأِعدَّ موجز ُقطري جلميع الدول املوقِّعة، حيتوي عىل مجلة أمور 
ومنها معلومات عن عدد مستعميل البيانات املأذون هلم بذلك، 
وعن استعامل البيانات ونواتج البيانات، واملشاركة يف أحداث 

سابقة نظَّمتها اللجنة.

وواصلت اللجنة تبسيط أنشطتها وتعزيز جوانب التآزر 
والكفاءة من خالل حفز اإلدارة القائمة عىل النتائج، واملساءلة، 

ذ قرار هام بتمويل مترين ميداين متكامل جُيرى   والرقابة. واختُّ
ز القدرات التشغيلية للتفتيش املوقعي  يف عام 2014، سيعزِّ

تعزيزًا كبريًا.

 155 من أصل
 196 تصديقًا )٪79(

 اعتمادات احملطات 
بنهاية عام 2011

  التصديقات على املعاهدة
بنهاية عام 2011

 270 من أصل 
337 اعتمادًا )٪80(
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اهليكل التنظيمي لألمانة الفنية املؤّقتة
رب 2011(

)31 كانون األول/ديسم

األمني التنفيذي
ب 

مكت
األمني التنفيذي

 شعبة 
الشؤون اإلدارية

 شعبة 
نظام الرصد الدويل

 شعبة
ت الدويل

مركز البيانا
منّسق نظام 

الرصد الدويل

ت
قسم املشتريا

 قسم دعم أمانة أجهزة 
تقرير السياسات 

ت 
قسم بناء القدرا
ب

والتدري

 قسم 
ت املالية

اخلدما
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والتعاون الدويل 
قسم دعم 

ت والنظم
الشبكا

قسم الدعم اللوجسيت 
ت

ودعم العمليا

 قسم 
ت العامة

اخلدما
 قسم 

ت القانونية
اخلدما

 قسم 
دعم مرافق الرصد

قسم الوثائق

 قسم ختطيط 
ت

ت والعمليا
السياسا

ت
قسم العمليا

 قسم 
شؤون اإلعالم

 قسم 
اهلندسة والتطوير

ت والتنفيذ
قسم املعّدا

قسم الرصد 
ت

وحتليل البيانا

املراجعة الداخلية
ت

للحسابا
قسم التقييم

 شعبة 
ش املوقعي

التفتي
ش

منّسق التفتي
املوقعي

شعبة الشؤون القانونية 
ت اخلارجية

والعالقا
 كبري موظفي 

شؤون امليزانية 
والتخطيط

ت 
قسم تطبيقا
ت

الرباجميا

 قسم 
شؤون العاملني

ب تنسيق
 مكت

 قسم نظم املشاريع
املعاجلة اآللية

ب
قسم التدري
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نظام الر�شد الدويل هو �شبكة عاملية من اأجهزة ال�شت�شعار املخ�ّش�شة للك�شف 
ة عليها. و�شيتاألَّف هذا النظام لدى  عن التفجريات النووية املحتملة وتوفري الأدلَّ

ة، من�شورة يف جميع اأنحاء  اكتماله من 321 حمطة ر�شد و16 خمترباً للنويدات امل�شعَّ
العامل يف موا�شع حدَّدتها املعاهدة. ويقع العديد من هذه املرافق يف مناطق نائية 

يات هند�شية ولوج�شتية كربى. ي�شعب الو�شول اإليها، ويطرح ذلك حتدِّ

م نظام الر�شد الدويل البيانات من تكنولوجيات الر�شد ال�شيزمي وال�شوتي  ويقدِّ
املائي ودون ال�شمعي )‘ال�شكل املوجي’( امل�شتخَدمة لك�شف الطاقة املنبعثة من 

اأيِّ انفجار، اأو من اأيِّ حدث يقع طبيعياً، يف بيئة يف باطن الأر�ض اأو حتت �شطح املاء 
اأو يف الغالف اجلوي.

نات الهواء جلمع املواد اجل�شيمية  ة اأجهزة جمع عيِّ وي�شتخدم ر�شد النويدات امل�شعَّ
ة على وجود النواجت  نات من اأجل احل�شول على اأدلَّ من الغالف اجلوي. ثمَّ حُتلَّل العيِّ

الفيزيائية النا�شئة من تفجري نووي واملحمولة عرب الغالف اجلوي. وميكن اأن 
لت وقوَعه  ة ما اإذا كان احلَدث الذي �شجَّ د حتليُل املحتوى من النويدات امل�شعَّ يوؤكِّ

تكنولوجيات الر�شد الأخرى تفجرياً نووياً حقاً. ويجري تعزيز قدرات الر�شد يف 
ة من الغازات اخلاملة التي  بع�ض املحطات باإ�شافة نظم لك�شف الأ�شكال امل�شعَّ

تنتجها التفاعالت النووية.

أبرز األنشطة يف عام 2011

زيادة توافر البيانات يف حمطات 
نظام الرصد الدويل املعتمدة

تعزيز تطوير التكنولوجيا

إحراز تقدّم يف أكرب عملية إصالح 
وإعادة تشييد على اإلطالق 

حملطات الرصد الدويل وعدد من 
عمليات إعادة التجهيز الرأمسايل 

الكربى

 

نظام الرصد الدويل
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إنشاء احملطات وتركيبها 
واعتمادها

إنشاء املحطة هو مصطلح عام يشري إىل بناء 
املحطة بدءًا من مراحلها األولية وحتى 

إكامهلا. ويشري تركيب املحطة عادة إىل مجيع 
األعامل املضطلع هبا إىل أن تصبح املحطة 

جاهزة إلرسال البيانات إىل مركز البيانات 
الدويل. ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال، 

إعداد املوقع وتشييد اإلنشاءات وتركيب 
ات. وتنال املحطُة االعتامَد عندما تفي  املعدَّ

بجميع املواصفات التقنية، بام فيها متطّلبات 
توثيق البيانات وبّثها عرب وصلة مرفق 

االتصاالت العاملي إىل مركز البيانات الدويل 
يف فيينا. وعند ذلك ُتعترب املحطة مرفقًا 

عاماًل من مرافق نظام الرصد الدويل.

احلفاظ يف عام 2011 
على زخم العمل على 

ا�شتكمال �شبكة 
نظام الر�شد الدويل.

 إنشاء نظام الرصد الدويل

ُحوفظ يف عام 2011 عىل زخم السعي إىل 
إكامل شبكة نظام الرصد الدويل. وُأحرز 

تقّدم كبري عىل صعيد التكنولوجيات األربعة 
كّلها )تكنولوجيات الرصد السيزمي 

والصويت املائي ودون السمعي وتكنولوجيا 
ة( برتكيب مرافق  رصد النويدات املشعَّ

جديدة واعتامدها وبدء تشغيلها.

بت يف عام 2011 ست حمطات تابعة  وُركِّ
لنظام الرصد الدويل. وبذلك يكون قد تمَّ 

تابعة  بنهاية عام 2011 تركيب 278 حمطة 
لنظام الرصد الدويل، متّثل 87 يف املائة من 

الشبكة بأمجعها. وإضافًة إىل ذلك، ورد 
بلدان تستضيف  دعم سيايس من عّدة 

الفنية  النظام مل تكن األمانة  تابعة هلذا  مرافق 
املؤّقتة )األمانة( قادرة عىل امليض ُقدمًا يف 
بحيث  السابقة،  السنوات  يف  فيها  العمل 

احملطة  بني  املشرتك  املوقع  يف  التحسني  أعمال 
 ،IS9 واحملطة دون السمعية PS7 السيزمية الرئيسية

يف برازيليا، الربازيل . 15 عاما من عمر املعاهدة
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املنظور إلكامل شبكة نظام  أصبح األفق 
الرصد الدويل أقرب.

 2011 وباعتامد ست حمطات يف عام 
التقنية  املقتضيات  بكل  تفي  باعتبارها 

التحضريية،  اللجنة  تشرتطها  التي  الصارمة 
وصل إمجايل عدد حمطات وخمتربات 

كان  الذي  املعتمدة،  الدويل  الرصد  نظام 
صفرًا يف عام 2000، إىل 270 مرفقًا 

 اجلدول 1-  حالة تركيب حمطات نظام الرصد الدويل واعتمادها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2011( 

 نوع حمطة نظام 
الرصد الدويل

 قيد حمطات اكتمل تركيبها
التشييد

العقد قيد 
التفاوض

 مل يبدأ 
التشييد غري معتمَدةمعتمَدة

424103سيزمية رئيسية
1029504سيزمية مساعدة

101000صوتية مائية
4504011دون مسعية

614555لرصد النويدات املشعّة
2601815523اجملموع

 اجلدول 2-  حالة تركيب نظم رصد الغازات اخلاملة واعتمادها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2011( 

النظم املعتمَدة: 8النظم اليت مّت تركيبها: 29 العدد اإلمجايل لنظم رصد الغازات اخلاملة: 40

 اجلدول 3-  حالة اعتماد خمتربات النويدات املشعّة 
)31 كانون األول/ديسمرب 2011( 

 املختربات املعتمَدة: 10عدد املختربات اإلمجايل: 16

حمطة النويدات املشعّة RN29 يف جزيرة ريونيون )فرنسا( يف احمليط اهلادئ، شرقي مدغشقر . وهذه احملطة RN29 جمّهزة بنظام لرصد الغازات اخلاملة من نوع 
سباالكس )يساراً( . وهذا أول نظام من نوع سباالكس يُعتمَد باعتباره جزءاً من نظام الرصد الدويل .

15 عاما من عمر املعاهدة3 • نظام الرصد الدولي

 8 يف هناية العام. وتّم بلوغ معَلم هام يف 
نظام  حمطة  باعتامد  األول/ديسمرب  كانون 

املائة  املساعدة  السيزمية  الدويل  الرصد 
تشيّتاغونغ،  بارياداال،  يف   AS7 )املحطة 
الزيادة يف عدد  بنغالديش(. وكانت هذه 

شمول  لتحسني  مصدرًا  املعتمدة  املحطات 
تصميم  أيضًا  وتطّور  وصمودها.  الشبكة 

تكنولوجيا  جمال  يف  وبخاصة  املحطات، 

الرصد دون السمعي، وأّدى ذلك إىل زيادة 
الكشف. عىل  قدرهتا 

وكام اّتضح عمليا يف ترشين األول/أكتوبر 
2006 حني حدثت التجربة النووية األوىل 

التي أعلنت عنها مجهورية كوريا الشعبية 
ة  الديمقراطية، يؤّدي رصد النويدات املشعَّ

للغازات اخلاملة دورًا جوهريًا يف نظام 
التحّقق من االمتثال للمعاهدة. وبرهن 

الكشف عن الغازات اخلاملة عىل أنه 
جوهري كذلك خالل احلادث النووي الذي 

وقع يف فوكوشيام باليابان. ولذلك استمر 
الرتكيز عىل هذه التكنولوجيا يف عام 2011 

برتكيب نظامي غازات خاملة إضافيني، فبلغ 
بة يف  عدد نظم رصد الغازات اخلاملة املركَّ

حمطات نظام الرصد الدويل 29 نظامًا )73 
يف املائة(. وواصلت اللجنة برناجمها الدينامي 

اخلاص باعتامد نظم الغازات اخلاملة والذي 
بدأ يف عام 2010. وبعد اعتامد أول نظام 
»ساونا« )SAUNA( للغازات اخلاملة يف 

عام 2010، حتّقق يف عام 2011 اعتامد 
حمطة تستخدم نوعا ثانيا من نظم الغازات 

 )SPALAX( »اخلاملة، وهو نظام »سباالكس
)املحطة RN29، ريونيون، فرنسا(. واعُتمد 
يف عام 2011 ما جمموعه مخسة نظم غازات 
ز إضافة هذه النظم قدرة نظام  خاملة. وتعزِّ

ل استمرارا للنهج  الرصد الدويل كثريا، وتشكِّ
التجاويب تاه إنشاء نظام التحّقق.
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نظام الرصد الدولي • 4

الصورة العليا: احملطة الصوتية املائية HA2، يف جزر كوين تشارلوت، كولومبيا الربيطانية، كندا . الصورة 
الوسطى: أعمال التحسني يف احملطة دون الصوتية IS18، يف كاناك، غرينالند )الدامنرك(، وهي بلدة يف 
أقصى مشايل العامل .  الصورة السفلى: احملطة السيزمية املساعدة AS7 يف بارياداال، تشيّتاغونغ، بنغالديش، 

هي احملطة املائة من هذا النوع اليت اعُتمدَت باعتبارها جزءاً من نظام الرصد الدويل .

15 عاما من عمر املعاهدة

وال تتعلق هذه اإلنجازات بتحقيق زيادات 
يف البيانات املتاحة وحسب، بل تتعلق 

أيضا بالتطبيق الفعال لتكنولوجيا الرصد 
عىل نطاق العامل؛ كام تتعلق بتحسني نوعية 

معاجلة البيانات ومنتجات البيانات؛ وتتعلق 
يل  بتحسني نوعية وخربة حمّليل البيانات ومشغِّ

املحطات.

 االتفاقات اخلاصة 
مبرافق الرصد

بغية القيام باملهام الوظيفية املتعلقة بكفاءة 
وفعالية إنشاء مرافق نظام الرصد الدويل 

واستدامتها، يتعني عىل اللجنة التحضريية 
للمنظمة أن تستفيد استفادة الكاملة من 

احلصانات التي حتق هلا بصفتها منظمة دولية 
بموجب القرار املنشئ هلا، وذلك بنفس 

األحكام التي تنص عليها املعاهدة فيام يتعلق 
باملنظمة نفسها. وتبعًا لذلك فإنَّ اتفاقات أو 

ترتيبات املرافق تنّص )مع إجراء تغيريات 
حيثام يكون مناسبًا( عىل تطبيق االتفاقية 

اخلاصة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا 
عىل أنشطة اللجنة، و/أو تنّص رصاحًة عىل 

هذه االمتيازات واحلصانات، بام يف ذلك 
اإلعفاء من الرضائب والرسوم. ويف املامرسة 

العملية، يمكن أن يقتيض ذلك ضمنًا من 
الدولة التي تستضيف مرفقا أو أكثر من 

مرافق نظام الرصد الدويل أن تعتمد التدابري 
الوطنية الالزمة لتحقيق تلك النتيجة.

واللجنة مكّلفة بوضع إجراءات وأساس 
رسمي للتشغيل املؤقت لنظام الرصد الدويل، 

بام يف ذلك أن تربم مع الدول التي تستضيف 
مرافق النظام اتفاقات أو ترتيبات ترمي إىل 

تنظيم أنشطة مثل عمليات مسح املواقع، 
وأعامل الرتكيب أو االرتقاء وأعامل االعتامد، 

وكذلك األنشطة الالحقة لالعتامد. 

التي تستضيف مرافق نظام  ومن بني الدول 
الرصد الدويل البالغ عددها 89 دولًة، 

وّقعت 42 دولًة عىل اتفاقات أو ترتيبات 
اتفاقًا وترتيبًا  اللجنة، وأصبح 34  مرافق مع 
منها ساري املفعول. ويف هناية عام 2011، 

كانت اللجنة تتفاوض مع 20 دولًة من 
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 ،RN29 احملطة  إىل  اعتماد  زيارة  أثناء  بالسّبْر  اختباراً  جيري  املؤّقتة  الفنّية  األمانة  من   موظف 
يف جزيرة ريونيون )فرنسا(، حيث يُحقن غاز الزينون اإلشعاعي داخل أنابيب نظام الرصد من أجل 

تقدير كفاءة أدائه .

15 عاما من عمر املعاهدة

الدول الـ47 التي مل تربم بعد اتفاق مرافق 
أو ترتيب مرافق. وتبدي الدول اهتاممًا 

متزايدًا هبذا املوضوع، وُيؤمل اختتام 
القريب  املستقبل  اجلارية يف  املفاوضات 

واستهالل مفاوضات مع دول أخرى قريبًا.

ويف عام 2011، واصلت اللجنة وأجهزهتا 
الفرعية االستجابة ألمهية إبرام اتفاقات 

وترتيبات املرافق هذه وتنفيذها بعد ذلك 
عىل الصعيد الوطني. ويسبِّب غياب هذه 
اآلليات القانونية تكاليف كبرية وحاالت 

تأّخر رئيسية يف استدامة مرافق نظام الرصد 
الدويل املعتمدة، ويؤّثر ذلك سلبًا عىل توافر 

البيانات من نظام التحّقق.

ما بعد االعتماد
عقب اعتامد حمطٍة ما وإدماجها يف نظام 

زا، يف هناية  الرصد الدويل، يكون تشغيلها مركَّ
املطاف، عىل تقديم بيانات رفيعة النوعية إىل 

مركز البيانات الدويل.

وعقوُد األنشطة الالحقة لالعتامد هي عقود 
ثابتة التكلفة ُتربم بني اللجنة وبعض مشّغيل 

املحطات. وتشمل هذه العقود عمليات 
املحطات وبعض أنشطة الصيانة الوقائية. 

ويف عام 2011 كان جمموع النفقات املتصلة 
باألنشطة الالحقة لالعتامد 000 570 16 
دوالر أمريكي. ويغطي هذا املبلغ النفقات 
املتصلة باألنشطة الالحقة لالعتامد املنطبقة 

لعام 2011 لكل املرافق ونظم الغازات 
اخلاملة التي تمَّ اعتامدها حتى 31 كانون 

األول/ديسمرب 2011 والبالغ عددها 143 
مرفقًا، بام فيها 10 خمتربات معتمدة للنويدات 

ة و3 نظم غازات خاملة. وشملت  املشعَّ
االتفاقات التعاقدية اخلاصة باألنشطة 

ة واحدا  الالحقة لالعتامد خمترب نويدات مشعَّ
إضافيا غري معتمد.

وحتى 1 ترشين األول/أكتوبر 2011، 
كان مرشوعا دلييل التشغيل اخلاصني بنظام 

الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل قد 
اعُتمدا يف تشغيل شبكة نظام الرصد الدويل 

وصيانتها. ونجح مشغلو املحطات يف 
تكييف إبالغهم الشهري ليوافق متطلبات 
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عند  الواقعة  اهلندي،  )أسرتاليا( يف احمليط  كوكس  آيالند يف جزر  ويست  IS6 يف  الصوتية  دون  احملطة 
منتصف املسافة تقريباً بني أسرتاليا وسري النكا .

15 عاما من عمر املعاهدة

الدليلني اجلديدين. ويتيح اإلبالغ الشهري 
يف الشكل اجلديد حتسني تتبُّع اخلدمات التي 

لو املحطات بموجب عقود  مها مشغِّ يقدِّ
األنشطة الالحقة لالعتامد.

وواصلت األمانة التوحيد القيايس للخدمات 
م بموجب عقود األنشطة الالحقة  التي تقدُّ

لالعتامد، والتوحيد القيايس ملعايري تقييم أداء 
مشغيل املحطات. وُطلب من مجيع املحطات 

م مقرتحات  اجلديدة واملحطات التي تقدِّ
ميزانية جديدة أن تضع خطط التشغيل 
د اجلديد. والصيانة وفقًا للنموذج املوحَّ

استدامة األداء
ينطوي إعداد نظام رصد عاملي مؤلَّف من 

337 مرفقًا ومستكمل بـ40 نظامًا للغازات 
اخلاملة عىل ما يزيد كثريا عىل بناء املحطات. 

فهو يتطّلب اّتباع هنج كيّل إزاء إنشاء 
واستدامة منظومة معقدة، مؤّلفة من جمموعة 
من النظم، ينبغي إنجازها للوفاء بمتطّلبات 

التحّقق من االمتثال للمعاهدة مع محاية 
االستثامرات التي قامت هبا اللجنة بالفعل. 

ويمكن حتقيق ذلك باختبار وتقييم واستدامة 
ما هو موجود ثّم زيادة حتسينه.

 وتبدأ دورة عمر شبكة حمطات نظام الرصد 
الدويل من التصميم التصّوري والرتكيب 

وصوال إىل التشغيل واالستدامة. وتشمل 
االستدامة الصيانة عن طريق عمليات االرتقاء 

واالستبدال واإلصالح الالزمة. وتشمل هذه 
العملية أيضا مهام اإلدارة والتنسيق والدعم 
نات  ن من مكوِّ لكامل دورة العمر لكل مكوِّ

املرافق، عىل أن ُتؤدَّى تلك املهام بأكرب قدر 
ممكن من الكفاءة والفعالية. وفضال عن 

ذلك، ومع وصول حمطات النظام إىل هناية 
دورة عمرها، يلزم التخطيط وامليزنة لتجديد 

التجهيزات الرأساملية جلميع مكّونات كل 
مرفق. وقد استمر يف عام 2011 استعراض 

وحتسني تشغيل ودعم املرافق.

اللوجستيات
يتطلب الدعم الذي يلزم لضامن أعىل 

مستويات توافر البيانات من هذه الشبكة 
العاملية من املرافق اتباع هنج لوجستي شامل، 

يسعى سعيا مستمرا إىل بلوغ احلد األمثل. 
ولذلك بدأت اللجنة يف عام 2011 استثامر 

اجلهود واملوارد يف زيادة استغالل أدوات 
تكنولوجيا املعلومات من أجل حتليل الدعم 

اللوجستي، وذلك بإدخال املعلومات عن 
معّدات مرافق نظام الرصد الدويل، فضال 

عن املعلومات عن اخلدمات اللوجستية 
اخلاصة بكل حمطة وبلد عىل حدة، يف برنامج 
نمذجة. وُيستخدم حتليل الدعم اللوجستي 
للتوصل إىل أكفأ هيكل راهن ومقبل لدعم 

نظام الرصد الدويل.

واستمّرت اجلهود أيضا يف عام 2011 للتحّقق 
من صالحية إدارة التشكيل النَسقي ملرافق 

نظام الرصد الدويل واستعراض تلك اإلدارة 
وحتسينها. وتتيح إدارة التشكيل النسقي فهام 

مستمرا حلالة املوجودات املعّقدة، هبدف 
كفالة بلوغ أعىل مستوى ممكن من اخلدمة 

بأدنى تكلفة. ومن ثمَّ فإن معرفة وتتبُّع حالة 
شبكة حمطات نظام الرصد الدويل ومكّوناهتا 

الرئيسية وما يقرتن بحالتها من معلومات عن 
االستدامة عىل مدى دورة العمر مها أمران 

رضوريان للتخطيط الفّعال. ويف هناية العام، 
كانت قد ُأدرجت يف قاعدة بيانات األمانة 
الفنية البيانات األساسية لـ99 يف املائة من 

زت  حمطات نظام الرصد الدويل املعتمدة. وُعزِّ
قاعدة البيانات املذكورة أيضا بغية حتسني 

إطالع املستعملني املأذونني عىل املعلومات 
ذات الصلة باملحطات. واسُتحدثت يف عام 

2011 نميطتان جديدتان يف قاعدة البيانات 
املذكورة، منهام واحدة لتتبُّع املعلومات املالية 

عن معدات املرافق.

وتكّثف العمل يف عام 2011 لبلوغ احلد 
األمثل للتحديد املسبق ملواضع معّدات نظام 
الرصد الدويل ومواده االستهالكية وختزينها 

يف املستودعات عىل الصعيدين اإلقليمي 
والُقطري وعىل صعيد املحطات، وكذلك يف 

مرفق التخزين يف فيينا. وواصلت األمانة أيضا 
وضع إجراءات لكل بلد عىل حدة للشحن 
والتخليص اجلمركي للمعدات املنقولة إىل 

مرافق النظام املعتمدة ومنها والتامس الدعم 
من البلدان املضيفة يف هذه املسألة.

الصيانة
استمر تقديم الدعم واملساعدة التقنية لعمليات 

الصيانة يف مرافق نظام الرصد الدويل يف مجيع 
أنحاء العامل. وُأجري ما جمموعه 28 زيارًة 

ألغراض الصيانة الوقائية والتصحيحية إىل 
41 مرفقًا معتمدًا. وعىل اخلصوص، أحرزت 

األمانة تقّدما يف أكرب عملية إصالح وإعادة 
تشييد ملحطات نظام الرصد الدويل حتى 

اآلن من حيث االستثامرات املالية، وذلك 
يف املوقع املشرتك ملحطة الرصد الصويت 

املائي HA3 )التي تستخدم املساميع املائية( 
وحمطة الرصد دون السمعي IS14 الواقعة يف 
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جزر خوان فرينانديز )شيلي(، املوضع املشرتك للمحطة الصوتية املائية HA3 واحملطة دون الصوتية IS14 . ويظهر 
يف الصورة الداخلية املرفق الشاطئي للمحطة HA3 ومرفق التسجيل املركزي للمحطة IS14 قبل أن يدمّرمها 

حدث تسونامي يف عام 2010 .

جزر خوان فرينانديز )شييل(، اللتني دمرمها 
التسونامي جزئيًا يف عام 2010. وُيعتزم إكامل 

هذا املرشوع الذي تبلغ قيمته عدة ماليني 
من الدوالرات، والذي ينطوي عىل حتّديات 
وخماطر تقنية ضخمة، يف الصيف اجلنويب يف 
ل من  الفرتة 2013-2014. واملرشوع مموَّ

خالل آلية متويل من خارج امليزانية. وقد بدأت 
 ،HA3 يف عام 2011 عملية االشرتاء للمحطة

وُتبذل حماوالت إلعادة املحطة IS14 إىل 
التشغيل الكامل يف عام 2012.

الوقائية  بالصيانة  القيام  ضامن  وبغية 
الدويل يف  الرصد  ملرافق  والتصحيحية 

التي يترضر فيها  توقيت أنسب يف األحوال 
إدارة  أيضًا  البيانات، واصلت األمانة  توافر 

املعّدات املربمة مع الصانعني، مع  عقود دعم 
حتسني عدد منها استنادًا إىل اخلربة. وهذه 

املساعدة  توفري  العقود رضورية لضامن 
املعّدات يف حمطات  واستبدال  التقنية 

املناسب  التوقيت  الدويل يف  الرصد  نظام 
املثىل. وبالتكلفة 

وواصلت األمانة أيضا يف عام 2011 
عىل  حمطة  بكل  اخلاصة  اسرتاتيجيتها  حتسني 

حدة إىل احلد األمثل. واستمر صوغ أدّلة 
تدعم  التي  الوثائق  من  التشغيل وغريها 

التشغيل والصيانة لكل حمطة عىل حدة يف 
عىل  الرتكيز  واستمر  التكنولوجيات.  مجيع 
املحطات.  ملشغيل  التقنية  القدرات  تطوير 

وبام أن مشّغل املحطة هو اجلهة األقرب ألي 

مرفق من مرافق نظام الرصد الدويل، فهو يف 
أفضل وضع ملنع وقوع املشاكل يف املحطات 

عند  املناسب  التوقيت  يف  تسويتها  وكفالة 
إىل  الزيارات  تشتمل  وقوعها. ولذلك 

العميل ملشّغيل  التدريب  دائام عىل  املحطات 
يتعني عىل  املحليني، لكي ال  املحطات 

األمانة السفر إىل أي حمطة مرتني ملعاجلة 
نفسها. املشكلة 

إعادة التجهيز الرأمسايل
تشتمل املرحلة النهائية من دورة عمر معّدات 

مرافق نظام الرصد الدويل عىل استبدال 
املعّدات )إعادة التجهيز الرأساميل( والتخّلص 

منها. وقد واصلت األمانة إعادة التجهيز 
الرأساميل ملكّونات مرافق النظام عند وصوهلا 
رة لعمرها التشغييل. وانطوت  إىل النهاية املقرَّ

عّدة مشاريع رئيسية إلعادة التجهيز الرأساميل 
عىل قدر كبري من التخطيط واالستثامر يف 

عام 2011، وخصوصًا يف املحطة السيزمية 
الرئيسية PS2 وحمطة الرصد دون السمعي 

  IS9و PS7 أسرتاليا(، واملحطتني( IS7
ة  )الربازيل(، وحمطة رصد النويدات املشعَّ

RN27 )فرنسا(.

احللول اهلندسية
استمر تنفيذ برنامج اهلندسة والتطوير اخلاص 
بمرافق نظام الرصد الدويل يف عام 2011 من 

خالل تصميم احللول والتحّقق من صالحيتها 
وتنفيذها من أجل حتسني التوافر العام 

للبيانات ونوعيتها وفعاليتها من حيث التكلفة 
ذ هندسة النظم طوال دورة عمر  وأدائها. وتنفَّّ

املحطات، وتعتمد عىل تصميم نظم مفتوحة 
من خالل التوحيد القيايس للواجهات البينية 

ومن خالل التصميم النميطي. وتتطلب 
هندسة النظم حتسني النظم وموثوقية 

املعدات، والقابلية للصيانة، والقابلية للدعم 
اللوجستي، والقابلية للتشغيل، والقابلية 
لالختبار. كام تتطلب هندسة النظم تعزيز 

موثوقية نظام الرصد الدويل، من خالل 
ن من البيانات، وأخريا،  تدابري املعايرة والتيقُّ

تتطلب تطبيقها تطبيقا شامال وحتسني تصميم 
املحطات إىل احلد األمثل بام يتوافق مع معاجلة 

البيانات من جانب مركز البيانات الدويل.

وقد أدى التحليل املتواصل لألسباب اجلذرية 
ألعطال املحطات ومعدالت تلك األعطال 

إىل تركيز األمانة عىل نظم األمن واإلنذار، 
والقدرة الكهربائية، وحلول التأريض 

واحلامية من الربق، وتقنيات التربيد اخلاصة 
بأجهزة الكشف يف حمطات رصد النويدات 

ة، ونظم احلد من ضوضاء الرياح  املشعَّ
ملحطات الرصد دون السمعي، واستبدال 

النظم املتقادمة اخلاصة باالتصاالت داخل 
الصفائف يف حمطات الرصد السيزمي.

نة لألمن  مت نظم حمسَّ  ولذلك ُصمِّ
بت  والتأريض واحلامية من الصواعق وُركِّ
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بني حمطة النويدات املشعّة RN27 يف بابيت على جزيرة تاهييت )فرنسا( يف احمليط اهلادئ . املشرتك  املوقع  يف  حتسني  أعمال 
واحملطة   PS2 الرئيسية  السيزمية  احملطة 
األقاليم  وارّامونغا،  يف   ،IS7 الصوتية  دون 

الشمالية، أسرتاليا .

15 عاما من عمر املعاهدة

يف عّدة حمطات. وُأحرز تقّدم يف حتديد نظم 
تربيد بديلة من أجل حتسني موثوقية حمطات 

ة التي يكون فيها جهاز  رصد النويدات املشعَّ
الكشف، وخصوصًا جهاز التربيد، السبب 

الرئييس لألعطال. واخُتربت وُنفذت تقنيات 
تربيد جديدة تتسم بمعدالت أعطال أقل 

بكثري من معدالت أعطال املربدات السابقة. 
ولتحسني القابلية للصيانة، ُطور أيضا 

ل بيانات جديد موحد قياسيا ومناسب  مسجِّ
ة  جلميع حمطات جسيامت النويدات املشعَّ

التي يتم تشغيلها يدويا. وفيام يتعلق بأجهزة 
الكشف عن إشعاعات بيتا وغاما يف نظم 

ة للغازات اخلاملة، بدأ  قياس النويدات املشعَّ
وضع طريقة للتصحيح التلقائي النجرافات 

الطاقة، بغية احلد من احتامل اخلطأ يف التعرف 
ة. وبدأت املنظمة أيضا  عىل النويدات املشعَّ

أبحاثا بشأن بناء أجهزة كشف خالية من 
حساسية  زيادة  أجل  من  الذاكرة’،  ‘تأثري 

القياس. طريقة 

وكان جُيرى بصفة مستمرة استعراض وتقييم 
وحتسني للعمليات اهلندسية املعتَمدة رسميًا. 
وأحرزت األمانة تقدما يف إعداد الرسومات 
التقنية، فضال عن تطوير نظام موّحد قياسيًا 
لتحليل أعطال حمطات نظام الرصد الدويل 

وإنشاء سجل للمخاطر التقنية. ويشكل هذا 
السجل أساسًا تقنيًا رئيسيًا لتخطيط أنشطة 

حتسني املحطات وتديد تهيزاهتا الرأساملية.

واعرتافا بأن إرشاك مشغيل املحطات يف 
تطوير التكنولوجيا رضوري لتبادل املعارف 
وتنمية القدرات واالستدامة الطويلة األجل 

للمحطات، ُأطلق موقع جديد عىل شبكة 
الويب مكرس للهندسة والتطوير. ويتيح 

املوقع الوصول إىل الوثائق واملشاريع 
واملنتجات اهلندسية، كام يتيح منتدى 

التقنية. للمناقشات 

وعّززت األمانة أيضا نظامها املطبق عىل نطاق 
املنظمة واخلاص بصالحية املعدات للتشغيل، 
وأتاحته للمستعملني اخلارجيني. وهذا النظام 

أداة أساسية لدعم حتليل االتاهات هبدف 
اختاذ إجراءات وقائية فّعالة.

الشبكة السيزمية املساعدة
ظلت مسألة تشغيل حمطات الرصد السيزمي 

املساعدة واستدامتها يف األجل الطويل 
تتذب اهتامم اللجنة وهيئاهتا الفرعية يف 

عام 2011. وتقيض املعاهدة بأن التكاليف 

العادية لتشغيل حمطات الرصد السيزمي 
املساعدة وصيانتها، بام يشمل تكاليف األمن 

املادي، هي من مسؤولية الدول املضيفة لتلك 
املحطات. غري أن املامرسة أظهرت بمرور 

السنني أن ذلك يشّكل حتّديا كبريا ملحطات 
نظام الرصد الدويل السيزمية املساعدة 

التي توجد يف البلدان النامية وال تنتمي إىل 
»الشبكات األُّم« التي تديرها تلك البلدان.

ولذلك واصلت اللجنُة تشجيَع البلدان التي 
تستضيف حمطات رصد سيزمي مساعدة تعاين 
من أوجه قصور يف التصميم أو مشاكل تتعلق 

بتقادم املعّدات عىل استعراض قدرهتا عىل 
سداد تكاليف االرتقاء بمحطاهتا واستدامتها. 

غري أن احلصول عىل املستوى املناسب من 
الدعم التقني واملايل ال يزال يشكل حتّديًا لعّدة 

بلدان مضيفة.

ويف هذا الصدد، واصل االحتاد األورويب، 
من خالل مرشوع عمل مشرتك، تقديم دعم 

مفيد الستدامة حمطات الرصد السيزمي 
املساعدة التابعة لنظام الرصد الدويل التي ال 

تنتمي إىل الشبكات األُّم وتستضيفها بلدان 
نامية أو بلدان متّر بمرحلة انتقالية. وتشمل 

هذه املبادرة اختاذ إجراءات إلعادة املحطات 
إىل حالة التشغيل. وبدأت أيضا مناقشات 
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15 عاما من عمر املعاهدة9 • نظام الرصد الدولي

مع الدول األخرى التي تشتمل شبكاهتا األُّم 
عىل عّدة حمطات سيزمية مساعدة تابعة لنظام 
الرصد الدويل، سعيًا إىل وضع ترتيبات مماثلة 

مت الواليات  معها. ويف هذا الصدد، قدَّ
املتحدة األمريكية يف عام 2011 ترّبعا 

لتحسني عدد من حمطات الرصد السيزمي 
املساعدة.

وكانت اجلهود املشرتكة للبلدان املضيفة 
واالحتاد األورويب والواليات املتحدة 

األمريكية ومشغيل املحطات واألمانة الفنية 
املؤقتة جمزية. ونتيجة لذلك، ارتفع معّدل 

توافر بيانات حمطات الرصد السيزمي 
املساعدة ارتفاعا مّطردا منذ عام 2009.

ضمان النوعية
عالوة عىل حتسني أداء حمطات نظام الرصد 

الدويل، تويل األمانة اهتامما كبريا لضامن 
موثوقية شبكة النظام، ولذلك واصلت تطوير 
أنشطة املعايرة وتنفيذها. وتؤّدي املعايرة دورا 
جوهريا يف نظام التحّقق، ألهنا حتّدد وترصد، 

 ، من خالل القياس أو املقارنة بمعيار معنيَّ
البارامرتات الالزمة لتفسري اإلشارات التي 

تسّجلها مرافق النظام تفسريًا سلياًم.

وقد أجريت يف عام 2011 أول معايرة لكامل 
نطاق الرتّددات يف 38 حمطة سيزمية رئيسية 
من حمطات نظام الرصد الدويل. وُوضعت 

وثائق اإلجراءات، ومنهجية التنفيذ، وطريقة 
اإلبالغ والتحليل األوتوماتيني، وبدأ تقييم 

النتائج. وعىل وجه اخلصوص، تمَّ التحّقق من 

القيم اجلديدة لبارامرتات املعايرة واعتامد تلك 
القيم يف تدفقات بيانات نظام الرصد الدويل 

ويف قواعد بيانات األمانة.

وُأحرز مزيد من التقدم يف مقارنة حتليل 
ة التابعة  العينات بني خمتربات النويدات املشعَّ

لنظام الرصد الدويل. وُأنجز مترين اختبار 
الكفاءة لعام 2010، الذي شاركت فيه 

تسعة من خمتربات النظام املعتمدة العرشة 
فضال عن ستة خمتربات غري معتمدة. وكان 

اهلدف من التمرين هو التحّقق من نوعية 
ى إدماجها يف  النتائج التحليلية التي يتوخَّ
برنامج ضامن نوعية خمتربات نظام الرصد 

الدويل. وكان أداء كل خمتربات النظام املعتمدة 
ناجحا يف التمرين. ويف عام 2011، أتاحت 
األحداث غري املتوقعة التي حدثت يف حمطة 

فوكوشيام للقوى النووية فرصة إلجراء مترين 
ة يتعلق  مقارنة بني خمتربات النويدات املشعَّ
بعينات حقيقية مستخدمة يف حمطات نظام 

الرصد الدويل. ولذلك ُنّفذت هذه العملية، 
القائمة عىل عينات مأخوذة من حمطتني من 

حمطات النظام، بدال من مترين اختبار الكفاءة 
يف عام 2011. وُأرسلت إىل املختربات 

عينات حتتوي عىل نويدات انطلقت يف حادث 
فوكوشيام. وُشطرت العينات وُأرسلت من 

خمترب إىل آخر لتحليلها. وأخريا، ُأنجزت 
تقييامت املراقبة يف أربعة من املختربات.

وكجزء من املراقبة الطويلة األجل للنوعية، 
ومن أجل التأكد من أن مرافق نظام الرصد 

الدويل ما زالت حتافظ عىل حالة اعتامدها، 
ترصد األمانة وتسّجل بصفة مستمرة أداء 

املحطات واملعامل. ويتم استعرض حالة 
االعتامد ويعاد التصديق عليها بحسب 

االقتضاء. وإعادة التصديق رضورية إذا 
حدث أي تغيري يف املرفق يؤثر تأثريا كبريا عىل 
استجابة نظمه أو قدرته عىل الكشف أو توافر 
بياناته ونوعيتها. ويف عام 2011، متت إعادة 

 التصديق عىل مرفقني مها RL2 )أسرتاليا( 
وIS59 )الواليات املتحدة األمريكية(.

 استمرار التحسّن 
يف توافر البيانات

سامهت األنشطة املذكورة أعاله يف زيادة 
التوافر العام لبيانات حمطات نظام الرصد 
الدويل املعتمدة يف عام 2011، وقد أظهر 

ذلك التوافر اتاهًا إجيابيًا مستديام منذ عام 
2009 صوب بلوغ املستوى الذي يطلبه دليل 

التشغيل. وتم عىل مدى السنوات الثالث 
املاضية، بالتعاون مع الدول املضيفة ملرافق 

نظام الرصد الدويل ومع املشغلني املحليني، 
حتقيق زيادة كبرية يف توافر البيانات. وبذلك 

أدت األنشطة التي اضُطلع هبا يف السنوات 
األخرية يف شبكة مرافق النظام، املتنامية دائاًم 

ولكن املتقّدمة يف العمر، ال إىل ختفيف آثار 
التقادم يف الشبكة فحسب بل أيضا إىل عكس 

االتاه التناقيص يف توافر البيانات الذي 
لوحظ يف عام 2008.

V1254055arabic.indd   9 28/06/2012   11:38:18



مالمح تكنولوجيات الرصد

 حمطة الرصد 
السيزمي 

الهدف من الر�شد ال�شيزمي هو ك�شف التفجريات النووية يف 
باطن الأر�ض وحتديد مواقعها. فالزلزل وغريها من الأحداث 
د نوعني  الطبيعية، وكذلك الأحداث ذات املن�شاأ الب�شـري، تولِّ

رئي�شيني من املوجات ال�شيزمية هما املوجات اجل�شمية 
واملوجات ال�شطحية. واملوجات اجل�شمية اأ�شـرع وتنتقل عرب 

باطن الأر�ض، يف حني اأنَّ املوجات ال�شطحية اأبطاأ وتنتقل على 
�شطح الأر�ض. وُينظر عند التحليل يف نوعي املوجات كليهما، 

. بغية جمع معلومات حمّددة عن اأيِّ حدث معنيَّ

والتكنولوجيا ال�شيزمية بالغة الكفاءة يف ك�شف اأيِّ تفجري نووي 
ُي�شتبه يف وقوعه، لأنَّ املوجات ال�شيزمية تنتقل �شـريعاً وميكن 

ر البيانات  ت�شجيلها يف غ�شون دقائق بعد وقوع احلدث. وتوفِّ
الواردة من حمطات الر�شد ال�شيزمي التابعة لنظام الر�شد 

الدويل معلومات عن مكان التفجري النووي اجلويف امل�شتبه يف 
وقوعه، وت�شاعد على حتديد املنطقة التي ينبغي اأن ُيجرى فيها 

تفتي�ض موقعي.

وحمطة الر�شد ال�شيزمي التابعة لنظام الر�شد الدويل تتاألَّف 
عادًة من ثالثة اأجزاء اأ�شا�شية: مقيا�ض �شيزمي لقيا�ض احلركة 
د بخامت  ل البيانات رقمياً ومزوَّ الأر�شية، ونظام ت�شجيل ي�شجِّ

توقيتي دقيق، وو�شلة رابطة بنظام ات�شالت.

ويف �شبكات الر�شد ال�شيزمي الرئي�شية وامل�شاعدة، يوجد نوعان 
من حمطات الر�شد ال�شيزمي: املحطات الثالثية املكونات 

وحمطات ال�شفائف. ويتاألَّف معظم ال�شبكة ال�شيزمية الرئي�شية 
من حمطات ال�شفائف )30 حمطة �شفيفة من اأ�شل 50 حمطة(، 

يف حني يتاألَّف معظم ال�شبكة ال�شيزمية امل�شاعدة من حمطات 
نات )112 حمطة من اأ�شل 120 حمطة(. ثالثية املكوِّ

نات احلركة الأر�شية ذات نطاق  ل املحطة الثالثية املكوِّ وت�شجِّ
الرتّددات الوا�شع يف ثالثة اجتاهات متعامدة. وعموما تتاألَّف 

حمطة الر�شد ال�شيزمي ال�شفيفية التابعة لنظام الر�شد الدويل 
من عدد من اأجهزة قيا�ض الهتزازات ذات الفرتة الق�شرية 

نات وذات نطاق  ومن اأجهزة قيا�ض الهتزازات الثالثية املكوِّ
الرتّددات الوا�شع.

وتر�ِشل املحطات ال�شيزمية الرئي�شية بيانات م�شتمرة يف الوقت 
ا املحطات ال�شيزمية  احلقيقي اإىل مركز البيانات الدويل. اأمَّ

ر البيانات عندما يطلبها مركز البيانات الدويل. امل�شاعدة فتوفِّ

170حمطة منها 50 حمطة 
  رئيسية و120 حمطة مساعدة – 

  يف 76 بلدًا يف أحناء العامل
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 حمطة الرصد 
دون السمعي 

ى املوجات ال�شوتية ذات الرتّددات املنخف�شة للغاية  ُت�شمَّ
الواقعة دون نطاق الرتّددات امل�شموع لالأذن الب�شـرية موجات 

دون �شمعية. وتنُتج املوجات دون ال�شمعية عن جمموعة متنّوعة 
د النفجارات  من امل�شادر الطبيعية والب�شـرية. وميكن اأن تولِّ

النووية يف الغالف اجلوي والنفجارات النووية اجلوفية القريبة 
من �شطح الأر�ض موجاٍت دون �شمعية ميكن اأن تك�شفها �شبكة 

الر�شد دون ال�شمعي التابعة لنظام الر�شد الدويل.

وُت�شبِّب املوجات دون ال�شمعية تغرّيات دقيقة يف ال�شغط 
اجلوي ُتقا�ض مبقايي�ض ال�شغط اجلوي الدقيقة. واملوجات 

دون ال�شمعية قادرة على قطع م�شافات طويلة مع القليل من 
التبدُّد، وهذا هو ال�شبب يف اأّن الر�شد دون ال�شمعي تقنية 

مفيدة لك�شف التفجريات النووية يف الغالف اجلوي وحتديد 
مواقعها. واإ�شافًة اإىل ذلك، ومبا اأنَّ التفجريات النووية اجلوفية 

د اأي�شاً موجات دون �شمعية، فاإنَّ اجلمع بني ا�شتخدام  تولِّ
التكنولوجيا دون ال�شمعية والتكنولوجيا ال�شيزمية يعّزز قدرة 

نظام الر�شد الدويل على ا�شتبانة التجارب اجلوفية املحتملة.

ورغم اأنَّ املحطات دون ال�شمعية التابعة لنظام الر�شد الدويل 
توجد يف جمموعة وا�شعة التنّوع من البيئات متتد من الغابات 

ال�شتوائية املطرية اإىل اجلزر النائية التي جتتاحها الرياح 
واإىل اجلروف اجلليدية القطبية فاإنَّ املواقع املثالية لن�شـر 

املحطات دون ال�شمعية هي داخل الغابات الكثيفة، حيث 
تكون حممية من الرياح ال�شائدة، اأو يف املواقع التي يوجد 

فيها اأقل قدر ممكن من ال�شو�شاء اخللفية، وذلك من اأجل 
حت�شني ا�شتقبال الإ�شارات.

ويف العادة، ت�شتخدم حمطة )اأو �شفيفة( الر�شد دون ال�شمعي 
التابعة لنظام الر�شد الدويل عددا من عنا�رص ال�شفائف دون 

ال�شمعية مرّتبة يف اأمناط هند�شية �شّتى، وحمطة لالأر�شاد 
اجلوية، ونظاماً للحّد من �شو�شاء الرياح، ومرفقاً مركزيا 

ملعاجلة البيانات، ونظام ات�شالت لبّث البيانات.

60 حمطة يف 34 بلدًا 
  يف أحناء العامل
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 حمطة الرصد 
الصوتي املائي 

د التفجريات النووية التي جترى حتت �شطح املاء اأو يف اجلو  تولِّ
بقرب �شطح املحيط اأو يف باطن الأر�ض بالقرب من �شواحل 
املحيطات، موجات �شوتية ميكن اأن تك�شفها �شبكة الر�شد 

ال�شوتي املائي.

وي�شتمل الر�شد ال�شوتي املائي على ت�شجيل الإ�شارات التي 
تدل على تغريات يف �شغط املياه تنتجها املوجات ال�شوتية يف 

املاء. ونظراً لكفاءة انتقال ال�شوت عرب املياه، ميكن الك�شف 
ب�شهولة حتى عن الإ�شارات ال�شغرية ن�شبياً على م�شافات 

طويلة جداً. ومن ثمَّ تكفي 11 حمطًة لر�شد معظم م�شاحات 
املحيطات.

وهناك نوعان من حمطات الر�شد ال�شوتي املائي: حمطات 
ور الثالثي املقامة  امل�شماع الغائ�ض حتت املاء وحمطات الطَّ

على اجلزر اأو ال�شواحل. وحمطات امل�شماع املائي، التي ت�شتمل 
على من�شاآت غائ�شة حتت املاء، هي من اأ�شعب حمطات الر�شد 
م بحيث توؤّدي  بناء واأكرثها كلفة. فهذه املن�شاآت يجب اأن ُت�شمَّ

وظيفتها يف بيئات مناوئة اإىل اأق�شى حّد، تتعّر�ض لدرجات 
حرارة قريبة من نقطة التجّمد ول�شغوط هائلة وللتاآكل بفعل 

ملوحة املياه.

كما اأنَّ ن�شـر الأجزاء املغمورة باملياه من حمطة امل�شماع املائي، 
دة.  اأْي و�شع امل�شاميع املائية ومّد الكبالت، هو عملية معقَّ
فهي ت�شتمل على ا�شتئجار ال�شفن، والقيام باأعمال وا�شعة 

مة خ�شي�شاً  النطاق حتت املاء، وا�شتخدام مواد ومعّدات م�شمَّ
لهذه الأغرا�ض.

11حمطة – منها 6 حمطات مساع 
 مائي غائصة و5 حمطات طور ثالثي على

 اليابسة – يف 8 بلدان يف أحناء العامل
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حمطة رصد جسيمات 
النويدات املشعّة 

لة للتكنولوجيات  ة مكمِّ تكنولوجيا ر�شد النويدات امل�شعَّ
الثالث لل�شكل املوجي امل�شتخدمة يف نظام التحّقق من المتثال 

للمعاهدة. وهذه هي التكنولوجيا الوحيدة القادرة على تاأكيد 
ما اإن كان النفجار الذي ُك�شف ومتَّ حتديد مكانه بوا�شطة 

تكنولوجيات ال�شكل املوجي يدّل على جتربة نووية. وتوّفر هذه 
التكنولوجيا و�شيلًة ل�شتبانة ‘حالة التلّب�ض’ التي يدّل وجودها 

على احتمال حدوث انتهاك للمعاهدة.

ة ُج�شيمات النويدات  وتك�شف حمطات ر�شد النويدات امل�شعَّ
ة املوجودة يف الهواء. وحتتوي كل حمطة على جهاز لأخذ  امل�شعَّ

عّينات الهواء ومعّدات للك�شف وحوا�شيب وجتهيزات ات�شالت. 
نات الهواء، ُيق�شـر الهواء على املرور من خالل  ويف جهاز اأخذ عيِّ

ح يحتفظ مبعظم اجلزيئات التي ت�شل اإليه. وُتفح�ض  مر�شِّ
حات امل�شتخدمة وُتر�شل اأطياف اأ�شعة غاما الناجتة من هذا  املر�شِّ

الفح�ض اإىل مركز البيانات الدويل يف فيينا لتحليلها.

 80 حمطة و 16 خمتربا يف 
   41 بلدًا يف أحناء العامل، منها 40 حمطة 

   مزوَّدة بقدرات إضافية على كشف 
  الغازات اخلاملة

نظام كشف الغازات 
اخلاملة 

ت�شرتط املعاهدة اأن تكون لدى 40 حمطة من حمطات ر�شد 
ة البالغ عددها 80 حمطة قدرة اإ�شافية، عند  النويدات امل�شعَّ

ة لغازات  بدء �شـريان املعاهدة، على الك�شف عن الأ�شكال امل�شعَّ
خاملة مثل الزينون والأرغون. ولذلك ا�شُتحدثت نظم ك�شف 

خا�شة، ويجري ن�شـرها واختبارها يف �شبكة ر�شد النويدات 
ة، قبل اإدماجها يف اإطار العمليات الروتينية. وتعزِّز  امل�شعَّ

ل ا�شتمرارا  اإ�شافة هذه النظم قدرة نظام الر�شد الدويل، وت�شكِّ
لنهج الأخذ باأحدث التكنولوجيات يف اإن�شاء نظام التحّقق.

اأنَّ هذه  وت�شمية هذه الغازات ‘غازات خاملة’ نا�شئة من 
العنا�رص الكيميائية هامدة ونادراً ما تتفاعل مع غريها من 

العنا�رص. وللغازات اخلاملة، مثلها مثل العنا�رص الأخرى، عّدة 
نظائر متنّوعة موجودة يف الطبيعة، وبع�شها غري م�شتقر 

ة للغازات  وت�شدر منه اإ�شعاعات. وهناك اأي�شا نظائر م�شعَّ
اخلاملة ل توجد يف الطبيعة ولكن ميكن اأن تنتج من التفاعالت 
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النووية فقط. ولأربعة نظائر لغاز الزينون اخلامل، بحكم 
خا�شياتها النووية، اأهمية خا�شة يف ك�شف التفجريات النووية. 
فالزينون امل�شّع ال�شادر من تفجري نووي جويف حُمكم الحتواء 

ميكن اأن يت�شـّرب من خالل طبقات ال�شخور وينطلق اإىل 
الغالف اجلوي وُيك�شف لحقاً على ُبعد اآلف الكيلومرتات. 

)انظر اأي�شا من�شور مركز البيانات الدويل: »التجربة الدولية 
اخلا�شة بالغازات اخلاملة«.(

وتعمل كل نظم ك�شف الغازات اخلاملة التابعة لنظام الر�شد 
الدويل على نحو متماثل. فُي�شّخ الهواء يف جهاز تنقية يحتوي 

ثات  على الفحم النباتي، حيث ُيعزل الزينون. وُتزال ملوِّ
خمتلفة الأنواع، مثل الغبار وبخار املاء والعنا�رص الكيميائية 

زات اأعلى  الأخرى. ويحتوي الهواء الناجت من ذلك على تركُّ
درجة من الزينون ب�شكليه امل�شتقر وغري امل�شتقر )اأْي امل�شّع( 

على ال�شواء. وُيقا�ض الن�شاط الإ�شعاعي للزينون املعزول 
املرّكز، وُير�شل الطيف الناجت اإىل مركز البيانات الدويل 

للمزيد من التحليل.

خمترب النويدات املشـعّة 
ة، يقع كل منها يف  يدعم �شتة ع�شـر خمترباً للنويدات امل�شعَّ
ة التابعة  بلد خمتلف، �شبكة حمطات ر�شد النويدات امل�شعَّ
لنظام الر�شد الدويل. وتقوم هذه املختربات بدور هام يف 

تاأكيد �شحة النتائج الواردة من حمطات النظام، وخ�شو�شاً 
تاأكيد وجود منتجات الن�شطار و/اأو منتجات التن�شيط التي 

ميكن اأن تدّل على جتربة نووية. وهي ت�شهم، عالوة على ذلك، 
يف مراقبة نوعية القيا�شات التي تتّم يف املحطات وتقييم اأداء 

نات الروتينية الواردة  ال�شبكة عن طريق التحليل املنتظم للعيِّ
من جميع حمطات نظام الر�شد الدويل املعتمدة. كما تقوم 

هذه املختربات ذات امل�شتوى العاملي بتحليل اأنواع اأخرى من 
العّينات الواردة من الأمانة، مثل العّينات التي جُتمع اأثناء م�شح 

موقع املحطة اأو اعتمادها.

ة وفق �شـروط �شارمة ب�شاأن  وُتعتمد خمتربات النويدات امل�شعَّ
ر عملية العتماد تاأكيدا باأنَّ  حتليل اأطياف اأ�شعة غاما. وتوفِّ

مها املخترب دقيقة و�شحيحة. وت�شارك هذه  النتائج التي يقدِّ
املختربات اأي�شاً يف التمارين ال�شنوية لختبار الكفاءة، التي 

تنّظمها الأمانة الفنية املوؤقتة.
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أبرز األنشطة يف عام 2011

مواصلة التحسني يف توافر مرفق 
االتصاالت العاملي

إدماج الوصالت »املوروثة« من 
الشبكات اخلصوصية االفرتاضية 

اخلاصة مبرفق االتصاالت 
العاملي األصلي يف شبكة مرفق 

االتصاالت العاملي الثاني

زيادة عرض النطاق الرتددي 
اجملمَّع لإلنرتنت لدى األمانة

االتصاالت العاملية
الهدف من مرفق الت�شالت العاملي هو نقل البيانات اخلام يف الزمن �شبه 

احلقيقي من مرافق نظام الر�شد الدويل البالغ عددها 337 مرفقا اإىل 
مركز البيانات الدويل يف فيينا ملعاجلتها وحتليلها. ويهدف املرفق اأي�شا 

اإىل توزيع البيانات املحلَّلة والتقارير ذات ال�شلة بالتحّقق من المتثال 
عة.  للمعاهدة على الدول املوقِّ

وتتيح هذه ال�شبكة العاملية، با�شتخدام مزيج من و�شالت الت�شالت 
الف�شائية والأر�شية، تبادل البيانات من جانب مرافق نظام الر�شد 

الدويل والدول يف جميع مناطق العامل مع اللجنة التح�شريية للمنظمة. 
ومطلوب من مرفق الت�شالت العاملي اأن يعمل بتوافر قدره 99.50 يف 

املائة فيما يخ�ّض و�شالت الت�شالت ال�شاتلية وبتوافر قدره 99.95 
يف املائة فيما يخ�ض و�شالت الت�شالت الأر�شية، واأن يوفر البيانات 

من املر�شل اإىل امل�شتقبل يف غ�شون ثوان. وقد بداأ ت�شغيله املوؤقت يف 
منت�شف عام 1999.
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االتصاالت العالمية • 16

سارية هوائي االتصاالت يف احملطة AS26 يف فرانوف، اجلمهورية التشيكية .

 تكنولوجيا مرفق 
االتصاالت العاملي

يمكن ملرافق نظام الرصد الدويل والدول 
املوّقعة، يف مجيع أنحاء العامل ما عدا األماكن 

القريبة من املناطق القطبية، تبادل البيانات 
عن طريق حمطاهتا األرضية املحلية املزودة 

بمحطات طرفية ذات فتحات صغرية جدًا، 
من خالل واحد من ستة سواتل ذات مدار 
ه السواتل  ثابت بالنسبة إىل األرض. وتوجِّ

البيانات املرسلة إىل حماور اتصاالت عىل 
األرض، ثمَّ ُترسل البيانات إىل مركز 

البيانات الدويل بواسطة وصالت أرضية.

وستخِدم الشبكة اخلصوصية االفرتاضية 
)VPN( شبكات االتصاالت القائمة إلجراء 
عمليات إرسال البيانات اخلصوصية. كام أنَّ 

معظم الشبكات اخلصوصية االفرتاضية ملرفق 
االتصاالت العاملي تستخدم البنية التحتية 

العمومية األساسية لإلنرتنت، مع استخدام 
صة  عة من الربوتوكوالت املتخصِّ جمموعة متنوِّ

لدعم االتصاالت اخلصوصية واآلمنة. ويف 
األحوال التي تكون فيها املحطات الطرفية 

ذات الفتحات الصغرية جدًا غري مستخَدمة 
أو غري عاملة بعد، توفِّر الشبكات اخلصوصية 

االفرتاضية وسيلة اتصال بديلة. وُتستخدم 
الشبكات اخلصوصية االفرتاضية أيضًا يف 

بعض املواقع لتوفري وصلة داعمة احتياطية 
لالتصاالت يف حالة إخفاق وصلة حمطة طرفية 

ذات فتحة صغرية جدًا.

ويف هناية عام 2011، كان مرفق االتصاالت 
العاملي يشتمل عىل 215 حمطة من املحطات 

ذات الفتحات الصغرية جدًا، و312 
وصلة قائمة بذاهتا من وصالت الشبكات 

اخلصوصية االفرتاضية، و15 وصلًة داعمًة 
لربط الشبكات اخلصوصية االفرتاضية، 

ومخس شبكات فرعية مستقلة )ISN( قائمة 
عىل وصالت أرضية تستخدم تقنية التحويل 

املتعّدد الربوتوكوالت لتوجيه جمموعات 
 ،)MPLS( البيانات بحسب وسامهتا اخلاصة
ووصلة أرضية واحدة تستخدم هذه التقنية 
نفسها خمّصصة ملحطات الواليات املتحدة 

املوجودة يف القارة القطبية اجلنوبية، وأربعة 
حماور ساتلية )اثنان يف النرويج واثنان يف 

15 عاما من عمر املعاهدة
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17 • االتصاالت العالمية

 الصورة العليا: هوائي حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جداً يف مركز البيانات الدويل يف ياوندي، الكامريون .  
 الصورة الوسطى: هوائي حمطة طرفية صغرية جداً يف املوقع H07N )جزء من احملطة HA7، فلوريز( 
على جزيرة كورفو، يف أقصى مشال إقليم أزوديز )الربتغال( . الصورة السفلى: معدّات يف حمور االتصاالت 
الساتلي ملنطقة احمليط اهلندي، الكائن يف حمطة آيك األرضية على الساحل اجلنوبي الغربي من النرويج .

الواليات املتحدة(، وستة سواتل، ومركزًا 
واحدًا لعمليات الشبكات )يف ماريالند، 

الواليات املتحدة األمريكية(، ومكتبًا واحدًا 
إلدارة اخلدمات )يف فيينا(. ويدير كل هذه 

املكونات متعاقد مرفق االتصاالت العاملي. 
وتغطي السواتل مناطق املحيط اهلادئ، 

وشامل املحيط اهلادئ )اليابان(، وأمريكا 
الشاملية والوسطى، واملحيط األطليس، 

وأوروبا والرشق األوسط، واملحيط اهلندي.

توسيع االتصاالت العاملية
يف عام 2011، ركزت أنشطة التشغيل 

والصيانة الرئيسية ملرفق االتصاالت العاملي 
عىل حتسني البنية التحتية للمواقع، مثل 

االستعاضة عن النظم العاملة بالتيار املتناوب 
بنظم أكثر موثوقية تعمل بالتيار املستمر. 
وعالوة عىل ذلك، ُأدخلت حتسينات عىل 

البنية التحتية للشبكة األساسية للمرفق 
بتنفيذ املزيد من الدعم االحتياطي، بغية 

عات هوائيات  حتسني موثوقية الربط بمجمَّ
االتصاالت الساتلية اخلاصة باملرفق.

وبعد نجاح زيادة القدرات الفضائية 
واألرضية ملناطق املحيط اهلادئ، وأمريكا 

الشاملية والوسطى، وأوروبا والرشق 
األوسط، يف عام 2010، ُأبرم عقد يف عام 

2011 لالرتقاء بالقدرات يف منطقتي 
املحيط األطليس واملحيط اهلندي. وستكتمل 

عمليات االرتقاء يف عام 2012. وُتعزى 
هذه الزيادة إىل ازدياد كميات البيانات 
الواردة من حمطات نظام الرصد الدويل 
التي تمَّ االرتقاء هبا وازدياد عدد مراكز 

البيانات الوطنية الناشطة التي تطلب بيانات 
ن  ومنتجات من مركز البيانات الدويل. وحُتسِّ
هذه السعة اإلضافية قدرة مرفق االتصاالت 

العاملي عىل نقل بيانات نظام الرصد الدويل 
ومنتجات مركز البيانات الدويل يف املنطقتني.

بت يف عام 2011 ثالث حمطات طرفية  وُركِّ
جديدة ذات فتحات صغرية جدا، وأربع 

وصالت جديدة للشبكات اخلصوصية 
االفرتاضية. وازداد خالل العام حجم حركة 

البيانات التي ينقلها مرفق االتصاالت العاملي 

15 عاما من عمر املعاهدة

V1254055arabic.indd   17 28/06/2012   11:38:53



إىل مركز البيانات الدويل بوصالت خاصة، 
وكذلك تدّفق البيانات املنقولة يف االتاه اآلخر 

من مركز البيانات الدويل إىل املواقع النائية.

ع  وزيد عرض النطاق الرتددي املجمَّ
لإلنرتنت لدى األمانة إىل 100 ميغابايت 
دان األمانة  يف الثانية. واجلهتان اللتان تزوِّ

 COLT بخدمات اإلنرتنت اآلن مها رشكة
KAPPER Network- ورشكة Telekom

.Communications GmbH

 عمليات مرفق 
االتصاالت العاملي

بدأ مرفق االتصاالت العاملي الثاين عامه 
الرابع من التشغيل. وتم الرتكيز عىل تعزيز 

البنية التحتية للدعم االحتياطي يف جممعات 

هوائيات االتصاالت الساتلية. وبدأ مقاول 
املرفق عملية تتصل بنظم إدارة النوعية، 

هبدف حتقيق احلصول عىل شهادة أيزو 
9000 يف املستقبل. كام ُأدرجت يف مرفق 

االتصاالت العاملي الثاين الوصالت املوروثة 
من الشبكات اخلصوصية االفرتاضية اخلاصة 

بمرفق االتصاالت العاملي األصيل.

واستمر يف عام 2011 إدخال حتسينات 
عىل إدارة احلادثات بمشاركة مقاول مرفق 

االتصاالت العاملي وإجراء تعزيزات يف رصد 
الشبكات. ونتيجة هلذه األنشطة وغريها من 

ن توافر وصالت املرفق. األنشطة، استمر حتسُّ

وُأدخلت يف عام 2011 حتسينات يف نظم 
إدارة الشبكات، زادت من تعزيز رصد 
وصالت االتصاالت التابعة للشبكات 

الفرعية املستقلة ضمن البنية التحتية األساسية 

ملرفق االتصاالت العاملي التي تديرها األمانة، 
كام زادت من تعزيز حركة اإلنرتنت يف 

األمانة. وتمَّ دمج هذه التحسينات يف نظام 
صالحية املعدات للتشغيل املستخدم يف مركز 

عمليات مركز البيانات الدويل.

وفحصت األمانة املواقع ملعرفة املواقع التي 
تدهورت فيها حالة املعدات املتقادمة بحيث 

يلزم االستثامر وتديد األصول الرأساملية. 
وستستمر هذه اجلهود يف عام 2012.

ورشعت األمانة أيضًا يف إدخال تعديالت 
اخلاصة  والرتتيبات  االتفاقات  عىل 

تعكس  لكي  املستقلة  الفرعية  بالشبكات 
الشبكات  تلك  لبدالت  اجلدول اجلديد 

اللجنة. عليه  وافقت  الذي 

االتصاالت العالمية • 18

مرفأ االتصاالت )تيليبورت( يف سانتا باوال جنوبي كاليفورنيا، الواليات املتحدة، هو واحد من حماور االتصاالت اليت تقدّم خدماهتا إىل مرفق االتصاالت العاملي. 
وهو موصول بثالثة من املواقع الساتلية اإلقليمية الستة يف: احمليط اهلادئ، وأمريكا الشمالية والوسطى ومشال احمليط اهلادئ )اليابان( .
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 الهدف من مركز البيانات الدويل هو جمع البيانات املتلّقاة من مرافق نظام 
الر�شد الدويل ومعاجلتها وحتليلها والإبالغ عنها، مبا يف ذلك نتائج التحليالت 
ة املعتَمدة. وبعد ذلك ُتتاح البيانات  التي جُترى يف خمتربات النويدات امل�شعَّ

عة على املعاهدة، من اأجل تقييمها النهائي. وترد  واملنتجات للدول املوقِّ
البيانات واملنتجات وتوّزع عن طريق مرفق الت�شالت العاملي.

ويوجد مركز البيانات الدويل يف مقّر اللجنة التح�شريية للمنظمة يف مركز 
ل اأ�شا�ض  فيينا الدويل. ويوجد نظام لإدارة قواعد البيانات العالقّية ي�شكِّ

نظام اإدارة املعلومات باأ�شـره. وقد ا�شُتحدث يف املركز دعم احتياطي 
كامل لل�شبكات بغية �شمان درجة عالية من التوافر. وهناك نظام تخزين 

�شخم يوّفر القدرة على حفظ بيانات التحقق كّلها، وهو يغّطي حاليا ما 
يزيد على 10 �شنوات. ومعظم الرباجميات امل�شتخدمة يف ت�شغيل املركز 

ق من المتثال للمعاهدة. م�شتحدثة حتديدا من اأجل نظام التحقُّ

أبرز األنشطة يف عام 2011

االستجابة حلادث حمطة 
فوكوشيما للقوى النووية، مبا 
يف ذلك إصدار منتجات مركز 

البيانات الدويل ذات الصلة يوميا

إدخال استعراض بيانات الغازات 
اخلاملة يف العمليات املؤقتة 

تركيب نظام جديد متاما ملعاجلة 
بيانات النويدات املشعّة، للعمليات 
األوتوماتية والتفاعلية على السواء

مركز البيانات الدويل
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15 عاما من عمر املعاهدة

 دعم النظام وبناؤه 
التدرجيي

استمّر يف عام 2011 دعم نظام الرصد الدويل 
وبناؤه تدرجييًا باختبار وتقييم البيانات الواردة 

من املحطات اجلديدة. وُأدخلت يف عمليات 
مركز البيانات الدويل، كجزء من عملية 

االعتامد، سبع حمطات تم تركيبها أو االرتقاء 
ة  بت حمطات أخرى يف منصَّ هبا حديثًا. وُركِّ

االختبار اخلاصة باملركز بانتظار اعتامدها.

وبرتكيب براجميات حاسوبية جديدة خاصة 
بالنويدات املشّعة، بدأ االستعراض الروتيني 

لبيانات الغازات اخلاملة يف عمليات مركز 
البيانات الدويل. ويف أوائل حزيران/يونيه 

صدر أول تقرير منّقح عن النويدات املشّعة 
حيتوي عىل بيانات الغازات اخلاملة. وواصل 

أحد املحّللني االضطالع يوميا باستعراض 
البيانات الواردة من املحطات املعتمدة عن 

الغازات اخلاملة.

ويمكن استخدام الرصد دون السمعي 
لكشف أي انفجار نووي يف الغالف اجلوي 

وحتديد مكانه. وقد أدخل مركز البيانات 
الدويل التحليل الروتيني لإلشارات دون 

السمعية يف العمليات يف شباط/فرباير 
2010. وكان املستوى األويل لألحداث 

الزائفة التي ُيكشف عنها أوتوماتيا واحتامل 
الكشف كافيني إلتاحة إجراء استعراض 

تفاعيل لنتائج الرصد دون السمعي. 
ويتواصل العمل عىل حتسني حتليل األحداث 
دون السمعية. وجيري حاليا اختبار أساليب 

معاجلة جديدة، استنادا إىل نتائج االجتامعات 
التقنية مع خرباء.

 من البيانات اخلام 
إىل املنتجات النهائية

البيانات التي جيمعها نظام الرصد الدويل 
يف إطار العمليات املؤّقتة ُتعالج فورا عند 
وصوهلا إىل مركز البيانات الدويل. وُينَجز 

منَتج البيانات املؤمتت األول، املعروف باسم 
قائمة األحداث النمطية-1، يف غضون ساعة 
واحدة من تسجيل البيانات يف املحطة. وترد 

يف ناتج البيانات املذكور قائمة باألحداث 
األولية التي تسّجلها حمطات الرصد 

السيزمي والرصد الصويت املائي الرئيسية.

ه بعد ذلك طلبات للحصول عىل  وُتوجَّ
البيانات من حمطات الرصد السيزمي 

املساعدة. وُتستخدم هذه البيانات، مع 
البيانات الواردة من حمطات الرصد دون 

السمعي وأي بيانات وصلت متأّخرة، 
إلعداد قائمة أحداث أكثر اكتامالً، هي 
قائمة األحداث النمطية-2، بعد أربع 
ن  ساعات من تسجيل البيانات. وحُتسَّ

قائمة األحداث النمطية-2 مرة أخرى بعد 
انقضاء 6 ساعات، إلدراج أيِّ معلومات 

إضافية وصلت متأّخرة، من أجل إنتاج 
قائمة األحداث املؤمتَتة النهائية، أي قائمة 

األحداث النمطية-3.

ويستعرض املحلِّلون الحقا األحداث 
لة يف قائمة األحداث النمطية-3  املسجَّ
ويضيفون األحداث الناقصة، من أجل 

حة. وحتتوي نرشة  إعداد نرشة األحداث املنقَّ
حة اخلاصة بأيِّ يوم معنيَّ  األحداث املنقَّ

دة  عىل مجيع األحداث التي تفي بمعايري حمدَّ
التي ُكشفت يف حمطات الرصد السيزمي 

والصويت املائي ودون السمعي التابعة لنظام 
الرصد الدويل. واهلدف املقرر خالل مرحلة 

التشغيل املؤقَّت احلالية ملركز البيانات 
حة  الدويل هو إصدار نرشة األحداث املنقَّ

يف غضون 10 أيام. وبعد بدء نفاذ املعاهدة، 
حة يف  ُيعتزم أن تصدر نرشة األحداث املنقَّ

غضون يومني تقريبًا.

ة  ويف العادة، تصل بيانات الرصد املستمدَّ
من األحداث التي تسّجلها حمطات رصد 

القوة

761 44 حدثاً من نشرة األحداث املنّقحة لعام 2011 الصادرة عن مركز البيانات الدويل

العمق )كم(
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15 عاما من عمر املعاهدة

ة والغازات اخلاملة  جسيامت النويدات املشعَّ
التابعة لنظام الرصد الدويل بعد بضعة أيام 

ة من األحداث  من وصول اإلشارات املستمدَّ
نفسها التي تسّجلها حمطات الرصد السيزمي 

والصويت املائي ودون السمعي. وختضع 
ة ملعاجلة  بيانات جسيامت النويدات املشعَّ

أوتوماتية ومعاجلة تنقيحية، من أجل إنتاج 
ة، ثمَّ  التقرير املؤمتت عن النويدات املشعَّ
ة، لكل  ح عن النويدات املشعَّ التقرير املنقَّ

يه.  طيف كامل من أطياف أشعة غاما يتّم تلقِّ
ويف هناية املطاف ُتدمج معًا املعلومات املدرجة 
حة واملعلومات الواردة  يف نرشة األحداث املنقَّ

ة، بحيث  ح عن النويدات املشعَّ يف التقرير املنقَّ
ُتُربط األحداث السيزمية-الصوتية بحاالت 

ة. كشف النويدات املشعَّ

ومن أجل تطبيق أدوات جديدة لتحليل 
بيانات الغازات اخلاملة، ومن أجل حتسني 

األداء العام لألدوات احلالية لتحليل بيانات 
جسيامت غاما، اسُتحدثت يف مركز البيانات 

الدويل يف السنوات املاضية براجميات 
حاسوبية جديدة للمعاجلة األوتوماتية 

والتفاعلية لبيانات النويدات املشّعة.

وكان اهلدف من هذا العمل هو تنفيذ 
جمموعة جديدة من أدوات املعاجلة والتحليل 

اخلاصة بالتعامل األوتومايت مع البيانات 
املتحّصل عليها من حمطات نظام الرصد 
الدويل، والتحليل األوتومايت لألطياف، 

وكذلك اإلجراءات التفاعلية الالحقة، ويف 
النهاية، توليد التقارير املؤمتتة عن النويدات 

ة  حة عن النويدات املشعَّ املشّعة والتقارير املنقَّ

21 • مركز البيانات الدولي
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التوزيع اإلمجايل ألحداث النويدات املشعّة ذات الصلة باملعاهدة الواقعة يف عام 2011
اليابان  النووية يف  الكشوف إىل االنبعاثات الصادرة عن حمطة فوكوشيما للطاقة  أكثرية  تشري 
عيّنة   1  600 من  أكثر  احتواء  يف  السبب  هي  االنبعاثات  تلك  وكانت   .2011 آذار/مارس  يف 
ولكن  واأليودين.  السيزيوم  أكثرها من  أساساً يف  إشعاعية مكوّنة  وتنشيط  انشطار  نواتج  على 
ومنها  إضافية  انشطارية  نواتج  وجود  اخلصوص  وجه  على  كشفت  املكان  إىل  احملطات  أقرب 
األخرى  املشعّة  النويدات  كشوف  وأمّا  والالنثانوم-140.  والتيلوريوم-132  النيوبيوم-95  مثالً 
ذات الصلة فكانت تُعزى منطياً إىل إشعاعات كونية، وإىل سُقاطات عالقة من خملّفات حادث 

تشرينوبيل يف عام 1986، وإىل اختبارات نووية يف الغالف اجلوي سابقة تارخيياً.

أحداث النويدات املشعّة من املستوى 4 واملستوى 5 اليت سجّلتها حمطات نظام الرصد الدويل 
أثناء عام 2011 يف إطار عمليات مركز البيانات الدويل

يبيّن طيف جُسيمات النويدات املشعّة من املستوى 4 إىل أن العيّنة حتتوي على ترّكز عاٍل بدرجة 
تنشيط(  عملية  عن  ناجتة  أو  انشطار  عن  )ناجتة  املنشأ  بشرية  مفردة  مشعّة  لنويدة  شاّذة 
مدرجة يف القائمة النمطية للنويدات املشعّة ذات الصلة. وأما طيف جُسيمات النويدات املشعّة 
من املستوى 5 فيبيّن أن العيّنة حتتوي على نويدات مشعّة متعدّدة بشرية املنشأ برتّكزات عالية 

بدرجة شاّذة، واحدة على األقل من بينها ناجتة عن انشطار.

مركز  يف  العمل  أثناء  البيانات  حتليل  موظفات 
البيانات الدويل .

15 عاما من عمر املعاهدة
أرقام حمطات رصد النويدات املشعّة
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15 عاما من عمر املعاهدة

فيام خيص عّينات الغازات اخلاملة وعينات 
اجلسيامت، بام يف ذلك حتديد خصائصها. 

ويتأّلف التسلسل الكامل ملعاجلة البيانات 
اخلاصة بعّينات اجلسيامت وعّينات الغازات 

اخلاملة من »خط أنابيب« بيانات أوتومايت 
ملعاجلة البيانات الواردة من حمطات نظام 

الرصد الدويل، وختزين البيانات يف قاعدة 
بيانات، والتحليل األوتومايت للعّينات، 

وتوليد التقارير املؤمتتة عن النويدات املشّعة، 
والتحليل التفاعيل للعّينات، وتوليد التقارير 

ة، بام يف ذلك  حة عن النويدات املشعَّ املنقَّ
حتديد خصائص العّينات.

ويف حزيران/يونيه 2011، تمَّ نقل 
الرباجميات إىل العمليات، لتحّل حمّل 

التطبيقات املوروثة التي كانت ُتستخدم يف 
عمليات املعاجلة الروتينية لبيانات النويدات 
املشّعة يف مركز البيانات الدويل. ووفَّر ذلك 

ملركز البيانات الدويل القدرة عىل معاجلة 
وتنقيح بيانات الغازات اخلاملة يف إطار 

العمليات للمرة األوىل.

وبعد توليد منتجات البيانات، جيب توزيعها 
يف الوقت املناسب عىل الدول املوّقعة. ويوفِّر 

مركز البيانات الدويل الوصول عن طريق 
االشرتاك وعرب شبكة الويب إىل جمموعة 

متنّوعة من املنتجات متتد من تدفقات 
البيانات يف الوقت شبه احلقيقي إىل نرشات 

األحداث، ومن أطياف أشعة غاما إىل نامذج 
التشتت يف الغالف اجلوي.

مركز العمليات
تمَّ يف مركز العمليات تعزيز مسار العمل 

ليشمل حمطات النويدات املشّعة. وُأدرج يف 
املهام اليومية ملركز العمليات رصد حاالت 

تعطُّل هذه املحطات واإلبالغ عن تلك 
احلاالت. وتمَّ حتسني إجراءات اإلبالغ عن 
حالة املحطات السيزمية املساعدة من أجل 

تقصري وقت اإلبالغ.

وصدرت ملشغيل املحطات ومراكز البيانات 
الوطنية نسخة تريبية من نظام صالحية 

املعدات للتشغيل، القائم عىل شبكة الويب. 
ويعرض النظام كل 10 دقائق احلالة الفعلية 

لكل حمطة من حمطات نظام الرصد الدويل، 
بام يف ذلك بارامرتات نظام صالحية املعدات 

للتشغيل اخلاصة باملكّونات املوجودة يف 
املحطة ويف وصلة مرفق االتصاالت العاملي.

وُسجل أكثر من 500 3 تقرير من تقارير 
املشاكل وتم حل املشاكل الواردة فيها. 

وورد وعولج أكثر من 000 1 طلب من 
مراكز البيانات الوطنية واملستخدمني املأذون 

هلم للحصول عىل الدعم. وتمَّ االرتقاء 
بنظام اإلبالغ، ويمكن اآلن للمستخدمني 

اخلارجيني أن يالحظوا ويتتّبعوا، باستخدام 
أداة اإلبالغ عن األداء التي استحدثتها 

األمانة، حالة طلبات الدعم املقّدمة منهم.

مراكز البيانات الوطنية
مركز البيانات الوطني هو منظمة ذات 

ق من  خربة تقنية يف تكنولوجيات التحقُّ
االمتثال للمعاهدة. وقد تشمل وظائفه 

إرسال بيانات نظام الرصد الدويل إىل مركز 
ي البيانات واملنتجات  البيانات الدويل وتلقِّ

من مركز البيانات الدويل.

وقد واصلت األمانة توفري جمموعة 
ة ‘جمموعة براجميات مركز  الرباجميات املسامَّ

 ،)NDC in a box( ’البيانات الوطني
ة لكي تستخدم  وهي جمموعة براجميات معدَّ

يف مراكز البيانات الوطنية، لتمكينها من 
ي بيانات نظام الرصد الدويل ومعاجلتها  تلقِّ

وحتليلها. وُبذلت أيضًا جهود ملواصلة حتسني 
جمموعة الرباجميات هذه.

وُأنشئ ما جمموعه 114 حسابًا آمنًا للدول 
املوقِّعة، بواقع حساب واحد لكل دولة 

موقِّعة، وُأذن ملا جمموعه 191 1 مستعماًل 
من هذه الدول املوقِّعة بالوصول إىل بيانات 

نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات 
ي الدعم التقني. الدويل وتلقِّ

 التجربة الدولية 
للغازات اخلاملة

ُنقلت إىل عمليات مركز البيانات الدويل 
خالل عام 2011 نظم إضافية خاصة 

برصد الغازات اخلاملة. ويف هناية العام، 
كان ما جمموعه 29 نظامًا من نظم الغازات 

اخلاملة قيد التشغيل املؤقت يف حمطات 
ة التابعة لنظام الرصد  رصد النويدات املشعَّ
الدويل. وُترسل البيانات من هذه املحطات 

إىل مركز البيانات الدويل وُتعالج يف بيئة 
االختبار. واستمر تطوير الرباجميات اخلاصة 

الالزمة للتمّكن من رصد بارامرتات نظام 
صالحية املعدات للتشغيل فيام يتعلق هبذه 

املحطات.

وحاليا تقيس شبكة رصد النويدات 
املشّعة التابعة لنظام الرصد الدويل اخللفية 

اإلشعاعية للزينون يف 29 موقعا، ولكن 
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26 كانون الثاني/يناير 2011

26 آب/أغسطس 2009

لتسهيل قياس إشعاعات غاز الزينون اخللفية على 
نشر  إىل  مؤّقتاً  اللجوء  ميكن  العاملي،  الصعيد 
العليا:  الصورة   . شّتى  مواقع  يف  حممولة  معدّات 
خمترب قابل للنقل للزينون، ُطوّر يف املخترب الوطين 
املتحدة(،  )الواليات  اهلادئ  احمليط  غربي  لشمال 
باستخدام نظام ساونا )السويد( )املؤسسة املضيفة: 
جاكرتا،  )باتان(،  النووية  للطاقة  الوطنية  الوكالة 
إندونيسيا.  الصورة السفلى: نظام سباالكس النّقال 
)فرنسا( )املؤسسة املضيفة: معهد الكويت لألحباث 

العلمية، مدينة الكويت( .
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هذه اخللفية ال تزال غري مفهومة يف بعض 
احلاالت. وتتغري هذه اخللفية بسبب إنتاج 

النظائر الطبية. ومرافق إنتاج النظائر 
الطبية هي أكرب مساهم يف خلفية الزينون 

املشع. والتغطية العاملية للشبكة فيام خيص 
الزينون-135 ضعيفة )مقارنة بتغطيتها 

العاملية للنظائر األخرى(، وتلزم البيانات 
عن الزينون-135 للتمّكن من التمييز بني 

إنتاج النظائر املشّعة الطبية والتفجريات 
النووية املحتملة. وبام أن من املتوقع بدء 

تشغيل املزيد من مصانع إنتاج النظائر 
الطبية فسيؤدي ذلك إىل ازدياد عدد حاالت 
الكشف غري ذات الصلة باملعاهدة. ولذلك 

ل االحتاد األورويب مبادرة لتحسني معرفة  موَّ
خلفية الزينون العاملية.

وكان الغرض من املرشوع األول لالحتاد 
الثاين(  األورويب )مرشوع العمل املشرتك 

اخلاملة  الغازات  قياسات خللفية  إجراء  هو 
لفرتات قصرية يف مخسة مواقع، وُأنجز 

املرشوع يف 17 متوز/يوليه 2009. وتمَّ 
وبلجيكا  أملانيا  يف  القياس  محالت  تنفيذ 

والكويت.  أفريقيا  وجنوب  وتايلند 
نتيجة هذا املرشوع إجراء حتسني  وكانت 

وحتسني  الزينون،  خلفية  خلريطة  كبري 
الصيدالنية  املستحرضات  مصانع  فهم 

الزينون-131  واكتشاف  اإلشعاعية، 
نائية. أماكن  املستقر يف 

وبدأت يف كانون األول/ديسمرب 2008 
مبادرة جديدة يمّوهلا االحتاد األورويب 

)مرشوع العمل املشرتك الثالث( لزيادة 
حتسني معرفة خلفية الزينون العاملية. وكانت 
أهداف هذا املرشوع هي تعزيز املعرفة بشأن 

خلفية الزينون املشع العاملية عىل فرتات 
أطول، ومن ثم أكثر متثيال، يف مواقع خمتارة، 

وذلك من خالل إجراء قياسات ملدة ستة 
أشهر عىل األقل، للكشف عن املصادر 

املحلية، إن وجدت، ولتوفري بيانات تريبية 

23 • مركز البيانات الدولي

يف األعلى يساراً ومييناً: نتائج مستمدّة من جتربة معايرة دون مسعية أُجريت يف حقل سياريم العسكري يف صحراء النجف، إسرائيل، يف 26 كانون الثاني/يناير 
2011 )من عرض إيضاحي قدّمته األمانة الفنية املؤقتة يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 2011( . ويف ذلك التاريخ، ُفجِّر 100 طن من املتفجّرات الكيميائية على 
سطح األرض لتقصّي انتشار األمواج الصوتية . يف األعلى يساراً: خريطة ُتري احملطات دون السمعية التابعة لنظام الرصد الدويل واملؤقتة اليت كشفت التفجري 
)باللون األصفر( واليت مل تكشفه )باللون األبيض(. يف األعلى مييناً: غلبة اجتاه عمليات الكشف حنو الشرق كان بسبب التأثري الشديد من اجتاه الرياح اجلوية 
الطبقية. وهذه النتائج ميكن أن تتباين مع النتائج يف جتربة مماثلة أُجريت يف 26 آب/أغسطس 2009 )يف األسفل يساراً ومييناً(، عندما كانت أمناط طقس 

الصيف مؤاتية لعمليات الرصد باجتاه الغرب وكانت الرياح اجلوية الطبقية هتبّ من الشرق .

26 كانون الثاني/يناير 2011

26 آب/أغسطس 2009

سرعة الريح الفعّالة )الساعة 06/00 بتوقيت غرينيتش( على ارتفاع 49 كم

سرعة الريح الفعّالة )الساعة 06/00 بالتوقيت العاملي املنسّق( على ارتفاع 50 كم
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للتحقق من أداء الشبكة، والختبار املعدات 
واللوجستيات اخلاصة بالزينون، ولتحليل 

البيانات، ولتدريب اخلرباء املحليني.

واشرُتي هلذا الغرض نظامان متنقالن قائامن 
عىل احلاويات. وُصمم النظامان اجلديدان 

بحيث يكونان قابلني للنرش يف أي مكان يف 
العامل يف غضون بضعة أيام.

اقتفاء أثر النويدات املشعّة 
عرب الغالف اجلوي

واصل نظام االستجابة املشرتك بني املنظمة 
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عمله يف 

ن  سنته الرابعة من التشغيل املؤّقت. ويمكِّ
هذا النظام اللجنة من إرسال طلبات التامسًا 

ة  للمساعدة، يف حالة كشف نويدات مشعَّ
مريبة، إىل تسعة مراكز أرصاد جوية إقليمية 

متخّصصة أو مراكز أرصاد جوية وطنية 
تابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، 

موجودة يف شتى أنحاء العامل. وتستجيب 
هذه املراكز هلذه الطلبات بتقديم العمليات 
احلسابية التي أجرهتا إىل اللجنة يف غضون 

زمن استجابة مستهدف قدره 24 ساعة.

تأكيد حسابات  النظام  وُيقصد من هذا 
وتستفيد  اللجنة،  ترهيا  التي  األثر  اقتفاء 

العائدة ومن  مجيع املراكز من اإلفادات 
واألساليب  األثر  اقتفاء  نظم  تقييم 
املستخدمة. ومن أجل احلفاظ عىل 

نظام االستجابة عند مستوى عال من 
باختبارات  القيام  عىل  اتُّفق  االستعداد، 
للنظام. معلنة  غري  و/أو  معلنة  منتظمة 

وواصلت األمانة تعزيز قدراهتا عىل أداء 
نمذجة االنتقال يف الغالف اجلوي وعىل 

توفري منتجات رفيعة النوعية بموثوقية 
إىل الدول املوقِّعة. وُتؤدَّى العمليات 

احلسابية اخلاصة باقتفاء األثر يف الغالف 
اجلوي يوميًا لكل حمطة من حمطات رصد 

النويدات املشّعة التابعة لنظام الرصد الدويل، 
باستخدام بيانات األرصاد اجلوية التي ترد 
يف الوقت شبه احلقيقي املتحّصل عليها من 
املركز األورويب لتنّبؤات الطقس املتوسطة 

األمد. ويمكن للدول املوقِّعة أن تدمج 
هذه احلسابات، باستعامل الرباجميات التي 
طّورهتا األمانة، مع سيناريوهات الكشف 

عن النويدات املشّعة والبارامرتات اخلاصة 
بالنويدات، من أجل حتديد املناطق التي 

ة. حيتمل أن توجد فيها مصادر نويدات مشعَّ
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 جتربة معايرة معدات 
 الرصد دون السمعي 

يف شرق املتوسط
ُأجريت يف كانون الثاين/يناير يف منطقة 

رشق املتوسط تربة معايرة ملعدات الرصد 
قت األمانة تفجريين  دون السمعي. ونسَّ

سطحيني، بقوة 10 أطنان و100 طن، مع 
عمليات نرش مؤقت ألجهزة االستشعار 

دون السمعي يف مجيع أنحاء املنطقة، ملراقبة 
اإلشارات عىل مدى واسع من املسافات. 

ونرش متعاونون من الدول املوقِّعة 20 جمّسا 
مؤقتا يف مواقع يف 13 بلدا. وكانت األحوال 
اجلوية يف وقت التفجري األكرب مؤاتية لتعزيز 

االنتشار إىل الشامل الرشقي، وتم الكشف 
عن اإلشارات يف ثالث من حمطات الرصد 

دون السمعي التابعة لنظام الرصد الدويل 
عىل مسافات تصل إىل 400 6 كيلومرت من 

مصدر االنفجار.

 حادث فوكوشيما 
النووي وآثاره

شّكل زلزال توهوكو والتسونامي الذي 
ارتبط به واحلادث النووي الذي وقع الحقا 

يف فوكوشيام »اختبار إجهاد« شاقا لكامل 
نظام التحّقق من االمتثال للمعاهدة، أي 

مجع البيانات ومعاجلتها وتوزيعها وتقديم 
املساعدة للدول املوّقعة. وكان االهتامم 

ببيانات املنظمة ومنتجاهتا واسعا، وبذلت 
األمانة جهودا كبرية لالستجابة للمجتمع 

الدويل. ووفَّر نظام رصد النويدات املشّعة 
التابع لنظام الرصد الدويل تغطية عاملية 

النطالق الغازات اخلاملة املشّعة وجسيامت 
ذت تدابري  النويدات املشّعة عىل السواء. واختُّ

استثنائية لضامن اضطالع خرباء النويدات 
املشّعة التابعني لألمانة بتجميع العينات التي 

مجعت عىل نطاق العامل وحتليلها وتقييمها، 
وتقديم النتائج يف الوقت املناسب إىل الدول 

املوّقعة، ولتعزيز التعاون مع املنظامت 
الدولية األخرى.

ويف إطار »التشغيل املؤقت« احلايل، ال 
تعمل اللجنة عىل مدار الساعة وطوال أيام 

األسبوع، ومع ذلك بذل املوظفون جهدا 
كبريا لالضطالع بعبء العمل. وقد استمر 

هذا احلدث مدة طويلة، وتطلَّب من موظفي 
مركز البيانات الدويل مراجعة البيانات 

25 • مركز البيانات الدولي

خريطة تُري موضع اهلزّة األرضية اليت حدثت بالقرب من ساحل 
)النجمة(،   2011 آذار/م��ارس   11 )اليابان( يف  الشرقي  هونشو 
ومواضع األحداث املسجّلة يف نشرة األحداث املنّقحة واليت وقعت 
يف املنطقة خالل فرتة الثالثة أشهر اليت أعقبت اهلزّة األرضية، 
مواضع  تُظهر  وكذلك  العمق.  وفقاً حلساب  لونية  برموز  مميّزةً 
أقرب حمطات نظام الرصد الدويل منّقطًة، وهي احملطة السيزمية 
ماتسوشريو،  يف   )MJAR املعاهدة  يف  )رمزها   PS22 الرئيسية 
هاتشيجوجيما،  يف   AS53 )JHJ( املساعدة  السيزمية  واحملطة 
جزر إيزو، واحملطة )AS54 )JKA يف كاميكاوا-آساهي، هوكايدو. 

كما تظهر باللون األزرق حدود صفائح القشرة التكتونية.

حملطة  التابع   H11N1 املائي  السماع  جبهاز  مُعدَّة  زمنية،  كداّلة  اإلش��ارات  لطاقة  طيفية  صورة 
الرصد الصوتي املائي HA11، يف جزيرة ويك )الواليات املتحدة(، يف احمليط اهلادئ، أثناء مرور 
أمواج التسونامي اليت وّلدهتا اهلزّة األرضية يف توهوكو. وتُظهر الصورة الطيفية إشارة تسونامي 
الفرتة  أمواج  أن  يبيّن  مما  مائل،  خطي  كشريط  بوضوح  املرئي  املائية  املوجة  تشّتت  مع  واضحة 

الطويلة تصل أوالً، ثم تعقبها أمواج الفرتات األقصر واألبطأ.
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مراجعة واسعة النطاق بوجه خاص. وتم 
حتليل البيانات ومراجعة املعلومات يوميا 

لعدة أسابيع ملراقبة احلالة.

وكانت البيانات اخلام حتلَّل فور وصوهلا. 
واستمرت اهلزات الزلزالية الالحقة 

وحاالت الكشف عن النويدات املشّعة ملدة 
ثالثة أشهر بعد وقوع احلادث. وُكشف عن 

حوايل عرشة آالف هزة الحقة ناتة من 
الزلزال، وكانت 600 1 عينة من عينات 

اجلسيامت متأثرة باإلشعاع الناشئ من 
احلادث. وإضافة إىل ذلك، لوحظ التمزق 

الناتج من الزلزال الرئييس يف إشارات الطور 
الثالثي التي سجلتها نظم الكشف الصويت 
ل  املائي التابعة لنظام الرصد الدويل. وسجَّ

نظام الرصد دون السمعي أيضا االنفجارات 
التي وقعت يف حمطة فوكوشيام للطاقة 

النووية. وأدَّت نمذجة االنتقال يف الغالف 
اجلوي دورا هاما يف التنبؤ بالوقت الذي 

يرجح أن تكِشف فيه حمطات نويدات مشعة 
متتالية عن النويدات املشّعة التي انطلقت. 

وعموما، كان أداء نظام الكشف وأداء 
التحليل موثوقا خالل فرتة املراقبة بأكملها.

وأتيح الكثري من املعلومات التشخيصية عن 
طريق حاالت الكشف عن النويدات املشّعة، 

وعىل اخلصوص درجة حرارة املفاعل، 
واستهالك الوقود، واحتواء العنارص األثقل 
بالنسبة إىل الغازات، والتغيري يف خليط املواد 
املنطلقة الناجم عن االضمحالل اإلشعاعي.

ونتج عن احلدث أكثر من أربعامئة عينة من 
عّينات املستوى 5 )عينات حتتوي عىل نويدات 
ذات منشأ برشي متعددة، تكون نويدة واحدة 

منها عىل األقل من منتجات االنشطار( يف 
حمطات النويدات املشّعة التابعة لنظام الرصد 
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صورة طيف منطي لعيّنة مأخوذة يف حمطة رصد النويدات املشعّة RN38 يف 
تعّقد هذه  وإن  أيام من حادث فوكوشيما.  بعد عدّة  اليابان،  تاكاساكي، غومنا، 

األطياف يلقي بعبء مطلب كبري على عاتق حمّللي مركز البيانات الدويل .

منوذج انتقال يف الغالف اجلوي لتشّتت النويدات 
املشعّة اليت انبعثت من حمطة فوكوشيما للطاقة 
النووية . وُتظهر املناطق امللوّنة تطوّر التشّتت يف 
30 آذار/مارس 2011 يف الساعة 17/00 بالتوقيت 

العاملي املنسّق .

األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، تيبور توت )الرابع من 
عة، يف  اليسار(، مع موظفني من األمانة الفنية املؤقتة، أثناء إحاطة إعالمية ُقدِّمت يف آذار/مارس للدول املوقِّ

أعقاب حادث فوكوشيما .

. RN38 لون يتحّققون من تركيب النظام الكاشف يف احملطة مشغِّ

15 عاما من عمر املعاهدة
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الدويل. ومل ُترسل سوى جمموعة فرعية منها 
فقط لتحليلها، وذلك ملنع حدوث اختناقات 

يف خمتربات نظام الرصد الدويل ويف املراكز 
اإلقليمية للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. 
واحتاج عدد قليل من العّينات املأخوذة من 

حمطة نظام الرصد الدويل RN38 يف تاكاساكي، 
غونام، اليابان، ملعاجلة خاصة يف املحطة، نظرا 

لرتّكزات النشاط العالية لتلك العينات.

وطوال فرتة حادث فوكوشيام وما بعده، 
أبقت اللجنة الدول املوقِّعة عىل علم بالوضع 

املتطّور، من خالل ست جلسات إحاطة 
تقنية، كان أوهلا يف 15 آذار/مارس 2011. 

وإىل جانب اإلحاطات الرسمية، شملت 
الرتتيبات اخلاصة املتخذة إلبقاء الدول 

املوّقعة عىل علم مستمر إنشاء صفحة خمّصصة 
ذات وصول آمن عىل شبكة الويب، ُعرضت 

فيها حاالت الكشف عن النويدات املشّعة 
ونتائج نمذجة االنتقال يف الغالف اجلوي.

ويف الوقت نفسه، بادرت اللجنة بإبالغ وسائل 
اإلعالم واجلمهور عن دور اللجنة ومسامهتها، 

وبذلك أصبحت برسعة مصدرا موثوقا 
للمعلومات. وجرى الرد عىل املئات من 

األسئلة، إما مبارشة أو باإلحالة إىل املعلومات 
التي تنرشها الدول املوّقعة ومؤسساهتا. 

وشملت التغطية اإلعالمية ملسامهة اللجنة 
ستامئة بند أخباري مذاع أو مطبوع أو عىل 

اإلنرتنت من وسائل اإلعالم؛ وازداد عدد 
الزيارات للموقع املخصص عىل شبكة الويب 

ازديادًا مؤقتًا بنسبة ستامئة يف املائة.

وكام أوصت الدول املوّقعة يف جلسات 
اإلحاطة هذه، اسُتهّل أيضًا يف 21 آذار/
مارس 2011 تعاون معّمق مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية )الوكالة(. وُقّدمت 
مساعدة خاصة للوكالة ومنظمة الصحة 

العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية فيام 
يتعلق بالوصول إىل بيانات املنظمة. ووفقا 

للتنسيق الذي تّم بعد حادث فوكوشيام، 
أتيحت بيانات اللجنة ومنتجاهتا للوكالة 

بصفتها مستعماًل مأذونًا له.

ودعت الوكالة اللجنة يف 11 نيسان/أبريل 
لتحرض بصفة مراقب اجتامعات اللجنة 

املشرتكة بني الوكاالت املعنية بالتصّدي 
للطوارئ اإلشعاعية والنووية. وتضم اللجنة 
املشرتكة، التي تضطلع بالتنسيق فيها الوكالة، 

ممثلني عن املفوضية األوروبية، ومكتب 
الرشطة األورويب، ومنظمة األمم املتحدة 

لألغذية والزراعة ، والوكالة، ومنظمة الطريان 
املدين الدويل، واملنظمة البحرية الدولية، وجلنة 

األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع 
الذري، واملنظمة الدولية للرشطة اجلنائية، 

ووكالة الطاقة النووية التابعة ملنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة، ومكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، ومكتب شؤون 
الفضاء اخلارجي التابع لألمم املتحدة، ومنظمة 

الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية. وتبنيَّ أن العمل املشرتك من خالل 

اللجنة املشرتكة مفيد جلميع األطراف، وتسعى 
اللجنة اآلن إىل االنضامم إليها كعضو مشارك.

 الدروس املستفادة من 
حادث فوكوشيما النووي

أمكن أن تستخلص من هذا احلدث دروس 
مفيدة لنظام التحقق من االمتثال للمعاهدة. 
وعموما، كان أداء شبكة نظام الرصد الدويل 
وأداء التحليل يف مركز البيانات الدويل جيدا 

يف ظروف ازداد فيها عبء العمل. وبالنظر 
إىل أن اللجنة ال تعمل حاليا عىل مدار الساعة 
وطوال أيام األسبوع، أبرز احلدث احلاجة إىل 

ترتيبات خاصة لتمكني املوظفني من العمل 
يف ظل مستويات تشغيل مزيدة مؤقتا يف 

االستثنائية. احلاالت 

وأوضح احلدث أيضا رضورة زيادة التعاون 
مع سائر وكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

ر رسيعا  الدولية، فضال عن رضورة أن ُتطوَّ
منصات ومنتديات خمصصة لتبادل املعلومات 

مع الدول املوّقعة.

وتبّينت احلاجة إىل تطوير أدوات إضافية 
لتحسني احتساب ‘حد اإلفالت’ استنادا إىل 

حاالت الكشف التي يقوم هبا نظام الرصد 
الدويل بواسطة نمذجة االنتقال يف الغالف 

اجلوي. كام برهن كرب عدد اهلزات الالحقة 
عىل احلاجة إىل مواصلة تطوير أدوات الرصد 
السيزمي. وكانت تركيزات النويدات املشّعة 

املقاسة يف حمطة تاكاساكي عند مستويات قريبة 
من النطاق الدينامي للمعدات أو أعىل منه.

وأجريت يف عدد من حمطات النويدات املشّعة 
التابعة لنظام الرصد الدويل قياسات إضافية 

ملعدالت اجلرعة ومستويات أشعة غاما، 
بغية توفري املعلومات الرضورية لدعم اختاذ 

القرارات، ال سيام القرارات املتعلقة بجوانب 
الصحة والسالمة من تشغيل املحطات. 
واتضحت أيضا أمهية الوقاية من انتقال 

التلوث يف حمطات النويدات املشّعة. وكانت 
هناك بعد انتهاء احلادث آثار تلوث يف نظامني 

فقط. وثبت أن حمطات نظام الرصد الدويل 
التي يمكن الوصول إليها عن بعد رضورية 

لتوفري بيانات عالية النوعية.

ضمان الصالحية التكنولوجية 
لنظام التحّقق

االستبصار التكنولوجي
تضطلع اللجنة حاليا بعملية استبصار 

تكنولوجي دعاًم اللتزامها باحلفاظ عىل 
صالحية نظامها الكثيف االستخدام 
للتكنولوجيا، وكذلك لضامن الوعي 

بالتطّورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن 
أن تعّزز أداء وكفاءة النظم والعمليات يف 

اللجنة. وهذه عملية متواصلة يلتقي يف إطارها 
العلامء والتكنولوجيون ويتفاعلون ويتناقشون 
وحيّددون معًا املسارات التي ينبغي أن ُتتََّبع يف 

املستقبل يف أعامل البحث والتطوير املتصلة 
باملعاهدة. وينطوي ذلك عىل عقد سلسلة 
تكرارية من حلقات العمل حول مواضيع 

خمتلفة، وحتديد عدد من املشاريع التجريبية، 
ومتويل هذه املشاريع من خمتلف املصادر.

زت عملية االستبصار التكنولوجي يف  وركَّ
عام 2011 عىل حتديد التطّورات العلمية 
والتكنولوجية التي قد تؤّثر عىل عمليات 
األمانة مستقباًل. وهدف هذه املرحلة هو 

أن يوفَّر للجنة التنّبؤ التكنولوجي املتكامل 
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للمدى املتوسط إىل الطويل. وقد ُعرضت 
مبادرة استبصار التكنولوجيا يف عدد من 
عت ورقة تبنيِّ هنجها  االجتامعات، وُوزِّ

ونتائجها األولية، وُأطلق موقع جديد عىل 
شبكة الويب إلرشاك املنظمة واألوساط 

العلمية والتكنولوجية األوسع يف هذا 
النشاط. وأخريًا، صدر تقييم أول من أجل 
حتديد املواضيع واالتاهات الرئيسية ذات 

الصلة بتكنولوجيات املعاهدة.

التفاعل مع األوساط العلمية
يطرح التحقق من االمتثال للمعاهدة حتديات 
يتوقف التغلب عليها توقفا حاسام عىل تعزيز 

البحوث العلمية والتطّورات التكنولوجية 
ق  واستغالهلا. وتعتمد مصداقية نظام التحقُّ

الذي تقوم اللجنة بإنشائه، وقدرته عىل 
كشف التفجريات النووية وحتديد مواقعها 

واستبانة هويتها، عىل التفاعل املستمر مع 
األوساط املتخّصصة التي تدفع التقّدم 

يف جمال األساليب ذات الصلة املتعلقة 
باألجهزة واملعاجلة والتحليل. وإدراكًا 

لألمهية االسرتاتيجية لذلك التفاعل، أتاحت 
املبادرات التي اختذهتا اللجنة، مثل مبادرة 

»أوجه التآزر مع العلم« يف عام 2006، 
ومبادرة »الدراسات العلمية الدولية« يف عام 
2009، ومبادرة »مؤمتر العلم والتكنولوجيا 
لعام 2011«، فرصا طيبة لألوساط العلمية 

العاملية واللجنة للتفاعل البنّاء.

كل املعدات اليت ُترّكب يف مرافق نظام الرصد الدويل جيب اختبارها من أجل ضمان تطابقها مع املواصفات التقنية اليت حدّدهتا اللجنة. الصورتان مأخوذتان من مسامهة 
األمانة الفنية املؤقتة يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 2011، ويظهر فيهما جهاز رقمنة للشكل املوجي ، قيد االختبار يف خمتربات سانديا الوطنية يف الواليات املتحدة .
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وتمَّ تميع نتائج املبادرات واألعامل العلمية 
التي ُقدمت يف مؤمتر الدراسات العلمية 

الدولية لعام 2009 يف تقريرين. يقدم 
التقرير األول وجهة نظر منسقي املواضيع 

غري املنتمني لألمانة، وهو معنون »العلم 
لصالح األمن: التحقق من معاهدة احلظر 

الشامل للتجارب النووية«. وعنوان التقرير 
الثاين هو »املشاريع املحتملة ملنظمة معاهدة 

احلظر الشامل للتجارب النووية واملنبثقة عن 
مؤمتر الدراسات العلمية الدولية، 12-10 

حزيران/يونيه 2009«، ويرّكز عىل املشاريع 
التي يمكن أن تكون ذات أمهية خاصة 

ألعامل األمانة. واملنشوران كالمها متاحان يف 
نسخ ورقية يمكن احلصول عليها من األمانة 

وعىل املوقع العمومي عىل شبكة الويب.

والتقى يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 
2011 )فيينا، 8-10 حزيران/يونيه 

2011( حوايل سبعامئة ومخسني من العلامء 
والدبلوماسيني من أكثر من مائة بلد. 

وأتاح املؤمتر للعلامء وللمؤسسات العلمية 
فرصة طيبة ملناقشة أوجه التقّدم يف العلوم 

والتكنولوجيا ذات الصلة بالتحقق من حظر 
التجارب النووية، والستكشاف التطبيقات 

املدنية والعلمية املستخدمة يف مرافق التحقق 

من االمتثال للمعاهدة. وحفز املؤمتر 
أيضا الرشاكات وتبادل املعرفة بني اللجنة 
واألوساط العلمية. وجيري إعداد منشور 

عن النتائج العلمية للمؤمتر.

م يف املؤمتر نحو ثالثامئة من العروض  وُقدِّ
الشفوية وعروض مللصقات، أعّدها علامء 

من مجيع أنحاء العامل، بعضهم من دول 
غري موقِّعة. وُنظمت العروض حول مخسة 

د؛  مواضيع رئيسية، هي: األرض كنظام معقَّ
وفهم مصدر االنفجار النووي؛ وأوجه 
التقّدم يف أجهزة االستشعار والشبكات 

وتكنولوجيات الرصد؛ وأوجه التقدم يف 
احلوسبة ومعاجلة البيانات وعرضها املرئي 

ألغراض تطبيقات التحقق؛ وإجياد املعارف 
من خالل الرشاكات والتدريب وتكنولوجيا 

املعلومات/االتصاالت. وُنظِّمت جلسة 
خاصة حول زلزال توهوكو والتسونامي 

الناتج منه وحادثة فوكوشيام، شملت حلقة 
نقاش. وانصبَّ الرتكيز يف حلقتي نقاش 

أخريني عىل الوسائل العملية لتحقيق 
التعاون مع األوساط العلمية.

وُوضعت يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 
2011 اسرتاتيجية شاملة لإلعالم. وأنشئ 

حّيز خمصص عىل موقع شبكة الويب جلميع 
املواد املتعلقة باملؤمتر، بام فيها الربنامج، 
وامللخصات، وامللصقات، والعروض، 

وملفات الفيديو، واملقاالت، واملقابالت 
ت  املصورة بالفيديو مع كبار العلامء. وُأعدَّ
عت كتيبات وملصقات وقرص  أيضا وُوزِّ

فيديو رقمي عن املؤمتر. وُعقدت للصحفيني 
عىل هامش املؤمتر حلقة دراسية لبناء 

ت علامء بارزين. القدرات ضمَّ

واستمر طوال عامي 2010 و2011 
تنفيذ مرشوع اسُتِهل يف هناية عام 2009 

إلنشاء مركز افرتايض الستغالل البيانات، 
وأصبحت منصة املركز اآلن راسخة، ويتاح 

لعدد متزايد من أفرقة العلامء الوصول إىل 
املعدات وحفظ البيانات واستخدام موقع 

»ويكي« تعاوين. وأقيم اإلطار القانوين 
الذي يتيح للعلامء الوصول املجاين إىل 
البيانات املوجودة يف املركز االفرتايض 

الستغالل البيانات، وسيكون هذا اإلطار 
أداة فّعالة إلتاحة اختبار األفكار االبتكارية 

باستخدام بيانات نظام الرصد الدويل، فضال 
عن متكني العلامء من الوصول إىل جمموعة 

كبرية مستمرة من البيانات يمكن احلصول 
منها عىل معلومات وبصائر قّيمة.
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 توفري البيانات لإلنذار 
املبّكر بالتسونامي

أقّرت   ،2006 الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 
الرصد  نظام  بيانات  بتوفري  توصية  اللجنة 

ملنظامت  احلقيقي  الوقت  يف  املستمرة  الدويل 
وأبرمت  هبا.  املعرتف  بالتسونامي  اإلنذار 

مع  ترتيبات  أو  اتفاقات  الحقا  اللجنة 
التي  بالتسونامي  اإلنذار  مراكز  من  عدد 

للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  عليها  وافقت 
ألغراض  البيانات  لتوفري  والثقافة  والعلم 

 2011 عام  ويف  بالتسونامي.  اإلنذار 
اإلنذار  منظمتي  مع  اتفاقني  إبرام  اكتمل 
وماليزيا.  تركيا  يف  الكائنتني  بالتسونامي 

أو  االتفاقات  هذه  عدد  أصبح  وبذلك 
مع   :10 اللجنة  أبرمتها  التي  الرتتيبات 

وفرنسا  وتركيا  وتايلند  وإندونيسيا  أسرتاليا 
املتحدة  والواليات  وماليزيا  والفلبني 

واليابان.  وهاواي(  )أالسكا  األمريكية 
إضافيني  ترتيبني  أو  اتفاقني  وضع  وجيري 

مع رسي النكا وشييل.

إدخال اإلجراءات االعتيادية اخلاصة مبعاجلة وحتليل البيانات دون الصوتية يف إطار العمليات املؤقتة يف مركز البيانات الدويل يف مطلع عام 2010 أدّى إىل زيادة 
هامة يف عدد األحداث املدرَجة يف نشرة األحداث املنّقحة، واليت تشمل عمليات الرصد التابعة لنظام الرصد الدويل يف احملطات اليت تستخدم تكنولوجيات الشكل 
املوجي الثالث كلها: السيزمية والصوتية املائية ودون الصوتية . وهذه اخلريطة، املأخوذة من مسامهة األمانة الفنية املؤقتة يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 2011، 
تبيّن 62 حدثاً من تلك األحداث، اليت وقعت أثناء فرتة الـ14 شهراً املمتدّة من شباط/فرباير 2010 إىل آذار/مارس 2011. الدوائر احلمراء ترمز إىل الـ61 حدثاً 
اليت تشمل املوجات الثالثية الطور املرصودة يف حمطات الرصد الصوتي املائي، يف حني ترمز النجوم السوداء إىل احلدَث الواحد الذي ينطوي على موجات الطور 
الصوتي املائي . وتدل املثلثات الزرق وعالمات املاسات على حمطات الرصد دون الصوتي املسامهة يف الرصد، وكذلك تشري املاسات إىل كربى احملطات املسامهة 
الثالث، وهي: احملطة IS30 )إيسومي، اليابان(، واحملطة IS39 )باالو(، واحملطة IS44 )برتوبافلوفسك – كامتشاتسكيي، االحتاد الروسي(. وأما حمطات الرصد 

دون الصوتي التابعة لنظام الرصد الدويل اليت مل ترّكب جتهيزاهتا بعد أو اليت ال ترسل حالياً بيانات إىل مركز البيانات الدويل فتدل عليها الدوائر اخلضراء .
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ي�شطلع نظام التحقق من المتثال للمعاهدة بر�شد العامل بحثاً عن الأدلة 
على وقوع تفجري نووي. فاإذا وقع حدث من هذا النوع فاإنَّ ال�شواغل ب�شاأن 
احتمال عدم المتثال للمعاهدة ُتعاَلج من خالل عملية ت�شاور وا�شتي�شاح. 
وميكن اأي�شاً اأن تطلب الدول اإجراء تفتي�ض موقعي، وهو التدبري النهائي 
للتحّقق مبوجب املعاهدة، ول ميكن اللجوء اإليه اإلّ بعد بدء نفاذ املعاهدة.

والغر�ض من التفتي�ض املوقعي هو تو�شيح ما اإن كان قد اأُجري تفجري 
نووي اإخاللً باملعاهدة، وكذلك جمع الوقائع التي قد ت�شاعد على حتديد 

هوية اأي جهة خملَّة حمتملة.
ومبا اأنَّ اأيَّ دولة طرف ميكن اأن تلجاأ اإىل نظام التفتي�ض املوقعي يف 
اأيِّ وقت من الأوقات فاإنَّ القدرة على القيام بعملية التفتي�ض هذه 

تقت�شي و�شع �شيا�شات واإجراءات للتفتي�ض ووجود تقنيات لإثبات �شحة 
التفتي�ض. واإ�شافة اإىل ذلك تتطّلب عمليات التفتي�ض املوقعي وجود 

موظفني مدرَّبني تدريباً وافياً، ولوج�شتيات منا�شبًة، ومعّدات معتَمدًة، من 
اأجل دعم فريق ي�شل عدد اأفراده اإىل 40 مفّت�شاً يف امليدان لفرتة اأق�شاها 

130 يوماً، مع اإنفاذ اأعلى معايري ال�شحة وال�شالمة وال�شـرية.

أبرز األنشطة يف عام 2011

اّتباع هنج موجّه حنو املشاريع 
بشأن إجناز خطة عمل التفتيش 

املوقعي

بدء التحضريات للتمرين 
امليداني املتكامل املقبل الذي 

سيجرى يف عام 2014 والتمارين 
التمهيدية اليت تسبقه

مواصلة الدورة التدريبية الثانية 
للمفّتشني البديلني

االضطالع بعمليات التفتيش املوقعي
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 التقدّم احملرز يف تنفيذ 
خطة العمل

اهلدف من خطة العمل، التي وافقت عليها 
اللجنة يف ترشين الثاين/نوفمرب 2009 

وعّدلتها يف شباط/ فرباير 2011، هو توفري 
إطار لتطوير نظام التفتيش املوقعي بطريقة 

موجهة نحو املشاريع. وقد نتجت اخلطة 
)وتعديلها منذ عام 2011( من استعراض 

ومتابعة الدروس املستفادة من التمرين امليداين 
املتكامل لعام 2008، وتعرض موجزات ملا 
جمموعه 38 مرشوعًا فرعيًا يف مخسة جماالت 

تطوير رئيسية. وهذه املجاالت هي العمليات 
وختطيط السياسات، واللوجستيات ودعم 

العمليات، والتقنيات واملعّدات، والتدريب، 
وأخريا اإلجراءات والوثائق.

وكان جاريا خالل عام 2011 تنفيذ ما 
جمموعه 30 مرشوعا فرعيا. وبنهاية عام 
2011 كان قد ُأنجز 17 مرشوعا فرعيا، 
وهذا أكثر بمرشوعني مما كان خمّططا له. 

لت القيود املتعلقة باملوارد املالية  وشكَّ
والبرشية يف عام 2011 حتّديا كبريا لتنفيذ 

خطة العمل.

التمرين امليداني املتكامل 
لعام 2014

يف عام 2011، متت املوافقة عىل التصور 
اخلاص باإلعداد للتمرين امليداين املتكامل 

 املقبل وتنفيذه، بام يف ذلك االحتياجات 
من امليزانية. ويتوّخى التصّور التفصييل 
إجراء ثالثة متارين متهيدية خالل الفرتة 

2012-2013 وإجراء التمرين امليداين 
ق التامرين  املتكامل يف عام 2014. وسُتنسَّ

التمهيدية عىل نحو وثيق مع وترية تنفيذ 
مشاريع خطة عمل التفتيش املوقعي، 

وستشمل عىل نحو منهجي اجلوانب اهلامة 
املتصلة باملراحل املختلفة ألي تفتيش موقعي 

)إطالق عملية التفتيش، وما قبل التفتيش، 
وعملية التفتيش نفسها، وما بعد التفتيش(.

وبدأ التخطيط واإلعداد املتعّمقان للتمرين 
التمهيدي األول، الذي سيجرى يف نيسان/

أبريل 2012. وكجزء من هذه اجلهود، 
حّدد فريق ختطيط التمرين نطاق التمرين 

واجلوانب التي سيتّم اختبارها. وأعدَّ الفريق 
أيضا السيناريو وحّدد العاملني للتمرين 

واختذ الرتتيبات الالزمة بشأن البنية التحتية 
يف مرفق خزن املعدات وصيانتها، حيث 

سيجرى التمرين.

ت وثيقة بشأن بدء مرشوع التمرين  وُأعدَّ
امليداين املتكامل بأرسه. وستشكل الوثيقة 

أيضا األساس لعملية اختيار البلد املضيف. 
وبدأت هذه العملية بتوجيه طلب إىل 

الدول املوّقعة لتقديم الرتشيحات. وبحلول 
املوعد النهائي لتلّقي الرتشيحات، كانت 
مت عروضا الستضافة  ثالثة بلدان قد قدَّ

ه  التمرين. وبالتوازي مع هذه العملية، وجِّ
طلب إىل الدول املوّقعة لتوفري معدات 

التفتيش لفرتة طويلة بصفة تربعات 
عينية. وقد استجابت ست دول موّقعة، 

هي اجلمهورية التشيكية والصني وفرنسا 
واململكة املتحدة وهنغاريا والواليات 

املتحدة األمريكية، بتقديم عروض.

العمليات وختطيط 
السياسات

يف عام 2011، أدرجت األمانة الدروس 
ه اخلاص  املستفادة من التمرين املوجَّ

بالتفتيش املوقعي لعام 2010 يف إجراءات 
التشغيل ذات الصلة فيام يتعلق باملراقبة 

البرصية األرضية واالتصاالت. وتمَّ إنتاج 
وتوزيع تقرير تقني ومواد فيديو تثقيفية 

ه. بشأن التمرين املوجَّ

وُأحرز يف عام 2011 تقّدم كبري يف 
مرشوع االختصاصات الوظيفية لفريق 

التفتيش. واكتمل متاما إعداد واختبار 
منطق بحث ومنهجية بحث يستندان إىل 
املعلومات ألنشطة فريق التفتيش. وكان 
من بني اجلوانب الرئيسية التي تمَّ تناوهلا 
هياكل اإلبالغ واالتصاالت داخل فريق 

التفتيش، ومفهوم االستطالع، وبعثات 
اختبار الفرضيات. وتمَّ اختبار املنهجية 

أثناء التمرين امليداين خالل الدورة املتقّدمة 

التابعة للدورة التدريبية الثانية ملفتيش 
التفتيش املوقعي، وُعرضت يف مؤمتر العلم 
والتكنولوجيا لعام 2011. وُعرض املنتج 

بكامله وجرى التمرين عليه يف اجتامع خرباء 
ُعقد يف مرفق خزن املعدات وصيانتها من 

17 إىل 20 ترشين األول/أكتوبر. وتم 
اختبار منطق البحث القائم عىل املعلومات 

يف مترين منضدي أجري خالل حلظات 
ثالث خمتلفة من اجلدول الزمني للتفتيش. 
ومُجع العديد من الدروس من أجل صقل 
املنهجية. واسُتعرضت الدروس املستفادة 
وُوضعت خطة لالستفادة منها عن طريق 

إدخال تعديالت عىل املنهجية و/أو عن 
م بعناية. طريق التدريب املصمَّ

ويف إطار مرشوع االختصاصات الوظيفية 
لفريق التفتيش، ُعقدت ثالثة اجتامعات 

هلا االحتاد األورويب يف إطار مرشوع  خرباء موَّ
زت عىل التقنيات  العمل املشرتك الرابع، وركَّ
التي مل تطور بعد ألغراض التفتيش املوقعي، 

وُخصص االجتامع األول للتصوير املتعدد 
األطياف، بام يف ذلك التصوير املتعدد 

األطياف باألشعة حتت احلمراء، وُعقد يف 
روما من 30 آذار/مارس إىل 1 نيسان/
أبريل بدعم من املعهد الوطني اإليطايل 
للجيوفيزياء وعلم الرباكني. وشارك يف 

ا من ثامين  االجتامع أربعة عرش خبريا مدعوًّ
دول موقِّعة، إىل جانب موظفني من األمانة. 

وكان اهلدف الرئييس لالجتامع هو تطوير 
تقنيات التصوير املتعّدد األطياف باألشعة 
حتت احلمراء يف إطار التفتيش املوقعي، بام 
يف ذلك اجلوانب التشغيلية )منطق البحث 

ومنهجية البحث(، واجلوانب التقنية 
)املعدات وحتليل البيانات وتفسريها(، 

واجلوانب املتعلقة باملوارد البرشية، فضال 
عن وضع النصوص ذات الصلة ملرشوع 
دليل التشغيل اخلاص بالتفتيش املوقعي. 

وتم حتديد العديد من نقاط توافق اآلراء يف 
كل هذه املجاالت. وسيكون لبعض هذه 

ر  النقاط تأثري قوي عىل الطريقة التي سُتطوَّ
هبا تقنيات التصوير املتعّدد األطياف باألشعة 

حتت احلمراء يف إطار التفتيش املوقعي.

ل من  وتناول اجتامع اخلرباء الثاين املموَّ
االحتاد األورويب تقنيات التفتيش املوقعي 
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السيزمية النشطة، وُعقد يف فيينا من 30 
أيار/مايو إىل 1 حزيران/يونيه. وشارك 

يف االجتامع أحد عرش خبريا من ثامين دول 
موقِّعة، إىل جانب موظفني من األمانة. 

وحّدد املشاركون عّدة نقاط رئيسية تتعلق، 
يف مجلة أمور، باملعدات واملنهجية والتدريب، 

م اقرتاح بشأن تطوير الرصد السيزمي  وُقدِّ
النشط قبل التمرين امليداين املتكامل املقبل.

ل من  وُعقد اجتامع اخلرباء الثالث املموَّ
ز عىل عمليات  االحتاد األورويب، والذي ركَّ

 احلفر، يف أدنربة باململكة املتحدة، من
 9 إىل 11 ترشين الثاين/نوفمرب، واستضافته 
وحدة بحوث حتديد األسلحة ونزع السالح 

يف وزارة اخلارجية والكومنولث. وشارك 
يف االجتامع مخسة عرش مشاركا من مخس 

دول موقِّعة، إىل جانب موظفني من األمانة. 
وُخصصت اجللسات ألهداف احلفر، وكيفية 

تنفيذ احلفر ألغراض التفتيش املوقعي، 
وتصميم معدات احلفر التجارية لتناسب 

أغراض التفتيش املوقعي، والوقاية من 
اإلشعاعات أثناء احلفر، ودور فريق التفتيش 

خالل القيام باحلفر.

وُعقد يف 28 ترشين األول/أكتوبر يف 
اجتامع  املعدات وصيانتها  مرفق خزن 

النويدات  خرباء ليوم واحد حول خمترب 
وتناولت  املوقعي.  بالتفتيش  اخلاص  املشّعة 

النويدات  ملخترب  العام  املفهوم  اجللسات 
العينات  أنواع  وبحثت  ووظيفته،  املشّعة 

ومعدات  معاجلتها،  وكيفية  وكمياهتا، 
لتشغيل  الالزم  املفتشني  وعدد  املخترب، 
النوعية/ إزاء ضامن  املعدات، والنهج 

النوعية. مراقبة 

وفيام يتعلق بالعمل بشأن نظام إدارة 
 املعلومات امليدانية، ُعقد من 26 إىل

30 أيلول/سبتمرب يف مرفق خزن املعدات 
وصيانتها اجتامع فريق خرباء حول نظام 

املعلومات اجلغرافية. وشارك يف االجتامع 
ما جمموعه 19 خبريا )من اخلارجيني 

ومن موظفي األمانة(. وكان الغرض من 
االجتامع هو، يف مجلة أمور، تقييم األداء 

التقني ملحطة العمل اجلديدة املصّممة 
خصيصا لنظام إدارة املعلومات امليدانية، 

وعمليات تشغيل النظام املذكور وفقا 
ملرشوع إجراءات التشغيل القياسية أثناء 

التفتيش املوقعي، وكذلك التعّرف عىل 
خربات سائر املنظامت أو الكيانات التي 

تستخدم يف امليدان نظام معلومات جغرافية 
أو نظاما إلدارة املعلومات امليدانية.

وُأجريت يف مرفق خزن املعدات وصيانتها 
اختبارات شاملة وزيادة تطوير لنظام إدارة 

املعلومات املتكامل، بعد أن ُأجري مترين 
منضدي عىل ذلك النظام يف عام 2010. 

ويف ضوء احتياجات فريق التفتيش خالل 
أنشطته الروتينية، تمَّ التخطيط القرتاح 

تغيريات يف جمايل تلّقي البيانات والتعامل 
معها. واسُتخدمت، أثناء متارين منضدية 

عىل االختبارات األولية ملعّدل تدّفق 
البيانات، التجهيزات اخلاصة بنظام إدارة 

املعلومات املتكامل املوجودة يف مرفق خزن 
املعدات وصيانتها.

وكان حمور الرتكيز الرئييس يف األعامل 
املتعلقة باتصاالت التفتيش املوقعي يف 

عام 2011 هو تنفيذ التوصية املنبثقة من 
التمرين املوّجه اخلاص بالتفتيش املوقعي 
لعام 2010 ومواصلة تطوير تكنولوجيا 

االتصاالت. وكجزء من هذا التطوير ومن 
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تقييم النظام احلايل املصّمم خّصيصا، ُعقد 
يف بادن بالنمسا من 30 أيار/مايو إىل 3 
حزيران/يونيه اجتامع فريق خرباء بشأن 

االتصاالت. وشارك يف االجتامع ما جمموعه 
16 خبريا لتقييم أداء معدات االتصاالت 

املعّدلة واملحّسنة التي اخُتربت أثناء التمرين 
املوجه اخلاص بالتفتيش املوقعي لعام 

م اخلرباء مسامهات يف تطوير  2010. وقدَّ
التفتيش  تصور للعمليات التصاالت 

املوقعي، وناقشوا اجلوانب ذات الصلة 
بتدريب املفتشني املتعلقة باالتصاالت، 
وتبادلوا اآلراء حول اخليارات املمكنة 

لتخفيف املخاطر يف حال حدوث تشويش 
يؤثر عىل النظام. وعالوة عىل ذلك، ونتيجة 
الجتامع فريق اخلرباء، ُدعي موظفو األمانة 
ى ‘اجلهد املشرتك لعام  ملراقبة التمرين املسمَّ
 ،)Combined Endeavor 2011( ’2011

وهو أكرب مترين اتصاالت يف العامل، الذي 
ُأجري يف غرافينفري بأملانيا يف أيلول/سبتمرب 

للحصول عىل معرفة مبارشة بالتطورات 
األخرية يف جمال معدات االتصاالت وحتديد 

باتصاالت  املتعلقة  التشغيلية  اجلوانب 
املوقعي. التفتيش 

وفيام يتعلق بوضع اإلجراءات التشغيلية 
ملرحلة إطالق أي عملية من عمليات 

التفتيش املوقعي، ُعقد يف األمانة عدد من 
االجتامعات التنسيقية. ونتيجة لذلك، ُوضع 

إطار للتعاون عىل كامل نطاق األمانة. 
ويشمل اإلطار املسائل التقنية املتعلقة 

البيانات واملنتجات وباالحتياجات  بتبادل 
من البيانات قبل عملية التفتيش املوقعي 

وأثناءها وبعدها. وعالوة عىل ذلك، 
ُوضعت قائمة باملدخالت املمكنة من 

اإلمكانات التقنية الوطنية يف مرحلة ما 
قبل التفتيش، وقائمة أولية بام حيتاجه 
فريق التفتيش من معلومات وبيانات 

ت  إلعداد خطة التفتيش األولية. كام ُأعدَّ
خمّططات لسري العمل وقوائم مرجعية تبنيِّ 

املهام والعمليات واألدوار يف مركز دعم 
العمليات.

15 عاما من عمر املعاهدة

الصورة العليا: موظفان من األمانة الفنية املؤقتة يف اجتماع فريق خرباء بشأن االتصاالت اخلاصة بالتفتيش 
املوقعي، بادن، النمسا، أيار/مايو – حزيران/يونيه 2011.  الصورة الوسطى: مشاركون يف حلقة عمل حول 
التفتيش املوقعي-19، بادن، النمسا، أيار/مايو 2011.  الصورة السفلى: حاويات مصمّمة خصيصاً للنظام 

املتعدّد الوسائط للنشر السريع يف مرفق خزن املعدات وصيانتها .
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 اللوجستيات 
ودعم العمليات

املتكامل  النظام  تنفيذ  األمانة  واصلت 
هذا  تصور  ويشمل  التفتيش.  لدعم 

النظام تسعة جماالت رئيسية من جماالت 
فيام  العمليات  ودعم  اللوجستيات 

خيّص اإلعداد ألي عملية من عمليات 
وتنفيذها  وإطالقها  املوقعي  التفتيش 

التطّورات  مكّوناهتا. ورّكزت  واسرتداد 
يف عام 2011 عىل إكامل هندسة النظم 

التآزر اخلاصة بمرفق خزن  وجوانب 
ملركز  التحتية  والبنية  وصيانتها،  املعّدات 
املتعّدد  والنظام  املؤقت،  العمليات  دعم 

الصحة  ر  وتصوُّ الرسيع،  للنرش  الوسائط 
التفتيش  بيانات  ومرصف  والسالمة، 

العمليات. وقاعدة  املوقعي، 

وافُتتح يف 30 آذار/مارس 2011 يف 
غونرتامزدورف، إىل اجلنوب من فيينا، 

مرفق خزن املعّدات وصيانتها، الذي يقوم 
بوظيفة مرفق متعدد األغراض لدعم 

التدريب واالختبارات والتامرين، فضال عن 
الغرض األصيل املتمثل يف التخزين والصيانة 

واملعايرة. وُنقلت إىل املرفق مجيع املعدات 
ذات الصلة بالتفتيش املوقعي، وما زال 

جيري تركيب عنارص حمّددة وإجراء املوالفة 
الدقيقة. ويقوم املرفق بانتظام باستضافة 

ودعم الدورات التدريبية، والتامرين 
املنضدية، واجتامعات اخلرباء، والعروض 

اإليضاحية للمعدات، والزيارات التقنية 
التي تقوم هبا وفود الدول املوقِّعة. وجيري 

أيضا تهيز املرفق إليواء »الصيغة التجريبية« 
ملركز دعم العمليات، قبل إجراء التمرين 

التمهيدي األول يف عام 2012.

وأوىل اهتامم خاص لتطوير مرشوع مرصف 
بيانات التفتيش املوقعي، باعتباره ركيزة 

مهمة من ركائز دعم العمليات. واهلدف 
من مرصف البيانات املذكور هو أن يكون 
حال داعام للتفتيش املوقعي شديد القابلية 

للتكييف وقادرا عىل تيسري التخطيط األويل 
والتحضريات ألي عملية تفتيش، فضال عن 

قدرته عىل دعم فريق التفتيش فور وصوله 
إىل امليدان. وانتهى يف عام 2011 تصميم 

النظام املتوّقع، وبدأ تطويره العميل.

وُسلِّمت كل حاويات النظام املتعّدد 
الوسائط للنرش الرسيع الثالثني املصّممة 

التفتيش املوقعي،  لتلّبي متطلبات  خّصيصا 
وُوضعت يف مرفق خزن املعّدات وصيانتها. 

وُأجري اختبار للتعبئة والتغليف وللتفريغ 
ذ االختبار امليداين  لسيناريوهات خمتلفة. وُنفِّ

األول للنظام خالل الدورة املتقّدمة التابعة 
للدورة التدريبية الثانية. وشمل االختبار 
والتفريغ،  والتغليف، والتحميل،  التعبئة 

والنقل، واالستخدام امليداين.

وُأجري مزيد من التدقيق ملتطلبات التشكيل 
العمليات.  التحتية لقاعدة  النَّسقي والبنية 

وانتفعت هذه العملية من الدروس 
املستفادة من التمرين امليداين املتكامل لعام 

2008 والتدريب امليداين وأنشطة اختبار 
املعدات، وكذلك من االختبارات التي 

أجريت داخل املنظمة ملراعاة العوامل 
والثقافية واجلغرافية  املناخية والطبوغرافية 

السياسية.

ويف عام 2011، أكملت األمانة استعراض 
وحتديث نظام الصحة والسالمة اخلاص 

بالتفتيش املوقعي. وأنجزت األمانة تنقيح 
املعايري املتعلقة بالوقاية من اإلشعاعات، 

وأمان الطريان، واللياقة البدنية والعقلية، 
وكذلك تنقيح دليل بشأن الصحة والسالمة 

لقيادات فرق التفتيش وإجراءات عمل 
موحدة للوقاية من اإلشعاعات.

التقنيات واملعدّات
خالل عام 2011، رّكز تطوير التقنيات 

واملعدات عىل تقنيات الكشف عن الغازات 
اخلاملة، وتقنيات التصوير املتعدد األطياف 
باألشعة حتت احلمراء، وصقل تقنيات أخذ 
عّينات الغازات من الرتبة حتت السطحية. 

قة  وكمسامهة يف األنشطة التمهيدية املنسَّ
للتمرين امليداين املتكامل لعام 2014، 

بدأت عملية تنقيح إجراءات العمل املوّحدة 
املوجودة حاليًا.

ويف إطار مرشوع العمل املشرتك الرابع 
لالحتاد األورويب، اكتسب زمخا تنفيذ خطة 
تطوير نموذج لنظام للكشف عن الغازات 
اخلاملة خاص بالتفتيش املوقعي. وتنطوي 
يل،  خطة التطوير عىل اختبار النموذج األوَّ

والتدريب، وأخريا نرش املعدات بعد انقضاء 
مدة العقد البالغة 30 شهرا.

وُسلِّم لألمانة مطياف جرمانيوم واحد عايل 
االستبانة، واجتاز اختبار القبول إلدراجه 

يف جمموعة معدات التفتيش املوقعي اخلاصة 
بالنويدات املشّعة.

وفيام يتعلق بالتصوير املتعدد األطياف 
باألشعة حتت احلمراء، ُأجري اختبار ميداين 

ص  عىل موقع عسكري يف هنغاريا. وُخصِّ
االختبار ألخذ العينات العالية االستبانة 

لبيانات التصوير الفائق الطيفية، والكشف 
وحتديد املدى بواسطة الضوء )الليدار(، 

والتصوير باألشعة حتت احلمراء، باستخدام 
ا. وتمَّ أثناء االختبار  األجهزة املحمولة جوًّ

مجع بيانات الصور املأخوذة بواسطة 
املعدات املحمولة عىل متن طائرة هليكوبرت 

عن عدة سامت أرضية خاصة ذات صلة 
بالتفتيش املوقعي )املسارات، واحلفر املغطاة، 

ومفارقات األشعة حتت احلمراء(. وكشف 
االختبار بوضوح أن من شأن البيانات 

املستقاة من عمليات املسح باملعدات 
املحمولة جوا أن تسهم إسهاما كبريا يف 

الوفاء بالوالية املسندة إىل التفتيش املوقعي.

وبينام كان خرباء دوليون يقومون بتشكيل 
اسرتاتيجية حمتملة ألخذ عّينات الغازات 

اخلاملة من الرتبة حتت السطحية خالل 
التفتيش املوقعي، بادرت األمانة باختبار 
وحدات احلفر الضحل ووحدات احلفر 

عن طريق »الدفع املبارش« املتاحة تاريا. 
وحّددت التجربة امليدانية أداة مناسبة جلمع 

غازات الرتبة حتت السطحية عىل عمق 
يرتاوح بني 5 أمتار و10 أمتار حتت سطح 

األرض مع املحافظة عىل اإلنتاجية الالزمة 

15 عاما من عمر املعاهدة
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يف أخذ العّينات للتقيد باجلدول الزمني 
الضيق ألي عملية تفتيش موقعي حمتملة. 

وفضاًل عن ذلك، اكُتسبت خربة قيِّمة 
بشأن الوسائل واألساليب التقنية املطلوبة 
إلبقاء مواقع أخذ العّينات اجلوفية منتجة 

خالل امتداد أخذ العّينات لفرتة أطول، 
وللحصول عىل الغلَّة الالزمة من غازات 

الرتبة حتت السطحية.

وبدأ تشغيل ورشة ميكانيكية أساسية وخمترب 
صيانة يف مرفق خزن املعدات وصيانتها. 

ونتيجة لذلك، ازدادت اجلاهزية التشغيلية 
للمعدات األساسية التي توفَّر للتامرين 

امليدانية والدورات التدريبية. وإضافة إىل 
ذلك، يمكن اآلن االستجابة للطلبات 

اخلاصة باخلدمات واإلصالحات الصغرية.

التدريب
يف عام 2011، واصلت األمانة دورهتا 

بالتفتيش املوقعي،  الثانية اخلاصة  التدريبية 
بعقد دورة متقّدمة شارك فيها أكثر من 

مخسني متدربا. واسُتثمر جهد كبري يف تطوير 
وختطيط وإعداد وتنفيذ هذا النشاط، الذي 

ُعقد من 20 حزيران/يونيه إىل 8 متوز/
يوليه يف أربعة مواقع خمتلفة.

واشتملت الدورة املتقدمة عىل جلسات 
حول تقنيات معيَّنة من تقنيات التفتيش 

املوقعي، وشمل التدريب أنشطة األفرقة 
الفرعية فضال عن التآزر بني التكنولوجيات 

التي تستخدمها األفرقة الفرعية املختلفة. 
واخُتتم النشاط بتمرين تدريبي يستنسخ 

إجراء عملية تفتيش ميداين، شارك فيه مجيع 
املتدربني بصفة أعضاء يف فريق تفتيش.

وُأجري كجزء من الدورة التدريبية 
تناوال قضايا  الثانية مترينان منضديان، 

أفرقة  فيام خيّص  البحث  التكنولوجيا ومنطق 
فرعية حمّددة. وُعقد من 14 إىل 18 ترشين 

الثاين/نوفمرب مترين منضدي واحد بشأن 
املشّعة، حرضه  النويدات   تكنولوجيا 

با من 16دولة موقِّعة. وُعقد من  17 متدرِّ
28 ترشين الثاين/نوفمرب إىل 2 كانون 

االضطالع بعمليات التفتيش الموقعي • 1536 عاما من عمر املعاهدة

الن جهاز رادار كشف باطن  الصورة العليا: متدرِّبان خالل دورة متقدّمة خاصة بالتفتيش املوقعي يشغِّ
األرض .  الصورة الوسطى: جتربة ميدانية ملعدات احلفر بالثقب .  الصورة السفلى: إعداد معدات املسح 

التصويري لرتكيبها يف طائرة عمودية قبل عملية اختبار ميداني يف هنغاريا .
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األول/ديسمرب مترين منضدي ثاٍن مع 
اجليوفيزيائية،  التقنيات  تدريب عميل عىل 

بًا من 15 دولة موقِّعة.  شارك فيه 16 متدرِّ
ووفّرت هذه األحداث املزيد من التدريب 

عىل تقنيات حمّددة، وليس ذلك فحسب، 
التصورات  بل شّكلت أيضا ملتقى لتجربة 
التي وضعت حديثا وحتسينها  واإلجراءات 

ميدانيا. اختبارها  قبل 

وُعقدت يف فيينا من 1 إىل 4 شباط/فرباير 
التمهيدية السنوية للتفتيش املوقعي  الدورة 

 اخلاصة بالبعثات الدائمة، بمشاركة 
31 دبلوماسيًا.

واخُتربت خالل الدورة املتقدمة نميطة 
للتعلُّم اإللكرتوين ختّص استخدام  جديدة 

النميطة  املغنطيسية. وهذه  لقياس  جهاز 
متاحة يف نظام إدارة التعلُّم التابع لألمانة. 
وتوجد نامئط جديدة يف هذه املنصة تتناول 

األمان  ومبادئ  التحليق  لعمليات  التخطيط 
اإلشعاعي.

ويف أواخر العام، ُعقدت مباراة حماكاة 
خاصة أثناء الدورة العلمية املتقّدمة اخلاصة 
بمبادرة تنمية القدرات )انظر أيضا التوعية( 

إلعطاء املشاركني فكرة عن البيئة التي 
سيعمل فيها مفتشو املعاهدة. واستندت 

املباراة إىل السيناريوهات التي سبق وضعها 
البديلني. املفتشني  لتدريب 

اإلجراءات والوثائق
واصلت األمانة تقديم املساعدة الفنية 

والتقنية واإلدارية للفريق العامل باء خالل 
اجلولة الثالثة من صياغته لدليل التشغيل 

بالتفتيش املوقعي. اخلاص 

وعقدت األمانة يف بادن، النمسا، من 
16 إىل 20 أيار/مايو 2011 حلقة عمل 
التفتيش املوقعي التاسعة عرشة، املعنونة 
»وضع قائمة بمعدات التفتيش املوقعي: 

تقنيات الفرتة األولية«. وحرض حلقة العمل 
ما جمموعه 53 خبريا من خرباء التفتيش 

املوقعي من 26 دولًة موقِّعة وكذلك 
موظفون من األمانة. وُقسم املشاركون إىل 
ستة أفرقة ُنظمت حسب التكنولوجيات. 

وانصبَّ الرتكيز األسايس يف احللقة عىل 
وضع قوائم املعدات )بام يف ذلك مواصفات 

التصوير  التالية:  للتكنولوجيات  املعدات( 
الفوتوغرايف الفيديوي والثابت، والنظام 
السيزمي لرصد اهلزات الالحقة، وأخذ 

عيِّنات الغازات اخلاملة املشّعة وقياساهتا، 
وحتديد املواقع، واملراقبة البرصية، والرصد 

املتعدد األطياف باألشعة حتت احلمراء، 
واملسح الرسيع ألشعة غاما، وأخذ عيِّنات 

النويدات املشّعة، وقياسات أشعة غاما 
العالية االستبانة. وُأعّد، نتيجة حللقة العمل، 

مرشوع جديد لقائمة بمعدات التفتيش 
املوقعي لتقنيات الفرتة األولية.

وبالنظر إىل املستوى املتقّدم للتحديد 
الذي وصلت إليه قائمة معدات التصوير 

الفوتوغرايف الفيديوي والثابت التي 
ُوضعت يف حلقة العمل، أحيلت القائمة إىل 

اللجنة، التي اعتمدت قرارا بشأن إدراجها 
يف مرشوع قائمة املعدات التي ُتستخدم يف 

املوقعي. التفتيش  عمليات 

وتم حتديث نظام إدارة وثائق التفتيش 
املوقعي ليشمل الوثائق املنقحة. وبدأت 
االستعدادات لتحويل النظام إىل »مكتبة 

إلكرتونية«.

15 عاما من عمر املعاهدة37 • االضطالع بعمليات التفتيش الموقعي
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ر اللجنة التح�شريية للمنظمة للدول املوّقعة دورات تدريبية وحلقات  توفِّ
عمل يف التكنولوجيات املقرتنة بنظام الر�شد الدويل ومركز البيانات 

م امل�شاعدة يف جمال تعزيز  الدويل والتفتي�ض املوقعي، وبذلك تقدِّ
القدرات العلمية الوطنية يف امليادين ذات ال�شلة بهذه التكنولوجيات. 

ر املعدات ملراكز البيانات الوطنية من اأجل  ويف بع�ض احلالت، ُتوفَّ
ق من خالل الو�شول  زيادة قدرتها على امل�شاركة الن�شطة يف نظام التحقُّ

اإىل بيانات نظام الر�شد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل 
ي بناء القدرات هذا اإىل تعزيز القدرات التقنية للدول  وحتليلها. ويوؤدِّ

�شاع  املوّقعة يف جميع اأنحاء العامل، ف�شال عن قدرات اللجنة. ومع اتِّ
نها، تتَّ�شع اأي�شاً وتتح�شن معارف العاملني  نطاق التكنولوجيات وحت�شُّ

�شني وخرباتهم. وُتعقد الدورات التدريبية يف مقّر اللجنة، وكذلك  املخ�شَّ
يف عدة اأماكن خارجية، وكثرياً ما يكون ذلك مب�شاعدة من الدول امل�شيفة. 

ويوا�شل الحتاد الأوروبي اأي�شا امل�شاهمة يف برنامج اللجنة اخلا�ض ببناء 
القدرات.

أبرز األنشطة يف عام 2011

إعداد موجزات وحتليالت قطرية 
الستخدامها يف جهود بناء 

القدرات والتدريب لصاحل مجيع 
املناطق اجلغرافية

مواصلة تطوير منائط التعّلم 
اإللكرتوني واستخدامها باعتبارها 

لوازم أساسية ألحداث التدريب 
اخلاصة مبراكز البيانات الوطنية

تركيب نظم بناء القدرات يف ستة 
من مراكز البيانات الوطنية

بناء القدرات
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مراحل بناء القدرات 
يشمل برنامج بناء القدرات التابع للجنة 
واخلاص بالدول املوقِّعة دورات تدريبية 

وحلقات عمل، وِمنح معّدات، وزيارات 
متابعة تقنية. وما زال الربنامج ُيدعم 

بمسامهات من االحتاد األورويب، ويتأّلف من 
مراحل خمتلفة، كام ييل:

إعداد موجزات ُقطرية جلميع الدول 
املوّقعة

تقديم حلقة عمل إقليمية حول تطوير 
مراكز البيانات الوطنية

تقديم دورة تدريبية ملدة أسبوعني ملوظفي 
مراكز البيانات الوطنية التقنيني

توفري خبري واحد أو أكثر
توفري املعدات احلاسوبية األساسية 

اخلاصة مبراكز البيانات الوطنية

وقد ُعّزز الربنامج كثريًا من خالل التعّلم 
اإللكرتوين، الذي أصبح ُيستخدم روتينيا 
وباعتباره رضورة لكل أحداث التدريب 

اهلامة اخلاصة بموظفي مراكز البيانات 
الوطنية التقنيني ومشّغيل املحطات ومفّتيش 

نظام التفتيش املوقعي.

املوجَزات الُقطرية
ُأعّد نموذج موّحد للموَجزات القطرية 

جلميع الدول املوقِّعة. وحيتوي املوجز عىل 
املعلومات املتاحة لدى األمانة عن عدد 

املستعملني املأذون هلم يف الدولة، واستخدام 
بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز 

البيانات الدويل، واملشاركة يف أحداث 
التدريب السابقة. وتشّكل هذه املوجزات 

مرجعًا ُيستخدم قبل األحداث واالجتامعات 
مع الدول وأثناءها.

حلقات العمل اخلاصة بتطوير 
مراكز البيانات الوطنية

ُعقدت يف عام 2010 حلقتا عمل للبلدان 
األفريقية خاصتان بتطوير مراكز البيانات 

الوطنية، وذلك يف واغادوغو، بوركينا فاسو 
)36 مشرتكًا(، ويف فيينا )12 مشرتكًا(. وكان 

الغرض منهام هو تعزيز فهم املعاهدة وأعامل 
اللجنة، وتعزيز القدرات الوطنية للدول 

املوقِّعة يف جمال تنفيذ املعاهدة. ووّفرت 
احللقتان أيضا ملتقى لتشجيع تبادل التجارب 

واخلربات يف جمال إنشاء مراكز البيانات 
الوطنية وتشغيلها وإدارهتا، وترويج استخدام 
ق يف األغراض املدنية والعلمية. بيانات التحقُّ

وتضّمنت حلقتا العمل عروضًا إيضاحيًة 
مقّدمًة من اللجنة شّددت عىل املعلومات 

الالزمة لبناء مراكز البيانات الوطنية 
واستدامتها، وعروضًا إيضاحيًة من ممّثيل مراكز 

البيانات الوطنية يف مجيع مراحل تطويرها. 
وأتاحت احللقتان أيضًا فرصًا جلمع معلومات 

إضافية من أجل املوجزات الُقطرية.

تدريب موظفي مراكز 
البيانات الوطنية التقنيني

عقب انعقاد حلقتي العمل اخلاصتني بتطوير 
مراكز البيانات الوطنية، ُعقدت يف أكرا، غانا، 

من 17 ترشين الثاين/نوفمرب إىل 2 كانون 
األول/ديسمرب دورة تدريبية إقليمية لـ27 
من موظفي مراكز البيانات الوطنية التقنيني 

من البلدان األفريقية حول بناء قدرات 
مراكز البيانات الوطنية: الوصول إىل بيانات 
الشكل املوجي اخلاصة بنظام الرصد الدويل 

ومنتجات مركز البيانات الدويل وحتليلها. 
وتم أثناء حلقة العمل تدريب املشاركني 

عىل الوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل 
ومنتجات مركز البيانات الدويل وتنزيل 

وتركيب جمموعة الرباجميات احلاسوبية املساّمة 
‘حزمة براجميات مراكز البيانات الوطنية’ 
)NDC in a box(، وعىل حتليل البيانات.

الزيارات التقنية إىل مراكز 
البيانات الوطنية

بعد عقد أيِّ دورة تدريبية متقّدمة، يوفَّر 
للبلد املتلّقي خبري استشاري لتقييم مدى 

استخدام املشاركني يف الدورة ملا تعّلموه يف 

الدورة. واهلدف من ذلك هو ضامن أن يكون 
بون قادرين عىل أن يستخدموا روتينيا  املتدرِّ

البيانات واملنتجات الصادرة عن اللجنة. 
وتعاَلج أيضًا أثناء هذه الزيارة االحتياجات 

واالهتاممات املحّددة.

املعدّات الالزمة لبناء قدرات 
مراكز البيانات الوطنية

يف إطار اسرتاتيجية اللجنة لبناء القدرات، 
اشرُتيت باالستفادة من امليزانية العادية 

ومرشوعي العمل املشرتك الثالث والرابع 
لالحتاد األورويب عّدة جمموعات من املعدات 

الالزمة إلقامة بنية حتتية تقنية وافية ملراكز 
 البيانات الوطنية. وُسلِّمت املعّدات إىل 

بت فيها، ومن  6 مراكز بيانات وطنية وركِّ
املقرر تسليم عّدة جمموعات أخرى يف أوائل 

عام 2012. وتوفَّر هذه املعّدات كجزء 
املساعدة التقنية املقّدمة إىل الدول املوقِّعة 

إلنشاء مراكز البيانات الوطنية اخلاصة 
ز قدرة  هبذه الدول أو تعزيزها، وهي تعزِّ

مركز البيانات الوطني عىل املشاركة يف 
ق وعىل تطوير التطبيقات املدنية  نظام التحقُّ

والعلمية وفقًا لالحتياجات الوطنية.

تدريب مشّغلي احملطات
مت يف عام 2011 جمموعة متنّوعة من  ُقدِّ

أحداث التدريب اخلاصة بمشّغيل املحطات 
وموظفي مراكز البيانات الوطنية التقنيني. 

وقد استفاد ما جمموعه 94 من مشّغيل 
املحطات من تسع دورات، معظمها حول 

استخدام املعّدات وصيانتها، ولكن شملت 
أيضًا اإلجراءات املتصلة باإلبالغ لألمانة 

واالتصاالت معها.

حلقات العمل اخلاصة 
بتكنولوجيات الرصد

نظَّمت اللجنُة حلقَة العمل التقنية بشأن 
الرصد دون السمعي لعام 2011 باالشرتاك 

مع مرصد الزالزل األردين التابع لسلطة 

بناء القدرات • 40 15 عاما من عمر املعاهدة
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املصادر الطبيعية، وُعقدت حلقة العمل يف 
 األردن من 30 ترشين األول/أكتوبر إىل

4 ترشين الثاين/نوفمرب يف مكان قريب من 
البحر امليت. وناقش هذا املنتدى الدويل 

أوجه التقدم األخرية يف جمال بحوث الرصد 
دون السمعي والقدرات التشغيلية للشبكات 

العاملية واإلقليمية. وشملت املوضوعات 
التي تم تناوهلا خالل حلقة العمل أجهزة 

الرصد دون السمعي، والنمذجة، ومعاجلة 
البيانات، وقدرات الشبكات عىل الكشف، 
وحتليل املصادر دون السمعية، وتربة رشق 
املتوسط لعام 2011، وأداء حمطات الرصد 
دون السمعي. كام استضافت حلقة العمل 

له االحتاد األورويب،  اجتامع فريق خرباء، موَّ
لتسهيل إجراء مناقشة بني خرباء الرصد دون 
السمعي حول ثالث مسائل حاسمة األمهية 
لنظام التحّقق من االمتثال للمعاهدة، وهي: 

نظم احلّد من ضوضاء الرياح، وتقنيات 
املعايرة يف املوقع، وتقييم أداء حمطات الرصد 

دون السمعي.

واستضافت اهليئة اإلندونيسية لتنظيم الطاقة 
النووية يف يوغياكارتا من 6 إىل 10 كانون 

األول/ديسمرب، بدعم من اللجنة واالحتاد 
األورويب، حلقة عمل التجربة الدولية اخلاصة 

بالغازات اخلاملة. وحرض حلقة العمل ما 
جمموعه 78 خبريا من مجيع أنحاء العامل يف 

جمال رصد الغازات اخلاملة. وتبودلت نتائج 
البحوث واخلربات التشغيلية واملعلومات عن 

اإلجراءات املّتبعة يف هذا الصدد، وصيغت 
توصيات بشأن املواضيع التالية: العلم 

والتكنولوجيا، وحتليل البيانات، ومستوى 
خلفية غاز الزينون، والتصنيف، والدروس 

املستفادة من حادث فوكوشيام، والتشغيل 
وحتليل األعطال، والتفتيش املوقعي، وضامن 

نوعية/مراقبة نوعية املختربات فيام يتعلق 
برصد الغازات اخلاملة.

وُعقدت يف فيينا من 24 إىل 27 ترشين 
األول/أكتوبر حلقة العمل غري الرسمية 

حول خمتربات النويدات املشّعة لعام 
2011، التي ُنظِّمت باالشرتاك مع خمتربات 

سايربسدورف بالنمسا. وقام ما جمموعه 
36 مشاركا من 16 بلدا بعرض ومناقشة 
أوجه التقدم يف تهيز خمتربات النويدات 

15 عاما من عمر املعاهدة

الصورة العليا: تركيب معدات بناء القدرات أثناء بعثة إىل بورت-أو-برانس، هاييت، أيلول/سبتمرب 2011. 
الصورة الوسطى: مشاركون يف دورة تدريبية يف مركز البيانات الوطين يف مدينة اجلزائر، اجلزائر، تشرين 
الثاني/نوفمرب 2011.  الصورة السفلى: مشاركون يف دورة تدريبية يف مركز البيانات الوطين يف أكرا، غانا، 

تشرين الثاني/نوفمرب – كانون األول/ديسمرب 2011.
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املشّعة التابعة لنظام الرصد الدويل وتشغيلها 
ومواصلة حتسينها. وكانت املواضيع الرئيسية 

حللقة العمل هي عمليات املختربات، 
ومتارين اختبارات الكفاءة، وتقنيات 

املختربات، والتقييم الرقايب واالعتامد، 
وقياسات الغازات اخلاملة التي تقوم هبا 

املختربات.

التعّلم اإللكرتوني
ازداد طوال عام 2011 استعامل نظام التعّلم 

اإللكرتوين الذي اسُتهل تشغيله التمهيدي يف 
هناية عام 2009. واستمر تطوير نامئط التعّلم 

اإللكرتوين بدعم من االحتاد األورويب، 
وتسنّى بفضل األموال املتاحة زيادة عدد 

الدورات بأكثر ممّا كان خمّططًا له أصاًل.

وُيستخَدم نظام التعّلم اإللكرتوين املذكور 
لتدريب موظفي مراكز البيانات الوطنية 

التقنيني ومشّغيل املحطات ومفّتيش التفتيش 
املوقعي. وُتتاح النامئط للمستعملني املأذون 

هلم ومشّغيل املحطات ومفّتيش التفتيش 
املوقعي وموظفي األمانة.

بناء القدرات • 42 15 عاما من عمر املعاهدة

العليا: مشاركون يف حلقة العمل التقنية حول الرصد دون الصوتي لعام 2011، اليت جرت يف  الصورة 
األردن، تشرين األول/أكتوبر – تشرين الثاني/نوفمرب 2011.  الصورة السفلى: يف مناسبة الذكرى السنوية 
النمسا،  الدويل، يف سايربسدورف،  التابع لنظام الرصد   RL3 النويدات املشعّة  العاشرة إلنشاء خمترب 
عُقدت حلقة عمل غري رمسية حول خمترب النويدات املشعّة عام 2011 يف فيينا .  وقد استضافت الوزارةُ 
االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية االحتفاَل االفتتاحي يف 24 تشرين األول/أكتوبر 2011، 
الذي اشتمل على االحتفال بالذكرى السنوية .  يف الصورة التذكارية جللسة االحتفال االفتتاحي )من 
اليسار إىل اليمني( ميكائيل شبينديليغر، نائب املستشار النمساوي والوزير االحتادي للشؤون األوروبية 
والدولية، ومارتينا شفايغر، املديرة اإلدارية ملختربات سايربسدورف، وتيبور توت، األمني التنفيذي للجنة 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية . )َتقدِمة على سبيل اجملاملة من خمتربات 

سايربسدورف(
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تة للجنة التح�شريية للمنظمة، طوال عملية  ت�شعى الأمانة الفنية املوؤقَّ
ق، اإىل حتقيق الفعالية والكفاءة والتح�شني امل�شتمر،  اإن�شاء نظام التحقُّ
ز هذا النظام على  من خالل تنفيذ نظامها اخلا�ض باإدارة النوعية. ويركِّ

عة ومراكز البيانات الوطنية، ويهدف اإىل الوفاء  الزبائن، مثل الدول املوقِّ
ق من المتثال للمعاهدة وفقا  مب�شوؤوليات اللجنة يف اإن�شاء نظام التحقُّ

للمقت�شيات املبّينة يف املعاهدة وبروتوكولها والوثائق ذات ال�شلة 
ال�شادرة من اللجنة.

أبرز األنشطة يف عام 2011

تعزيز أداة اإلبالغ عن األداء 
املستخدمة يف األمانة، وإجياد أداة 

خاصة برتّكزات النويدات املشعّة

مواصلة تطوير وتعزيز اإلجراءات 
املتعلقة بنظام إدارة النوعية

اإلفادات العائدة من مستخدمي 
البيانات واملنتجات واخلدمات 

أثناء حلقة العمل املشرتكة بني 
مراكز البيانات الوطنية وقسم 
التقييم املعقودة يف بوخارست

حتسني األداء والكفاءة
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 تطوير نظام 
إدارة النوعية

الغرض الرئييس من نظام إدارة النوعية هو 
ضامن استمرار توفري منتجات وخدمات 
عالية النوعية. ونظام إدارة النوعية ‘نظام 
حي’ يمكن تعديله، بام يتامشى مع تركيز 

املنظمة عىل العمالء وعىل التحسني املستمر.
ويف إطار العمل اجلاري لتعزيز إجراءات 

نظام إدارة النوعية، ترّكزت اجلهود عىل 
تطوير واختبار اإلجراءات اخلاصة برتميز 

ومراقبة الوثائق املتصلة بنظام إدارة 
النوعية، فضال عن سري العمل يف إدارة 

وثائق نظام إدارة النوعية. وستنظَّم يف إطار 
هذا النظام األدلة والسياسات وخطط 

النوعية والسجالت والتقارير واملواصفات 
دة وتعليامت العمل  وإجراءات العمل املوحَّ

التي تعّدها األمانة.

ووفقا للتوصية املقّدمة من حلقة عمل 
إدارة النوعية لعام 2010، تّم حتديث مرسد 

ق. املصطلحات املتصلة بالتحقُّ

 دليل مقاييس العمليات 
وأداة اإلبالغ عن األداء

من وظائف نظام إدارة النوعية حتديد 
ات األداء الرئيسية بشأن  وتطبيق مؤرشِّ

تقييم إجراءات عمل األمانة ومنتجاهتا، بام 
ل املراجعة اإلدارية والتحسني املستمر.  يسهِّ

ات األداء الرئيسية هي بارامرتات  ومؤرشِّ
ي ألداء إجراءات  ُتستخدم للتقدير الكمِّ

العمل يف أيِّ منظمة. وهي ُتستخدم يف 
املقام األول من أجل تقدير التقدم املحرز يف 

بلوغ األهداف ولتوفري املعلومات النوعية 
الالزمة لتحديد مسار العمل الذي ينبغي 

باعه. والغرض من نظام إدارة النوعية هو  اتِّ
العمل عىل حتقيق هدف الوفاء عىل الدوام 

ق. ويشمل النظام مجيع  بمتطلِّبات نظام التحقُّ
إجراءات عمل األمانة ومنتجات عملها التي 

تسهم يف حتقيق هذا اهلدف.

ات األداء  وتم، باالستناد إىل تعاريف مؤرشِّ
الرئيسية الواردة يف مرشوعي الدليلني 

التشغيليني اخلاصني بنظام الرصد الدويل 

وبمركز البيانات الدويل، إعداد دليل األمانة 
ملقاييس العمليات وإصداره. وإضافة إىل 

ذلك، أتيحت للمستخدمني املأذون هلم 
نسخة تريبية من أداة اإلبالغ عن األداء 

تشتمل عىل منصة عىل شبكة الويب لعرض 
معلومات عن األداء فيام يتعلق بمعظم 

ات األداء الرئيسية واتاهاهتا. مؤرشِّ

عت قدرات أداة اإلبالغ عن األداء  وُوسِّ
بغية تعزيز إمكانية أن تساعد عىل تقييم 

ن العمليات واملنتجات باالستناد إىل قيم  حتسُّ
مؤرشات األداء الرئيسية ذات الصلة، وبغية 

ح وغربلة املعلومات حسب  إتاحة التصفُّ
التاريخ أو حسب املنطقة اجلغرافية، أو 

لبلد واحد أو حمطة واحدة من حمطات نظام 
الرصد الدويل. وبعبارة أخرى، يتيح هذا 

النهج تقييم األداء عىل العديد من املستويات 
املختلفة. ومن ثمَّ فإنَّ أداة اإلبالغ عن األداء 

تضع معايري طموحة للشفافية واملساءلة. 
وتسمح األداة للدول املوّقعة برصد تنفيذ 

برامج األمانة، مع إمكانية الرجوع إىل 
أي سنة معّينة وإصدار حكم بشأن القيمة 

تحسين األداء والكفاءة • 44 15 عاما من عمر املعاهدة

. )PRTool( رسم بياني للبنية التصميمية ألداة اإلبالغ عن األداء

 أداة اإلبالغ 
عن األداء

 قاعدة بيانات 
األشكال املوجية

 أداة اإلبالغ عن 
الرتّكزات )النويدات(

 قاعدة بيانات 
النويدات املشعّة

الربنامج وامليزانية

 قاعدة بيانات األمانة 
الفنية املؤقتة

اخلطة املتوسطة 
األجل

 نظام اإلبالغ اخلاص 
   بنظام الرصد الدويل

 غري ذلك من مصادر 
 بيانات األمانة الفنية 

املؤقتة

جممع بيانات 
مؤشرات األداء 

الرئيسية

مستعملو نظام 
اتصاالت اخلرباء

املستعملون املأمونون 
لبيانات مركز 
البيانات الدويل

موظفو األمانة 
الفنية املؤقتة
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املستفادة من املوارد املستثمرة. ويمكن 
استخدام هذه األداة التفاعلية لتوليد أكثر من 

ألف عرض بياين قيايس.

وأثبت تصميم أداة اإلبالغ عن األداء 
إمكاناته ومرونته بعد وقوع حادث 

فوكوشيام، عندما ُأطلق عىل وجه الرسعة 
استنادا إىل هذا التصميم تطبيق جديد من 

تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يسّمى 
CRTool، يتناول تركيزات النويدات املشّعة 

ونسب النظائر املشّعة. واسُتخدمت شاشات 
 CRTool العرض البياين التي يوّفرها التطبيق
خالل جلسات اإلحاطة التي ُعقدت للدول 

املوّقعة حول التطورات املتعلقة بحدث 
فوكوشيام. وتستطيع الدول املوّقعة أيضا 

الوصول عرب اإلنرتنت إىل معلومات األداء 
معرّبا عنها بمؤرشات األداء الرئيسية املتعلقة 

باألهداف االسرتاتيجية للجنة.

تقييم أنشطة التفتيش 
املوقعي

ز املحور الرئييس لتقييم أنشطة التفتيش  تركَّ
املوقعي عىل التحضريات لتقييم التمرين 

امليداين املتكامل املقبل وسلسلة ذات صلة به 
مؤلفة من ثالثة متارين متهيدية أساسية تسبقه. 
وهتدف هذه التامرين إىل ضامن نضج مكونات 

التفتيش املوقعي عند اختبارها يف النهاية يف 

التمرين امليداين املتكامل. وقد ُعرض النهج 
العام إزاء كل التقييم يف االجتامع األول 

الذي عقد يف أيار/مايو يف إطار آلية اخلرباء 
االستشارية. ووردت بعد االجتامع إفادات 

عائدة بشأن مواصلة تطوير هنج التقييم.

وجيري تطوير مفهوم التقييم وإدراجه يف 
خطة مرشوع املخطط األويل لوثيقة التقييم، 

ر كلام صدرت معلومات عن  التي ستطوَّ
التامرين التمهيدية. وعالوة عىل ذلك، 

ستنطوي عملية التطوير عىل تنفيذ الدروس 
املستفادة من التقييم وعىل تطبيق اخلربة 

املكتسبة عىل امتداد مسار العمل. ولذلك 
ستدرج اإلفادات العائدة بشأن النهج املتبع 

إزاء التمرين التمهيدي األول يف تصميم 
التمرين التمهيدي الثاين وهلم جرا.

ويتخذ مفهوم التقييم هنجني خمتلفني ملراعاة 
الغرضني املتميزين للتامرين التمهيدية 

والتمرين امليداين املتكامل. فبام أن التامرين 
التمهيدية ُينظر إليها باعتبارها »بروفات« 

للتمرين امليداين املتكامل، يمكن أثناءها 
تقييم التقدم املحرز، فسيتخذ تقييم التامرين 
الثالثة هنجا تكوينيا من أجل املساعدة عىل 

تشكيل القدرة التشغيلية التي جيري التمرين 
عليها. وسيتم ذلك من خالل توفري إفادات 
عائدة يمكن إدراجها يف التامرين القادمة أو 
استخدامها إلدخال تعديالت قبل التمرين 

امليداين املتكامل.

ومن الناحية األخرى، ُيعترب التمرين امليداين 
املتكامل وسيلة اختبار لوضع معايري ملقارنة 

القدرة التشغيلية وحتديد مستوى استعداد 
التفتيش املوقعي. ولذلك سيكون النهج 

املتبع يف تقييمه تلخيصيا.

وسيجري تقييم الدورة التدريبية املتقدمة 
التابعة للسلسلة التدريبية الثانية للمفتشني 

البديلني يف حزيران/يونيه ومتوز/يوليه.

اإلفادات العائدة من مراكز 
البيانات الوطنية

شاركت حكومة رومانيا يف تنظيم حلقة 
العمل املشرتكة بني مراكز البيانات الوطنية 
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للمتوسط   )PRTool( األداء  عن  اإلبالغ  أداة  بواسطة  منتج  بياني  رسم  عرض  شاشة  األعلى: صورة  يف 
املوجي  الشكل  رصد  املهام خبصوص مجيع حمطات  أداء  على  بالقدرة  الوايف  البيانات  لتوافر  الشهري 
 )CRTool( العاملة .  ويف األسفل: صورة شاشة عرض رسم بياني منتج بواسطة أداة اإلبالغ عن الرتّكزات
لتطوّر الرتّكزات الناشطة اخلاصة بعدة نويدات مسجّلة يف حمطة رصد النويدات املشعّة RN38 )تاكاساكي، 

غومنا، اليابان( بعد حادث فوكوشيما .
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وقسم التقييم لعام 2011، واستضافها 
املعهد الوطني لفيزياء األرض. وحرض حلقة 

العمل املعقودة يف بوخارست من 3 إىل 7 
ترشين األول/أكتوبر أربعة وسبعون مشاركا 

يمثلون 32 دولة موقِّعة ومراكز بيانات 
وطنية واألمانة.

وكان اهلدف من حلقة العمل هو توفري 
ملتقى خلرباء مراكز البيانات الوطنية لتبادل 

اخلربات يف االضطالع بمسؤولياهتم يف 
جمال التحقق، وتقديم إفادات عائدة عن 
مجيع جوانب ما توفِّره األمانة من بيانات 

زت حلقة  ومنتجات وخدمات ودعم. وركَّ
العمل عىل نتائج حلقة العمل املشرتكة بني 
مراكز البيانات الوطنية وقسم التقييم لعام 
2010، ونتائج التمرين اخلاص باستعداد 

مراكز البيانات الوطنية لعام 2010، 
وخطط إجراء التامرين الالحقة، فضال عن 

مفاهيم إدماج البيانات وأمهيتها ملهمة مراكز 
الوطنية. البيانات 

د األمانة، يف سياستها اخلاصة  وتشدِّ
بالنوعية، عىل تركيزها عىل الزبائن. وقد 

استعرضت حلقة العمل املشرتكة بني مراكز 

البيانات الوطنية وقسم التقييم لعام 2011 
حالة تنفيذ التوصيات املقّدمة من حلقات 

العمل السابقة املامثلة.

وتبادل خرباء مراكز البيانات الوطنية 
خرباهتم يف االضطالع بمسؤولياهتم يف 

موا إىل األمانة إفادات  جمال التحقق، وقدَّ
عائدة حول مجيع جوانب ما توفِّره األمانة 

من بيانات ومنتجات وخدمات ودعم. 
وشملت املناقشات جمموعة واسعة من 

املواضيع املتصلة باقتناء البيانات وحتليلها. 
وجرى التأكيد عىل أمهية إبالغ مراكز 

البيانات الوطنية بوضوح بأي تغيريات 
يف البارامرتات. وتناولت املناقشات أيضا 
جوانب تتعلق باكتساب فهم أفضل ملدى 
استخدام مراكز البيانات الوطنية لبيانات 
األمانة ومنتجاهتا، وأمهية توفري اإلفادات 

العائدة وتوجيه األسئلة إىل األمانة من خالل 
رة. القنوات املقرَّ

وأعربت مراكز البيانات الوطنية عن 
وجهات نظرها حول قضايا مثل االختالفات 

بني نرشات مركز البيانات الدويل ونرشات 
مراكز البيانات الوطنية، والتغريات وعدم 

التطابق يف مواقع األحداث، واألحداث 
الضائعة، ومصادر التباين يف مقارنة 

النرشات. كام أبلغت عن االستخدام املدين 
للبيانات العلمية وأشارت إىل أمهية التدريب 

والرباجميات احلاسوبية.

وتناولت اإلفادات العائدة إىل األمانة من 
مراكز البيانات الوطنية بشأن اخلدمات 

جمموعة واسعة من اجلوانب، بام يف ذلك 
استخدام منتجات مركز البيانات الدويل، 
واإلبالغ عن األداء، والوثائق، وإمكانية 

الوصول إىل البيانات.

مة عن إنشاء مراكز  وأما العروض املقدَّ
البيانات الوطنية اجلديدة وتشغيلها فتناولت 

تنظيم وأنشطة كل من مراكز البيانات 
مت  الوطنية املعنية يف البلدان النامية. وقدَّ
العروض أمثلة عىل حتليل البيانات الذي 

يتم باستخدام األجهزة والرباجميات املتاحة 
ملراكز البيانات الوطنية، ووضعت يف املنظور 

الصحيح األدلة عىل وجود بعض الصعوبات 
التي ال يزال يتعني التغّلب عليها يف تركيب 

الرباجميات وتطبيقها.

15 عاما من عمر املعاهدة

مشاركون يف حلقة العمل التقييمية اخلاصة مبراكز البيانات الوطنية، بوخارست، تشرين األول/أكتوبر 2011.
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47 • تحسين األداء والكفاءة

ر الهيئة العامة للجنة التح�شريية للمنظمة، املوؤّلفة  توفِّ
عة، التوجيه ال�شيا�شي لالأمانة الفنية  من جميع الدول املوقِّ

املوؤّقتة، والإ�شـراف عليها. وي�شاعد الهيئة العامة، ب�شفتها 
جهاز تقرير ال�شيا�شات، فريقان عامالن.

وُيعنى الفريق العامل األف ب�شوؤون امليزانية والإدارة التي 
تواجه املنظمة، يف حني ينظر الفريق العامل باء يف امل�شائل 

م الفريقان  العلمية والتقنية املت�شلة باملعاهدة. ويقدِّ
العامالن كالهما مقرتحات وتو�شيات اإىل اللجنة لكي تنظر 

فيها وتعتمدها.

واإ�شافة اإىل ذلك، يقوم فريق ا�شت�شاري، موؤلف من خرباء 
لني، بدور داعم، في�شدي امل�شورة اإىل اللجنة، من خالل  موؤهَّ

فريقيها العاملني، حول ال�شوؤون املالية و�شوؤون امليزانية وما 
يرتبط بهما من �شوؤون اإدارية.

أبرز األنشطة يف عام 2011

مواصلة املشروع الرامي إىل تعزيز مشاركة 
البلدان النامية يف االجتماعات التقنية 

الرمسية للجنة

تعيني السفري جارغالساخيام اينخساخيان 
)منغوليا( رئيسا للفريق العامل ألف، وإعادة 

تعيني السيد هاين هاك )هولندا( رئيسا 
للفريق العامل باء

إحراز مزيد من التقدّم يف إقامة نظام 
املعلومات املزوّد بوصالت إلكرتونية بشأن 

املهام املسنَدة مبوجب القرار املنشئ للجنة 
التحضريية )نظام إشتار(

تقرير السياسات
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االجتماعات يف عام 2011

ُعقدت يف عام 2011 الدورتان السادسة 
والثالثون والسابعة والثالثون للجنة 

التحضريية، يف 14-15 حزيران/يونيه 
ويف 24 ترشين األول/أكتوبر، عىل 

التوايل. وتوىل رئاسة اجللسات السفري 
إيغور دافيدوفيتش، املمثل الدائم للبوسنة 

واهلرسك.

وتوىل رئاسة الفريق العامل ألف السفري 
أنطونيو غرييرو )الربازيل(، وعقد الفريق 

دورته التاسعة والثالثني من 23 إىل 24 
أيار/مايو ودورته األربعني يف 3 ترشين 

األول/أكتوبر. وتوىل رئاسة الفريق العامل 
باء السيد هاين هاك )هولندا(، وعقد الفريق 

دورته السادسة والثالثني من 14 شباط/
فرباير إىل 4 آذار/مارس ودورته السابعة 

 والثالثني من 22 آب/أغسطس إىل 
9 أيلول/سبتمرب. وُعقد اجتامعان مشرتكان 

للفريقني العاملني ألف وباء يف 28 شباط/
فرباير و5 أيلول/سبتمرب. وعالوة عىل 

ذلك، ُعقدت من 15 إىل 19 آب/أغسطس 
مشاورات غري رسمية مفتوحة حول خمتلف 

القضايا التي يتناوهلا الفريق العامل باء. 
وعقد الفريق االستشاري، الذي يرأسه 

السيد مايكل وستون )اململكة املتحدة(، 
اجلزأين األول والثاين من دورته السادسة 

والثالثني من 18 إىل 20 نيسان/أبريل 
ومن 9 إىل 12 أيار/مايو، ودورته السابعة 

والثالثني من 12 إىل 15 أيلول/سبتمرب.

 توسيع مشاركة خرباء 
من البلدان النامية

واصلت األمانة تنفيذ مرشوع، بدأ يف عام 
2007، لتسهيل مشاركة خرباء من البلدان 

النامية يف االجتامعات التقنية الرسمية 
للجنة. واهلدف املعلن هلذا املرشوع هو 

تعزيز الطابع العاملي للجنة وبناء القدرات 
يف البلدان النامية.
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ويف عام 2011، غادر املرشوع أربعة 
خرباء ُدعمت مشاركتهم يف عامي 2009 

و2010، واختري أربعة خرباء جدد، بحيث 
بقي العدد اإلمجايل للخرباء املدعومني 10 
)واحد من كل من إندونيسيا وبابوا غينيا 

اجلديدة والربازيل وبوركينا فاسو وبوليفيا 
)دولة-املتعددة القوميات( واجلزائر 

واجلمهورية الدومينيكية وجنوب أفريقيا 
وكينيا ومدغشقر(. ولذلك ُدعمت يف إطار 
املرشوع مشاركة خبريين من بلدين من أقل 

البلدان نموا.

وشارك اخلرباء يف دورات الفريق العامل 
باء وغريها من االجتامعات التقنية، بام 

يف ذلك مؤمتر »العلم والتكنولوجيا لعام 
2011« املعقود يف حزيران/يونيه وحلقة 

العمل املشرتكة بني مراكز البيانات الوطنية 
وقسم التقييم املعقودة يف ترشين األول/
أكتوبر. وإضافة إىل ذلك، استفاد اخلرباء 

من املناقشات التقنية مع األمانة بشأن 
ق. وواصل  القضايا الرئيسية املتصلة بالتحقُّ

اخلبري الكيني قيادة املناقشات يف دوريت 
الفريق العامل باء العاديتني كلتيهام بصفته 

رئيس املهام للفريق املعني باملسائل املتعلقة 
بمراكز البيانات الوطنية. وعالوة عىل 

ذلك، عنيَّ رئيس الفريق العامل باء يف دورة 
الفريق السابعة والثالثني اخلبريين الربازييل 

واملدغشقري رئييس مهام جديدين.

ل املرشوُع يف عام 2011 بتربعات  وُموِّ
مقّدمة من كٍل من إسبانيا وإندونيسيا وتركيا 
ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا 

والصني وُعامن وفنلندا وقطر ولكسمربغ 
وماليزيا واملغرب واململكة املتحدة والنرويج 

والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا، وكذلك من 
صندوق األوبك للتنمية الدولية. ووردت 
يف عام 2011 تربعات جديدة من كل من 

جنوب أفريقيا والنرويج والنمسا ومن 
صندوق األوبك للتنمية الدولية.

واستنادًا إىل تقرير عن التنفيذ أعّدته األمانة، 
أعربت اللجنة، يف دورهتا املعقودة يف ترشين 
األول/أكتوبر، عن تقديرها للبلدان املانحة 

ملا قّدمته من إسهامات، ولألمانة لتقاريرها 
عن املرشوع وإدارهتا له.

دعم اللجنة التحضريية 
وهيئاهتا الفرعية

ذ  األمانة الفنية املؤّقتة هي اهليئة التي تنفِّ
القرارات التي تعتمدها اللجنة. وهي متعّددة 
اجلنسيات يف تكوينها، إذ يتّم تعيني املوظفني، 
من الدول املوقِّعة، عىل أوسع أساس جغرايف 

ممكن. والدور املنوط باألمانة فيام يتعلق 
باجتامعات اللجنة وهيئاهتا الفرعية هو توفري 
الدعم الفني والتنظيمي، وبذلك تيرسِّ عملية 

اختاذ القرارات. واألمانة عنرص حيوي يف 
عمل اللجنة وهيئاهتا الفرعية، بدءًا من تنظيم 

مرافق املؤمترات وترتيب الرتمجة الشفوية 
لالجتامعات وترمجة الورقات وإىل صياغة 

الوثائق الرسمية اخلاصة بمختلف الدورات 
وإسداء املشورة إىل رؤساء الدورات 

واالجتامعات.

وقد وّفرت األمانة دعاًم فنيًا وتنظيميًا ملنّسقي 
عملية املادة الرابعة عرشة فيام يتعلق بعقد 
قة  مشاورات غري رسمية بني الدول املصدِّ

عىل املعاهدة، وكذلك فيام يتعلق باملؤمتر 
السابع املعني بتسهيل بدء نفاذ املعاهدة 

)‘مؤمتر املادة الرابعة عرشة’(، الذي ُعقد يف 
نيويورك يف 23 أيلول/سبتمرب 2011.

نظام املعلومات عن التقدّم 
احملرز يف الوفاء بالوالية اليت 

تنصّ عليها املعاهدة
ق مزيٌد من التقّدم يف إقامة نظام  حتقَّ

املعلومات املزّود بوصالت إلكرتونية بشأن 
املهام املسنَدة بموجب القرار املنشئ للجنة 

التحضريية )نظام »إشتار«(. واهلدف من 
مرشوع إشتار، القائم عىل استخدام وصالت 

إحالة إلكرتونية إىل الوثائق الرسمية للجنة، 
هو رصد التقّدم املحرز وفقا للوالية 

املنصوص عليها يف املعاهدة وللقرار املنشئ 
للجنة وللتوجيهات الصادرة عن اللجنة 

وهيئاهتا الفرعية. والغرض العام للمرشوع 
هو متكني اللجنة من حتديد املهام التي مل 
ُتنجز بعد من حيث األعامل التحضريية 
إلنشاء املنظمة عند دخول املعاهدة حّيز 

النفاذ وانعقاد الدورة األوىل ملؤمتر الدول 
األطراف.

بيئة العمل االفرتاضية
توّفر األمانة بيئة عمل افرتاضية ملن ال 

يستطيعون حضور االجتامعات العادية 
للجنة وهيئاهتا الفرعية. وُتستخدم أحدث 
التكنولوجيات لبثِّ مداوالت كل جلسة 

عامة رسمية عىل نطاق العامل يف الوقت 
ل االجتامعات وُتبثُّ بثا  احلقيقي. وُتسجَّ

حيا عرب نظام اتصاالت اخلرباء قبل حفظها 
من أجل األغراض املرجعية. وإضافًة إىل 
ع عىل الدول املوقِّعة، من خالل  ذلك ُتوزَّ
نظام اتصاالت اخلرباء، الوثائق الداعمة 

املتصلة بكل دورة معيَّنة، وخُيطر املشاركون 
بالوثائق اجلديدة برسائل تنبيه بالربيد 

اإللكرتوين. ويف عام 2011، واصلت 
األمانة توزيع مجيع وثائق اللجنة وهيئاهتا 

مة إليها  الفرعية والعروض اإليضاحية املقدَّ
لة عىل أقراص فيديو رقمية  يف دوراهتا، مسجَّ

)دي ڤي دي(.
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من املهام الرئي�شية امل�شَندة لالأمانة الفنية املوؤّقتة للجنة التح�شريية 
للمنظمة تعزيز فهم اأهداف املعاهدة ومبادئها، و�شري عمل اللجنة، 

ق من المتثال للمعاهدة، والتطبيقات املدنية  والنظام العاملي للتحقُّ
والعلمية لنظام الر�شد الدويل. ويتّم ذلك من خالل التفاعل مع املجتمع 

الدويل، مبا ي�شمل الدول واملنظمات الدولية واملوؤ�ش�شات الأكادميية 
واملنظمات غري احلكومية وو�شائل الإعالم واجلمهور العام. وتتعلق اأن�شطة 
التوعية بالرتويج لتوقيع الدول على املعاهدة والت�شديق عليها، وتثقيف 

اجلمهور العام ب�شاأن اأعمال اللجنة، وحفز التعاون الدويل على تبادل 
ق. التكنولوجيات ذات ال�شلة بالتحقُّ

 

أبرز األنشطة يف عام 2011

استمرار االلتزام واالهتمام 
باملعاهدة وبدخوهلا حيز النفاذ، 
مبا يف ذلك إيداع غانا وغينيا 
صكي التصديق على املعاهدة

توسيع مبادرة تنمية القدرات

ازدياد تغطية وسائل اإلعالم على 
نطاق العامل للمعاهدة وألعمال 

اللجنة

التوعية
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 عام فاصل بشأن املعاهدة

سعت اللجنة بنشاط، عىل مر السنني، إىل 
حتقيق أهدافها املتمثلة يف زيادة الوعي 
باملعاهدة وتعزيز فهمها، وإنشاء نظام 

التحّقق وتركيب مرافق نظام الرصد الدويل، 
وترويج التوقيع عىل املعاهدة والتصديق 

عليها. وأّدت األحداث التي جرت يف عامي 
2009 و2010 إىل بروز أمهية املعاهدة 

وأمهية دخوهلا حّيز التنفيذ بروزا مل يسبق له 
مثيل. واستمر يف عام 2011 هذا الزخم 

املتجّدد الرامي إىل دخول املعاهدة حّيز 
النفاذ وحتقيق عامليتها، نتيجة لعّدة تطّورات 

عّززت التصميم السيايس من جانب املجتمع 
الدويل لصالح املعاهدة. ويف 6 كانون 

ق الربملان اإلندونييس  األول/ديسمرب صدَّ
عىل املعاهدة. وكان هذا التصميم القوي 

من اجنب إندونيسيا بمثابة إشارة قوية إىل 
بقية الدول املدرجة يف املرفق 2 باملعاهدة 

ومل توّقع أو تصّدق بعد عليها، وكذلك 
إىل الدول األخرى التي مل تفعل ذلك بعد، 

بشأن ما تكتسيه املعاهدة من أمية لألمن 
العاملي واإلقليمي. وعموما، تبرشِّ املعاهدة 

بأهنا ستبقى، كام كانت دائام، قوة توحيدية 
يف النظام األمني املتعّدد األطراف. وسيزيد 

تصديق إندونيسيا الزخم ويوّسع نطاق التأييد 
ح عمليا أن  لبدء نفاذ املعاهدة، يف حني يوضِّ
املعاهدة ما زالت تشّكل عامل حشد صوب 
عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي.

وكان من األحداث اهلامة التي سبقت 
تصديق الربملان اإلندونييس عىل املعاهدة 

مؤمتر املادة الرابعة عرشة لعام 2011، 
الذي ُعقد يف 23 أيلول/سبتمرب يف مقر 

األمم املتحدة يف نيويورك. وقد أصدرت 
الدول املصّدقة، إىل جانب الدول املوّقعة 
األخرى، نداًء قويًا إىل الدول املتبّقية من 
الدول املدرجة يف املرفق 2 باملعاهدة بأن 

تصّدق عىل املعاهدة، واصفة دخول املعاهدة 
حيز التنفيذ بأنه »أكثر إحلاحًا من أي وقت 
مىض«. وخالل املؤمتر، أكد وزير اخلارجية 

اإلندونييس جمددا التزام حكومته بالتصديق 
عىل املعاهدة يف وقت مبكر، مشريا إىل عزم 

حكومته عىل التحرك الرسيع نحو حتقيق 
هذا اهلدف. ويف ترشين الثاين/نوفمرب 

2011 زار وفد من الربملان اإلندونييس 
فيينا إلجراء مشاورات مع األمني التنفيذي 

وموظفي األمانة، وكانت هذه هي الزيارة 
الثانية يف عام 2011. وبعد الزيارة التي 
جرت يف ترشين الثاين/نوفمرب مبارشة، 

اعتمدت جلنة الدفاع والسياسات اخلارجية 
التابعة للربملان اإلندونييس مرشوع قانون 

للتصديق عىل املعاهدة، وأرسلت الترشيع 
إىل اهليئة العامة للربملان يف 6 كانون األول/

النهائية عليه. ديسمرب للموافقة 

يف 31 كانون الأول/
دي�شمرب 2011،  كانت 

قد وّقعت على املعاهدة 
182 دولة و�شّدقت 

عليها 155 دولة، من 
 بينها 35 دولة من 

 الـ44 دولة املدرجة يف 
 املرفق 2 باملعاهدة، 

التي يلزم ت�شديقها 
لبدء نفاذ املعاهدة.

وقد بلغ الدعم السيايس للمعاهدة وألعامل 
اللجنة مستوى مل يسبق له مثيل، حسبام يشهد 

عليه االعرتاف شبه العاملي يف أوساط املجتمع 
الدويل بأن املعاهدة أداة فّعالة من أدوات 

األمن اجلامعي ودعامة هامة من دعائم نظام 
عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح 

النووي. وهنالك عدد متزايد من الدول 
والساسة وممّثيل املجتمع املدين يسري اآلن يف 

طليعة احلملة الرامية إىل التصديق عىل املعاهدة 
من جانب الدول التي مل تصّدق عليها بعد، بام 
فيها آخر الدول غري املصّدقة من الدول البالغ 

عددها 44 دولة املدرجة يف املرفق 2. ومن 
خالل جهود هذه املجموعة، يوّجه املجتمع 

الدويل رسالًة قوية بأن للمعاهدة دورا حاسم 
األمهية يف بيئة األمن اليوم.

ويتطّلب صون الزخم الناشئ الداعم 
للمعاهدة وتنميته أن تغتنم اللجنة كل فرصة 
مناسبة للسعي إىل بلوغ أهدافها واستكشاف 

سبل إرشاك الدول، وكذلك املجتمع املدين 
واألوساط العلمية الدولية، يف هذا املسعى. 

وتتوّقف احلالة املتوّقعة للمعاهدة يف املستقبل 
عىل االستثامر السيايس والتقني واملايل املستمر 
ق من االمتثال هلا. وسيدرُّ  فيها ويف نظام التحقُّ

هذا االستثامر مكاسب ليس فقط من خالل 
تعزيز السلم واألمن الدوليني بإهناء التجارب 

ق منه بل  النووية عىل نحو يمكن التحقُّ
أيضا من خالل تنمية البنية األمنية املتعّددة 
مة لتهيئة الظروف الالزمة  األطراف املصمَّ

إلجياد عاملٍ خاٍل من األسلحة النووية.

صوب بدء نفاذ املعاهدة 
وعامليتها

اقرتبت املعاهدة من العاملية بقدر أكرب يف عام 
2011 بتصديق غانا وغينيا عليها.

ويف 31 كانون األول/ديسمرب 2011، كانت 
قد وّقعت عىل املعاهدة 182 دولة وصّدقت 

عليها 155 دولة، من بينها 35 من الدول 
الـ44 املدرجة يف املرفق 2 باملعاهدة، التي 

يلزم تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة.

التفاعل مع اجملتمع الدويل

واصلت األمانة جهودها يف عام 2011 
لتيسري تنفيذ قرارات اللجنة بشأن إنشاء 

ق والرتويج للمشاركة يف أعامله.  نظام التحقُّ
وواظبت األمانة أيضا عىل احلوار مع الدول 

من خالل الزيارات الثنائية يف العواصم 
ومن خالل التفاعل مع البعثات الدائمة يف 

فيينا وبرلني وجنيف ونيويورك. وكان جمال 
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الرتكيز الرئييس هلذه التفاعالت هو الدول 
املضيفة ملرافق نظام الرصد الدويل والدول 

التي مل توّقع أو تصّدق بعد عىل املعاهدة 
)وخصوصًا الدول املدرجة يف املرفق 2 

باملعاهدة(. وإمجاالً، استفادت األمانة من 
خمتلف املؤمترات وغريها من االجتامعات 
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية لتعزيز 

فهم املعاهدة والعمل عىل دخوهلا حّيز النفاذ 
وبناء نظام الرصد الدويل.

التحضريية  للجنة  التنفيذي  األمنُي  وزار 
كالًّ من االحتاد الرويس واإلمارات العربية 

وتركيا  وبلجيكا  وإندونيسيا  املتحدة 
كوريا  ومجهورية  التشيكية  واجلمهورية 

وكازاخستان  وسويرسا  والسويد  ورومانيا 
والواليات  املتحدة  واململكة  وكندا 

مع  تفاعلها  تعزيز  بغية  األمريكية،  املتحدة 
نفاذ  بدء  الضوء عىل أمهية  اللجنة وتسليط 

املعاهدة.

املشاركة يف االستجابة الدولية 
حلادث فوكوشيما النووي

والتسونامي  ر  املدمِّ الزلزال  خالل 
النووي الذي وقع الحقا يف  واحلادث 

الرصد  نظام  من  البيانات  عت  ُوزِّ اليابان، 
الدول  الوقت شبه احلقيقي عىل  الدويل يف 

الصلة،  ذات  الدولية  واملنظامت  املوقِّعة 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اخلصوص  وعىل 
الرصد  تكنولوجيات  واعُتربت  الذرية. 

واسع،  نطاق  عىل  باملعاهدة،  اخلاصة 
خالل  املوثوقة  للمعلومات  مهامًّ  مصدرًا 

الكارثية. وطوال فرتة  هذه األحداث 
من  سلسلًة  اللجنة  عقدت  األحداث، 

هبدف  للوكالة  التقنية  اإلحاطة  جلسات 
وعقد  والفعالية.  بالكفاءة  املّتسم  التعاون 
العام  املدير  مع  اجتامعني  التنفيذي  األمني 
ملناقشة  آذار/مارس  16 و21  للوكالة يف 
البيانات  تبادل  يف  املنظمتني  بني  التعاون 

فوكوشيام  بحادث  املتعلقة  الصلة  ذات 
أنشأت  املشاورات،  وبعد  النووي. 

من  مشرتكا  فريقا  الفور  عىل  املنظمتان 
واالسرتاتيجية  الفّعالة  لالستفادة  اخلرباء 

املتبادلة.  البيانات  ومنتجات  البيانات  من 
البيانات  املتبادلة  البيانات  بني  من  وكان 

النويدات  الواردة من حمطات رصد 
ذات  ة  املصدريَّ البيانات  عن  فضال  املشّعة، 

نمذجة  لتعزيز  اسُتخدمت  التي  الصلة، 
الغالف اجلوي. االنتقال يف 

 وشارك األمني التنفيذي يف 25 آذار/مارس 
و8 نيسان/أبريل يف مؤمترين ُعقدا بواسطة 
العام لألمم املتحدة  الفيديو نّظمهام األمني 
مع رؤساء مجيع املنظامت الدولية املشاركة 

يف االستجابة للحادث النووي. ورّكز 
التي استخلصتها  املؤمتران عىل الدروس 
املنظامت الدولية فيام يتعلق هبذا احلدث، 

التعاون والتنسيق. وكان  وسبل تعزيز 
من بني املنظامت املشاركة الوكالة الدولية 
العاملية لألرصاد  الذرية، واملنظمة  للطاقة 
اجلوية، وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي، 
العاملية، ومكتب األمم  الصحة  ومنظمة 

املتحدة لشؤون نزع السالح.

كام استهّلت األمانة تعاوهنا وعّززته مع 
املنظامت الدولية، ومن بينها الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العاملية 
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، يف أعقاب 

األحداث التي وقعت يف اليابان. وعىل سبيل 
املثال، بدأت األمانة يف حضور اجتامعات 

اللجنة املشرتكة بني الوكاالت املعنية 
بالتصّدي للطوارئ اإلشعاعية والنووية، التي 

تنّظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويف 21 حزيران/يونيه، خاطب األمني 
التنفيذي املؤمتر الوزاري للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية املعني باألمان النووي. 
وأوضح األمني التنفيذي كيف أثبت نظام 

الرصد الدويل أنه »مهم عىل نحو مأساوي« 
خالل حادث فوكوشيام النووي.

مبادرة تنمية القدرات

عت اللجنة يف عام 2011 مبادرهتا  وسَّ
اخلاصة بتنمية القدرات. وهتدف املبادرة إىل 
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التالي  اجليل   تدريب 
املعاهدة. خرباء  من 

مبادرة تنمية القدرات
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بناء القدرة الالزمة يف الدول املوقِّعة للتصّدي 
بفعالية للتحّديات السياسية والقانونية 

والتقنية والعلمية التي تواجه املعاهدة ونظام 
ق اخلاص هبا. وأعّدت اللجنة يف إطار  التحقُّ

هذه املبادرة دورات تدريبية متهيدية ومتقّدمة 
ق  تتناول خمتلف جوانب املعاهدة ونظام التحقُّ

اخلاص هبا.

وعقدت اللجنة من 5 إىل 9 أيلول/سبتمرب 
2011 دورة متهيدية ملدة أسبوع بعنوان 

ق، تعزيز األمن: األمهية  »تعزيز التحقُّ
العلمية والسياسية ملعاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية«. وتناولت الدورة 
اجلوانب ذات الصلة بالسياسة والقانون 

واألمن من املعاهدة، فضال عن العلوم 
والتكنولوجيا التي تدعم نظام التحّقق. 

واستهدفت الدورة األوساط الدبلوماسية 
وطالب اجلامعات وأعضاء هيئات التدريس 

وزمالء برنامج األمم املتحدة لن زع السالح 
واألفراد املهتمني اآلخرين. وحرض هذه 
الدورة التي ُعقدت يف فيينا أكثر من مائة 

مشارك، يف حني تابعها 150 شخصًا عىل 
املوقع العمومي عىل شبكة الويب.

ويف أعقاب الدورة التمهيدية، عقدت 
اللجنة دورة علمية متقّدمة من 28 ترشين 

الثاين/نوفمرب إىل 9 كانون األول/
ديسمرب. وكان اهلدف من الدورة تعزيز 
فهم تكنولوجيات التحّقق من االمتثال 

للمعاهدة لدى األفراد الذين هلم خلفية يف 
العلوم النووية أو اجليوفيزيائية أو احلاسوبية 
أو االتصاالت أو اإللكرتونيات أو اهلندسة 

أو اهتامم هبا. وشملت املواضيع التحليل 
املتعّمق لتكنولوجيات التحّقق اخلاصة بنظام 

الرصد الدويل، وتقنيات التفتيش املوقعي 

التوعية • 54 15 YEARS OF THE TREATY15 عاما من عمر املعاهدة
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املدنية والعلمية  وإجراءاته، والتطبيقات 
لنظام الرصد الدويل، ومنتجات بيانات 

مركز البيانات الدويل ودورها يف نظام 
التحّقق. وحرض الدورة املعقودة يف فيينا أو 

تابعها عرب املوقع العمومي عىل شبكة الويب 
أكثر من أربعامئة مشارك من قرابة مائة بلد. 

وكان من بني املشاركني مشغلو حمطات تابعة 
لنظام الرصد الدويل، وحمللون تابعون ملراكز 

البيانات الوطنية، وأكاديميون وطالب، 
وسفراء وممثلون للبعثات الدائمة، وأعضاء 

يف منظامت دولية ومؤسسات حكومية. 
وواصلت اللجنة التعامل مع العرشات من 
املؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحث 

واملنظامت غري احلكومية واملنظامت الدولية، 
يف مسعى لرتويج مبادرة تنمية القدرات 
والجتذاب املشاركة يف الدورات املقبلة.

األمم املتحدة

إضافة إىل مؤمتر املادة الرابعة عرشة املعقود 
يف 23 أيلول/سبتمرب، شارك األمني 

التنفيذي يف الدورة السادسة والستني 
للجمعية العامة لألمم املتحدة، املعقودة 

يف نيويورك من 18 إىل 24 أيلول/سبتمرب 
2011. والتقى األمني التنفيذي بعدد من 

كبار املسؤولني وممثيل احلكومات، وخاطب 
االجتامع الرفيع املستوى بشأن األمان 

واألمن النوويني الذي عقده األمني العام يف 
22 أيلول/سبتمرب. وعقد األمني التنفيذي 
لقاءات مع األمني العام طوال عام 2011. 

وشارك ممثلون لألمانة أيضا يف عدد من 
املؤمترات التي رعتها األمم املتحدة، هبدف 

تعزيز التعاون مع األكاديميني واملامرسني يف 
جمال نزع السالح وعدم االنتشار.

اإلقليمية املنظمات 

اجتمع األمني التنفيذي باألمني العام ملنظمة 
الدول األمريكية يف واشنطن العاصمة يف 

آذار/مارس 2011. كام اجتمع برئيس   31
املفوضية األفريقية للطاقة النووية واألمني 

العام لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي. وبحث 
األمني التنفيذي خالل هذه االجتامعات 

اجلهود املشرتكة الرامية إىل تعزيز املعاهدة يف 
اإلطار اإلقليمي وسبل تعزيز التعاون بني 

اللجنة وهذه املؤسسات اإلقليمية.

 املؤمترات واحللقات 
الدراسية األخرى

م األمني التنفيذي تعليقات يف 28 شباط/  قدَّ
فرباير خالل مؤمتر نّظمه املجلس األكاديمي 
املعني بمنظومة األمم املتحدة بعنوان »اجلمع 
بني األكاديميني واملامرسني يف األمم املتحدة - 

لقاء فريد يف مركز األمم املتحدة يف فيينا«.

ويف 10 أيار/مايو، شارك األمني التنفيذي 
يف مناقشة حول »تعزيز االستعداد للحوادث 

والطوارئ النووية« أجريت خالل الدورة 
الثالثة للمحفل العاملي للحد من خماطر 

الكوارث، املعقودة يف جنيف. والتقى يف 
الدورة خرباء يف احلّد من خماطر الكوارث 

ويف اإلنعاش وإعادة اإلعامر. وحرض 
املناقشة األمني العام لألمم املتحدة، فضال 

عن ممثلني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية ومنظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة وعدد من الدول األعضاء 

املهتمة، إىل جانب أكثر من مخسامئة مشارك 
آخرين. وسّلطت املناقشة الضوء عىل أمهية 

حتقيق التكامل بني ما لدى املنظامت الوطنية 
واإلقليمية والدولية املعنية بإدارة الكوارث 

من معارف وكفاءات من أجل التصدي هلذه 
األنواع من األحداث وإدارهتا.

وحرض األمني التنفيذي مؤمتر األمم املتحدة 
الرابع املعني بأقل البلدان نموا، املعقود يف 

إسطنبول يف 13 أيار/مايو، وألقى كلمة 
أثناء املناقشة العامة. وُعقدت اجتامعات 

ثنائية مع وزراء خارجية كل من جزر 
سليامن وغامبيا.

ويف املؤمتر الوزاري السادس عرش واالجتامع 
التذكاري حلركة عدم االنحياز، الذي ُعقد 

يف بايل، إندونيسيا، من 25 إىل 27 أيار/
مايو، أجرى األمني التنفيذي مشاورات 

ثنائية مع 13 من الوزراء واملسؤولني 
قة،  قة وغري املصدِّ اآلخرين من الدول املصدِّ

بام يف ذلك إندونيسيا )التي صادق برملاهنا 
عىل املعاهدة يف وقت الحق( وأنغوال وشييل 

واجلزائر وزمبابوي والعراق وغواتيامال 
)التي صادق برملاهنا عىل املعاهدة يف وقت 

الحق( والفلبني وكوبا ولكسمبورغ ومرص 
واملغرب واليمن. ويف الوثيقة اخلتامية التي 
أصدرها املشاركون يف املؤمتر، شدد وزراء 

حركة عدم االنحياز عىل االنضامم العاملي إىل 
املعاهدة، بام يف ذلك من قبل الدول احلائزة 

لألسلحة النووية، الذي من شأنه أن يساهم 
يف عملية نزع السالح النووي.

وبناء عىل دعوة من حكومة كازاخستان، 
ألقى األمني التنفيذي كلمة أمام الدورة 
الثامنة والثالثني ملجلس وزراء خارجية 

منظمة املؤمتر اإلسالمي، املعقودة يف أستانا 
من 28 إىل 30 حزيران/يونيه.

وشارك األمني التنفيذي من 6 إىل 7 متوز/
يوليه يف حلقة دراسية لالحتاد األورويب 

ُعقدت يف بروكسل لتعزيز بناء الثقة ودعم 
عملية هتدف إىل إقامة منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا يف 
الرشق األوسط.

وحرض األمني التنفيذي اجتامع القمة 
السنوي بشأن جدول األعامل العاملي. وقد 

استضاف هذا احلدث املنتدى االقتصادي 
العاملي بالتشارك مع دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وُعقد يف أبوظبي من 10 إىل 11 
ترشين األول/أكتوبر.

وحرض األمني التنفيذي من 12 إىل 13 
ترشين األول/أكتوبر املنتدى الدويل من 
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أجل عامل خال من األسلحة النووية، 
املعقود يف أستانا، كازاخستان، بمناسبة 

الذكرى العرشين إلغالق موقع التجارب 
النووية السابق يف سيميباالتينسك، وألقى 

اخلطاب الرئييس يف املنتدى. كام أجرى 
أثناء املنتدى مشاورات ثنائية مع رئيس 

كازاخستان ووزير خارجيتها ومع مسؤولني 
كازاخستانيني كبار آخرين.

وألقى األمني التنفيذي كلمة رئيسية أمام 
املؤمتر العارش املشرتك بني األمم املتحدة 

ومجهورية كوريا املعني بقضايا نزع السالح 
 ومنع االنتشار، الذي ُعقد من 7 إىل 

8 ترشين الثاين/نوفمرب يف جزيرة جيجو 
بجمهورية كوريا.

الزيارات الثنائية

قام وفد من األمانة، برئاسة األمني 
املتحدة  الواليات  إىل  ثنائية  ببعثة  التنفيذي، 

 يف الفرتة من 25 آذار/ مارس إىل 
التنفيذي  األمني  والتقى  نيسان/أبريل.   9
بعّدة مسؤولني رفيعي املستوى يف اإلدارة 

الوطنية.  املختربات  األمريكية ويف عدد من 
التي نوقشت  وكان من بني املسائل 

للتصديق  واملستقبلية  احلالية  االحتامالت 
املتحدة،  الواليات  املعاهدة يف  عىل 

اللجنة  بني  التعاون  تعزيز  فضاًل عن 
التقني  الصعيدين  عىل  املتحدة  والواليات 

واالسرتاتيجي.

وعقد األمني التنفيذي يف يومي 2 و3 أيار/
مايو اجتامعات يف ستوكهومل مع وزير 
خارجية السويد، فضال عن مسؤولني 

آخرين رفيعي املستوى من وزارة اخلارجية، 
والوكالة السويدية لبحوث الدفاع، ومعهد 
ستوكهومل الدويل لبحوث السالم. وشارك 

األمني التنفيذي أيضا يف حلقة عمل عنواهنا 
»عرص النهضة النووي وخماطر االنتشار 

النووي يف آسيا«، نّظمتها جامعة ستوكهومل 

ومعهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم 
وجمموعة بوغواش السويدية، وألقى فيها 

رئيسيًة. كلمًة 

إىل  ثنائية  ببعثة  التنفيذي  األمني  وقام 
موسكو يف الفرتة من 27 إىل 30 أيلول/

رفيعي  املسؤولني  من  بعدد  والتقى  سبتمرب، 
الدفاع.  نائب وزير  بينهم   املستوى، من 

العام ملؤسسة  املدير  بنائب  التقى   كام 
الذرية، »روساتوم«. ويف  للطاقة  الدولة 

التنفيذي  األمني  شارك  أيلول/سبتمرب   30
يف حلقة دراسية يف مركز دراسات 

السياسات يف روسيا، بعنوان »15 عامًا من 
النووية:  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة 

اإلنجازات واآلفاق«.

ثنائية  بمهّمة  التنفيذي  األمني  واضطلع 
إىل مجهورية كوريا يف الفرتة من 9 إىل 
واستخدم  الثاين/نوفمرب.  ترشين   10
إلجراء  الزيارة  هذه  التنفيذي  األمني 

اخلارجية  الشؤون  وزير  مع  مشاورات 
للجنة  حديثًا  املعنيَّ  والرئيس  والتجارة 

ألقى األمني  النوويني. كام  األمان واألمن 
الوطنية  سول  جامعة  يف  حمارضة  التنفيذي 
النوويني، حيث  وزار جلنة األمان واألمن 

اللجنة وغريه  رئيس  مع  أجرى حمادثات 
مسؤوليها. كبار  من 

وحرض األمني التنفيذي يف 6 كانون 
اإلندونييس  الربملان  األول/ديسمرب دورة 

أثناء اجللسة  ق الربملان  يف جاكرتا. وصدَّ
التنفيذي  املعاهدة. وأجرى األمني  عىل 

مشاورات مع وزير اخلارجية وكبار 
أعضاء الربملان، إضافة إىل غريهم من كبار 

األمانة  ونّظمت  احلكوميني.  املسؤولني 
يف 6 كانون األول/ديسمرب حدثا رفيع 

إندونيسيا.  بتصديق  احتفاال  املستوى 
السفري  ن احلدث كلامت من  وتضمَّ

التنفيذي،  واألمني  النمسا  لدى  اإلندونييس 
ُبثَّت عىل اهلواء مبارشة من جاكرتا عن 

ب  فيينا، رحَّ بالفيديو. ويف  التداول  طريق 

والواليات  وبولندا  إندونيسيا  من  ممّثلون 
املشرتَكني  َقني  املنسِّ ومن  األمريكية  املتحدة 

)املكسيك  عرشة  الرابعة  املادة  لعملية 
إندونيسيا. اختذته  الذي  بالقرار  والسويد( 

التوعية

تعقد األمانة حلقات عمل إقليمية ودون 
التشجيع عىل  العام هو  إقليمية هدفها 

التعاون السيايس والتقني يف املجاالت 
اإلنجازات  واستعراض  باملعاهدة،  املتصلة 

املتعلقة باملعاهدة يف جمال دعم نظام عدم 
االنتشار النووي، والرتويج لبدء نفاذ 
املعاهدة وعامليتها. وتشمل األهداف 
املنشودة األخرى تعزيز فهم املعاهدة 

باعتبارها تدبريًا بشأن األمن اإلقليمي 
الوطنية  القدرات  الثقة، وتنمية  وبناء 

املعاهدة واملشاركة  لتنفيذ  املنطقة  الالزمة يف 
املشاركون  ق. ويستكشف  التحقُّ يف نظام 
بيانات  أيضًا وسائل الرتويج الستخدام 

األمانة ومنتجاهتا يف األغراض املدنية 
بواسطتها  يمكن  التي  والسبل  والعلمية، 

تبادل التجارب واخلربات بني األمانة 
واهليئات الوطنية املعنية، وكذلك بني الدول 

املشاركة.

ويف الفرتة من 24 إىل 25 آذار/مارس، 
حرض أكثر من أربعني مشاركا من تسعة 
بلدان، من بينها أربع من الدول املدرجة 

يف املرفق 2 باملعاهدة، حلقة عمل للعلامء 
التجارب  التقنية حلظر  بعنوان »اجلوانب 
النووية« ُعقدت يف بكني. والتقى العلامء 

التقنية  العمل ملناقشة األسس  يف حلقة 
املدنية  التطبيقات  للمعاهدة، فضال عن 
وبيانات  لتكنولوجيا  املحتملة  والعلمية 

العمل جلسة  الرصد. وشملت حلقة 
رين  املدمِّ الزلزال والتسونامي  قصرية عن 
اللذين رضبا اليابان يف 11 آذار/مارس. 
الصينية  الرابطة  العمل  ُنظِّمت حلقة  وقد 
للحد من األسلحة ونزع السالح الكائنة 
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يف بكني ومركز التعاون الدويل الكائن 
يف جامعة نيويورك، بدعم مايل من وزارة 

النروجيية. اخلارجية 

وُعقدت يف إسطنبول من 15إىل 17 
ترشين الثاين/نوفمرب، بالتعاون مع حكومة 

تركيا، حلقة عمل ملناطق متعددة حول 
دور املعاهدة يف األمن اإلقليمي والعاملي. 

وهدفت حلقة العمل إىل التقاء ممثلني 
وطنيني من جمموعات إقليمية خمتلفة، 

فضال عن أعضاء يف عدد من املؤسسات 
األكاديمية والبحثية واألمنية، من بينها 

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، واملؤمتر 
املعني بالتفاعل وتدابري بناء الثقة يف آسيا، 

ورابطة أمم جنوب رشق آسيا. وألقى 
األمنُي التنفيذي كلمًة يف اجللسة االفتتاحية. 

ومجع احلدث أكثر من 70 من املسؤولني 
السياسيني واخلرباء التقنيني من ثالثني بلدا 

من ست مناطق جغرافية، لتبادل اآلراء 
واملعلومات بشأن املعاهدة ونظام التحّقق 

من االمتثال هلا والتطبيقات املدنية والعلمية 
لتكنولوجيا املعاهدة. وشّدد املشاركون 

تشديدًا مستمرًا عىل الفوائد الكبرية التي 
حتّققها املعاهدة لألمن وبناء الثقة عىل 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي. كام أعربوا 
عن أمهية احلفاظ عىل الزخم السيايس 

الذي حييط باملعاهدة، فضال عن التوقيع 
والتصديق عليها من قبل الدول املدرجة 

يف املرفق 2 والدول غري املدرجة فيه التي مل 
تنضم إىل املعاهدة بعد.

 

 الرتويج للمعاهدة 
وللجنة

ما زالت األنشطة اإلعالمية االستباقية 
 واملخططة ختطيطا اسرتاتيجيا تشّكل جزءًا 

ال يتجزأ من جهود التوعية التي تبذهلا اللجنة 
يف الساحة السياسية وكذلك يف املجاالت 

املتصلة بالتحّقق. وقد نالت أحداث معّينة، 
مثل مؤمتر »العلم والتكنولوجيا لعام 2011« 

ومؤمتر املادة الرابعة عرشة تغطية إعالمية 
عالية من خالل احلمالت اإلعالمية املصّممة 

خصيصًا. واسُتخدمت وسائل اإلعالم 
االجتامعية بكثافة. وبلغت مستويات التغطية 

اإلعالمية ذروهتا نتيجة حلادث فوكوشيام 
ولتصديق الربملان اإلندونييس عىل املعاهدة. 

وأدى كل من احلدثني إىل نرش حوايل 600 
مقال أو إشارة يف وسائل اإلعالم اإللكرتونية 

واملطبوعة. وظهر بصورة بارزة أيضا يف 
وسائل البث اإلذاعي والتلفزيوين دور اللجنة 
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حول  اإلقليمية  عرب  العمل  حلقة  يف  املشاركون 
يف  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  دور 
األمن اإلقليمي والعاملي، إسطنبول، تشرين الثاني/

نوفمرب 2011.
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يف االستجابة حلادث فوكوشيام. وبلغ 
متوسط عدد الزيارات للموقع العمومي 
عىل شبكة الويب 200 1 زيارة يف اليوم، 

ووصل إىل ذروته البالغة أكثر من 000 7 
زيارة يف اليوم خالل حادث فوكوشيام.

تقديم  اإلعالمية  التوعية  جهود  وشملت 
الدول  مع  والتفاعل  للصحفيني  إحاطات 

دراسية  املدين. وُعقدت حلقات  واملجتمع 
لبناء القدرات للصحفيني يف بكني وعىل 
هامش مؤمتر »العلم والتكنولوجيا لعام 

2011«. وأحيطت بأنشطة إعالمية عّدة 
زيارات ثنائية قام هبا األمني التنفيذي 

ومشاركته يف املؤمترات الدولية وكذلك يف 
العمل اإلقليمية. حلقات 

واكتسب مرشوع التسجيالت الصوتية 
والفيديوية مزيدا من الزخم بإنتاج 15 

»فيديو كليب« جديد. وواصلت وسائل 
بث إذاعي وتلفزيوين يف مجيع أنحاء 

العامل نرش إعالن خدمة عامة من مايكل 
دوغالس )رسول األمم املتحدة للسالم( 

ورشيط فيديو حلملة جديدة بعنوان 
»إغالق الباب أمام التجارب النووية«. 

عت أرشطة فيديو عرب شبكة يونيفيد  وُوزِّ
التابعة لألمم املتحدة، فوصلت إىل أكثر 

من 300 من حمطات البّث اإلذاعي 
والتلفزيوين يف مجيع أنحاء العامل. وبّثت 

شبكة »يس إن إن« التقرير اخلاص بتمرين 
التفتيش املوقعي الذي ُأجري يف األردن، 
وبّث تلفزيون يورونيوز تقريرا عن موقع 
الذرية  للتجارب  السابق  سيميباالتينسك 

باستخدام الرسوم املتحركة التي أعّدهتا 
األمانة لرشح تقنيات نظام الرصد الدويل. 

وصدرت سلسلة جديدة من املواد عن 
طريق وسائل اإلعالم االجتامعية من أجل 

زيادة الوعي بمخاطر التجارب النووية 
وبدور املعاهدة يف التصّدي هلا.

ن املنشور املسّمى »سبيكرتوم«  وتضمَّ
)Spectrum( مسامهات من الرئيسة 

ووزيرة اخلارجية السويرسية، ميشيلني 

كاملي-راي، ورئيسة وزراء ترينيداد 
وتوباغو، كامال بريساد-بيسيسار، 

والرئيس السابق لالحتاد السوفيايت، 
ميخائيل غورباتشوف، وعّدة وزراء 

خارجية آخرين.

وأدَّى االستخدام املكّثف لوسائل اإلعالم 
االجتامعية إىل ازدياد عدد مستخدمي 

لوا دعمهم واهتاممهم  اإلنرتنت الذين سجَّ
من خالل الفيسبوك وتويرت إىل أكثر من 

الضعف مقارنة بعام 2010. وفضال عن 
ذلك، قام حوايل مخسني ألف زائر ملركز 
فيينا الدويل بالتجول يف املعرض الدائم 

للمنظمة. وأقيمت معارض مؤقتة يف مؤمتر 
كارنيجي الدويل للسياسة النووية )28-

29 آذار/مارس، واشنطن العاصمة(، ويف 
االحتفال الذي أقيم يف فيينا بمناسبة اليوم 

الدويل للمرأة.

تدابري التنفيذ الوطنية

واصلت األمانة يف عام 2011 تعزيز 
املوقِّعة بشأن  الدول  املعلومات بني  تبادل 
ونّظمت  الوطنية.  التنفيذ  تدابري  موضوع 

األمانة للمرة األوىل حلقة عمل رائدة 

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING CLOSE THE DOOR ON NUCLEAR TESTING

15 عاما من عمر املعاهدة

الذي  السؤال  املعاهدة؟"  إىل  بلدكم  انضمّ  "هل 
املتحدة  األمم  رسوم  دوغالس،  مايكل  وجّهه 
يف  مشاهدته  ميكن  تروجيي  فيديو  يف  للسالم، 

املوقع الشبكي العمومي .
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59 • التوعية

لصالح  للمعاهدة  املنِفذة  الترشيعات  حول 
والكاريب ي  الالتينية  أمريكا  منطقة  دول 

تلك، وقد  العمل  تنظيم حلقة  التي طلبت 
ُعقدت يف فيينا يف الفرتة 1-4 ترشين 

الثاين/نوفمرب. وكان اهلدف هو توفري 

الرئيسية  العنارص  ومناقشة  لتحليل  ساحة 
وتدابري  للمعاهدة  املنِفذة  للترشيعات 

التنفيذ األخرى، بام يف ذلك خالل املرحلة 
وضع  االجتامع،  هلذا  ونتيجة  التحضريية. 
التدابري  اختاذ  بشأن  املشاركون مقرتحات 

موا مسامهات  بلد كل منهم، وقدَّ الوطنية يف 
برنامج األمانة  قيِّمة من أجل زيادة تطوير 

ومن  القانونية.  املساعدة  بتقديم  اخلاص 
العمل هذه مرجعا  أن تكون حلقة  املتوقع 

املستقبل. مماثلة يف  ألحداث 

26 نيسان/أبريل19 نيسان/أبريل12 نيسان/أبريل5 نيسان/أبريل29 آذار/مارس22 آذار/مارس15 آذار/مارس8 آذار/مارس

15 عاما من عمر املعاهدة

الزيارات

يوم اجلمعة، 18 آذار/مارس 2011
الزيارات: 479 7

10 000

5 000

تلّقى املوقع الشبكي العمومي أكثر من 000 7 زيارة يومياً أثناء حادث فوكوشيما. 
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61 • Capacity Building

الو�شيلة الرئي�شية لكفالة الإدارة املّت�شمة بالفعالية والكفاءة لأن�شطة 
تة للَّجنة التح�شريية للمنظمة، مبا يف ذلك دعم اللجنة  الأمانة الفنية املوؤقَّ

وهيئاتها الفرعية، هي توفري اخلدمات الإدارية واملالية والقانونية.

ر اأي�شاً طائفة وا�شعة من اخلدمات العامة، بدءاً من الرتتيبات اخلا�شة  وُتوفَّ
بعمليات ال�شحن، والإجراءات اجلمركية، وتاأ�شريات ال�شفر، وبطاقات 
الهوية ال�شخ�شية، وجوازات املرور، وامل�شرتيات املنخف�شة القيمة 

اخلا�شة بخدمات التاأمني و�شداد ال�رصائب وال�شفر والت�شالت ال�شلكية 
والال�شلكية، وكذلك الدعم املعياري يف جمال التكنولوجيا املكتبية 

مة  وتكنولوجيا املعلومات واإدارة املوجودات. وُتر�شد اخلدمات املقدَّ
من كيانات خارجية ر�شدا م�شتمرا ل�شمان تقدميها باأكرث الطرائق كفاءًة 

وفعاليًة واقت�شاداً.

وت�شمل الإدارة اأي�شاً التن�شيق مع املنظمات الدولية الأخرى املوجودة 
ز املكاين للمكاتب والتخزين،  يف مركز فيينا الدويل ب�شاأن تخطيط احليِّ

و�شيانة املباين وتوفري اخلدمات امل�شرتكة، وتعزيز اجلهود الأمنية.

 

أبرز األنشطة يف عام 2011

موافقة اللجنة على التمويل 
الالزم للتمرين امليداني املتكامل 
لعام 2014 )10.3 ماليني دوالر 

أمريكي(

حتقيق زيادة أخرى يف عدد 
املوظفات يف الفئة الفنية ويف 

املناصب اإلدارية العليا

إحراز تقدّم يف تنفيذ نظام 
ختطيط املوارد املؤسسية املمتّثل 

للمعايري احملاسبية الدولية 
للقطاع العام

اإلدارة
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الرقابة

آلية  هي  للحسابات  الداخلية  املراجعة 
الداخلية.  للرقابة  وموضوعية  مستقلة 

أهدافها من  املنظمة عىل حتقيق  وهي تساعد 
تقييم وحتسني  اّتباع هنج نظامي بشأن  خالل 

واملراقبة  املخاطر  إدارة  عمليات  فعالية 
واحلوكمة.

ومن أجل تعزيز استقالل هذه الوظيفة 
وموضوعيتها، ختضع املراجعة الداخلية 
للحسابات لإلرشاف املبارش من جانب 

األمني التنفيذي، ويمكنها الوصول املبارش 
إىل رئيس الفريق االستشاري ورئيس 

الفريق العامل ألف. ويقّدم رئيس املراجعة 
الداخلية للحسابات أيضا، بصفة مستقلة، 

تقريرا سنويا عن األنشطة لكي تنظر فيه 
اللجنة وهيئاهتا الفرعية. وعالوة عىل 

أنشطة خطة العمل املعتمدة، جيوز لرئيس 
املراجعة الداخلية للحسابات أن يقوم 

بعمليات مراجعة خاصة أو حتقيقات خاصة 
تستوجبها ظروف خاصة.

ويف عام 2011، أجريت 6 عمليات 
مراجعة، أسفرت عن حتديد جماالت 

لتحسني الكفاءة والفعالية والضوابط 
الداخلية وعن حتسني االمتثال للقواعد 

واإلجراءات. وحّققت أعامل املراجعة أيضا 
دها مقّدم  دة، سدَّ اسرتداد قروض غري مسدَّ

خدمة إىل اللجنة وإىل منظمة أخرى موجودة 
يف مركز فيينا الدويل.

للمامرسة  الدولية  ‘املعايري  مع  واّتساقا 
للحسابات’،  الداخلية  للمراجعة  املهنية 

أيضا  للحسابات  الداخلية  املراجعة  تقوم 
بأنشطة دعم إداري، مثل إدارة املخاطر 

التآزر. وتعظيم 

الشبكي  التواصل  منتظمة  بصورة  وجيري 
للحسابات  الداخلية  املراجعة  خدمات  مع 

املتحدة، وذلك  األمم  ملنظامت  التابعة 
اجليدة والدروس  املامرسات  لتبادل 

للحسابات  الداخلية  واملراجعة  املستفادة. 
اللجنة  أيضا اجلهة املحورية يف  هي 

املشرتكة  التفتيش  بوحدة  املتصلة  لألنشطة 
املتحدة. لألمم  التابعة 

الشؤون املالية

املوارد اخلارجة عن امليزانية
يف حني وافقت اللجنة يف عام 2011 عىل 

مقرتحات الربنامج وامليزانية لعام 2012، 
أقّرت اعتامدا تكميليا بمبلغ 7.8 ماليني 

دوالر للتمرين امليداين املتكامل لعام 
2014. وسيساعد هذا االعتامد عىل إحراز 

تقّدم كبري يف االستعداد التشغييل لقدرات 
اللجنة يف جمال التفتيش املوقعي خالل 

املقبلة. السنوات 

الربنامج وامليزانية لعام 2011
ُأعّد الربنامج وامليزانية لعام 2011 عىل 

ل  مستوى يناظر درجة أدنى قلياًل من معدَّ
النمو احلقيقي الصفري، مع احلفاظ عىل 

نظام ثنائية العملة )بدوالر الواليات 
رة  املتحدة واليورو( لتقدير االشرتاكات املقرَّ
ة عىل الدول املوقِّعة. وقد اسُتحدث  املستحقَّ
هذا النظام يف عام 2005 من أجل احلدِّ من 

ض اللجنة آلثار التقلُّبات يف قيمة دوالر  تعرُّ
الواليات املتحدة مقابل اليورو.

وكانت ميزانية عام 2011 تبلغ 600 555 46 
دوالر و600 453 56 يورو. وبحسب 
سعر الرصف يف امليزانية البالغ 0.796 

يورو للدوالر الواحد، كان املعادل 
الدوالري اإلمجايل مليزانية عام 2011 يبلغ 

800 481 117 دوالر، بام يمثِّل نموًا إسميًا 

بنسبة 1.8 يف املائة ولكن يكاد أن يكون 
 استقرارًا بالقيم احلقيقية )نقصان بمبلغ 

000 119 دوالر أي 0.1 يف املائة(.

وعىل أساس متوسط سعر الرصف الفعيل 
يف عام 2011، البالغ 0.7189 يورو 

للدوالر األمريكي الواحد، كان املعادل 
الدوالري اإلمجايل النهائي مليزانية عام 
2011 يبلغ 351 083 125 دوالرا 

)اجلدول 4(. وكانت نسبة 78.8 يف املائة 
من امليزانية اإلمجالية خمّصصة أصاًل لألنشطة 

ق، منها خمّصص قدره  ذات الصلة بالتحقُّ
848 907 18 دوالرًا لصندوق االستثامر 

الرأساميل، الذي ُأنشئ من أجل البناء 
التدرجيي لنظام الرصد الدويل.

االشرتاكات املقرّرة
حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2011، 

رة  ل حتصيل االشرتاكات املقرَّ بلغ معدَّ
عن عام 2011 نسبة 97.0 يف املائة من 

اجلزء املحسوب بالدوالر األمريكي ونسبة 
82.2 يف املائة من اجلزء املحسوب باليورو. 

وباملقارنة، كان معّدل التحصيل يف عام 
2010 قد بلغ حتى 31 كانون األول/

 ديسمرب 2010 نسبة 97.9 يف املائة 
و76.4 يف املائة، عىل التوايل. ويف عام 

2011 بلغ معّدل التحصيل املدمج للجزء 
املحسوب بالدوالر واجلزء املحسوب 

باليورو 88.8 يف املائة، مقابل 84.8 يف 
املائة يف عام 2010.

اجلدول 4- توزيع ميزانية عام 2011

   مباليني دوالرات جمال النشاط
  الواليات املتحدة)أ(

40.1 نظام الرصد الدويل 
46.7 مركز البيانات الدويل 
التفتيش املوقعي   9.7
التقييم ومراجعة احلسابات   2.1
دعم أجهزة تقرير السياسات   5.2

16.9 الشؤون اإلدارية والتنسيق والدعم 
الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية   4.4

125.1 اجملموع 
 )أ(  استُخدم متوسِّط سعر صرف قدره 0.7189 يورو للدوالر األمريكي الواحد لتحويل املكوِّنات احملسوبة باليورو 

       يف ميزانية عام 2011.

15 عاما من عمر املعاهدة
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دت اشرتاكاهتا  وكان عدد الدول التي سدَّ
رة عن عام 2011 كاملة حتى 31 كانون  املقرَّ
األول/ديسمرب 2011 قد بلغ 91 دولة، أي 

أقل من عددها البالغ 101 يف عام 2010. 
رة عن عام 2010 فكان  أما االشرتاكات املقرَّ

معّدل حتصيلها حتى 31 كانون األول/
ديسمرب 2011 قد بلغ 99.11 يف املائة.

النفقات
يف عام 2011 بلغت النفقات من الربنامج 

وامليزانية 580 814 115 دوالرًا،  منها 

564 394 19 دوالرًا من صندوق االستثامر 
الرأساميل. وفيام خيّص الصندوق العام، بلغت 
امليزانية غري املستخدمة 778 160 7 دوالرًا. 

وفيام يتعلق بصندوق االستثامر الرأساميل، 
ُأنفقت بنهاية عام 2011 نسبة 34.4 يف املائة 

ص. تقريبًا من املبلغ املخصَّ

املشرتيات

يف عام 2011، التزمت األمانة بنفقات بمبلغ 
35.5 مليون دوالر تقريبًا من خالل 645 

صكًا تعاقديًا، ومبلغ قدره 2.5 مليون دوالر 
تقريبًا ملشرتيات صغرية القيمة. ويف هناية 
العام، كان يوجد يف مسار االشرتاء 112 

طلب اشرتاء ينتظر التنفيذ، تتطّلب االلتزام 
بنفقات يف املستقبل تبلغ قيمتها اإلمجالية 

13.4 مليون دوالر تقريبًا، منها: 11.4 
مليون دوالر لصندوق االستثامر الرأساميل، 

و2.0 مليون دوالر للصندوق العام.

وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2011، 
كان خاضعا لعقود االختبار والتقييم أو 

عقود األنشطة الالحقة لالعتامد 128 حمطة 
تابعة لنظام الرصد الدويل، و10 خمتربات 

للنويدات املشّعة، و26 نظاما لرصد 
الغازات اخلاملة.

املوارد البشرية

حصلت األمانة عىل املوارد البرشية الالزمة 
لعملياهتا بتعيني موظفني عىل درجة عالية من 

الكفاءة واالجتهاد جلميع الربامج وإبقائهم 
يف خدمتها. وكان التعيني قائام عىل ضامن 

أعىل املعايري من حيث الدراية املهنية واخلربة 
والكفاءة والقدرة والنزاهة. وُأوليت العناية 
الواجبة ملبدأ تكافؤ فرص التوظيف وألمهية 

تعيني املوظفني عىل أساس أوسع نطاق 
جغرايف ممكن، وكذلك للمعايري األخرى 

التي تنص عليها األحكام ذات الصلة من 
املعاهدة وكذلك النظام األسايس للموظفني.

ويف 31 كانون األول/ديسمرب 2011، 
كان لدى األمانة 252 موظفًا من 77 بلدًا، 

مقارنًة بـ246 موظفًاً من 70 بلدًا يف هناية 
عام 2010. ويبنّي الشكل البياين الدائري 
توزيع موظفي الفئة الفنية بحسب املنطقة 

اجلغرافية. ويبنيِّ اجلدول 5 توزيع املوظفني 
االعتياديني بحسب جمال العمل.

وواصلت األمانة جهودها الرامية إىل زيادة 
متثيل املرأة يف وظائف الفئة الفنية. ويف 

هناية عام 2011، كانت هنالك 50 امرأة 
يف مناصب من الفئة الفنية، أي ما يناظر 
29.24 يف املائة من عدد موظفي الفئة 

الفنية. وألول مرة يف تاريخ األمانة، كان 
متثيل النساء عىل مستوى املديرين )د-1( يف 

15 عاما من عمر املعاهدة
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 اجلدول 5- املوظفون االعتياديون حبسب جمال العمل 
)31 كانون األول/ديسمرب 2011(

 فئة اخلدمات الفئة الفنيةجمال العمل
العامة

اجملموع

213قسم التقييم
352358شعبة نظام الرصد الدويل

681179شعبة مركز البيانات الدويل
626 20شعبة التفتيش املوقعي

166 )65.87%(41 )51.62%(125 )73.10%(اجملموع الفرعي، اجملاالت ذات الصلة بالتحّقق

437مكتب األمني التنفيذي
22  203املراجعة الداخلية للحسابات

222143شعبة الشؤون اإلدارية
181634شعبة الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية

86 )34.13%(40 )49.38%(46 )26.90%(اجملموع الفرعي، اجملاالت غري ذات الصلة بالتحّقق

17181252اجملموع

أفريقيا
%16.96

)%17.50(

أوروبا الشرقية
%16.37

)%15.00(

الالتينية  أمريكا 
والكارييب

%9.36
)%6.25(

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

%3.51
)%2.50(

الشمالية  أمريكا 
وأوروبا الغربية

%35.67
)%41.87(

 عدد املوظفني يف الفئة الفنية حبسب املنطقة اجلغرافية 
يف 31 كانون األول/ديسمرب 2011

)النسب املئوية يف 31 كانون األول/ديسمرب 2010 واردة بني قوسني .(

جنوب شرقي آسيا واحمليط 
اهلادئ والشرق األقصى

%18.13
)%16.88(
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عام 2011 بنسبة 20 يف املائة. ومقارنة بعام 
2010، كانت هناك زيادة بنسبة 5.56 يف 
املائة و 16.67 يف املائة يف عدد املوظفات 
يف الرتبة ف-3 والرتبة ف-2 عىل التوايل. 

وحوفظ عىل متثيل املرأة يف الرتبة ف-5 
والرتبة ف-4 عىل نفس املستوى الذي كان 

عليه يف عام 2010.

وأتيحت الفرص للموظفني لزيادة مهاراهتم 
يف املجاالت ذات الصلة بتحقيق أهداف 

مت يف عام 2011 طائفة  املنّظمة. وُقدِّ
متنّوعة من الربامج املصّممة خّصيصًا لتفيد 

األمانة يف تنفيذ برامج عملها ولتعزيز أداء 
رهم الوظيفي. املوظفني الوظيفي وتطوُّ

 وعمومًا، واصلت األمانة طوال عام 
2011 الرتكيز عىل التخطيط الذكي، 

وتبسيط أنشطتها، وزيادة التآزر والكفاءة. 
ومنحت األمانة أولوية أيضا لإلدارة القائمة 

عىل النتائج.

 تنفيذ نظام لتخطيط 
املوارد املؤسسية ميتثل 

للمعايري احملاسبية الدولية 
للقطاع العام

الثاين/نوفمرب  اللجنة يف ترشين  وافقت 
2010 عىل ميزانية ملرشوع لالضطالع، من 

خالل رشاكة مع إحدى املنظامت الدولية، 
املوارد  لتخطيط  نظام  بتطوير وتطبيق 

الدولية  املحاسبية  للمعايري  يمتثل  املؤسسية 
العام. وبعد حتليل دقيق ملختلف  للقطاع 

املنظامت الدولية، تمَّ حتديد برنامج األغذية 
العاملي باعتباره الرشيك األنسب. ويف عام 

2011، تمَّ التفاوض بنجاح عىل مذّكرة 
تفاهم مع برنامج األغذية العاملي يف هذا 

الصدد.

وتمَّ خالل عام 2011 تعيني فريق ختطيط 
املوارد املؤسسية، املؤلف من 15 موظفا 
األمانة. واشتملت األعامل  من موظفي 

للفريق عىل وضع خطة للمرشوع،  األولية 
املهمة، ووضع  املرحلية  وحتديد األهداف 

املناظرة هلا.  املواعيد  باملهام مع  قائمة 
إجراءات  الفريق  تالية، حرص  وكخطوة 

املستوى  اللجنة، وأجرى حتليال عايل  عمل 
بربنامج  اللجنة  مقارنة  بغرض  للفجوات 

العاملي. األغذية 

التنظيمي لكل  وجيري استعراض لإلطار 
من املنظمتني، كام جيري حتديد التغيريات 

التي يلزم إدخاهلا عىل النظام املايل والقواعد 
للجنة. املالية 

املؤسسية  املوارد  ختطيط  فريق  واستعرض 
القائمة،  املحاسبية  واإلجراءات  السياسات 
وصاغ سياسات وإجراءات حماسبية جديدة 

يتامشى  بام  والشفافية  االتساق  لضامن 
للقطاع  الدولية  املحاسبية  املعايري  مع 

باملوجودات  يتعلق  فيام  وخصوصا  العام، 
املقّررة،  فيها االشرتاكات  بام  وااللتزامات، 

واملنشآت  واملمتلكات،  والتربعات، 
النفقات، وقوائم اجلرد،  واملعدات، واعتامد 

االحتاملية.  وااللتزامات  واالحتياطيات، 
التواصل مع برنامج األغذية  كام استمر يف 

العاملي يف عدد من املجاالت اهلامة، 
تنفيذ  يف  للنجاح  الرئيسية  العوامل  مثل 

التي  املؤسسات، والدروس  ختطيط موارد 
ونطاق  العاملي،  األغذية  برنامج  استخلصها 

وطرائقه. العمل 

 

 

يف مهنة كان يهيمن عليها الرجال تقليدياً، توجد حالياً موظفتان ضمن موظفي فريق النويدات املشعّة 
السبعة املسؤولني عن بناء واعتماد حمطات رصد النويدات املشعّة التابعة لنظام الرصد الدويل . والصورة 

تريهما ومها ُتعِدّان عيّنة مرشّحة مأخوذة من حمطة من أجل حتليلها.

15 عاما من عمر املعاهدة
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تيسري بدء نفاذ املعاهدة

تتعلق املادة الرابعة ع�شـرة من املعاهدة ببدء نفاذ املعاهدة. 
وتتوّخى املادة اإن�شاء اآلية لعقد موؤمترات منتظمة لتي�شري 

بدء نفاذ املعاهدة )ُي�شار اإليها عادة با�شم ‘موؤمترات املادة 
الرابعة ع�شـرة’(، اإذا مل يبداأ نفاذ املعاهدة بعد ثالث �شنوات 

من تاريخ فتح باب التوقيع عليها. وقد ُعقد اأول موؤمترات 
املادة الرابعة ع�شـرة يف فيينا يف عام 1999. وُعقدت 

موؤمترات لحقة يف نيويورك يف الأعوام 2001 و2005 
و2009 و2011، ويف فيينا يف عامي 2003 و2007.

ويعقد الأمني العام لالأمم املتحدة هذه املوؤمترات بناء 
على طلب من غالبية الدول التي �شّدقت على املعاهدة. 

قة على املعاهدة  وت�شارك يف هذه املوؤمترات الدول امل�شدِّ
والدول املوّقعة عليها. وُتتخذ القرارات بتوافق اآراء 

قة، مع اإيالء العتبار لالآراء التي ُتعرب عنها  الدول امل�شدِّ
عة  يف املوؤمتر الدول املوّقعة. وُتدعى الدول غري املوقِّ

واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية اإىل احل�شور 
ب�شفة مراقبني.

وتناق�ض موؤمترات املادة الرابعة ع�شـرة وتقّرر ما ميكن 
اتخاذه من تدابري مّت�شقة مع القانون الدويل للتعجيل بعملية 

الت�شديق من اأجل تي�شري بدء نفاذ املعاهدة.
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شروط بدء نفاذ املعاهدة

يشرتط لبدء نفاذ املعاهدة أن تصّدق عليها 
مجيع الدول الـ44 املدرجة يف املرفق 2 

باملعاهدة. وهذه الدول التي تسّمى ‘الدول 
املدرجة يف املرفق 2’ هي الدول التي شاركت 

رسميا يف املرحلة النهائية من املفاوضات بشأن 
املعاهدة يف مؤمتر نزع السالح املعقود يف عام 

1996 وكانت متتلك يف ذلك احلني مفاعالت 
طاقة نووية أو مفاعالت أبحاث نووية. وحتى 

31 كانون األول/ديسمرب 2011، كانت 
35 من هذه الدول الـ44 قد صّدقت عىل 

املعاهدة. ومن بني الدول املدرجة يف املرفق 2 
التي مل تصّدق بعد عىل املعاهدة، كانت ثالث 

دول مل توّقع عليها بعد.

مؤمتر نيويورك، 2011
ُعقد املؤمتر السابع املعني بتيسري بدء نفاذ 

املعاهدة يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف 
23 أيلول/سبتمرب 2011، وكان املؤمتر 
مناسبة جديدة إلثبات التصميم السيايس 

املتجدد للمجتمع الدويل عىل حتقيق دخول 
املعاهدة حيز النفاذ، وعامليتها. والتقى يف 

املؤمتر نحو 160 دولة موقِّعة لتقييم التقّدم 
ومناقشة االسرتاتيجيات وتنسيق اجلهود 

حلشد املزيد من التأييد للمعاهدة ولعامليتها. 
وشارك يف املؤمتر عدد كبري من وزراء اخلارجية 

واملسؤولني رفيعي املستوى من الدول 
املصّدقة واملوّقعة وغري املوّقعة عىل املعاهدة، 

من بينهم ممثلون من سبع دول يلزم تصديقها 
املنتظر لدخول املعاهدة حّيز النفاذ، وهي: 

إرسائيل وإندونيسيا )التي صّدق برملاهنا عىل 
املعاهدة الحقا( وإيران )مجهورية-اإلسالمية( 

وباكستان )دولة غري موّقعة( والصني ومرص 
والواليات املتحدة األمريكية.

"هذه ال�شنوات انق�شت 
بطريقة جّيدة في 
العناية ببناء نظام 
تحّقق عالمي لم 
 ي�شبق له مثيل 

من اأجل المعاهدة" 

كارل بيلت، وزير الشؤون 
الخارجية في السويد

األمني التنفيذي للجنة التحضريية للمنظمة، تيبور توت، ويف اجلانب األمين 
وكيل األمني العام واملمثل السامي لألمم املتحدة لشؤون نزع السالح، سريجيو 

دوارته، خالل اجتماع إحاطة صحافية .

باتريسيا إسبينوسا كانتيليانو، وزيرة الشؤون اخلارجية يف املكسيك، وكارل بيلت، وزير الشؤون اخلارجية يف السويد، تشاركا يف رئاسة مؤمتر عام 2011.

بان كي-مون، األمني العام لألمم املتحدة .
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الرئاسة املشرتكة
توىل رئاسة املؤمتر بالتشارك وزيرة خارجية 

باتريسيا إسبينوسا  السيدة  املكسيك، 
كانتيليانو، ووزير خارجية السويد، السيد 

كارل بيلت. ويتجىل يف هذا التشارك الطابع 
العاملي للمعاهدة. وشّددت السيدة إسبينوزا 

يف كلمتها االفتتاحية عىل أمهية دخول 
املعاهدة حّيز النفاذ، مشرية إىل أن املعاهدة 
»من شأهنا أن تعل العامل أكثر أمنا«، وأهنا 

»ستدعم اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق 
نزع السالح النووي وعدم انتشاره عىل 

املستوى العاملي«، وأنه »جيب علينا أن نعطي 
األجيال القادمة عاملا خاليا من األسلحة 
النووية.« وأعاد السيد بيلت تأكيد نداء 

السيدة إسبينوسا، قائال إنه »بوجود معاهدة 

حظر التجارب النووية، يمكن أن نبني بيئة 
عاملية أكثر أمنا للجميع.« وأشار السيد بيلت 

إىل السنوات الـ15 التي مضت منذ فتح 
باب التوقيع عىل املعاهدة، فقال إن »هذه 

السنوات اسُتخدمت جيدا يف القيام بعناية 
ببناء نظام عاملي مل يسبق له مثيل للتحّقق من 

االمتثال للمعاهدة.«

اإلعراب عن التأييد القوي

اّتسم املؤمتر بإبداء العديد من تعابري التأييد 
القوي للمعاهدة ولدخوهلا حّيز النفاذ. فقد 

افتتح املؤمتر األمني العام لألمم املتحدة، 
السيد بان كي-مون، الذي وصف املعاهدة 

بأهنا »مرتكٌز ال غنى عنه للوصول إىل عامل 

خال من األسلحة النووية.« ويف حني حّث 
بقية الدول املدرجة يف املرفق 2 عىل التصديق 

عىل املعاهدة دون مزيد من التأخري، أشار 
إىل أن »وقت االنتظار قد مىض« وأنه »جيب 

 علينا أن نستفيد إىل أقىص حد من الفرص 
القائمة - التي يمكن أن ال تدوم طويال.«

ووصف األمني التنفيذي، السيد تيبور توت، 
املعاهدة بأهنا »قوة توحيدية يف نظام عدم 
االنتشار النووي ونزع السالح النووي.« 

وقال إن التوقيعات الـ182 والتصديقات 
الـ155 عىل املعاهدة هي »تصويت بالثقة يف 

املعاهدة مل يسبق له مثيل.« وكّرر دعوة الدول 
املتبقية إىل التوقيع عىل املعاهدة والتصديق 

عليها، قائال إن »أفضل طريقة للميض ُقدمًا 
هي جعل القاعدة القائمة بحكم الواقع التي 

يرزان كازخيانوف، وزير الشؤون اخلارجية يف كازاخستان .

أالن جوبيه، وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية يف فرنسا )مييناً(، وطيّب الفاسي الفهري، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف املغرب، اللذان عمال معاً يف هيئة 
رئاسة مؤمتر عام 2009 املعين باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة، ألقى كل منهما كلمًة إبّان افتتاح مؤمتر عام 2011.

مارتي ناتاليغاوا، وزير الشؤون اخلارجية يف إندونيسيا.
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تيسير بدء نفاذ المعاهدة • 68

حتظر التجارب النووية تعّهدا ملزما قانونا.« 
ق برملانا إندونيسيا  )عقب املؤمتر، صدَّ

وغواتيامال عىل املعاهدة.(

واعتمد املؤمتر باإلمجاع إعالنا ختاميا شديد 
اللهجة يعرض 10 تدابري عملية لتعجيل 

عملية التصديق وإدخال املعاهدة حيز النفاذ. 
ويدعو اإلعالُن الدوَل املتبّقيَة إىل التوقيع 

عىل املعاهدة والتصديق عليها دون تأخري، 
وُيعرب عن التزام الدول املشاركة بأن 

تبذل قصارى جهدها وتستخدم كل السبل 
املتاحة هلا للتشجيع عىل املزيد من التوقيع 

والتصديق عىل املعاهدة. ويعرتف اإلعالن 
اخلتامي أيضا باإلنجازات التي حتّققت يف 
إضفاء الطابع العاملي للمعاهدة ويف حتقيق 
تقّدم يف االستعداد التشغييل لنظام التحّقق 

اخلاص هبا. ويشّدد اإلعالن عىل أمهية 
املعاهدة، حيث جاء فيه ما ييل: »يكتيس بدء 

نفاذ املعاهدة أمهية حيوية باعتباره عنرصا 
أساسيا من عنارص النظام الدويل لن زع 

السالح النووي وعدم االنتشار النووي.« 
ومن الرضوري أن ينّفذ املجتمع الدويل 

اإلعالن اخلتامي. فاملعاهدة، باعتبارها املانع 
األخري أمام األسلحة النووية، تتيح هنجا 

نظاميا للتصّدي للتحّديات التي تواجه نظام 
عدم االنتشار النووي.

وأثنت الدول عىل التقّدم املحرز يف إنشاء 
نظام التحّقق، قائلة إنَّ من الرضوري 

 »احلفاظ عىل الزخم يف بناء مجيع عنارص 
نظام التحّقق.«

ونالت التطبيقات املدنية والعلمية 
لتكنولوجيات الرصد كثريا من عبارات 

التقدير. وسلَّمت الوفود باالستجابة 
الرسيعة من جانب اللجنة للتسونامي 

وللحادث النووي الذي أعقبه يف فوكوشيام. 
وقد ُعقد املؤمتر بعد يوم واحد من االجتامع 

الرفيع املستوى بشأن األمان واألمن 
النوويني الذي عقده األمني العام لألمم 

املتحدة. وساعد ذلك الوفود عىل االستفادة 
من نتائج الدراسة التي أجريت عىل نطاق 

منظومة األمم املتحدة بشأن آثار حادث 
فوكوشيام. وقد أوردت الدراسة يف حتليالهتا 

وتوصياهتا إشارات كثرية إىل دور اللجنة 
وإىل نظامها اخلاص بالتحّقق. وتقرُّ الدراسة، 

عىل وجه اخلصوص، بأمهية شبكة حمطات 
رصد النويدات املشّعة يف حاالت الطوارئ 
النووية، وتسلِّط الضوء عىل الدور احلاسم 

ته الشبكة خالل احلادث. األمهية الذي أدَّ

دت أيضًا يف البيانات  وهذه النقاط ُجسِّ
الوطنية التي ُأديل هبا خالل املناقشة العامة 

يف دورة اجلمعية العامة. وأعربت دول 
موقِّعة كثرية يف كلامهتا عن تأييدها للمعاهدة 

وألعامل اللجنة.

 التغطية اإلعالمية 
العاملية

دة  ُأطلقت محلة إعالمية استباقية متعدِّ
اجلوانب للرتويج للمعاهدة وألعامل املؤمتر. 

ففي الفرتة التي سبقت املؤمتر، تمَّ متهيد 

الساحة بواسطة عدد من مقاالت الرأي 
بقلم شخصيات بارزة، وتقارير إعالمية، 

واحلملة اجلديدة املسامة »إغالق الباب 
يف وجه التجارب النووية« التي ُأطلقت 

عىل موقع »يوتيوب«. وُعقدت مؤمترات 
صحفية قبل املؤمتر )بام يف ذلك بمناسبة 
اليوم الدويل ملكافحة التجارب النووية( 

وعىل هامش املؤمتر. وُوفِّر يف الوقت شبه 
صة، بّث  احلقيقي، عىل صفحة ويب خمصَّ

حّي آين وتسجيالت صوتية وفيديوية ومواد 
فوتوغرافية وبيانات. وُبثَّت مقتطفات 

رئيسية عرب موقع »تويرت«. وأسفرت هذه 
األنشطة عن تغطية إعالمية جيدة للمؤمتر 

يف وسائل اإلعالم اإلذاعية والتلفزيونية 
واملطبوعة والقائمة عىل اإلنرتنت، حيث 

ظهر فيها ما جمموعه 274 مقاالً، بام يف ذلك 
يف وسائل اإلعالم يف عدد من الدول املتبّقية 

من الدول املدرجة يف املرفق 2.

""بدء نفاذ المعاهدة، 
بعد انق�شاء خم�س 

ع�شرة �شنة منذ فتح 
باب التوقيع عليها، قد 
ا اأكثر من اأيِّ  بات ُملحًّ

وقت م�شى."
  اإلعالن الختامي الصادر 
 عن مؤتمر عام 2011 
المعني بالمادة الرابعة عشرة  

15 عاما من عمر املعاهدة
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15 عاما من عمر املعاهدة

التوقيع والتصديق

الدول التي يلزم أن تصدّق على المعاهدة لكي يبدأ نفاذها
)31 كانون األول/ديسمبر 2011(

قة عة35 دولة مصدِّ عة41 دولة موقِّ قة3 دول غري موقِّ 9 دول غري مصدِّ

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
11 متوز/يوليه 2003 15 تشرين األول/أكتوبر 1996 اجلزائر 

4 كانون األول/ديسمرب 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 األرجنتني 
9 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 أسرتاليا 
13 آذار/مارس 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 النمسا 

8 آذار/مارس 2000 24 تشرين األول/أكتوبر 1996 بنغالديش 
29 حزيران/يونيه 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 بلجيكا 
24 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 الربازيل 
29 أيلول/سبتمرب 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 بلغاريا 

18 كانون األول/ديسمرب 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 كندا 
12 متوز/يوليه 2000 24 أيلول/سبتمرب 1996 شيلي 

24 أيلول/سبتمرب 1996 الصني 
29 كانون الثاني/يناير 2008 24 أيلول/سبتمرب 1996 كولومبيا 

مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية 

28 أيلول/سبتمرب 2004 4 تشرين األول/أكتوبر 1996 مجهورية الكونغو الدميقراطية
14 تشرين األول/أكتوبر 1996 مصر 
15 كانون الثاني/يناير 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 فنلندا 
6 نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 فرنسا 
20 آب/أغسطس 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 أملانيا 

13 متوز/يوليه 1999 25 أيلول/سبتمرب 1996 هنغاريا 
اهلند 

24 أيلول/سبتمرب 1996 إندونيسيا 

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
24 أيلول/سبتمرب 1996 إيران )مجهورية-اإلسالمية( 

25 أيلول/سبتمرب 1996 إسرائيل 
1 شباط/فرباير 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 إيطاليا 
8 متوز/يوليه 1997 24 أيلول/سبتمرب 1996 اليابان 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 املكسيك 
23 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 هولندا 
15 متوز/يوليه 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 النرويج 

باكستان 
12 تشرين الثاني/نوفمرب 1997 25 أيلول/سبتمرب 1996 بريو 

25 أيار/مايو 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 بولندا 
24 أيلول/سبتمرب 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 مجهورية كوريا 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 رومانيا 
30 حزيران/يونيه 2000 24 أيلول/سبتمرب 1996 االحتاد الروسي 

3 آذار/مارس 1998 30 أيلول/سبتمرب 1996 سلوفاكيا 
30 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 جنوب أفريقيا 

31 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 إسبانيا 
2 كانون األول/ديسمرب 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 السويد 

1 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 سويسرا 
16 شباط/فرباير 2000 24 أيلول/سبتمرب 1996 تركيا 

23 شباط/فرباير 2001 27 أيلول/سبتمرب 1996 أوكرانيا 
6 نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 اململكة املتحدة

24 أيلول/سبتمرب 1996 الواليات املتحدة األمريكية
10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمرب 1996 فييت نام
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حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة
)31 كانون األول/ديسمبر 2011(

15 عاما من عمر املعاهدة

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
24 أيلول/سبتمرب 242003 أيلول/سبتمرب 2003أفغانستان

23 نيسان/أبريل 272003 أيلول/سبتمرب 1996ألبانيا
11 متوز/يوليه 152003 تشرين األول/أكتوبر 1996اجلزائر

12 متوز/يوليه 242006 أيلول/سبتمرب 1996أندورا
27 أيلول/سبتمرب 1996أنغوال

11 كانون الثاني/يناير 162006 نيسان/أبريل 1997أنتيغوا وبربودا
4 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996األرجنتني

12 متوز/يوليه 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996أرمينيا
9 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمرب 1996أسرتاليا
13 آذار/مارس 241998 أيلول/سبتمرب 1996النمسا

2 شباط/فرباير 281999 متوز/يوليه 1997أذربيجان
30 تشرين الثاني/نوفمرب 42007 شباط/فرباير 2005جزر البهاما

12 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمرب 1996البحرين
8 آذار/مارس 242000 تشرين األول/أكتوبر 1996بنغالديش
14 كانون الثاني/يناير 142008 كانون الثاني/يناير 2008بربادوس
13 أيلول/سبتمرب 242000 أيلول/سبتمرب 1996بيالروس

29 حزيران/يونيه 241999 أيلول/سبتمرب 1996بلجيكا
26 آذار/مارس 142004 تشرين الثاني/نوفمرب 2001بليز
6 آذار/مارس 272001 أيلول/سبتمرب 1996بنن

بوتان
بوليفيا )دولة-املتعدّدة 

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

26 تشرين األول/أكتوبر 242006 أيلول/سبتمرب 1996البوسنة واهلرسك
28 تشرين األول/أكتوبر 162002 أيلول/سبتمرب 2002بوتسوانا
24 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمرب 1996الربازيل

22 كانون الثاني/يناير 1997بروني دار السالم
29 أيلول/سبتمرب 241999 أيلول/سبتمرب 1996بلغاريا

17 نيسان/أبريل 272002 أيلول/سبتمرب 1996بوركينا فاسو
24 أيلول/سبتمرب 242008 أيلول/سبتمرب 1996بوروندي
10 تشرين الثاني/نوفمرب 262000 أيلول/سبتمرب 1996كمبوديا

6 شباط/فرباير 162006 تشرين الثاني/نوفمرب 2001الكامريون
18 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996كندا

1 آذار/مارس 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996الرأس األخضر
مجهورية أفريقيا 

الوسطى
26 أيار/مايو 192010 كانون األول/ديسمرب 2001

8 تشرين األول/أكتوبر 1996تشاد
12 متوز/يوليه 242000 أيلول/سبتمرب 1996شيلي

24 أيلول/سبتمرب 1996الصني
29 كانون الثاني/يناير 242008 أيلول/سبتمرب 1996كولومبيا

12 كانون األول/ديسمرب 1996جزر القمر

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
11 شباط/فرباير 1997الكونغو

6 أيلول/سبتمرب 52005 كانون األول/ديسمرب 1997جزر كوك
25 أيلول/سبتمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996كوستاريكا

11 آذار/مارس 252003 أيلول/سبتمرب 1996كوت ديفوار
2 آذار/مارس 242001 أيلول/سبتمرب 1996كرواتيا

كوبا
18 متوز/يوليه 242003 أيلول/سبتمرب 1996قربص

11 أيلول/سبتمرب 121997 تشرين الثاني/نوفمرب 1996اجلمهورية التشيكية
مجهورية كوريا 

الشعبية  الدميقراطية
مجهورية الكونغو 

الدميقراطية
28 أيلول/سبتمرب 42004 تشرين األول/أكتوبر 1996

21 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996الدامنرك
15 متوز/يوليه 212005 تشرين األول/أكتوبر 1996جيبوتي

دومينيكا
4 أيلول/سبتمرب 32007 تشرين األول/أكتوبر 1996اجلمهورية الدومينيكية

12 تشرين الثاني/نوفمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996إكوادور
14 تشرين األول/أكتوبر 1996مصر

11 أيلول/سبتمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996السلفادور
9 تشرين األول/أكتوبر 1996غينيا-االستوائية

11 تشرين الثاني/نوفمرب 112003 تشرين الثاني/نوفمرب 2003إريرتيا
13 آب/أغسطس 201999 تشرين الثاني/نوفمرب 1996إستونيا
8 آب/أغسطس 252006 أيلول/سبتمرب 1996إثيوبيا
10 تشرين األول/أكتوبر 241996 أيلول/سبتمرب 1996فيجي
15 كانون الثاني/يناير 241999 أيلول/سبتمرب 1996فنلندا
6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمرب 1996فرنسا
20 أيلول/سبتمرب 72000 تشرين األول/أكتوبر 1996غابون
9 نيسان/أبريل 2003غامبيا

27 أيلول/سبتمرب 242002 أيلول/سبتمرب 1996جورجيا
20 آب/أغسطس 241998 أيلول/سبتمرب 1996أملانيا
14 حزيران/يونيه 32011 تشرين األول/أكتوبر 1996غانا

21 نيسان/أبريل 241999 أيلول/سبتمرب 1996اليونان
19 آب/أغسطس 101998 تشرين األول/أكتوبر 1996غرينادا

20 أيلول/سبتمرب 1999غواتيماال
20 أيلول/سبتمرب 32011 تشرين األول/أكتوبر 1996غينيا

11 نيسان/أبريل 1997غينيا-بيساو
7 آذار/مارس 72001 أيلول/سبتمرب 2000غيانا
1 كانون األول/ديسمرب 242005 أيلول/سبتمرب 1996هاييت

18 متوز/يوليه 242001 أيلول/سبتمرب 1996الكرسي الرسويل
30 تشرين األول/أكتوبر 252003 أيلول/سبتمرب 1996هندوراس
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15 عاما من عمر املعاهدة

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
13 متوز/يوليه 251999 أيلول/سبتمرب 1996هنغاريا
26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمرب 1996إيسلندا

اهلند
24 أيلول/سبتمرب 1996إندونيسيا

إيران )مجهورية - 
اإلسالمية(

24 أيلول/سبتمرب 1996

19 آب/أغسطس 2008العراق
15 متوز/يوليه 241999 أيلول/سبتمرب 1996إيرلندا

25 أيلول/سبتمرب 1996إسرائيل
1 شباط/فرباير 241999 أيلول/سبتمرب 1996إيطاليا

13 تشرين الثاني/نوفمرب 112001 تشرين الثاني/نوفمرب 1996جامايكا
8 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمرب 1996اليابان
25 آب/أغسطس 261998 أيلول/سبتمرب 1996األردن

14 أيار/مايو 302002 أيلول/سبتمرب 1996كازاخستان
30 تشرين الثاني/نوفمرب 142000 تشرين الثاني/نوفمرب 1996كينيا

7 أيلول/سبتمرب 72000 أيلول/سبتمرب 2000كرييباتي
6 أيار/مايو 242003 أيلول/سبتمرب 1996الكويت

2 تشرين األول/أكتوبر 82003 تشرين األول/أكتوبر 1996قريغيزستان
مجهورية الو 

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

20 تشرين الثاني/نوفمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996التفيا
21 تشرين الثاني/نوفمرب 162008 أيلول/سبتمرب 2005لبنان

14 أيلول/سبتمرب 301999 أيلول/سبتمرب 1996ليسوتو
17 آب/أغسطس 12009 تشرين األول/أكتوبر 1996ليربيا
6 كانون الثاني/يناير 132004 تشرين الثاني/نوفمرب 2001ليبيا

21 أيلول/سبتمرب 272004 أيلول/سبتمرب 1996ليختنشتاين
7 شباط/فرباير 72000 تشرين األول/أكتوبر 1996ليتوانيا

26 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمرب 1996لكسمربغ
15 أيلول/سبتمرب 92005 تشرين األول/أكتوبر 1996مدغشقر

21 تشرين الثاني/نوفمرب 92008 تشرين األول/أكتوبر 1996مالوي
17 كانون الثاني/يناير 232008 متوز/يوليه 1998ماليزيا
7 أيلول/سبتمرب 12000 تشرين األول/أكتوبر 1997ملديف

4 آب/أغسطس 181999 شباط/فرباير 1997مايل
23 متوز/يوليه 242001 أيلول/سبتمرب 1996مالطة

28 تشرين األول/أكتوبر 242009 أيلول/سبتمرب 1996جزر مارشال
30 نيسان/أبريل 242003 أيلول/سبتمرب 1996موريتانيا

موريشيوس
5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996املكسيك

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
ميكرونيزيا )واليات-

املتحدة(
25 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمرب 1996

18 كانون األول/ديسمرب 11998 تشرين األول/أكتوبر 1996موناكو
8 آب/أغسطس 11997 تشرين األول/أكتوبر 1996منغوليا

23 تشرين األول/أكتوبر 232006 تشرين األول/أكتوبر 2006اجلبل األسود
17 نيسان/أبريل 242000 أيلول/سبتمرب 1996املغرب

4 تشرين الثاني/نوفمرب 262008 أيلول/سبتمرب 1996موزامبيق
25 تشرين الثاني/نوفمرب 1996ميامنار
29 حزيران/يونيه 242001 أيلول/سبتمرب 1996ناميبيا

12 تشرين الثاني/نوفمرب 82001 أيلول/سبتمرب 2000ناورو
8 تشرين األول/أكتوبر 1996نيبال

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمرب 1996هولندا
19 آذار/مارس 271999 أيلول/سبتمرب 1996نيوزيلندا
5 كانون األول/ديسمرب 242000 أيلول/سبتمرب 1996نيكاراغوا

9 أيلول/سبتمرب 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996النيجر
27 أيلول/سبتمرب 82001 أيلول/سبتمرب 2000نيجرييا

نيوي
15 متوز/يوليه 241999 أيلول/سبتمرب 1996النرويج

13 حزيران/يونيه 232003 أيلول/سبتمرب 1999عُمان
باكستان

1 آب/أغسطس 122007 آب/أغسطس 2003باالو
23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمرب 1996بنما

25 أيلول/سبتمرب 1996بابوا غينيا اجلديدة
4 تشرين األول/أكتوبر 252001 أيلول/سبتمرب 1996باراغواي

12 تشرين الثاني/نوفمرب 251997 أيلول/سبتمرب 1996بريو
23 شباط/فرباير 242001 أيلول/سبتمرب 1996الفلبني
25 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمرب 1996بولندا

26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمرب 1996الربتغال
3 آذار/مارس 241997 أيلول/سبتمرب 1996قطر

24 أيلول/سبتمرب 241999 أيلول/سبتمرب 1996مجهورية كوريا
16 كانون الثاني/يناير 242007 أيلول/سبتمرب 1997مجهورية مولدوفا

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996رومانيا
30 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمرب 1996االحتاد الروسي

30 تشرين الثاني/نوفمرب 302004 تشرين الثاني/نوفمرب 2004رواندا
سانت كيتس 

ونيفيس
27 نيسان/أبريل 232005 آذار/مارس 2004

5 نيسان/أبريل 42001 تشرين األول/أكتوبر 1996سانت لوسيا
سانت فنسنت 
وجزر غرينادين

23 أيلول/سبتمرب 22009 متوز/يوليه 2009

27 أيلول/سبتمرب 92002 تشرين األول/أكتوبر 1996ساموا

قة عة155 دولة مصدِّ عة182 دولة موقِّ قة14 دولة غري موقِّ 41 دولة غري مصدِّ
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)أ( يورد املرفق 1 باملعاهدة قائمًة بالدول حني إبرامها. وقد اعرتفت األمم املتحدة جبنوب السودان بوصفه دولًة مستقلًة .

15 عاما من عمر املعاهدة

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
12 آذار/مارس 72002 تشرين األول/أكتوبر 1996سان مارينو

26 أيلول/سبتمرب 1996سان تومي وبرينسي�يب
اململكة العربية 

السعودية
9 حزيران/يونيه 261999 أيلول/سبتمرب 1996السنغال
19 أيار/مايو 82004 حزيران/يونيه 2001صربيا

13 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمرب 1996سيشيل
17 أيلول/سبتمرب 82001 أيلول/سبتمرب 2000سرياليون
10 تشرين الثاني/نوفمرب 142001 كانون الثاني/يناير 1999سنغافورة
3 آذار/مارس 301998 أيلول/سبتمرب 1996سلوفاكيا
31 آب/أغسطس 241999 أيلول/سبتمرب 1996سلوفينيا

3 تشرين األول/أكتوبر 1996جزر سليمان
الصومال

30 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمرب 1996جنوب أفريقيا
جنوب السودان)أ(

31 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمرب 1996إسبانيا
24 تشرين األول/أكتوبر 1996سري النكا

10 حزيران/يونيه 102004 حزيران/يونيه 2004السودان
7 شباط/فرباير 142006 كانون الثاني/يناير 1997سورينام

24 أيلول/سبتمرب 1996سوازيلند
2 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996السويد

1 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996سويسرا
اجلمهورية العربية 

السورية
10 حزيران/يونيه 71998 تشرين األول/أكتوبر 1996طاجيكستان

12 تشرين الثاني/نوفمرب 1996تايلند
مجهورية مقدونيا 

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

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
26 أيلول/سبتمرب 2008تيمور-ليشيت

2 متوز/يوليه 22004 تشرين األول/أكتوبر 1996توغو
تونغا

26 أيار/مايو 82010 تشرين األول/أكتوبر 2009ترينيداد وتوباغو
23 أيلول/سبتمرب 162004 تشرين األول/أكتوبر 1996تونس
16 شباط/فرباير 242000 أيلول/سبتمرب 1996تركيا

20 شباط/فرباير 241998 أيلول/سبتمرب 1996تركمانستان
توفالو
14 آذار/مارس 72001 تشرين الثاني/نوفمرب 1996أوغندا

23 شباط/فرباير 272001 أيلول/سبتمرب 1996أوكرانيا
اإلمارات العربية 

املتحدة
18 أيلول/سبتمرب 252000 أيلول/سبتمرب 1996

6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمرب 1996اململكة املتحدة
مجهورية تنزانيا 

املتحدة
30 أيلول/سبتمرب 302004 أيلول/سبتمرب 2004

الواليات املتحدة 
األمريكية

24 أيلول/سبتمرب 1996

21 أيلول/سبتمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996أوروغواي
29 أيار/مايو 31997 تشرين األول/أكتوبر 1996أوزبكستان

16 أيلول/سبتمرب 242005 أيلول/سبتمرب 1996فانواتو
فن�زويال )مجهورية- 

البوليفارية(
13 أيار/مايو 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996

10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمرب 1996فييت نام
30 أيلول/سبتمرب 1996اليمن
23 شباط/فرباير 32006 كانون األول/ديسمرب 1996زامبيا

13 تشرين األول/أكتوبر 1999زمبابوي
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15 عاما من عمر املعاهدة

جنوب شرق آسيا، المحيط 
الهادئ والشرق األقصى

)32 دولة(

عة 28  دولة موقِّ
قة 20  دولة مصدِّ

أفريقيا
)54 دولة(

عة 51  دولة موقِّ
قة 40  دولة مصدِّ

أوروبا الشرقية
)23 دولة(

عة 23  دولة موقِّ
قة 23  دولة مصدِّ

أمريكا الالتينية والكاريبي
)33 دولة(

عة 31  دولة موقِّ
قة 30  دولة مصدِّ

الشرق األوسط وجنوب آسيا
)26 دولة(

عة 21  دولة موقِّ
قة 15  دولة مصدِّ

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية
)28 دولة(

عة 28  دولة موقِّ
قة 27  دولة مصدِّ

حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة بحسب المنطقة الجغرافية
)31 كانون األول/ديسمبر 2011(
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