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ال ينطوي رسم احلدود وعرض املواد يف اخلرائط الواردة يف هذه الوثيقة عىل اإلعراب عن أيِّ رأي من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة 
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الشامل للتجارب النووية لكي تعرضها يف تقرير عىل الدورة األولية التي سيعقدها مؤمتر الدول األطراف عقب نفاذ املعاهدة.
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رسـالة
من األمني التنفيذي

قت نيوي بدورها عىل املعاهدة. وكان تصديق إندونيسيا،  قة. وصدَّ إندونيسيا وغواتي�ال إىل الدول املصدِّ

وهي دولة ُمدرَجة يف املرفق ٢، معلَ�ً بارزاً عىل طريق ض�ن أمن مستدام طويل األجل من خالل النظم 

ية الث�¶ املدَرجة  الدولية ملنع انتشار األسلحة النووية ونزع السالح. وكانت هذه أيضاً رسالة إىل الدول املتبقِّ

ل تصديق غواتي�ال معلَ�ً  يف املرفق ٢ التِّخاذ الخطوات الالزمة نحو البدء املبكِّر يف نفاذ املعاهدة. وسجَّ

مه�Î يف تقريب منطقة أمريكا الالتينية والكاريب ي من تحقيق التصديق الكامل عىل املعاهدة. ويُسهم توقيع 

نيوي يف الزخم نحو تحقيق عاملية املعاهدة بÑ دول املحيط الهادئ.

وجرت التحضØات للتمرين امليدا¶ املتكامل لعام ٢٠١٤ بصورة حثيثة. ويهدف التمرين إىل زيادة قدراتنا 

التشغيلية بقدر كبØ في� يتعلق بعمليات التفتيش املوقعي يف أيِّ مكان ويف أيِّ وقت. واختارت اللجنُة 

التحضØية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (املنظمة) األردن ليكون البلد املضيف للتمرين. 

نا أنشطة بدء التفتيش واألنشطة السابقة له والالحقة له.  وقد أجرينا áرينÑ شاملÑ لبناء القدرات تضمَّ

ات مختارة يف تجارب ميدانية صغØة النطاق. وباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت دورات تدريبية  واختُِربت معدَّ

رئيسية وáارين منضدية ملا يزيد عىل ١٠٠ من الخرباء الوطنيÑ وموظفي املنظمة. وçكن اعتبار هذه 

األنشطة استث�راً يف املفتِّشÑ واملفتِّشÑ املساعدين الذين سيعملون لدى املنظمة يف املستقبل.

ولقد قمنا بتقييم التمرينÑ األول والثا¶ لبناء القدرات تقيي�ً شامالً من أجل استقاء الدروس ملزيد من 

التحسينات قبل إجراء التمرين الثالث لبناء القدرات والدورات التدريبية اإلضافية، واألهّم من ذلك، قبل 

التمرين امليدا¶ املتكامل، وكذلك ملواصلة تطوير نظام التفتيش املوقعي يف مجمله.

ة  وحقَّق نظاُم الرصد الدويل رق�ً قياسياً جديداً. فقد ارتفع عدد املحطات ومختربات النويدات املشعَّ

بكة.  املعتمدة التابعة لنظام الرصد الدويل إىل ٢٧٤ محطة ومخترباً، وهو ما çُثِّل ٨١ يف املائة من مجموع الشَّ

كذلك، بلغ عدد نظم رصد الغازات الخاملة املعتمدة ١٢ نظاًما (٣٠ يف املائة من النظم املعتزمة).

ل توافر البيانات يف املرافق املعتمدة للنظام إىل ٩٠ يف املائة. وáكَّنا أيضاً من تعزيز تغطيتنا  وارتفع معدَّ

ن هذه اإلنجازات، املقرتنة بتحديثاتنا التكنولوجية يف املحطات  بشأن رصد الغازات الخاملة. وستُحسِّ

لها الشبكة. واضطُلع  التابعة لنظام الرصد الدويل، صمود الشبكة وفَهَمَنا لألحداث املستقبلية التي تُسجِّ

لقد áيَّز عام ٢٠١٢، الذي احتفلنا 

فيه بالذِّكرى السنوية الـ١٥ ملنظمتنا، 

م امللحوظ الذي أحرزته املعاهدة  بالتقدُّ

ونظام التحّقق الخاص بها.

فقد ارتفع عدد الدول املوقِّعة خالل 

العام إىل ١٨٣ دولًة، منها ١٥٧ دولًة 

ت  قت عىل املعاهدة. وانضمَّ صدَّ
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م يف إنجاز  ات نظام الرصد الدويل يف عام ٢٠١٢. وتحقَّق املزيد من التقدُّ ة مشاريع رئيسية إلبدال معدَّ بعدَّ

ة ماليÑ من الدوالرات الخاص بإصالح مرافق نظام الرصد الدويل يف جزر  املرشوع الذي تبلغ تكلفته عدَّ

خوان فØنانديز (شييل).

وتَواصل ارتفاع أحجام البيانات ومنتجات البيانات العالية الجودة يف عام ٢٠١٢. وتمَّ بصفة مستمرَّة إطالع 

ما يقارب ٤٠٠ ١ من املستعملÑ املأذون لهم يف ١٢٣ دولة موقِّعة عىل البيانات وعىل تحليلها. وتواصل 

عنا  تعزيز دمج نظم الغازات الخاملة ونُظُم الرصد دون السمعي يف عمليات مركز البيانات الدويل. وقد وسَّ

أيضاً برامجنا لبناء القدرات من خالل تقديم مختلف فرص التدريب ملوظفي مراكز البيانات الوطنية 

يل املحطات. ومشغِّ

منا العديَد من الدورات التعليمية خالل العام لتعليم الجيل املقبل  وكجزء من مبادرة تنمية القدرات، قدَّ

من خرباء املعاهدة وعقد الروابط مع عرشات الجامعات يف مختلف أنحاء العا{. وقد استفدنا يف هذا 

مة والتفاعلية للتواصل مع أك} من ألف عا{ ومهني ودبلومايس  الصدد من أدوات التعلُّم اإللكرتو¶ املتقدِّ

وأكادçي وطالب وصحفي وعضو من املجتمع املد¶ يف عام ٢٠١٢ وحده. وباإلضافة إىل ذلك، أحرزت اللجنة 

م آلالف  قصب السبق، من بÑ املنظ�ت الدولية، بتوطيد تواجدها الفريد يف تطبيق iTunes U حيث تقدِّ

ا¶ للمواد األكادçية املتاحة. املستخدمÑ مئات الساعات من االستع�ل املجَّ

ة عوامل  ل تنفيذ برنامج وميزانية املنظمة ٩٥٫٧ يف املائة يف عام ٢٠١٢. ويدلُّ هذا الرقم عىل عدَّ وكان معدَّ

ة، منها ارتفاع مستويات الكفاءة والتنسيق وإدارة املوارد. مهمَّ

ل تحصيل االشرتاكات املقرَّرة عن عام ٢٠١٢ ارتفاعاً كبØاً مقارنة باألعوام  وبشأن موضوع ذي صلة، يُبÑِّ معدَّ

ة دوٍل ُموقِّعٍة قيوداً ماليًة  ُل التحصيل الذي تجاوز ٩٣ يف املائة يف فرتٍة َعرفت فيها عدَّ السابقة. ويدّل معدَّ

ة املنظمة وثقة يف أدائها. وسوف يُعزِّز ذلك حت�ً من تصميمنا عىل املُيض قُدماً يف عمل  عىل إçاٍن ;همَّ

اللجنة والت�س ُسبل جديدة لتحسينه.

وأودُّ أن أغتنم هذه الفرصة ألُعرب عن تقديري ملوظفي اللجنة عىل تفانيهم وعىل جهودهم الدؤوبة لض�ن 

لو املحطات والنظم  ال للمنظمة وخدمة رؤيتها النبيلة لعا{ خال من األسلحة النووية. فمشغِّ السØ الفعَّ

والتقنيون واملحلِّلون وموظفو الدعم يعملون ليالً ونهاراً لتشغيل نظامنا وصيانته.

وأخØاً، أُعرب عن امتنا¶ للدول املوقِّعة عىل دعمها الثابت واملتواصل الذي مكَّننا من تحقيق اإلنجازات 

ية يف سبيل اكت�ل نظام  يات املتبقِّ ي اللجنة للتحدِّ لة يف هذا التقرير السنوي. ومع تصدِّ العديدة املفصَّ

التحّقق الخاص باملعاهدة وبدء نفاذها، فإنَّنا نعتمد عىل دعم هذه الدول وعىل توجيهاتها االسرتاتيجية.

تيبور توت

األمÑ التنفيذي

اللجنة التحضØية ملنظمة معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية

فيينا، شباط/فرباير ٢٠١٣
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v •  نظام الرصد الدولي

املعاهدة
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (املعاهدة) هي 

معاهدة دولية تحظر التفجØات النووية يف جميع البيئات. 

وتسعى املعاهدة، من خالل النص عىل فرض حظر شامل 

عىل التجارب النووية، إىل الحدِّ من تطوير األسلحة النووية 

ومن تحسÑ نوعيتها، وإىل وقف استحداث أنواع جديدة من 

االً لنـزع السالح  األسلحة النووية. وهي بذلك تشكِّل تدبØاً فعَّ

النووي وعدم انتشاره بجميع جوانبه�.

وقد اعتمدت الجمعيُة العامُة لألمم املتحدة هذه املعاهدة، 

وفُِتح باُب التوقيع عليها يف نيويورك يف ٢٤ أيلول/سبتمرب 

١٩٩٦. ويف ذلك اليوم وقَّعت ٧١ دولًة عىل املعاهدة. وكانت 

ق عىل املعاهدة، وذلك يف ١٠ ترشين  َل دولة تصدِّ فيجي أوَّ

األول/أكتوبر ١٩٩٦.

و;وجب رشوط املعاهدة وأحكامها، تُنَشأ منظمة معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية (املنظمة) يف فيينا، بالنمسا. 

والوالية املسَندة إىل هذه املنظمة الدولية هي تحقيق هدف 

املعاهدة والغرض منها، وض�ن تنفيذ أحكامها، ;ا فيها 

األحكام املتعلقة بالتحقُّق الدويل من االمتثال للمعاهدة، 

وتوفØ منتدى للتعاون والتشاور بÑ الدول األطراف.

اللجنة 
التحضريية

áهيداً لبدء نفاذ املعاهدة وإنشاء املنظمة املنشودة، أنشأت 

الدوُل املوقِّعُة اللجنَة التحضØيَة للمنظمة يف ١٩ تشـرين الثا¶/ 

ة التحضØ لدخول  نوفمرب ١٩٩٦. وأُسِندت إىل اللجنة مهمَّ

املعاهدة حيِّز النفاذ؛ ومقرُّها يوجد يف مركز فيينا الدويل.

وتقوم اللجنة بنشاطÑ رئيسيÑ. األول هو اتِّخاذ جميع 

التحضØات الالزمة لض�ن تشغيل نظام التحقُّق من االمتثال 

للمعاهدة لدى دخولها حيِّز النفاذ. والثا¶ هو التشجيع عىل 

التوقيع عىل املعاهدة والتصديق عليها من أجل إáام دخولها 

حيِّز النفاذ. ويبدأ نفاذ املعاهدة بعد ١٨٠ يوماً من التصديق 

عليها من جانب جميع الدول الـ٤٤ املدرجة يف مرفقها الثا¶.

ن اللجنة التحضØية من هيئة عامة مسؤولة عن توجيه  وتتكوَّ

السياسات العامة، تضمُّ كل الدول املوقِّعة، وأمانة فنِّية مؤقَّتة 

(األمانة) تساعد اللجنة عىل القيام بواجباتها، فنِّياً وموضوعياً 

دها لها اللجنة.  عىل السواء، وتؤدِّي املهام الوظيفية التي تحدِّ

وقد بدأت األمانة عملها يف فيينا يف ١٧ آذار/مارس ١٩٩٧، 

دة الجنسيات يف تكوينها، حيث يُعÑَّ موظفوها من  وهي متعدِّ

الدول املوقِّعة عىل أوسع نطاق جغرايف ممكن.

v نظام الرصد الدولي  •
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م هذا التقرير أهّم إنجازات اللجنة التحضØية ملنظمة  يقدِّ

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يف عام ٢٠١٢.

لقد ظلّت اللجنة تتمتّع بدعم سيايس قوي، وأحرزت تقّدماً 

ملحوظا يف تحقيق عاملية املعاهدة. وسلَّط عديد من رجال 

الدولة ونسائها وأعضاء املجتمع املد¶ الضوء مراراً عىل أهمية 

املعاهدة واملعيار الدويل الذي أنشأته ملكافحة التجارب النووية 

ومساهمتها يف األمن اإلقليمي والعاملي.

وبتصديق إندونيسيا وغواتي�ال، بلغ 

قة عىل املعاهدة،  عدد الدول املصدِّ

بنهاية عام ٢٠١٢، ١٥٧ بلداً، وهو رقم 

يقرتب من املعلَم البارز التاريخي وهو 

ت نيوي أيضاً إىل  ١٦٠ دولًة. وقد انضمَّ

صفوف الدول املوقِّعة عىل املعاهدة 

فزاد عددها إىل ١٨٣.

ويف عام ٢٠١٢، ساعدت الجهود املشرتكة التي بذلتها الدول 

لون املحلِّيون،  التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل، واملشغِّ

والدول املوقِّعة، واألمانة الفنِّية املؤقَّتة، عىل زيادة توسيع 

نطاق التغطية وتوفُّر البيانات يف كل تكنولوجيات نظام الرصد 

الدويل. واستمرَّ دعم شبكة نظام الرصد الدويل وبنائها تدريجياً 

باختبار وتقييم البيانات الواردة من املحطات الجديدة. 

وأُدِخلت يف عمليات مركز البيانات الدويل سبع محطات تمَّ 

تركيبها أو االرتقاء بها حديثاً ومخترب 

ة واحد، وذلك كجزء من  نويدات مشعَّ

عملية االعت�د. وُركِّبت محطات أخرى 

ة االختبار الخاصة باملركز بانتظار  يف منصَّ

اعت�دها. وبلغ عدد املحطات ومختربات 

ة املعتمدة التابعة لنظام الرصد الدويل ٢٧٤  النويدات املشعَّ

محطًة ومخترباً، وهو ما çثِّل ٨١ يف املائة من املجموع املتوّخى 

ة للغازات  يف املعاهدة. وارتفع عدد نظم رصد النويدات املشعَّ

الخاملة املعتمدة التابعة لنظام الرصد الدويل إىل ١٢ نظاماً، 

وهو ما يساوي ٣٠ يف املائة من الشبكة املعتزمة.

وقد ساعدت هذه األنشطة عىل زيادة التوافر العام لبيانات 

محطات نظام الرصد الدويل املعتمدة، ويُظهر هذا التوافر 

اتجاهاً إيجابياً مستدçاً منذ عام ٢٠٠٩ صوب بلوغ املستوى 

املطلوب يف أدلّة التشغيل. وبذلك أدَّت األنشطة التي اضطُلع 

بها يف السنوات األخØة يف شبكة مرافق النظام املتنامية دا!اً، 

مة يف العمر أيضاً، ال إىل تخفيف آثار التقادم  وإن كانت متقدِّ

يف الشبكة فحسب وإ2ا أيضاً إىل عكس االتجاه التناقيص يف 

توافر البيانات الذي شهدته الشبكة يف املايض.

واستمر التقّدم يف املرشوع الرئييس الرامي 

إىل إصالح محطة الرصد الصو6 املا5 

 IS14 ومحطة الرصد دون السمعي HA3

 Ñلنظام الرصد الدويل اللت Ñ(شييل) التابعت

دّمره� تسونامي يف عام ٢٠١٠. ويف عام 

٢٠١٢، أُجريت عملية مسح شاملة لألع�ق 

البحرية ك� أُبرِم عقد تركيب للمحطة 

 IS14 وعىل ضوء التقّدم املحَرز، يُتوقَّع أن تعود املحطة .HA3

إىل التشغيل الكامل يف النصف األول من عام ٢٠١٣.

وساعد تحسÑ أداء مرفق االتصاالت العاملي عىل إبقاء نسبة 

ل أعىل من ٩٩٫٦ يف املائة باستمرار. وزادت  التوافر العام املعدَّ

اللجنة أيضاً قدرتها الساتلية في� يتعلق باملرفق يف ٥ مناطق 

ساتلية بغية استيعاب أحجام أكرب من املعلومات.

ونجحت األمانة يف زيادة إدماج الرصد دون السمعي ورصد 

الغازات الخاملة يف عمليات مركز البيانات الدويل. ويف نهاية 

العام، كان ٤٥ من نظم الرصد دون 

السمعي و١٢ من نظم الغازات الخاملة 

قيد التشغيل املؤقت. وعالوة عىل ذلك، 

تحقَّقت بعض التحسينات يف منتجات 

بيانات الغازات الخاملة من خالل تنفيذ 

مخطَّط يُصنِّف أطياف العيِّنات.

وبُذلت أيضاً جهود لزيادة تعزيز القدرات الخاصة بنمذجة 

الغالف الجوي ومواصلة تقديم منتجات رفيعة النوعية إىل 

الدول املوقِّعة. وتُجرى العمليات الحسابية الخاصة باقتفاء األثر 

يف الغالف الجوي يومياً لكل محطة من محطات رصد النويدات 

ة التابعة لنظام الرصد الدويل باستخدام بيانات األرصاد  املشعَّ

الجوية الواردة يف الوقت شبه الحقيقي املتحّصل عليها من 

ص ملخَّ

 تعزيز القدرات التشغيلية 

يف مجال التفتيش املوقعي

توف� تنبُّؤ متكامل بالتطوُّرات 

التكنولوجية عىل املدى املتوسط 

إىل الطويل عن طريق مبادرة 

االستبصار التكنولوجي
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املركز األوروC لتنبّؤات الطقس املتوسطة األمد. وçكن للدول 

املوقِّعة أن تدمج هذه الحسابات، باستع�ل الربامجيات التي 

ة  طّورتها األمانة، مع سيناريوهات الكشف عن النويدات املشعَّ

والبارامرتات الخاصة بالنويدات، من أجل تحديد املناطق التي 

ة. يحتمل أن توجد فيها مصادر نويدات مشعَّ

وأُجري مزيد من التطوير لنظام صالحية املعدات للتشغيل، 

املطبَّق يف مركز العمليات التابع ملركز البيانات الدويل. 

 Ñوإضافة إىل ذلك، تمَّ تركيز مجموعة من األنشطة عىل تحس

أجهزة مركز البيانات الدويل وتطوير برامجياته. وواصلت 

األمانة أيضاً العمل عىل تطوير خدمات أك} متانة ومرونة 

بشأن طلب البيانات واملنتجات.

واستمر الرتكيز، يف إطار عملية االستبصار يف املجال التكنولوجي، 

عىل تحديد التطّورات العلمية والتكنولوجية التي قد تؤثِّر 

عىل عمليات األمانة مستقبالً. وهدف هذه املرحلة هو أن 

يتوافر للجنة تنبّؤ متكامل بالتطوُّرات التكنولوجية عىل املدى 

املتوسط إىل الطويل مع «تصنيف» 

قاً للتطّورات  يتيح فه�ً حدسياً ومتعمِّ

املستبانة. وقد ُعرضت مبادرة االستبصار 

يف املجال التكنولوجي ونوِقشت يف عدد 

ائيÑ. وُعرضت  من اجت�عات األخصَّ

مجموعة من امللصقات التي تصف 

نهجها ونتائجها األولية للمناقشة، ك� ُعِقد مؤáر باالتصال 

الحاسوC املبارش ملراجعة التكنولوجيات املستجّدة ذات الصلة 

بالتقاط اإلشارات وتحليل البيانات والتفتيش املوقعي. ويف 

ى  نهاية عام ٢٠١٢، كان يجري تكييف برامجية جديدة تسمَّ

بيفوت (Pivot) من أجل تقديم ما يزيد 

عىل مائتÑ من التكنولوجيات والعمليات 

واملفاهيم واألفكار املستجّدة وذات الصلة. 

ومن املخطَّط أن تكون الربامجية جاهزة 

للعمل بحلول شهر آذار/مارس ٢٠١٣.

وظلَّ تعزيز القدرات التشغيلية للمنظمة 

يف مجال التفتيش املوقعي çثِّل أولوية 

مت خطة عمل التفتيش املوقعي  رئيسية يف عام ٢٠١٢. وتقدَّ

يف خمسة مجاالت رئيسية، وهي: التخطيط للسياسات 

العامة والعمليات، ودعم العمليات واللوجستيات، والتقنيات 

ات، والتدريب، واإلجراءات والوثائق. واملعدَّ

واألهم من ذلك، أنَّه أحِرز تقّدم ملحوظ يف التحضØ للتمرين 

امليدا¶ املتكامل املقبل الذي سيجرى يف عام ٢٠١٤. وقد 

اختارت اللجنة األردن ليكون البلد 

املضيف للتمرين. وبدأ العمل بشأن 

إعداد سيناريو ذي مصداقية علمية 

وشامل بتعيÑ فرقة عمل مكوَّنة من 

دت  خرباء خارجيÑ من دول موقِّعة. وُحدِّ

أماكن مثØة لالهت�م يف األردن وتمَّ 

التوّصل إىل اتفاق حول سيناريو الخلفية الشامل.

وأُحِرز أيضاً مزيد من التقّدم يف الرتتيب للتوفØ الطويل األجل 

متها دول موقِّعة من أجل التمرين  ات التفتيش التي قدَّ ملعدَّ

امليدا¶ املتكامل.

 Ñوأُجري، ;شاركة نحو مائة وخمس

خبØاً وموظفاً من الدول املوقِّعة واللجنة، 

áرينان لبناء القدرات شمال مرحلة بدء 

التفتيش ومرحلتي ما قبل التفتيش وما 

بعده. وُعقدت أيضاً دورات تدريبية 

رئيسية ألك} من مائة خبØ وطني وموظف 

باملنظمة. وفي� بعد، جرى تقييم áارين بناء القدرات تقيي�ً 

شامالً بغية استخالص الدروس إلدخال مزيد من التحسينات 

عىل áارين بناء القدرات والدورات التدريبية، وعىل وجه 

الخصوص، التمرين امليدا¶ املتكامل.

157 من أصل  196 تصديقًا 
)٪80(

  التصديقات على املعاهدة
بنهاية عام 2012

274 من أصل 337 اعتمادًا 
)٪81(

 اعتمادات مرافق نظام الرصد الدويل 
بنهاية عام 2012

توسيع نطاق األنشطة يف مجايل 
التعليم والتوعية من خالل 

الجهود املبذولة لبناء القدرات 
ومبادرة تنمية القدرات فضال 
عن الحمالت اإلعالمية املبتكرة

التحض� للتمرين امليدا¤ 

 املتكامل املقبل يف األردن 

يف عام ٢٠١٤ 
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عت اللجنة بحزم أنشطتها يف مجايل التعليم والتوعية من  ووسَّ

خالل جهودها املبذولة لبناء القدرات ومبادرة تنمية القدرات، 

فضالً عن حمالتها اإلعالمية املبتكرة.

يل املحطات وأُجريت  وُعِقد أربعة عرش حدثاً تدريبياً ملشغِّ

Jا¶ دورات تدريبية وحلقات عمل ملوظفي مراكز البيانات 

الوطنية: وكانت األوىل لض�ن عمل نظام 

ا الثانية فكانت  الرصد الدويل بسالسة، أمَّ

لبناء قدرة مراكز البيانات الوطنية عىل 

الوفاء بالتزاماتها طبقا للمعاهدة. وقد 

حرض هذه األحداث أك} من أربع�ئة 

ل محطة وموظف من مراكز  مشغِّ

الوطنية. البيانات 

واستفاد ما يزيد عىل ألف شخص يف أك} من مائة بلد 

القدرات يف عام  من أربع دورات تعليمية ملبادرة تنمية 

تابعة  لÑ ملحطة  ٢٠١٢ وحده. وتراوح املشاركون بÑ مشغِّ

الوطنية  البيانات  مراكز  الدويل وموظفÑ يف  الرصد  لنظام 

وأُلِقيَت  املد¶.  املجتمع  من  وأعضاء   Ñيçوأكاد  Ñودبلوماسي

التحديات  موضوع  بُعمٍق  تناولَت  املحارضات  من  مجموعة 

تواجه  التي  والعلمية  والتقنية  والقانونية  السياسية 

اإللكرتو¶. للتعلّم  متينة  ة  ;نصَّ واستُكِملَت  املعاهدة، 

وباستخدام نُُهج مبتكرة، كثَّفت اللجنة جهودها بشأن الرتويج 

نت األحداث البارزة،  للمعاهدة ولنظام التحّقق التابع لها. وتضمَّ

االحتفال بالذكرى السنوية الـ١٥ للمنظمة يف فيينا والقراءة 

املرسحية ملرسحية «ريكيافيك» خالل أسبوع االجت�ع الوزاري 

َل  املعقود يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب. وخالل عام ٢٠١٢، ُسجِّ

ارتفاع يف مستوى االهت�م العام باملعاهدة واللجنة. فقد تمَّ 

إحصاء أك} من ٧٠٠ ٢ مقال وإشارة 

بشأن املعاهدة ونظام التحّقق التابع 

لها. وارتفع تواجد اللجنة يف قنوات 

 وسائل التواصل االجت�عي بنسبة 

٤٠ يف املائة. و;ساعدة تلفزيون األمم 

املتحدة، ُوزَِّعت مواد فيديوية عىل 

محطات البّث اإلذاعي والتلفزيو¶ 

يف مختلف أنحاء العا{، يف حÑ جذبت قناة الفيديو الخاصة 

باللجنة عدداً أكرب بشكل ملحوظ من املشاهدين.

وواصلت اللجنة تبسيط أنشطتها وتعزيز أوجه التآزر والكفاءة 

من خالل دعم اإلدارة القا!ة عىل النتائج واملساءلة والرقابة. 

ل تنفيذ املنظمة. وحقق  وقد أدَّى ذلك إىل ارتفاع كبØ يف معدَّ

 Øتثل للمعايç استحداث نظام تخطيط للموارد املؤسسية

ماً كبØاً، ُمَمهِّداً بذلك  املحاسبية الدولية للقطاع العام أيضاً تقدُّ

لبدء العمل به يف الفرتة ٢٠١٣-٢٠١٤.

تبسيط األنشطة وتعزيز أوجه 
التآزر والكفاءة من خالل دعم 

اإلدارة القا´ة عىل النتائج، 
واملساءلة، والرقابة
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نظام الرصد الدولي  • 1

نظام الرصد الدويل هو شبكة عاملية من 
أجهزة االستشعار املخصّصة للكشف عن 
التفجريات النووية احملتملة وتوفري األدلَّة 

عليها. وسيتألف هذا النظام لدى اكتماله 
من 321 حمطة رصد و16 خمترباً للنويدات 

املشعَّة، منشورة يف مجيع أحناء العامل يف 
مواضع حدَّدهتا املعاهدة. ويقع العديد من 

هذه املرافق يف مناطق نائية يصعب الوصول 
إليها، ويطرح ذلك حتدِّيات هندسية 

ولوجستية كربى.

ويستخدم نظام الرصد الدويل تكنولوجيات 
الرصد السيزمي والصوتي املائي ودون 

السمعي )’الشكل املوجي‘( لكشف الطاقة 
املنبعثة من أي انفجار أو من أي حدث يقع 

طبيعياً يف بيئة يف باطن األرض أو حتت 
سطح املاء أو يف الغالف اجلوي.

ويستخدم رصد النويدات املشعَّة أجهزة 
مجع عيِّنات اهلواء جلمع املواد اجلسيمية 
من الغالف اجلوي. ثم تُحلَّل العيِّنات من 

أجل احلصول على أدلَّة على وجود النواتج 
الفيزيائية الناشئة من تفجري نووي واحملمولة 

د حتليُل  عرب الغالف اجلوي. وميكن أن يؤكِّ
احملتوى من النويدات املشعَّة ما إن كان احلدَث 

الذي سجَّلت وقوعَه تكنولوجيات الرصد 
األخرى تفجرياً نووياً حقاً. وجيري تعزيز 

قدرات الرصد يف بعض احملطات بإضافة 
نظم لكشف األشكال املشعَّة من الغازات 
اخلاملة اليت تنتجها التفاعالت النووية.

أبرز األنشطة يف عام 2012

زيادة توافر البيانات يف مرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة، باإلضافة إىل 
تعزيز تغطية رصد الغازات اخلاملة

تعزيز تطوير تكنولوجيا حمطات نظام الرصد الدويل 
تنفيذ عمليات إبدال كربى ملعدّات حمطات نظام الرصد الدويل وتوفري 

الدعم إلنشاء عدة مرافق جديدة لنظام الرصد الدويل  

نظام الرصد الدويل

 ،RN49 حمطة رصد النويدات املشعة
سبيتسبريغن، النرويج، اليت اعتُمد نظامها 

لرصد الغازات اخلاملة يف عام 2012.
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إنشاء املحطات وتركيبها واعت¶دها

إنشاء املحطة هو مصطلح عام يشØ إىل بناء املحطة بدءاً من 

مراحلها األولية وحتى إك�لها. ويشØ الرتكيب عادة إىل جميع 

األع�ل املضطلع بها إىل أن تصبح املحطة جاهزة إلرسال 

البيانات إىل مركز البيانات الدويل. ويشمل ذلك، عىل سبيل 

ات.  املثال، إعداد املوقع وتشييد اإلنشاءات وتركيب املعدَّ

وتنال املحطة االعت�د عندما تفي بجميع املواصفات التقنية، 

;ا فيها متطلّبات توثيق البيانات وبثِّها عرب وصلة مرفق 

االتصاالت العاملي إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا. وعند ذلك 

تُعترب املحطة مرفقا عامال من مرافق نظام الرصد الدويل.

إنشاء نظام الرصد الدويل

ُحوفظ يف عام ٢٠١٢ عىل زخم السعي إىل إك�ل شبكة نظام 

الرصد الدويل. وأُحرز تقّدم كبØ عىل صعيد التكنولوجيات 

األربع كلّها (تكنولوجيات الرصد السيزمي والصو6 املا5 ودون 

ة) برتكيب مرافق  السمعي وتكنولوجيا رصد النويدات املشعَّ

جديدة واالرتقاء بها واعت�دها وبدء تشغيلها.

وُركِّبت يف عام ٢٠١٢ ثالث محطات تابعة لنظام الرصد 

الدويل. وبذلك يكون عدد املحطات املركبة بنهاية العام 

٢٨١ محطة (áثّل ٨٨ يف املائة من الشبكة املتوّخاة يف 

املعاهدة). وتواصل أيضاً تطوير تصميم املحطات يف جميع 

التكنولوجيات، وأّدى ذلك إىل زيادة قدرة املحطات املركبة 

حديثا عىل الكشف.

واعتُمدت أربعة مرافق باعتبارها تفي بكل املقتضيات التقنية 

الصارمة التي تشرتطها اللجنة التحضØية. ووصل إج�يل عدد 

محطات ومختربات نظام الرصد الدويل املعتمدة يف نهاية 

عام ٢٠١٢ إىل ٢٧٤ (áثّل ٨١ يف املائة من الشبكة املتوّخاة يف 

املعاهدة). وكانت الزيادة يف عدد املحطات املعتمدة مصدراً 

لتحسÑ تغطية الشبكة وصمودها. 

وُحلَّت عدة مسائل كانت معلَّقة منذ وقت طويل، م� سمح 

بالبدء يف تركيب عدة محطات تابعة لنظام الرصد الدويل، 

ومنها آخر محطة يف شبكة الرصد الصو6 املا5. وعالوة عىل 

م دعم سيايس من عدة دول مستضيفة ملرافق تابعة  ذلك، قُدِّ

لنظام الرصد الدويل { يكن باستطاعة األمانة امليض قُدما 

بشأنها يف السنوات السابقة. ويف ترشين األول/أكتوبر، وبعد 

فحص شامل للمّربرات التقنية، وردت موافقة اللجنة عىل 

تركيب ثالث محطات يف مواقع بديلة عن املواضع التي كانت 

محّددة يف املعاهدة (واحدة يف االتحاد الرويس والثانية يف 

جنوب أفريقيا والثالثة يف الواليات املتحدة األمريكية). وقد 

أسهم كل هذا التقدم املُحرز يف عام ٢٠١٢ يف تقريب األفق 

املتوقّع إلك�ل شبكة نظام الرصد الدويل. 

وتحقَّق تقّدم كبØ يف عام ٢٠١٢ يف برنامج رصد الغازات الخاملة 

باعت�د أربعة نظم للغازات الخاملة واالرتقاء بأربعة أخرى 

وتركيب ثالثة إضافية. وك� اتّضح عمليا يف ترشين األول/أكتوبر 

٢٠٠٦ وقت إجراء التجربة النووية التي أعلنت عنها جمهورية 

ة للغازات  كوريا الدçقراطية الشعبية، فإنَّ رصد النويدات املشعَّ

الخاملة يؤّدي دوراً جوهريا يف نظام التحقُّق من االمتثال 

للمعاهدة. وبرهن رصد الغازات الخاملة عىل أنه جوهري كذلك 

•  نظام الرصد الدولي  

 أعمال ارتقائية يف احملطة PS9 التابعة لصفيفة احملطات السيزمية الرئيسية، يَلونايف، األقاليم الشمالية الغربية، كندا. الصورة اليمنى: تركيب ألواح مشسية. 
الصورة اليسرى: تركيب حاوية للمعدات. 
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خالل الحادث النووي الذي وقع يف فوكوشي� باليابان. ولذلك   

استمر الرتكيز عىل هذه التكنولوجيا. وبنهاية عام ٢٠١٢، كان قد 

جرى تركيب ٣١ نظاما للغازات الخاملة (áثّل ٧٨ يف املائة من 

ة التابعة  اإلج�يل املخطط) يف محطات رصد النويدات املشعَّ

لنظام الرصد الدويل، اعتُمدت ١٢ منها باعتبارها تفي بكل 

املقتضيات التقنية الصارمة. وتُعزِّز إضافة هذه النظم قدرة نظام 

الرصد الدويل كثØا، وتشكِّل استمرارا للنهج الدينامي تجاه إنشاء 

نظام التحقُّق.

وأخØا، ُعرضت متطلبات اعت�د مخترب الغازات الخاملة 

وعملياته عىل اللجنة وحصلت عىل موافقتها. ويتضمن هذا 

التقنÑ، الذي يوضح عىل وجه الخصوص املتطلبات املتعلقة 

بأدQ نشاط قابل للكشف بالنسبة لتحليل غاز الزينون املُشع، 

املتطلبات اإلدارية والتقنية عىل السواء لتحليل عينات الغازات 

ة التابعة  الخاملة الواردة من محطات رصد النويدات املشعَّ

لنظام الرصد الدويل. وتعتزم األمانة، بعد أن صدرت هذه 

املوافقة من اللجنة، أن ترشع يف عام ٢٠١٣ يف اعت�د تحليل 

 اجلدول 1-  حالة تركيب حمطات نظام الرصد الدويل واعتمادها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2012( 

 نوع حمطة نظام 
الرصد الدويل

حمطات اكتمل تركيبها
العقد قيد قيد التشييد

التفاوض
مل يبدأ العمل 

بشأهنا غري معتمَدةمعتمَدة
424103سيزمية رئيسية

1049403سيزمية مساعدة
101000صوتية مائية
4504011دون مسعية

624554نويدات مشعَّة
2631814521اجملموع

 اجلدول 2-  حالة تركيب ُنُظم رصد الغازات اخلاملة واعتمادها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2012( 

النظم املعتمَدة: 12النظم اليت مت تركيبها: 31العدد اإلمجايل لنظم رصد الغازات اخلاملة: 40

 اجلدول 3-  حالة اعتماد خمتربات النويدات املشعّة 
)31 كانون األول/ديسمرب 2012( 

املختربات املعتمَدة: 11العدد اإلمجايل املختربات: 16

نظام الرصد الدولي  •

حمطة رصد النويدات املشعة RN7، جزيرة ماكاري، أسرتاليا، اليت اعتُمدت يف عام 2012. الصورة اليمنى: حتضري املرشِّح بعد نزعه من جهاز أخذ العينات من اهلواء 
)الصورة اليسرى(. 
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ة التي  عينات الغازات الخاملة يف مختربات النويدات املشعَّ

ة التابعة لنظام  تدعم شبكة محطات رصد النويدات املشعَّ

الرصد الدويل. 

وال تتعلق هذه اإلنجازات بتحقيق زيادات يف تدفق البيانات 

وحسب. فهي تتعلق أيضا بالتطبيق الفعال لتكنولوجيا الرصد 

يف مختلف أنحاء العا{؛ وتتعلق بتحسÑ نوعية معالجة البيانات 

ومنتجات البيانات؛ وتتعلق بتحسÑ نوعية وخربة محلّيل 

يل املحطات. البيانات ومشغِّ

االتفاقات الخاصة ºرافق الرصد

بغية القيام باملهام الوظيفية املتعلقة بإنشاء مرافق نظام 

الرصد الدويل وإدامتها بكفاءة وفعالية، تحتاج اللجنة 

التحضØية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

إىل أن تستفيد استفادة كاملة من الحصانات التي تحق 

لها بصفتها منظمة دولية ;وجب القرار املنشئ لها، وذلك 

;وجب أحكام م�ثلة لتلك التي تنص عليها املعاهدة في� 

يتعلق باملنظمة نفسها. وتبعاً لذلك فإنَّ اتفاقات أو ترتيبات 

املرافق تنّص (مع إجراء تغيØات حيث� يكون مناسباً) عىل 

تطبيق االتفاقية الخاصة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناتها 

عىل أنشطة اللجنة، و/أو تنّص رصاحًة عىل هذه االمتيازات 

والحصانات، ;ا يف ذلك اإلعفاء من الرضائب والرسوم. ويف 

امل�رسة العملية، çكن أن يقتيض ذلك ضمناً من الدولة التي 

تستضيف مرفقا أو أك} من مرافق نظام الرصد الدويل أن 

تعتمد التدابØ الوطنية الالزمة لتحقيق تلك النتيجة.

واللجنة مكلّفة بوضع إجراءات وأساس رسمي للتشغيل 

املؤقت لنظام الرصد الدويل، ;ا يف ذلك أن تربم مع الدول التي 

تستضيف مرافق النظام اتفاقات أو ترتيبات ترمي إىل تنظيم 

أنشطة مثل عمليات مسح املواقع، وأع�ل الرتكيب أو االرتقاء 

وأع�ل االعت�د، وكذلك األنشطة الالحقة لالعت�د. 

ومن بÑ الدول التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل 

البالغ عددها ٨٩ دولًة، وقّعت ٤٣ دولًة عىل اتفاقات أو 

ترتيبات مرافق مع اللجنة، وأصبح ٣٥ اتفاقاً وترتيباً منها ساري 

 املفعول. ويف نهاية عام ٢٠١٢، كانت اللجنة تتفاوض مع 

٢٠ دولًة من الدول الـ٤٦ التي { تربم بعد اتفاق مرافق أو 

ترتيب مرافق. وتبدي الدول اهت�ماً متزايداً بهذا املوضوع، 

ويُؤمل اختتام املفاوضات الجارية يف املستقبل القريب 

واستهالل مفاوضات مع دول أخرى قريباً.

ويف عام ٢٠١٢، واصلت اللجنة وأجهزتها الفرعية االستجابة 

ألهمية إبرام اتفاقات وترتيبات املرافق هذه وتنفيذها بعد ذلك 

عىل الصعيد الوطني. ويسبِّب غياب هذه اآلليات القانونية 

تكاليف كبØة وحاالت تأّخر رئيسية يف استدامة مرافق نظام 

الرصد الدويل املعتمدة، ويؤثّر ذلك سلباً عىل توافر البيانات من 

نظام التحقُّق.

 Montagne des( مونتاني دي بري ،AS33 احملطة السيزمية املساعدة
Pères(، غيانا الفرنسية، اليت اعتُمدت يف عام 2012.

حمطة رصد النويدات املشعة RN44، غرييرو نيغرو، باخا كاليفورنيا، املكسيك: إجراء 
اختبار أداء بالسَّبْر لنظام رصد الغازات اخلاملة، الذي اعتُمد يف عام 2012.

•  نظام الرصد الدولي  
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ما بعد االعت¶د

عقب اعت�د محطة ما وإدماجها يف نظام الرصد الدويل، يكون 

تشغيلها مركَّزا يف نهاية املطاف عىل تقديم بيانات رفيعة النوعية 

إىل مركز البيانات الدويل.

وعقوُد األنشطة الالحقة لالعت�د هي عقود ثابتة التكلفة 

تُربم بÑ اللجنة وبعض مشّغيل املحطات. وتشمل هذه 

العقود عمليات املحطات وعدة أنشطة للصيانة الوقائية. ويف 

عام ٢٠١٢ كان مجموع النفقات املتصلة باألنشطة الالحقة 

لالعت�د ٠٠٠ ٣٦٥ ١٧ دوالر أمريT. ويغطي هذا املبلغ 

النفقات املتصلة باألنشطة الالحقة لالعت�د املنطبقة لعام 

٢٠١٢ لكل املرافق ونظم الغازات الخاملة التي تم اعت�دها 

حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢ والبالغ عددها ١٥٠ مرفقاً 

ة و٥ نظم  ونظاماً، منها ١١ مخترباً معتمداً للنويدات املشعَّ

الخاملة.  للغازات 

وقد نجح مشغلو املحطات يف تكييف إبالغهم الشهري ليوافق 

متطلبات الصيغ املنقحة ملشاريع األدلة التشغيلية الخاصة 

بالنظام الصادرة يف عام ٢٠١١. ويبلَّغ عن تنفيذ األنشطة الالحقة 

لالعت�د يف التقارير الشهرية وتستعرضها األمانة للتحّقق من 

امتثالها لخطط التشغيل والصيانة. وتُصاغ حاليا معايØ موّحدة 

قياسياً الستعراض أداء مشّغيل املحطات وتقييمه. 

وواصلت األمانة التوحيد القيايس للخدمات التي تقدم ;وجب 

عقود األنشطة الالحقة لالعت�د. وطُلب من مشغيل جميع 

م مقرتحات  املحطات املعتمدة حديثا واملحطات القا!ة التي تقدِّ

ميزانية جديدة أن تضع خطط التشغيل والصيانة وفقا للنموذج 

املوحد الجديد. وقُدمت خالل عام ٢٠١٢ خطط تشغيل وصيانة 

لـ٤٠ محطة. 

استدامة األداء

ينطوي إعداد نظام رصد عاملي مؤلف من ٣٣٧ مرفقاً ومستكمل 

بـ٤٠ نظاماً للغازات الخاملة عىل ما يزيد كثØا عىل بناء 

املحطات. فهو يتطلّب اتّباع نهج كّيل من أجل إنشاء واستدامة 

’منظومة من النظم‘ تتسم بالتعقيد وينبغي إنجازها للوفاء 
;تطلّبات التحقُّق من االمتثال للمعاهدة مع ح�ية االستث�رات 

التي قامت بها اللجنة بالفعل. وçكن تحقيق ذلك باختبار 

وتقييم واستدامة ما هو موجود ثم زيادة تحسينه.

وتبدأ دورة عمر شبكة محطات نظام الرصد الدويل من التصميم 

التصّوري والرتكيب وصوال إىل التشغيل واالستدامة. وتشمل 

االستدامة الصيانة عن طريق عمليات االرتقاء واالستبدال 

واإلصالح الالزمة، والتحسينات املستمرة لض�ن الصالحية 

التكنولوجية لقدرات الرصد. وتشمل هذه العملية أيضا مهام 

اإلدارة والتنسيق والدعم لكامل دورة العمر لكل مكّون من 

مكوِّنات املرافق، عىل أن تُؤدَّى تلك املهام بأكرب قدر ممكن من 

الكفاءة والفعالية. وفضال عن ذلك، ومع وصول مرافق نظام 

الرصد الدويل إىل نهاية دورة عمرها، يحتاج األمر إىل التخطيط 

إلبدال معّدات جميع مكّونات كل مرفق وإدارة عملية اإلبدال 

، استمر يف عام ٢٠١٢  تلك وتنفيذها عىل أمثل وجه. ومن ثمَّ

حمطة رصد النويدات املشعة RN60، بيرتوبافلوفسك-كامشاتسكي، االحتاد الروسي: نزع قوارير حفظ الغازات اخلاملة.
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تشغيل ودعم املرافق وعملياتها وأنشطتها. وكُثف العمل خاصة 

في� يتعلق بتعزيز قابلية تشغيل املجاالت الوظيفية املختلفة 

(اللوجستيات والصيانة والهندسة ومرفق االتصاالت العاملي).

ويشمل تحقيق األداء األمثل وتعزيزه أيضا التحسÑ املستمر 

لجودة البيانات وموثوقيتها وصمودها. ومن ثم، ركزت الجهود 

يف عام ٢٠١٢ عىل ض�ن الجودة ومراقبتها، وأنشطة معايرة 

املرافق، وه� أساسيان للتفسØ املوثوق لإلشارات املُكتشفة، 

وتحسÑ تكنولوجيات نظام الرصد الدويل. وتسهم هذه 

األنشطة يف الحفاظ عىل مصداقية نظام الرصد وصالحيته 

التكنولوجية. 

اللوجستيات

يتطلب الدعم الالزم لض�ن أعىل مستويات توافر البيانات من 

مثل هذه الشبكة العاملية من املرافق اتباع نهج شامل بشأن 

اللوجستيات يهدف باستمرار إىل بلوغ املستوى األمثل. ولذلك 

واصلت اللجنة يف عام ٢٠١٢ جهودها وتخصيصها للموارد لزيادة 

استغالل أدوات تكنولوجيا املعلومات من أجل تحليل الدعم 

اللوجستي من خالل النمذجة املستمرة والتحّقق من صالحية 

االفرتاضات املتعلقة باملعدات واملعايØ اللوجستية. ويُستخَدم 

تحليل الدعم اللوجستي للتوصل إىل أكفأ هيكل راهن ومقبل 

لدعم نظام الرصد الدويل.

واستمرت الجهود أيضا يف عام ٢٠١٢ للتحّقق من صالحية 

إدارة األنساق في� يتعلق ;رافق نظام الرصد الدويل 

واستعراض تلك اإلدارة وتحسينها. وتهدف إدارة األنساق إىل 

ض�ن الوصول إىل مستوى للخدمة متوافق مع ما تتطلبه 

املعاهدة ومشاريع أدلة التشغيل الخاصة بنظام الرصد الدويل 

وذلك من خالل الحفاظ عىل حالة األصول املعّقدة بطريقة 

فعالة من حيث التكلفة. ومن ثمَّ فإن معرفة وتتبُّع حالة 

شبكة محطات نظام الرصد الدويل ومكّوناتها الرئيسية وما 

يقرتن بحالتها من معلومات عن االستدامة عىل مدى دورة 

العمر ه� أمران رضوريان للتخطيط الفّعال. ويف نهاية العام، 

كانت قد أُدرجت يف قاعدة بيانات األمانة الفنية البيانات 

األساسية لـ٩٩ يف املائة من املحطات املعتمدة.

وتواصل العمل يف عام ٢٠١٢ لبلوغ املستوى األمثل للتحديد 

املسبق ملواضع معّدات نظام الرصد الدويل ومواده االستهالكية 

وتخزينها 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 الجمرV للمعدات املنقولة إىل مرافق النظام املعتمدة 

ومنها، والت�س الدعم من البلدان املضيفة يف هذه املسألة. ويف 

هذا الصدد، جرى تبسيط إجراءات الشحن الخاصة بكل بلد 

عىل حدة بالتعاون مع عدة بلدان مستضيفة ملرافق نظام الرصد 

الدويل من أجل ض�ن توفØ املعدات واملواد االستهالكية يف 

الوقت املناسب للمحطات.

الصيانة

استمر تقديم الدعم واملساعدة التقنية لعمليات الصيانة يف 

مرافق نظام الرصد الدويل يف جميع أنحاء العا{. وعولجت أك} 

من أربع�ئة مشكلة يف املحطات، وأُجري ما مجموعه ٣٠ زيارًة 

ألغراض الصيانة الوقائية والتصحيحية إىل ٤٢ مرفقاً معتمداً. 

وعىل الخصوص، أحرزت األمانة تقدما يف أكرب عملية إصالح 

وإعادة تشييد ملحطات نظام الرصد الدويل حتى اآلن من حيث 

حمطة الرصد دون السمعي IS47، بوشوف، جنوب أفريقيا.
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االستث�رات املالية، وذلك يف املوقع املشرتك ملحطة الرصد الصو6 

املاHA3 5 (التي تستخدم املساميع املائية) ومحطة الرصد 

دون السمعي IS14 الواقعة يف جزر خوان فØنانديز (شييل)، 

اللتÑ دمره� تسونامي جزئياً يف عام ٢٠١٠. وçوَّل هذا املرشوع 

الذي تبلغ قيمته عدة ماليÑ من الدوالرات، والذي ينطوي عىل 

تحّديات ومخاطر تقنية ضخمة، من خالل آلية áويل من خارج 

ذ مسح دقيق لألع�ق البحرية، وُوقِّع عقد تركيب  امليزانية. ونُفِّ

م، من  محطة HA3 خالل عام ٢٠١٢. ويف ضوء ما أُحرز من تَقدُّ

املتوقّع أن تعود املحطة IS14 إىل التشغيل الكامل خالل النصف 

األول من عام ٢٠١٣. 

وبغية ض�ن القيام بالصيانة الوقائية والتصحيحية ملرافق 

الرصد الدويل دون تأخØ يف األحوال التي يتأثر فيها توافر 

البيانات، واصلت األمانة أيضاً إدارة عقود دعم املعّدات املربمة 

مع الصانعÑ، مع تحسÑ عدد منها استناداً إىل الخربة. وهذه 

العقود مهّمة لض�ن توفØ املساعدة التقنية واستبدال املعّدات 

يف محطات نظام الرصد الدويل يف التوقيت املناسب وبالتكلفة 

املثىل. وأُبرمت يف عام ٢٠١٢ ثالثة عقود لتقديم الدعم لعمليات 

الصيانة لكل تكنولوجيات نظام الرصد الدويل بهدف تقليل 

نفقات سفر موظفي األمانة واإلرساع بتنفيذ اإلصالحات يف مرافق 

نظام الرصد الدويل. 

وواصلت األمانة يف عام ٢٠١٢ تحسÑ معلومات التشغيل 

والصيانة الخاصة بكل محطة عىل حدة إىل املستوى األمثل. 

واستمر صوغ أدلّة التشغيل وغØها من الوثائق التي 

تدعم التشغيل والصيانة لكل محطة عىل حدة يف جميع 

التكنولوجيات. وُوضعت عملية موافقة عامة تشمل هذه 

الوثائق يف إطار إدارة األنساق. 

واستمر الرتكيز أيضاً عىل تطوير القدرات التقنية ملشغيل 

املحطات. و;ا أن مشّغل املحطة هو الكيان األقرب ألي مرفق 

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

املشاكل يف املحطات وكفالة تسويتها دون تأخØ عند وقوعها. 

 Øوحصل مشغلو املحطات عىل تدريب تقني، واستمر توف

التدريب العميل ملشّغيل املحطات املحليÑ خالل الزيارات 

 Ñال يتع Tالتي يقوم بها موظفو األمانة للمحطات، وذلك ل

عىل موظفي األمانة السفر إىل أي محطة مرتÑ ملعالجة 

املشكلة نفسها. والستك�ل الدورات العملية، طوِّرت النميطة 

التدريبية األوىل يف شكل تسجيل فيديو من أجل دورة للتعلم 

اإللكرتو¶. 

ك� أن توليفة التدريبات التقنية والتنسيق املعزز داخل 

األمانة من أجل استعراض عقود األنشطة الالحقة لالعت�د 

وخطط التشغيل والصيانة والتقارير املوجزة الخاصة باملحطات 

مسح يف األعماق البحرية حملطة الرصد املائي الصوتي HA3، أُجري بالقرب من جزيرة روبنسون كروزو )جزر خوان فرنانديز، شيلي( يف تشرين الثاني/نوفمرب عام 
2012 يف إطار العمل على إعادة تأسيس هذه احملطة. مييناً: مشهد ثالثي األبعاد لقاع البحر من زاوية موقع النشر الثالثي الشمايل باجتاه اجلنوب الشرقي. وقد 

عُرضت فيه جمموعات البيانات النهائية املدجمة املستمدة من عملييت املسح املنفذتني يف عامي 2012 و2009، وتُظهر هذه البيانات املشهد حتت املاء حيث ستوضع 
كابالت االتصال واألجهزة الثالثية العناصر للمحطة HA3. ويشري اللون األزرق إىل املياه العميقة )وصوالً إىل ما يقرب من 500 2 مرت(، ويشري اللون الربتقايل إىل أعماق 

تقل عن 500 مرت، وميثل اللون األمحر املياه الضحلة.  يساراً: صورة لغروب الشمس فوق جنوب احمليط اهلادئ التقطت من قارب املسح أثناء القيام بعملية مسح من 
الشرق باجتاه الغرب يف املياه العميقة مشال جزيرة روبنسون كروزو يف بداية النوبة الليلية.

نظام الرصد الدولي  •
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قد آتت أُكلها. وتواصل تحسن قدرات مشغيل املحطات 

خالل عام ٢٠١٢، ;ا يف ذلك ما يتعلق منها باالمتثال ألفضل 

امل�رسات يف إدارة األنساق، وذلك رضوري للوصول باستدامة 

شبكة نظام الرصد الدويل وأداءها إىل املستوى األمثل، وبالتايل 

زيادة التوافر العام للبيانات. 

ات إبدال املعدَّ

تشتمل املرحلة النهائية من دورة عمر معّدات مرافق نظام 

ات  الرصد الدويل عىل إبدال املعّدات والتخلّص من املعدَّ

القدçة. وقد واصلت األمانة إبدال مكوِّنات مرافق النظام عند 

وصولها إىل النهاية املقرَّرة لعمرها التشغييل. وبالنظر إىل أن 

أول اعت�د ملحطات نظام الرصد الدويل حدث يف عام ٢٠٠٠، 

وبالتايل أن شبكة نظام الرصد الدويل تتقّدم يف العمر، تضاعفت 

الجهود خالل عام ٢٠١٢. وقد راعت األمانة ومشّغلو املحطات، 

ات، البيانات الخاصة بدورة العمر  يف معرض إدارة إبدال املعدَّ

باإلضافة إىل تحليل األعطال وتقييم املخاطر لكل محطة عىل 

حدة. وللوصول بإدارة تقادم شبكة نظام الرصد الدويل واملوارد 

املرتبطة بها إىل املستوى األمثل، تواصل إعطاء األولوية إلبدال 

املكوَّنات التي تتميَّز بأعىل املعدالت من األعطال و/أو املخاطر، 

ولألماكن التي çكن أن تتسبب األعطال بها يف حدوث فرتات 

ل إبداُل املكوِّنات التي ثبتت  توقف كبØة. ويف نفس الوقت، أُجِّ

متانتها وموثوقيتها إىل ما بعد بلوغها نهاية عمرها االفرتايض، عند 

اإلمكان، لتحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة.

 Øات عىل قدر كب وانطوت عّدة مشاريع رئيسية إلبدال املعدَّ

من التخطيط واالستث�ر يف عام 2012، وخصوصاً يف املحطات 

 السيزمية الرئيسية PS2 (أسرتاليا)، وPS9 (كندا)، 

وPS28 (الXويج)، وPS45 (أوكرانيا)، ومحطات الرصد دون 

 IS50(جنوب أفريقيا)، و IS47(شييل)، و IS13 السمعي 

وIS52 (اململكة املتحدة)، وIS56 (الواليات املتحدة األمريكية)، 

 RN29و RN28و RN27 ة  ومحطات رصد النويدات املشعَّ

وRN30 (فرنسا). واستُكملت أيضاً عدة مشاريع كربى إلبدال 

 IS53(باالو)، و IS39و ،(ويجXال) PS27 ات، ك� يف املحطة املعدَّ

 HA7 (الواليات املتحدة األمريكية)، واملحطة الصوتية املائية

(الربتغال)، وRN66 (اململكة املتحدة). 

الحلول الهندسية

استمر تنفيذ برنامج الهندسة والتطوير الخاص ;رافق نظام 

الرصد الدويل يف عام ٢٠١٢ من خالل تصميم الحلول والتحّقق 

من صالحيتها وتنفيذها لتحسÑ معدل توافر البيانات ونوعيتها 

ذ هندسة النظم طوال  وفعاليتها من حيث التكلفة وأدائها. وتنفَّ

دورة عمر املحطات. وهي تعتمد عىل تصميم نظم مفتوحة من 

خالل التوحيد القيايس للواجهات البينية ومن خالل التصميم 

النميطي. وتتطلب هندسة النظم تحسÑ النظم وموثوقية 

املعدات، والقابلية للصيانة، والقابلية للدعم اللوجستي، 

والقابلية للتشغيل، والقابلية لالختبار. وتتطلّب هندسة النظم 

 Øأيضاً تعزيز موثوقية نظام الرصد الدويل، من خالل تداب

املعايرة والتيقُّن من البيانات، ك� تتطلّب، أخØا، تطبيقها تطبيقا 

حمطة رصد النويدات املشعة RN30، بور أو فرانسيه، كريغولن )فرنسا(، اليت اعتُمد نظامها لرصد الغازات اخلاملة يف عام 2012.

•  نظام الرصد الدولي  
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شامال وتحسÑ تصميم املحطات إىل املستوى األمثل ;ا يتوافق 

مع معالجة البيانات من جانب مركز البيانات الدويل. وركّزت 

الجهود املبذولة خالل عام ٢٠١٢ عىل تحسÑ جودة البيانات 

وموثوقيتها وصمودها. 

وأّدى التحليل املتواصل لألسباب الجذرية ألعطال املحطات إىل 

املزيد من املدخالت القيِّمة بشأن تحسÑ تكنولوجيا مكوِّنات 

مرافق نظام الرصد الدويل. ومن ثّم واصلت األمانة خالل عام 

٢٠١٢ الرتكيز عىل الحلول الخاصة بالطاقة الكهربائية والتأريض 

والح�ية من الصواعق، وتقنيات التربيد ألجهزة الكشف يف 

 Ñة. وتُسهم هذه املبادرات يف تحس محطات النويدات املشعَّ

موثوقية مرافق نظام الرصد الدويل وصموده. وهي بهذا تعزز 

أيضاً من أداء الشبكة وتُسهم يف إطالة فرتة صالحية املحطات. 

وأُجريت تحسينات أيضاً عىل قدرات الكشف يف املحطات من 

خالل إدخال تكنولوجيات جديدة والتحّقق منها، مثل استخدام 

أجهزة القياس السيزمية العريضة النطاق الهجينة يف الصفائف 

السيزمية، ومن خالل اختبار حلول جديدة لخفض ’أثر الذاكرة‘ 

يف أجهزة كشف بيتا-غاما يف محطات الغازات الخاملة.

وانصبَّ الكثØ من الرتكيز خالل عام ٢٠١٢ عىل التيقُّن من 

البيانات يف مرافق نظام الرصد الدويل. ورُقِّيت نظم األمن املادي 

يف عدة محطات، يف حÑ ُعزز برنامج صالحية املعدات للتشغيل 

التابع لألمانة من أجل تحسÑ رصد التحّقق من البيانات يف 

املرافق. وçُثل نظام صالحية املعدات للتشغيل أداة أساسية 

لدعم تحليل االتجاهات بهدف اتخاذ إجراءات وقائية فّعالة يف 

املرافق. وبدأت أيضاً االستعدادات لوضع 2يطة مرافق مفاتيح 

عمومية لربامجيات املحطات للمساهمة يف اسرتاتيجية األمانة 

بشأن ض�ن موثوقية بيانات نظام الرصد الدويل. 

وكان يُجرى بصفة مستمرة استعراض وتقييم وتحسÑ العمليات 

الهندسية املعتَمدة رسمياً. وأحرزت األمانة تقدما يف إعداد 

الرسومات التقنية، فضال عن تطوير نظام موّحد قياسياً لتحليل 

أعطال محطات نظام الرصد الدويل وإنشاء سجل للمخاطر 

التقنية. ويشّكل هذا السجل أساساً تقنياً رئيسياً لتخطيط أنشطة 

اتها. تحسÑ املحطات وإبدال معدَّ

واعرتافاً بأن إرشاك مشغيل املحطات يف تطوير التكنولوجيا 

رضوري لتبادل املعارف وتنمية القدرات واالستدامة الطويلة 

األجل للمحطات، واصل املوقع الشبT للهندسة والتطوير 

الذي أُطلق يف عام ٢٠١١ إتاحة الوصول إىل الوثائق واملشاريع 

واملنتجات الهندسية. 

الشبكة السيزمية املساعدة

ظلت مسألة تشغيل محطات الرصد السيزمي املساعدة 

واستدامتها يف األجل الطويل تجتذب اهت�م اللجنة وهيئاتها 

الفرعية يف عام ٢٠١٢. وتقيض املعاهدة بأن التكاليف العادية 

 لتشغيل محطات الرصد السيزمي املساعدة وصيانتها، 

 ،AS82 تركيب جهاز لقياس اهلزات يف احملطة السيزمية املساعدة
كريوف، االحتاد الروسي، اليت اعتُمدت يف عام 2012.

 اختبار إعادة االعتماد يف حمطة الرصد دون السمعي IS56، نيوبورت، واشنطن، 
الواليات املتحدة األمريكية.

نظام الرصد الدولي  •
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;ا يشمل تكاليف األمن املادي، هي مسؤولية الدول املضيفة 

لتلك املحطات. غØ أن امل�رسة أظهرت ;رور السنÑ أن ذلك 

يشكل تحديا كبØا ملحطات نظام الرصد الدويل السيزمية 

املساعدة التي توجد يف بلدان نامية وال تنتمي إىل ’شبكات أم‘.

ولذلك واصلت اللجنة تشجيع البلدان التي تستضيف محطات 

رصد سيزمي مساعدة تعا¶ من أوجه قصور يف التصميم أو 

مشاكل متعلقة بتقادم املعّدات عىل استعراض قدرتها عىل سداد 

تكاليف االرتقاء ;حطاتها واستدامتها. غØ أن الحصول عىل 

املستوى املناسب من الدعم التقني واملايل ال يزال يشكل تحّدياً 

لعّدة بلدان مضيفة.

ويف هذا الصدد، واصل االتحاد األوروC، من خالل إجراء 

مشرتك، تقديم دعم مفيد الستدامة محطات الرصد السيزمي 

املساعدة التابعة لنظام الرصد الدويل التي ال تنتمي إىل 

شبكات أُّم وتستضيفها بلدان نامية أو بلدان áّر ;رحلة 

انتقالية. وتشمل هذه املبادرة اتخاذ إجراءات إلعادة املحطات 

إىل حالة التشغيل. واستُهلت مناقشات مع بلدان أخرى 

تشتمل شبكاتها األم عىل عدة محطات سيزمية مساعدة تابعة 

لنظام الرصد الدويل بغية وضع ترتيبات م�ثلة. ويف هذا 

الصدد، قدمت الواليات املتحدة األمريكية تربعا لعامي ٢٠١٢ 

و٢٠١٣ من أجل تحسÑ عدد من محطات الرصد السيزمي 

املساعدة التي تنتمي للشبكات األم العاملية واملحطات 

الكائنة لديها. وبشكل عام أَمكن، نتيجة ملوارد الدعم الطوعي 

وأوجه التآزر هذه، دعم عرشين من محطات الرصد السيزمي 

املساعدة من خالل هذه الربامج يف عام ٢٠١٢. 

 Cوقد طرحت الجهود املشرتكة للبلدان املضيفة واالتحاد األورو

والواليات املتحدة األمريكية ومشغيل املحطات واألمانة Jارها. 

ونتيجة لذلك، واصلت معّدالت توافر بيانات محطات الرصد 

السيزمي املساعدة ارتفاعها املطرد.

ض�ن النوعية

عالوة عىل تحسÑ أداء محطات نظام الرصد الدويل، تويل األمانة 

اهت�ما كبØا لض�ن موثوقية شبكة النظام، ولذلك بقيت 

نوعية البيانات محط االهت�م خالل ٢٠١٢. واستمرت عىل وجه 

الخصوص أنشطة املعايرة. وتؤدي املعايرة دورا جوهريا يف نظام 

التحّقق، ألنها تحدد وترصد، من خالل القياس أو املقارنة ;عيار 

، البارامرتات الالزمة لتفسØ اإلشارات التي تسّجلها مرافق  َّÑمع

النظام تفسØاً سلي�ً. وأُجريت معايرة لكامل نطاق الرتددات 

يف املزيد من املحطات السيزمية الرئيسية خالل عام ٢٠١٢، 

بحيث وصل إج�يل عدد املحطات السيزمية الرئيسية املعايَرة 

إىل ١١٣ بنهاية العام. وطور مفهوم املعايرة وتقنيات التحّقق يف 

املوقع بالنسبة ملحطات الرصد دون السمعي بدعم من الواليات 

 Cيّرست تربعات االتحاد األورو Ñاملتحدة األمريكية، يف ح

املقدمة من خالل اإلجراء املشرتك الرابع تطوير مراقبة نوعية 

خمترب رصد النويدات املشعة RL9، مركز شوريق لألحباث النووية، يافين، إسرائيل، الذي اعتُمد يف عام 2012. الصورة اليمنى: عينة نظام الرصد الدويل املأخوذة من 
نظام RASA لرصد الغازات اخلاملة يف معرض لّفها وضغطها على شكل قرص أسطواني قبل حتليلها وقياسها طيفيّاً. الصورة اليسرى: صورة ملخترب من الداخل يظهر 

فيها نظام كشف الغازات اخلاملة )يف خلفية الصورة( وخزانة حتتوي على أجهزة إلكرتونية للكشف وجهاز حاسوب.

•  نظام الرصد الدولي  
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البيانات دون السمعية. وتحسن أيضا توّجه أجهزة االستشعار 

يف أربع محطات تابعة لنظام الرصد الدويل، وكذلك معايرة نظم 

الغازات الخاملة. 

وأُحرز مزيد من التقدم يف مقارنة تحليل العينات بÑ مختربات 

ة التابعة لنظام الرصد الدويل. ويهدف هذا  النويدات املشعَّ

النشاط إىل التحّقق من نوعية النتائج التحليلية توطئة إلدماجها 

يف برنامج ض�ن نوعية املختربات. وشارك يف áرين مقارنة 

تحليل العينات خالل عام ٢٠١١ جميع املختربات املعتمدة 

ويبلغ عددها ١١، باإلضافة إىل املختربات غØ املعتمدة الخمسة. 

وللمرة األوىل، اشتمل التمرين عىل عينات حقيقية من املحطات 

التابعة لنظام الرصد الدويل ُجّمعت عقب األحداث غØ املتوقعة 

التي حدثت يف محطة فوكوشي� للقوى النووية. وأُرسلت عينات 

تحتوي عىل نويدات انطلقت يف حادث فوكوشي� إىل مختربات 

ة التابعة لنظام الرصد الدويل من أجل التمرين.  النويدات املشعَّ

وحدد جميع املشاركÑ، باستثناء واحد، بنجاح جميع النويدات 

 Ñالرئيسية، ولوحظ بشكل عام اتساقا مرتفعا، ليس فقط ب

نتائج املعامل وإ2ا أيضا بÑ نتائج املعامل ونتائج مركز البيانات 

الدويل. ويف إطار الربنامج املستمر لض�ن النوعية، نُظم الربنامج 

ة التابعة لنظام الرصد  السنوي العادي ملختربات النويدات املشعَّ

الدويل ملقارنة تحليل العينات (áرين اختبار الكفاءة لعام ٢٠١٢) 

وبدأ تحليل النتائج. 

استمرار التحّسن يف توافر البيانات

ساهمت األنشطة املذكورة يف زيادة التوافر العام لبيانات 

محطات نظام الرصد الدويل املعتمدة يف عام ٢٠١٢، وقد أظهر 

ذلك التوافر اتجاهاً إيجابياً مستدçا منذ عام ٢٠٠٩ صوب بلوغ 

املستوى املطلوب يف دليل التشغيل. وتم عىل مدى السنوات 

األربع املاضية، بالتعاون مع الدول املضيفة ملرافق نظام الرصد 

الدويل ومع املشغلÑ املحليÑ، تحقيق زيادة كبØة يف توافر 

البيانات. وبذلك أدت األنشطة التي اضطُلع بها يف السنوات 

األخØة يف شبكة مرافق النظام، املتنامية دا!اً ولكن املتقّدمة يف 

العمر، ال إىل تخفيف آثار التقادم يف الشبكة فحسب بل أيضا إىل 

عكس االتجاه التناقيص يف توافر البيانات الذي لوحظ يف املايض.

نظام الرصد الدولي  •
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حمطة الرصد السيزمي
اهلدف من الرصد السيزمي هو كشف 

التفجريات النووية يف باطن األرض 
وحتديد مواقعها. فالزالزل وغريها من 

األحداث الطبيعية، وكذلك األحداث 
ذات املنشأ البشري، توّلد نوعني 

رئيسيني من املوجات السيزمية مها 
املوجات الداخلية واملوجات السطحية. 

واملوجات الداخلية أسرع وتنتقل عرب 
باطن األرض، يف حني أنَّ املوجات 
السطحية أبطأ وتنتقل على سطح 

األرض. ويُنظر عند التحليل يف نوعي 
املوجات كليهما، بغية مجع معلومات 

حمدّدة عن حدث معيّن.

والتكنولوجيا السيزمية بالغة الكفاءة يف 
كشف أيِّ تفجري نووي يُشتبه يف وقوعه، 

ألنَّ املوجات السيزمية تنتقل سريعاً 
وميكن تسجيلها يف غضون دقائق بعد 
ر البيانات الواردة  وقوع احلدث. وتوفِّ

من حمطات الرصد السيزمي التابعة 
لنظام الرصد الدويل معلومات عن 

مكان التفجري النووي اجلويف املشتبه يف 
وقوعه، وتساعد على حتديد املنطقة 

اليت ينبغي أن يُجرى فيها تفتيش 
موقعي.

وتتأّلف حمطة الرصد السيزمي 
التابعة لنظام الرصد الدويل عادة من 
ثالثة أجزاء أساسية: مقياس سيزمي 

لقياس احلركة األرضية، ونظام 
تسجيل يسجّل البيانات رقمياً ومزوّد 

خبامت توقييت دقيق، ووصلة رابطة 
بنظام اتصاالت.

ويف شبكات الرصد السيزمي 
الرئيسية واملساعدة، يوجد نوعان من 

حمطات الرصد السيزمي: احملطات 
الصفائف.  املكوِّنات وحمطات  الثالثية 

الرئيسية  السيزمية  الشبكة  وتتألف 
يف معظمها من حمطات صفائف 

)30 حمطة من أصل 50 حمطة(، 
يف حني تتألف الشبكة السيزمية 

املساعدة يف معظمها من حمطات 
ثالثية املكوِّنات )112 حمطة من أصل 

120 حمطة(.

وتسجل احملطة الثالثية املكوِّنات 
احلركة األرضية العريضة النطاق 

يف ثالثة اجتاهات متعامدة. وعموما 
تتألف حمطة الرصد السيزمي 
الصفيفية التابعة لنظام الرصد 

الدويل من عدّة أجهزة لقياس 
االهتزازات القصرية الفرتة وأجهزة 

ثالثية املكوِّنات عريضة النطاق.

وترسِل احملطات السيزمية الرئيسية 
بيانات مستمرة يف الوقت شبه 

احلقيقي إىل مركز البيانات الدويل. 
ر  أما احملطات السيزمية املساعدة فتوفِّ
البيانات عندما يطلبها مركز البيانات 

الدويل.

•  نظام الرصد الدولي  

مالمح تكنولوجيات الرصد

170حمطًة – 50 حمطًة رئيسيًة 
  و120 حمطًة مساعدة –  يف 76 بلدًا 

  حول العامل
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حمطة الرصد 
دون السمعي

تُسمَّى املوجات الصوتية ذات الرتدّدات 
املنخفضة للغاية الواقعة دون نطاق 
الرتدّدات املسموعة لألذن البشرية 

موجات دون مسعية. وتنتُج املوجات 
دون السمعية عن جمموعة متنوّعة من 

املصادر الطبيعية والبشرية. وميكن 
أن تولِّد االنفجارات النووية يف الغالف 

اجلوي واالنفجارات النووية اجلوفية 
القريبة من سطح األرض موجات دون 
مسعية ميكن أن تكشفها شبكة الرصد 

دون السمعي التابعة لنظام الرصد 
الدويل.

وتُسبِّب املوجات دون السمعية تغيّرات 
ضئيلة يف الضغط اجلوي تُقاس 

مبقاييس الضغط اجلوي الدقيقة. 

ويُمكن للموجات دون السمعية أن 
تقطع مسافات طويلة مع القليل من 

التبدد، وهذا هو السبب يف أنّ الرصد 
دون السمعي تقنية مفيدة لكشف 

التفجريات النووية يف الغالف اجلوي 
وحتديد مواقعها. وإضافًة إىل ذلك، 
ومبا أن التفجريات النووية اجلوفية 

تولِّد أيضاً موجات دون مسعية، فإنَّ 
اجلمع بني استخدام التكنولوجيا دون 
السمعية والتكنولوجيا السيزمية يعزّز 

قدرة نظام الرصد الدويل على استبانة 
التجارب اجلوفية احملتملة.

ورغم أن احملطات دون السمعية 
التابعة لنظام الرصد الدويل توجد 

يف جمموعة واسعة التنوّع من البيئات 
املمتدة من الغابات االستوائية املطرية 
إىل اجلزر النائية اليت جتتاحها الرياح 

واجلروف اجلليدية القطبية فإنَّ املوقع 

املثايل لنشر هذه احملطات هو داخل 
الغابات الكثيفة، حيث تكون حممية من 
الرياح السائدة، أو يف موقع يوجد فيه 

أقل قدر ممكن من الضوضاء اخللفية، 
وذلك من أجل حتسني استقبال 

اإلشارات.

ويف العادة، تستخدم حمطة )أو 
صفيفة( الرصد دون السمعي التابعة 

لنظام الرصد الدويل عدّة عناصر 
من الصفائف دون السمعية املرّتبة يف 

أمناط هندسية شّتى وحمطة لألرصاد 
اجلوية ونظاماً للحدّ من ضوضاء 

الرياح ومرفقاً مركزيا ملعاجلة البيانات 
ونظام اتصاالت لبث البيانات.

نظام الرصد الدولي  •

60 حمطًة يف 34 بلدًا حول العامل
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حمطة الرصد 
الصوتي املائي

تولِّد التفجريات النووية اليت جترى 
حتت سطح املاء أو يف اجلو بالقرب 

من سطح احمليط أو يف باطن األرض 
بالقرب من سواحل احمليطات، موجات 
صوتية ميكن أن تكشفها شبكة الرصد 

الصوتي املائي.

ويشمل الرصد الصوتي املائي تسجيل 
اإلشارات اليت تدل على تغريات يف 

ضغط املاء تنتجها املوجات الصوتية يف 
املاء. ونظرا لكفاءة انتقال الصوت يف 
املاء، ميكن الكشف بسهولة حتى عن 

اإلشارات الصغرية نسبيا على مسافات 

طويلة جداً. ومن ثم تكفي 11 حمطة 
لرصد معظم مساحات احمليطات.

وهناك نوعان من حمطات الرصد 
الصوتي املائي: حمطات املسماع 
ور  الغائص يف املاء وحمطات الطَّ

الثالثي املقامة على اجلزر أو السواحل. 
وحمطات املسماع املائي، اليت تشتمل 
على منشآت كائنة حتت سطح املاء، 
هي من أصعب حمطات الرصد بناء 

وأكثرها كلفة. فهذه املنشآت جيب أن 
تصمّم حبيث تؤدّي وظيفتها يف بيئات 
مناوئة إىل أقصى حدّ، وهي معرّضة 

لدرجات احلرارة القريبة من نقطة 
التجمد والضغوط اهلائلة والتآكل بفعل 

امللوحة.

ونشر األجزاء املغمورة من حمطة 
املسماع املائي، أي وضع املساميع املائية 

ومدّ الكبالت، هو عملية معّقدة. فهو 
يتطلب استئجار سفن والقيام بأعمال 

واسعة النطاق حتت املاء واستخدام 
مواد ومعدّات مصمّمة خصيصاً هلذه 

األغراض.

•  نظام الرصد الدولي  

11 حمطًة – 6 حمطات مساميع مائية مغمورة، و5 حمطات T 5 على اليابسة –  
 يف 8 بلدان حول العامل
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حمطة رصد جسيمات 
النويدات املشعّة

تكنولوجيا رصد النويدات املشعَّة 
مكمِّلة لتكنولوجيات الشكل املوجي 
الثالث املستخدمة يف نظام التحّقق 

من االمتثال للمعاهدة. وهذه هي 
التكنولوجيا الوحيدة القادرة على 

تأكيد ما إن كان االنفجار الذي 
ُكشف ومّت حتديد مكانه بواسطة 

تكنولوجيات الشكل املوجي يدّل على 
جتربة نووية. وتوّفر هذه التكنولوجيا 

وسيلًة الستبانة ’الدليل الواضح‘ 
الذي يدّل وجوده على احتمال حدوث 

للمعاهدة. انتهاك 

وتكشف حمطات رصد النويدات املشعَّة 
جُسيمات النويدات املشعَّة املوجودة يف 

اهلواء. وحتتوي كل حمطة على جهاز 
ألخذ عيّنات اهلواء ومعدّات للكشف 

وحواسيب وجتهيزات اتصاالت. ويف 
جهاز أخذ عيّنات اهلواء، يُجبَر اهلواء 
على املرور من خالل مرشِّح حيتفظ 

مبعظم اجلزيئات اليت تصل إليه. 
وتُفحص املرشِّحات املستخدمة وتُرسل 

أطياف أشعة غاما الناجتة من هذا 
الفحص إىل مركز البيانات الدويل يف 

فيينا لتحليلها.

نظام كشف الغازات 
اخلاملة

 تشرتط املعاهدة أن تكون لدى
40 حمطة من حمطات جسيمات 

 النويدات املشعَّة البالغ عددها 
80 حمطة قدرة إضافية، عند بدء 
سريان املعاهدة، على الكشف عن 
األشكال املشعَّة لغازات خاملة مثل 

الزينون واألرغون. ولذلك استُحدثت 

نظم كشف خاصة، وجيري نشرها 
واختبارها يف شبكة رصد النويدات 

املشعَّة، قبل إدماجها يف إطار 
العمليات الروتينية. وتعزِّز إضافة 

هذه النظم قدرة نظام الرصد الدويل، 
ل استمرارا لنهج األخذ بأحدث  وتشكَّ
التكنولوجيات يف إنشاء نظام التحّقق.

وترجع تسمية هذه الغازات ’غازات 
خاملة‘ إىل أن هذه العناصر الكيميائية 
هامدة ونادراً ما تتفاعل مع غريها من 
العناصر. وللغازات اخلاملة، مثلها مثل 
العناصر األخرى، عدة نظائر متنوّعة 

موجودة يف الطبيعة، وبعضها غري 
مستقر وتصدر منه إشعاعات. وهناك 
أيضا نظائر مشعَّة للغازات اخلاملة ال 
توجد يف الطبيعة ولكن ميكن أن تنتج 
من التفاعالت النووية فقط. وتكتسي 

أربعة نظائر لغاز الزينون اخلامل، 
حبكم خواصها النووية، أمهية خاصة 

نظام الرصد الدولي  •

حمطًة و16 خمتربًا يف 41 بلدًا حول العامل، ولدى40 من هذه احملطات   80
  قدرات إضافية لكشف الغازات اخلاملة 
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يف كشف التفجريات النووية. فالزينون 
املشعّ الصادر من تفجري نووي جوفي 
مُحكم االحتواء ميكن أن يتسرّب من 
خالل طبقات الصخور وينطلق إىل 

الغالف اجلوي ويُكشف الحقاً على بُعد 
آالف الكيلومرتات. )انظر أيضا مركز 

البيانات الدويل: "التجربة الدولية 
اخلاصة بالغازات اخلاملة".(

وتعمل كل نظم كشف الغازات اخلاملة 
التابعة لنظام الرصد الدويل بطريقة 

متشاهبة. فيُضخّ اهلواء يف جهاز تنقية 
حيتوي على الفحم النباتي، حيث يُعزل 

الزينون. وتُزال ملوِّثات من خمتلف 
األنواع، مثل الغبار وخبار املاء والعناصر 

الكيميائية األخرى. وحيتوي اهلواء 
زات أعلى  الناتج من ذلك على تركُّ

درجة من الزينون بشكليه املستقر وغري 

املستقر )أي املشعّ( على السواء. ويُقاس 
النشاط اإلشعاعي للزينون املعزول 

واملرّكز، ويُرسل الطيف الناتج إىل مركز 
البيانات الدويل للمزيد من التحليل.

 خمترب النويدات 
املشعّة

يدعم ستة عشر خمترباً للنويدات 
املشعَّة، يقع كل منها يف بلد خمتلف، 

شبكة حمطات رصد النويدات املشعَّة 
التابعة لنظام الرصد الدويل. وتقوم 

هذه املختربات بدور هام يف تأكيد 
صحة النتائج الواردة من حمطات 

النظام، وخصوصا تأكيد وجود 
منتجات االنشطار و/أو منتجات 

التنشيط اليت ميكن أن تدّل على جتربة 

نووية. وهي تسهم، عالوة على ذلك، 
يف مراقبة نوعية القياسات اليت تتم يف 
احملطات وتقييم أداء الشبكة عن طريق 

التحليل املنتظم للعيّنات الروتينية 
الواردة من مجيع حمطات نظام الرصد 
الدويل املعتمدة. وتقوم هذه املختربات 

العاملية املستوى بتحليل أنواع أخرى 
من العيّنات الواردة من األمانة، مثل 
العيّنات اليت تُجمع أثناء مسح موقع 

حمطة أو اعتمادها.

وتُعتمد خمتربات النويدات املشعَّة وفق 
شروط صارمة بشأن حتليل أطياف 
ر عملية االعتماد  أشعة غاما. وتوفِّ

تأكيدا بأنَّ النتائج اليت يقدمها املخترب 
دقيقة وصحيحة. وتشارك هذه 

املختربات أيضاً يف التمارين السنوية 
الختبار الكفاءة اليت تنّظمها األمانة.

•  نظام الرصد الدولي  
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EUME

IS-702@66EEUTW3A@7E
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 السواتل واحملاور الساتلية التابعة 
ملرفق االتصاالت العاملي.

االتصاالت العالمية  •

  

GE23@172ESES4@338ESatMex5@243ENSS9@183E

SPA
SBY

SAE

AOR

NPACNAM

EIK

IORPOR 

EUME

IS-702@66EEUTW3A@7E

اهلدف من مرفق االتصاالت العاملي هو نقل 
البيانات اخلام يف الوقت شبه احلقيقي من 

مرافق نظام الرصد الدويل البالغ عددها 
337 مرفقا إىل مركز البيانات الدويل يف 
فيينا ملعاجلتها وحتليلها. ويهدف املرفق 

أيضا إىل توزيع البيانات احمللَّلة والتقارير 
ذات الصلة بالتحّقق من االمتثال للمعاهدة 

على الدول املوّقعة. وتستخدَم توقيعات 
ومفاتيح رقمية للتيقن من أن البيانات 

املنقولة صحيحة ومل يُعبث هبا. ويتزايد 
استخدام املرافق من قِبَل األمانة الفنية 

املؤقتة ومشّغلي احملطات كوسيلة اتصال 
لرصد ومراقبة حمطات نظام الرصد 

الدويل عن بُعد. 

وباستخدام توليفة من وصالت االتصاالت 
الساتلية واألرضية، تسمح هذه الشبكة 

العاملية ملرافق نظام الرصد الدويل والدول 
يف مجيع مناطق العامل بتبادل البيانات مع 
اللجنة التحضريية للمنظمة. واملطلوب من 

مرفق االتصاالت العاملي هو أن يعمل بتوافر 
قدره 99.5 يف املائة فيما خيص وصالت 

االتصاالت الساتلية و99.95 يف املائة فيما 
خيص وصالت االتصاالت األرضية، وأن يوفر 

البيانات من املرسل إىل املستقبل يف غضون 
ثوان. وقد بدأ التشغيل املؤقت للجيل األول 

من مرفق االتصاالت العاملي يف منتصف عام 
1999. ويف عام 2007 بدأ تشغيل اجليل 

الثاني املستخدم حاليا بواسطة متعاقد جديد.

أبرز األنشطة يف عام 2012

مواصلة التحسن يف توافر مرفق االتصاالت العاملي، مع إبقاء التوافر املعدَّل 
العام أعلى من 99.6 يف املائة باستمرار

زيادة السعة الساتلية ملرفق االتصاالت العاملي يف مخس مناطق ساتلية 
الستيعاب ارتفاع أحجام البيانات 

زيادة عرض النطاق الرتددي اجملمّع لإلنرتنت لدى األمانة

 

االتصاالت العاملية
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•  االتصاالت العالمية  

تكنولوجيا مرفق االتصاالت العاملي

çكن ملرافق نظام الرصد الدويل والدول املوقّعة، يف جميع 

أنحاء العا{ ما عدا األماكن القريبة من املناطق القطبية، تبادل 

البيانات عن طريق محطاتها األرضية املحلية املزوَّدة بفتحة 

طرفية صغØة جدا من خالل واحد من ستة سواتل ذات مدار 

ه السواتل البيانات املرسلة إىل  ثابت بالنسبة إىل األرض. وتوجِّ

محاور اتصاالت عىل األرض، ثمَّ تُرسل البيانات إىل مركز البيانات 

الدويل بواسطة وصالت أرضية.

وتَستخِدم شبكة خصوصية افرتاضية شبكات االتصاالت القا!ة 

إلجراء عمليات إرسال البيانات الخصوصية. وتستخدم معظم 

الشبكات الخصوصية االفرتاضية ملرفق االتصاالت العاملي البنية 

عة من  التحتية العمومية األساسية لإلنرتنت مع مجموعة متنوِّ

صة لدعم االتصاالت الخصوصية واآلمنة.  الربوتوكوالت املتخصِّ

دة بفتحة طرفية  ويف األحوال التي تكون فيها املحطات املزوَّ

صغØة جدا غØ مستخَدمة أو غØ عاملة بعد، توفِّر الشبكات 

الخصوصية االفرتاضية وسيلة اتصال بديلة. وتُستخدم الشبكات 

الخصوصية االفرتاضية أيضاً يف بعض املواقع لتوفØ وصلة 

دة  داعمة لالتصاالت يف حالة إخفاق وصلة املحطات املزوَّ

بفتحة طرفية صغØة جدا. وبالنسبة ملراكز البيانات الوطنية 

التي áتلك بنية إنرتنت تحتية صالحة لالستخدام، يُوىص بتلقي 

البيانات واملنتجات من مركز البيانات الدويل عن طريق شبكة 

افرتاضية.  خصوصية 

ويف نهاية عام ٢٠١٢، كان مرفق االتصاالت العاملي يشمل 

دة بفتحة طرفية صغØة جدا،  ٢١٥ محطة من املحطات املزوَّ

و٣٢ وصلة قا!ة بذاتها من وصالت الشبكات الخصوصية 

االفرتاضية، و٢٢ محطة من املحطات املزّودة بفتحة طرفية 

صغØة جدا مزّودة بوصلة احتياطية للشبكات الخصوصية 

االفرتاضية، وخمس شبكات فرعية مستقلة قا!ة عىل وصالت 

أرضية تستخدم تقنية التحويل املتعّدد الربوتوكوالت للبيانات، 

ووصلة أرضية واحدة تستخدم هذه التقنية نفسها مخّصصة 

ملحطات الواليات املتحدة املوجودة يف القارة القطبية 

عات هوائيات االتصاالت  الجنوبية، وأربع محطات مجمَّ

الساتلية (اثنتان يف الXويج واثنتان يف الواليات املتحدة 

األمريكية)، وستة سواتل ذات مدار ثابت بالنسبة إىل األرض، 

ومركزاً واحداً لعمليات الشبكات يف مØيالند، الواليات املتحدة 

األمريكية، ومكتباً واحداً إلدارة الخدمات يف فيينا. ويدير 

نات متعاقد مرفق االتصاالت العاملي. وتغطي  كل هذه املكوِّ

السواتل مناطق املحيط الهادئ، وش�ل املحيط الهادئ 

(اليابان)، وأمريكا الش�لية والوسطى، واملحيط األطليس، 

وأوروبا والرشق األوسط، واملحيط الهندي. 

توسيع االتصاالت العاملية

يف عام ٢٠١٠، زيدت سعة االتصاالت الساتلية واألرضية يف 

كٍل من مناطق املحيط الهادئ، وأمريكا الش�لية والوسطى، 

وأوروبا والرشق األوسط. ويف عام ٢٠١٢ ارتُقي بالقدرات 

الساتلية يف منطقتي املحيط األطليس واملحيط الهندي. وقد 

دفع عىل هذه الزيادات ازدياد كميات البيانات الواردة من 

محطات نظام الرصد الدويل التي تم االرتقاء بها وازدياد 

عدد مراكز البيانات الوطنية الناشطة التي تطلب بيانات 

من محطات نظام الرصد الدويل ومنتجات من مركز البيانات 

دة  ن هذه السعة اإلضافية قدرة املحطات املزوَّ الدويل. وتُحسِّ

بفتحة طرفية صغØة جدا التابعة ملرفق االتصاالت العاملي عىل 

نقل هذه البيانات واملنتجات.

هوائي يف حمطة 
البث الساتلي يف 
ساوثبريي )والية 

كونيكتيكت، الواليات 
املتحدة األمريكية(، 

وهي إحدى حمطات 
البث الساتلي اليت 

تقدم اخلدمات 
ملرفق االتصاالت 

العاملي.
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توافر مرفق االتصاالت العاملي يف عام 2012. يُقصد بالتوافر الفعلي مدة االشتغال 
اخلام لوصالت املرفق، بينما يُقصد بالتوافر املعدَّل مدة االشتغال احملسوبة باستبعاد فرتات 

التعّطل اليت ال يكون متعهد املرفق مسؤوال عنها – ومن األمثلة على ذلك حاالت انقطاع التيار 
الكهربائي احمللي وحاالت التعّطل بسبب أعمال الصيانة أو التشييد يف احملطة. وكان كال 

البارامرتين أعلى يف عام 2012 مما كانا عليه يف عام 2011، إذ جتاوزت نسبة التوافر املعدَّل 
99.6 يف املائة للعام بأكمله.

االتصاالت العالمية  •

وأضيفت وصلة إنرتنت احتياطية ملواقع خمس محطات مزّودة 

بفتحة طرفية صغØة جدا لتحسÑ موثوقية االتصاالت. وُحوِّل 

موقعان ملحطات نظام الرصد الدويل من التيار الكهربا5 املرتدد 

 Øإىل التيار املستمر لتفادي االعت�د عىل مصادر الطاقة التجارية غ

املستقرة. وتتمثل التأثØات العامة الطويلة املدى لهذه التدابØ يف 

توسيع قدرة الشبكة عىل نقل البيانات، باإلضافة إىل إدخال املزيد 

من التحسينات عىل توفØ بارامرتات توافر البيانات. 

ع لإلنرتنت لدى األمانة إىل ٢٠٠  وزيد عرض النطاق الرتددي املجمَّ

ميغابايت يف الثانية يف الربع الثا¶ من العام. والجهتان اللتان تزّودان 

األمانة بخدمات اإلنرتنت اآلن ه� رشكة COLT Telekom ورشكة 

.KAPPER Network-Communications GmbH

عمليات مرفق االتصاالت العاملي

السابق.  بالعام  باملقارنة  العاملي  االتصاالت  أداء مرفق  تحّسن 

امتثال متعاقد  يقيس  الذي  العام،  ل  املعدَّ توافره  فقد كان 

 ٩٩٫٥ املحدد وهو  التشغييل  للهدف  العاملي  االتصاالت  مرفق 

٩٩٫٦ يف املائة عىل مدار  يف املائة، يتجاوز باستمرار النسبة 

العام، بل وبلغ رق�ً قياسياً لشهر واحد وهو ٩٩٫٩٦ يف املائة. 

الخام  التشغيل  يقيس زمن  الذي  الفعيل،  توافره  زاد  وباملثل، 

لكل من وصالت مرفق االتصاالت العاملي، خالل عام ٢٠١١. 

وعىل مدار العام، نقل مرفق االتصاالت العاملي إج�الً ٢٨ 

الكشف عن مصادر  الرتكيز عىل  وانصب  يوميا.  غيغابايت 

مراراً  الكهرباء  انقطاع  تسببت يف  التي  املتكررة  النظام  أعطال 

عليها.  والقضاء 

ومع دخول مرفق االتصاالت العاملي الثا¶ عامه الخامس من 

التشغيل، انصبَّ االنتباه عىل تعزيز البنية التحتية للدعم 

االحتياطي يف مجمعات هوائيات االتصاالت الساتلية. وإضافة إىل 

ذلك، تواصلت عملية تتصل بنظم إدارة النوعية بهدف الحصول 

عىل شهادة إيزو ٩٠٠٠ يف املستقبل. 

وأُدخل يف عام ٢٠١٢ مزيد من التحسينات عىل 

إدارة الحوادث ;شاركة متعاقد مرفق االتصاالت 

العاملي، ك� أُجريت تعزيزات يف رصد الشبكات. 

وتلقى املشغلون القا!ون والجدد ملراكز البيانات 

الوطنية تدريبا، ك� جرى التوسع يف استك�ل 

املجموعة الكاملة من مهنديس الخدمات امليدانية وتوزيعهم 

جغرافيا. وعالوة عىل ذلك، زيد عدد املوظفÑ يف مركز عمليات 

الشبكة التابع للمتعاقد. ونتيجة لهذه األنشطة وغØها من 

ن يف توافر املرفق. األنشطة، استمر التحسُّ

وكانت األمانة قد فحصت يف عام ٢٠١١ مواقع ملعرفة تلك التي 

تدهورت فيها حالة املعدات املتقادمة عىل نحو يتطلب االستث�ر 

هوائي حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جداً )VSAT( يف احملطة 
السيزمية املساعدة AS82، كريوف، االحتاد الروسي.

¶/نوفمرب ٢٠١٢
ن الثا

رشي
ت

ن األول/أكتوبر
رشي

ت
 

أيلول/سبتمرب
 

س
سط

ب/أغ
آ

 

áوز/يوليه
 

حزيران/يونيه
 

أيار/مايو
 

سان/أبريل
ني

 

س
آذار/مار

 

ط/فرباير
شبا

 

¶/يناير ٢٠١٢
كانون الثا

 

سمرب ٢٠١١
كانون األول/دي

 

التوافر الفعيل
ل التوافر املعدَّ
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•  االتصاالت العالمية 20   

وإبدالها. واستمر إبدال تلك املكوِّنات خالل عام ٢٠١٢ لزيادة 

مدة تشغيل موجودات مرفق االتصاالت العاملي. وسوف يستمر 

برنامج أع�ل الصيانة الوقائية هذا خالل السنوات القادمة. 

وتعزَّز أمن شبكة مرفق االتصاالت العاملي بإدخال طريقة 

التوثيق بعامل§ يف شكل رموز للشبكات االفرتاضية الخصوصية 

يستخدمها مديرو الشبكات وبعض موظفي األمانة للدخول 

عىل أجهزة تحديد املسالك يف املرفق. 

ومرفق االتصاالت العاملي الثا± هو أحد خدمات االتصاالت 

األساسية املقّرر استخدامها خالل التفتيش املوقعي. وقد شمل 

التحض¸ للتمرين امليدا± املتكامل الذي سيجري يف عام ٢٠١٤ 

̧ة جدا خفيفة الوزن،  رشاء محطة مزّودة بفتحة طرفية صغ

اُختربت بنجاح يف عام ٢٠١٢. 
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مركز البيانات الدولي  • 21

 موظفتا حتليل بيانات أثناء عملهما يف 
مركز البيانات الدويل.

يوجد مركز البيانات الدويل يف مقرّ 
اللجنة التحضريية للمنظمة يف مركز فيينا 

الدويل. وهو يهدف إىل مجع البيانات 
املتلّقاة من مرافق نظام الرصد الدويل 

ومعاجلتها وحتليلها واإلبالغ هبا، من خالل 
مرفق االتصاالت العاملي، مبا يف ذلك 

نتائج التحليالت اليت تُجرى يف خمتربات 
النويدات املشعَّة املعتمَدة. وبعد ذلك تُتاح 

عة على  البيانات واملنتجات للدول املوقِّ
املعاهدة، من أجل تقييمها النهائي. ويقدم 
عة،  املركز خدمات تقنية ودعماً للدول املوقِّ
إىل جانب التعامل مع البيانات واملنتجات. 

وقد استُحدث يف املركز دعم احتياطي 
كامل للشبكات بغية ضمان درجة عالية من 
التوافر ملوارده. وهناك نظام ختزين ضخم 

ر القدرة على حفظ بيانات التحّقق  يوفِّ
كلها، ويغطي حاليا البيانات اخلاصة 

بأكثر من 12 سنة. ومعظم الرباجميات 
املستخدمة يف تشغيل املركز مستحدثة 

حتديدا من أجل نظام التحّقق من االمتثال 
للمعاهدة.

أبرز األنشطة يف عام 2012

تلبية خدمات الطلب على البيانات واملنتجات مبزيد من املتانة واملرونة 
حتسني منتجات الغازات اخلاملة املنّقحة عن طريق تنفيذ خمّطط يصنّف 

أطياف العيّنات
إحراز مزيد من التقدّم فيما خيص قدرات مركز البيانات الدويل 
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العمليات 

من البيانات الخام إىل املنتجات النهائية 

تُعالج البيانات التي يجمعها نظام الرصد الدويل يف إطار 

العمليات املؤقّتة فور وصولها إىل مركز البيانات الدويل. ويُنَجز 

منتج بيانات الشكل املوجي املؤ®ت األول، املعروف باسم 

قا½ة األحداث النمطية-١، يف غضون ساعة واحدة من تسجيل 

البيانات يف املحطة. وترد يف منتج البيانات املذكور قا½ة بأحداث 

الشكل املوجي األولية التي سّجلتها محطات الرصد السيزمي 

والرصد الصوÃ املاÂ الرئيسية.

ه بعد ذلك طلبات حصول عىل بيانات من محطات الرصد  وتُوجَّ

السيزمي املساعدة. وتُستخدم هذه البيانات، مع البيانات الواردة 

من محطات الرصد دون السمعي وأي بيانات شكل موجي 

تصل متأّخرة، إلعداد قا½ة أكÓ اكتÒالً بأحداث الشكل املوجي، 

وهي قا½ة األحداث النمطية-٢، بعد أربع ساعات من تسجيل 

ن قا½ة األحداث النمطية-٢ مرة أخرى بعد  البيانات. وتُحسَّ

رة بشأن  انقضاء ٦ ساعات، إلدراج أيِّ بيانات إضافية تصل متأخِّ

الشكل املوجي، من أجل إنتاج قا½ة أحداث الشكل املوجي 

املؤ®َتة النهائية، وهي قا½ة األحداث النمطية-٣.

لة  ويستعرض املحلِّلون الحقاً أحداث الشكل املوجي املسجَّ

حون النتائج املؤ®تة عند  يف قا½ة األحداث النمطية-٣ ويصحِّ

االقتضاء من أجل إعداد نرشة األحداث املنقَّحة. وتحتوي نرشة 

األحداث املنقَّحة الخاصة بأيِّ يوم معáَّ عىل جميع أحداث 

الشكل املوجي التي تفي ãعايâ نوعية محددة. والهدف املقرر 

خالل مرحلة التشغيل املؤقَّت الحالية ملركز البيانات الدويل هو 

إصدار نرشة األحداث املنقَّحة يف غضون ١٠ أيام. وبعد بدء نفاذ 

.áاملعاهدة، سوف تصدر نرشة األحداث املنقَّحة خالل يوم

ة من األحداث التي  ويف العادة، تصل بيانات الرصد املستمدَّ

ة والغازات  تسجلها محطات رصد جسيÒت النويدات املشعَّ

الخاملة التابعة لنظام الرصد الدويل بعد عّدة أيام من وصول 

ة من األحداث نفسها التي تسجلها محطات  اإلشارات املستمدَّ

الرصد السيزمي والصوÃ املاÂ ودون السمعي. وتخضع بيانات 

ة ملعالجة أوتوماتية من أجل إنتاج التقرير  النويدات املشعَّ

ة، ثم يتم استعراضها تحليلياً إلنتاج  املؤ®ت عن النويدات املشعَّ

ة لكل طيف تم تلقيه. ويف  التقرير املنقَّح عن النويدات املشعَّ

نهاية املطاف، تُدمج معاً املعلومات املدرجة يف نرشة األحداث 

املنقَّحة واملعلومات الواردة يف التقرير املنقَّح عن النويدات 

ة، بحيث تربط األحداث السيزمية-الصوتية بحاالت كشف  املشعَّ

ة من خالل îذجة االنتقال يف الغالف الجوي.  النويدات املشعَّ

وتُؤدَّى العمليات الحسابية الخاصة باقتفاء األثر يف الغالف 

ة  الجوي يومياً لكل محطة من محطات رصد النويدات املشعَّ

التابعة لنظام الرصد الدويل، وذلك باستخدام بيانات األرصاد 

ل عليها من  الجوية التي ترد يف الوقت شبه الحقيقي املتحصَّ

املركز األوروñ لتنبّؤات الطقس املتوسطة األمد. وïكن للدول 

املوقِّعة أن تدمج هذه الحسابات، باستعÒل الربامجيات التي 
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ة  طّورتها األمانة، مع سيناريوهات الكشف عن النويدات املشعَّ

والبارامرتات الخاصة بالنويدات، من أجل تحديد املناطق التي 

ة. يحتمل أن توجد فيها مصادر نويدات مشعَّ

ولتأكيد حسابات اقتفاء األثر، تتعاون اللجنة مع املنظمة الدولية 

لألرصاد الجوية من خالل نظام االستجابة املشرتك بá منظمة 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واملنظمة الدولية 

لألرصاد الجوية. وïكِّن هذا النظام اللجنة من إرسال طلبات 

ة مريبة، إىل  التÒساً للمساعدة، يف حالة كشف نويدات مشعَّ

صة أو مراكز أرصاد  تسعة مراكز أرصاد جوية إقليمية متخصِّ

جوية وطنية تابعة للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية، موجودة 

يف شتى أنحاء العاù. وتستجيب هذه املراكز لهذه الطلبات 

بتقديم ما تجريه من عمليات حسابية إىل اللجنة يف غضون زمن 

استجابة مستهدف قدره ٢٤ ساعة.

وبعد توليد منتجات البيانات، يجب توزيعها دون تأخâ عىل 

الدول املوقّعة. ويوفِّر مركز البيانات الدويل الوصول عن طريق 

االشرتاك وعرب شبكة الويب إىل مجموعة متنوعة من املنتجات 

التي ترتاوح بá تدفقات البيانات يف الوقت شبه الحقيقي 

ونرشات األحداث، وبá أطياف أشعة غاما وîاذج التشتت يف 

الغالف الجوي.

املحطات الجديدة التي دخلت التشغيل

استمّر يف عام ٢٠١٢ دعم نظام الرصد الدويل وبناؤه تدريجياً 

باختبار وتقييم البيانات الواردة من املحطات الجديدة. وأُدخلت 

يف عمليات مركز البيانات الدويل، كجزء من عملية االعتÒد، 

سبع محطات تم تركيبها أو االرتقاء بها حديثاً ومخترب للنويدات 

ة االختبار الخاصة باملركز  ة. وُركِّبت محطات أخرى يف منصَّ املشعَّ

بانتظار اعتÒدها.

الخدمات 

مركز البيانات الوطني هو منظمة لديها الخربة التقنية الالزمة يف 

تكنولوجيات التحّقق من االمتثال للمعاهدة. وقد تشمل وظائفه 

ي البيانات واملنتجات من مركز البيانات الدويل ومعالجة  تلقِّ

بيانات نظام الرصد الدويل وغâها من البيانات وتقديم املشورة 

التقنية إىل السلطات املحلية التابع لها. 

واستمرت األمانة يف توفâ برامجية «مركز البيانات الوطني يف 

علبة» («NDC in a box») لتستخدمها مراكز البيانات الوطنية 

ي بيانات نظام الرصد الدويل ومعالجتها وتحليلها.  كيï Òكنها تلقِّ

وبُذلت أيضاً جهود ملواصلة تحسá هذه الربامجية.

37 435 Events from the IDC 2012 Reviewed Event Bulletin
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435 37 حدثاً من نشرة األحداث املنّقحة لعام 2012 الصادرة عن مركز البيانات الدويل
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صورة عمرها سنة لإلشارات الصوتية املائية اليت 
كشف عنها املسماع املائي الثالثي الشمايل يف 

حمطة الرصد الصوتي املائي HA8 قبالة ساحل 
دييغو غارسيا يف أرخبيل شاغوس )إقليم احمليط 

اهلندي الربيطاني(، وهي تربط اجتاه انتشار 
اإلشارات مبناطق حيتمل أن تكون قد صدرت 
منها. وتُبيِّن اخلطوط الزرقاء على اخلريطة 

اليمنى مواقع احليود املنتشرة عرب احمليط )من 
قبيل حيْد كارلسربغ يف احمليط اهلندي(، اليت 

ترتبط بالنشاط السيزمي. ويشري اللون األبيض إىل 
وصول 10 إشارات أو أكثر يوميا. وتثري االهتمام 
بوجه خاص اإلشارات املمثلة بثُلَم عمودية. إذ ال 
يوجد هلذه اإلشارات أي ترابط واضح مع أي من 

مناطق صدور اإلشارات، وهي معروفة، يف الواقع، 
بأهنا إشارات صادرة عن حيتان. ونظرا ملا تثريه 
هذه اإلشارات من اهتمام لدى علماء الصوتيات 
احليوية، أقيم مشروع يستخدم مركز استغالل 

البيانات االفرتاضي، مما يوفر للباحثني اخلارجيني 
وسيلة للتعاون مع األمانة الفنية املؤقتة على العمل 

يف مواضيع ذات اهتمام مشرتك. 
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وقد أُنشئ إجÒالً ١٢٣ حساباً آمناً للدول املوقِّعة، حيث 

ُخّصص حساب واحد لكل دولة موقِّعة تطلبه، كÒ حصل ٤٠٠ ١ 

مستعمل إجÒالً من هذه الدول املوقِّعة عىل اإلذن الالزم 

للوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات 

الدويل والحصول عىل الدعم التقني.

وورد حوايل تسعÒئة طلب للدعم خالل عام ٢٠١٢ من مراكز 

البيانات الوطنية واملستعملá املأذون لهم، وُعولج ٩٠ يف املائة 

منها. وتشمل نسبة العرشة يف املائة املتبقية مسائل طويلة األمد 

سوف تستغرق وقتاً لحلّها. ولغرض تحسá الخدمة، نُفِّذت 

واختُربَت عمليات ارتقاء بالنظام الخاص بإدارة طلب الخدمات 

من املستعملá املأذون لهم. 

بناء القدرات والتعزيز

تشغيل مركز البيانات الدويل 

يدعم بناء قدرات مركز البيانات الدويل وتعزيزه أهداف 

تشغيل املركز ومرفق االتصاالت العاملي ونظام الرصد الدويل. 

وتتبقى خطوتان لالنتقال من املرحلة ٥-أ إىل املرحلة ٥-ب 

من خطة التشغيل التدريجي ملركز البيانات الدويل، األوىل هي 

إعداد مرشوع خطة اختبارات االعتÒد والقبول الخاصة ãركز 

البيانات الدويل، والثانية التأكد من وضع تدابâ األمن الرسمية 

ملنع التشويش الخارجي عىل عمليات ومنتجات مركز البيانات 

الدويل وغâه من املرافق التابعة لألمانة أو اإلرضار بها. وقد ُوضع 

يشري طيف من املستوى 4 من جسيمات النويدات املشعة إىل احتواء العينة على ترّكز عال بشكل غري عادي من نويدة وحيدة بشرية املنشأ 
)ناجتة إما عن انشطار أو عن تنشيط( وهي مدرجة يف القائمة املعيارية للنويدات املشعّة ذات الصلة. ويشري طيف من املستوى 5 من 

جسيمات النويدات املشعّة إىل احتواء العينة على نويدات متعددة بشرية املنشأ مبعدّالت ترّكز مرتفعة بشكل غري عادي، واحدة منها على 
األقل ناجتة عن انشطار. 

 املستوى 4 واملستوى 5 من أحداث رصد النويدات املشعة اليت سجلتها حمطات نظام الرصد الدويل 
خالل عام 2012 يف عمليات مركز البيانات الدويل
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يف إقليم احمليط اهلندي الربيطاني

arabic AR-2012-E-HD-2.indd   24 09/07/2013   11:27:01



مركز البيانات الدولي  • 25

مرشوع خطة اختبارات االعتÒد والقبول الخاصة باملركز عىل 

موقع شب( مأمون يُعرَف باسم نظام اتصاالت الخرباء للتعليق 

عليها، ويجري تنفيذ التدابâ األمنية الالزمة. 

التعزيزات األمنية 

يُعالج األمن عىل عدة مستويات، من الربيد اإللكرتو, 

واإلنرتنت وصوالً إىل التحّقق من البيانات. وُعزِّز أمن الربيد 

اإللكرتو, واإلنرتنت من خالل تركيب بُنى تحتية وبوابات 

جديدة للحّد من الرسائل اإللكرتونية التطفلية والفâوسات يف 

األمانة. ولضÒن صحة بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات 

نة بشّدة  مركز البيانات الدويل، ُركِّبت معدات حاسوبية مؤمَّ

يف املركز الحاسوñ من أجل إدارة املفاتيح الخاصة التي 

تستخدمها هيئة الرتخيص التابعة ملركز البيانات الدويل. 

وïكن للدول املوقِّعة أيضا أن توثِّق البيانات واملنتجات من 

خالل االتصال ãستودعات مخصصة للشهادات تُخزِن جميع 

الشهادات الصادرة عن هيئة الرتخيص. وïكن اسرتداد املفاتيح 

العامة املصاحبة أيضا من مخازن الشهادات، التي لديها 

بدورها بنية تحتية متينة. 

تعزيز املعدات الحاسوبية 

أُضيفت أربعة خواديم لتلقي بيانات األرصاد الجوية امليدانية 

وحسابات املنظمة العاملية لألرصاد الجوية وîذجة االنتقال يف 

الغالف الجوي. ويف إطار املرحلة القادمة من التوسع، حصلت 

األمانة عىل معدات حاسوبية ُمكّملة للخواديم والشبكة الصفيفة 

للتخزين. وتشارك اليابان يف ®ويل هذا املرشوع. 

ويثâ التوسع التدريجي يف املعدات الحاسوبية يف املركز 

الحاسوñ تحدياً لنظم إمدادها بالطاقة، وقدرتها عىل التربيد 

وغâها من بارامرتات التصميم. وملواجهة هذه التحديات، 

ُضوعفت سعة الحمل األريض وارتُقي بنظم اإلمداد غâ املنقطع 

بالكهرباء لجعل إمدادات الطاقة أكÓ متانة وموثوقية. وأُجري 

فحص للطاقة والتربيد للكشف عن االختناقات التي قد تحدث 

يف النظم. واستُغني عن بعض الخواديم املوروثة وأُدمج بعضها 

اآلخر، مÒ زاد من متانة الخدمة التي تقّدمها. 

تعزيز الربامجيات 

ُعزِّز توافر البيانات واألداء يف محطات الرصد السيزمي املساعدة 

بشكل كبâ مع تنفيذ مستودع بيانات مرفق االتصاالت العاملي. 

ويتلقى املستودع، الخارج منطقياً عن مركز البيانات الدويل، 

البيانات من محطات الشكل املوجي التابعة لنظام الرصد الدويل 

ويخزِّنها، ويتعامل مع طلبات مركز البيانات العاملي لبيانات 

محطات الرصد السيزمي املساعدة. وباإلضافة إىل تحسá توقيت 

توافر البيانات، يساعد املستودع عىل استيفاء املتطلب الذي 

يقيض بأن تُتاح بيانات محطات الرصد السيزمي املساعدة «فوراً 

عن طريق االتصال الحاسوñ املبارش» (الفقرة ٨ من الجزء األول 

من بروتوكول املعاهدة)، ويقلِّل من حجم حركة البيانات يف 

ن من استخدام املوارد. مرفق االتصاالت العاملي، ويُحسِّ

وأُتيح نظام الرسائل الجديد الخاص ãركز البيانات الدويل رسمياً 

للمستعملá الخارجيá يف ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠١٢. ويوفر 

النظام منتجات جديدة للغازات الخاملة باإلضافة إىل آلية قا½ة 

 Óعىل الويب لتوصيل البيانات والخدمات، وهي أرسع وأك

أمناً من آلية التوصيل عن طريق الربيد اإللكرتو, التي كانت 

صورة صوتية سجلها املسماع املائي الثالثي الغربي يف حمطة الرصد 
الصوتي املائي HA1 قبالة ساحل كيب ليوين، أسرتاليا الغربية. ويبيِّن 

الشكل متوسط مستوى اإلشارة الشهري منذ عام 2001. وقد استُخدم 
ع الضوضاء يف احملطة، اليت هي من مسات املنطقة احمللية،  متوسط تَوَزُّ

يف املعاجلة اليومية لبيانات الرصد املستمدة من احملطة للوقوف على 
ما إذا كانت املساميع املائية تعمل على النحو املتوّقع. وميكن استخدام 

بيانات الضوضاء أيضا يف العمليات احلسابية للتنبؤ مبدى احتمال 
الكشف عن اإلشارات يف احملطة. ويبني الرسم البياني بيانات الضوضاء 

نفسها مرتني: مرة كمسطح إيسومرتي، ومرة كصورة مظلَّلة. ويعزى 
سببُ تشّكل الذرى على األضالع احلمراء-الربتقالية على املسّطح 

اإليسومرتي إىل العواصف الشتائية، بينما تعزى الشرائط الزرق املتناوبة 
على الشكل املظلل إىل تكسّر اجلليد وإىل احليتان. وهلذا السبب، أتيحت 

بيانات املسماع املائي للباحثني اخلارجيني عن طريق مركز استغالل 
البيانات االفرتاضي. ويشري اخلطان األمحران إىل متوسط مستوى 

الضوضاء عرب كل السنوات، عند أعلى الرتددات املدروسة وأدناها. ويبدو 
أنه ال يوجد يف كيب ليوين ما يشري إىل ارتفاع يف ضجيج احمليط مع 

مرور الوقت بسبب النشاط البشري. 

تز(الرتدد )هرتز(
هر

 1 
دّد

 تر
اق

نط
2 ب كال

اس
روب

ميك
ل/

سبي
)دي

اء 
ض

ضو
ال

سنة التسجيل

arabic AR-2012-E-HD-2.indd   25 09/07/2013   11:27:02



•  مركز البيانات الدولي  26   

مستخدمة حتى اآلن. وقد أُدمج نظام الرسائل الجديد مع منّصة 

«التوقيع مرة واحدة»، ويوفِّر إمكانية معززة للصيانة واملتانة. 

وهناك مخطط قائم منذ سنوات لتصنيف محطات رصد 

ة التابعة لنظام الرصد الدويل. وقد  جسيÒت النويدات املشعَّ

ة للغازات الخاملة  ُركِّب مخطط مÒثل ملحطات النويدات املشعَّ

يف عام ٢٠١٢ ويجري حاليا اكتساب الخربات فيÒ يخص املخطط 

الجديد. ويصنِّف املخطط الجديد أطياف الغازات الخاملة يف 

ثالث فئات، وهي: ألف- (عدم اكتشاف زينون مشع)، وباء- 

(اكتشاف زينون مشع متوقَّع بالنسبة ملوقع أخذ العينات)، 

وجيم- (اكتشاف زينون مشع غâ متوقّع بالنسبة ملوقع أخذ 

العينات). ويتميَّز هذا املخطط عن املخطط الخاص بالطيف 

الجزيئي الذي يستخدم فئات رقمية من ١ إىل ٥. 

واستمرت أنشطة اعتÒد النموذج الجديد لزمن االنتقال 

السيزمي اإلقليمي الذي قدمته الواليات املتحدة األمريكية 

نت عملية اعتÒد النموذج  كجزء من إسهامها العيني. وتضمَّ

التي أجريت حتى اآلن مقارنَة ذلك الزمن بالقيم التصحيحية 

لبعض املحطات بشأن مصادر محددة، وحساَب ملفات 

شبكات تصحيح زمن االنتقال ملعظم املحطات السيزمية يف 

أوراسيا الشÒلية وأمريكا الشÒلية اعتÒداً عىل هذا النموذج، 

ومقارنَة زمن االنتقال املُقاس لبعض األحداث الحقيقية 

التي وقعت عىل مقربة من األرض بزمن االنتقال املحسوب 

باستخدام النموذج املذكور.

وواصلت األمانة جهودها الرامية إىل تطبيق أحدث تقنيات 

التعلم اآليل والذكاء االصطناعي عىل برامجياتها الخاصة باملعالجة 

األوتوماتية والتفاعلية لبيانات الشكل املوجي. وتّم تركيب نسخة 

أوىل من برامجية املعالجة الشبكية بالتحليل السيزمي املتكامل 

عمودياً يف شبكة مركز البيانات الدويل املحلية. واستعرض محللو 

وضعت صفيفة حممولة من صفائف األمانة الفنية املؤقتة 
للرصد دون السمعي، بني آب/أغسطس 2011 وحزيران/
يونيه 2012، يف منطقة باجياني تافاستيا يف فنلندا، يف 

موقع احملطة السيزمية الرئيسية PS17، لرصد النشاط دون 
السمعي يف املنطقة اإلسكندنافية. وسَجَّلت هذه الصفيفة 

املوجات دون السمعية النامجة عن تدمري الذخائر العتيقة يف 
منطقة هوكاكريو العسكرية، الواقعة على مسافة 850 كيلومرتا 

تقريبا إىل الشمال. وأجُنز هذا العمل بالتعاون مع مركز 
البيانات الوطين الفنلندي يف جامعة هلسنكي. وتبيّن الصورة 
امللتقطة من الشاشة نتائج عمليات معاجلة البيانات اخلاصة 
باإلشارات املسجلة من أحد تفجريات هوكاكريو، اليت أجراها 
مركز البيانات الدويل مستخدما براجمية املركز لالستعراض 

التفاعلي )Geotool-PMCC(. وتَظهَر األشكال املوجية يف اجلزء 
السفلي من الصورة. وتظهر يف األجزاء العلوية من الصورة 
البارامرتات املوجية املقدّرة باستخدام براجمية املعاجلة يف 

.)DFX-PMCC( حمطة مركز البيانات الدويل
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الشكل املوجي أحداث يوم واحد َسبَّبتها الربامجية الجديدة 

قة  وقدموا تعقيبات إيجابية وقيِّمة. وأُجريت اختبارات معمَّ

باستخدام نسخة محلية الرتكيب من برامجية املعالجة الشبكية 

نت االختبارات مقارنة  بالتحليل السيزمي املتكامل عمودياً. وتضمَّ

نتائج وأداء الربامجية املذكورة بربامجية «التجميع العاملي» 

القا½ة حالياً، وتقييم وتحسá التعقيد الحساñ لخوارزمية 

املعالجة الشبكية بالتحليل السيزمي املتكامل عمودياً.

التجربة الدولية للغازات الخاملة

نُقلت إىل عمليات مركز البيانات الدويل خالل عام ٢٠١٢ نظم 

 إضافية خاصة برصد الغازات الخاملة. ويف نهاية العام، كان 

٣١ نظاماً إجÒالً من نظم الغازات الخاملة قيد التشغيل املؤقت 

ة التابعة لنظام الرصد الدويل.  يف محطات رصد النويدات املشعَّ

وتُرَسل البيانات من هذه املحطات ومن أحد املرافق الوطنية (يف 

كندا) إىل مركز البيانات الدويل وتُعالج يف بيئة االختبار. 

واليوم تُقاس خلفية الزينون يف إطار التجربة الدولية للغازات 

الخاملة يف ٣٢ موقعا، ولكن هذه الخلفية ال تزال غâ مفهومة 

يف بعض الحاالت. ومرافق إنتاج النظائر الطبية هي أكرب مساهم 

يف خلفية الزينون املشع. وãا أنَّ من املتوقَّع بدء تشغيل املزيد 

من مصانع إنتاج النظائر الطبية، فسيؤدِّي ذلك إىل ازدياد عدد 

حاالت الكشف غâ ذات الصلة باملعاهدة. كذلك، فإن تركيب 

الغازات الخاملة الناتجة عن انبعاثات هذه املصانع ïكن أن 

، فإن الفهم  يتشابه مع انبعاثات التفجâات النووية. ومن ثمَّ

الجيد لخلفية هذا الغاز الخامل يتسم بأهمية حاسمة بالنسبة 

لتحديد اإلشارات الصادرة عن التفجâات النووية. ولذلك موَّل 

االتحاُد األوروñ مبادرًة لتحسá معرفة خلفية الزينون عىل 

الصعيد العاملي.

 ñواستمرت خالل عام ٢٠١٢ املبادرة املموَّلة من االتحاد األورو

(اإلجراء املشرتك الثالث)، التي بدأت يف كانون األول/ديسمرب 

٢٠٠٨، لزيادة تحسá معرفة خلفية الزينون عىل الصعيد 

العاملي. ويهدف هذا املرشوع إىل تعزيز املعرفة بخلفية الزينون 

 Óاملشع عىل الصعيد العاملي عىل مدى فرتات أطول ومن ثم أك

®ثيال يف مواقع مختارة، وذلك من خالل إجراء قياسات ملدة 

ستة أشهر عىل األقل، للكشف عن املصادر املحلية، إن وجدت، 

ولتوفâ بيانات تجريبية للتحّقق من أداء الشبكة، والختبار 

املعدات واللوجستيات الخاصة بالزينون، ولتحليل البيانات، 

.áولتدريب الخرباء املحلي

ونُرشت لهذا الغرض ثالثة أنظمة متنقلة يف مواقع مختارة. 

 áمت هذه النظم املتنقلة، التي ®تلك األمانة نظام وقد ُصمِّ

منها و®تلك الواليات املتحدة األمريكية الثالث، بحيث 

تكون قابلة للنرش يف أي مكان يف العاù يف غضون بضعة 

أيام. وأُجريت خالل عام ٢٠١٢ حمالت للقياس، بالتعاون 

مع املؤسسات اإلقليمية املضيفة واملخترب الوطني لشÒل 

غرñ املحيط الهادئ يف ريتشالند، واشنطن، الواليات املتحدة 

األمريكية، لفرتات تراوحت بá ٦ أشهر و١٢ شهراً يف مدينة 

الكويت وجاكرتا ومنطقة موتسو يف اليابان. واختâت املواقع 

عىل أساس عدة أمور، منها املعلومات املتوفرة عن خلفية 

الغاز الخامل، وتأثâ مرافق إنتاج النظائر الطبية، واملفاوضات 

مع البلدان املضيفة. ويقع املوقع الكائن يف جاكرتا يف منطقة 

مجاورة مبارشة ملرفق إلنتاج النظائر الطبية تتوافر عنها 

بيانات عن االنبعاثات، مÒ يوفر فرصة فريدة لربط قياسات 

االنبعاثات ببيانات العيِّنة. ومن خالل هذه القياسات، ïكن 

فهم االختالفات املوسمية واملستويات الخلفية العامة يف 

املناطق التي ال تحظى بتغطية كبâة من محطات نظام الرصد 

الدويل القا½ة. 

االستبصار يف املجال التكنولوجي 

تضطلع اللجنة حالياً بعملية استبصار يف املجال التكنولوجي 

دعÒً اللتزامها بالحفاظ عىل صالحية نظامها الكثيف االستخدام 

للتكنولوجيا، وكذلك لضÒن الوعي بالتطوُّرات العلمية 

والتكنولوجية التي ïكن أن تعزِّز أداء وكفاءة النظم والعمليات. 

وهذه عملية متواصلة يلتقي يف إطارها العلÒء والتكنولوجيون 

دون معاً املسارات التي ينبغي أن  ويتفاعلون ويتناقشون ويحدِّ

تُتَّبَع يف املستقبل يف أعÒل البحث والتطوير املتصلة باملعاهدة. 

وينطوي ذلك عىل عقد سلسلة تكرارية من حلقات العمل بشأن 

مواضيع مختلفة، وتحديد عدد من املشاريع التجريبية، و®ويل 

هذه املشاريع من مصادر مختلفة.

ويف عام ٢٠١٢، واصلت عملية االستبصار يف املجال التكنولوجي 

الرتكيز عىل تحديد التطوُّرات العلمية والتكنولوجية التي قد تؤثِّر 

عىل عمليات األمانة مستقبالً. ويتمثل هدف هذه املرحلة يف 

توفâ تنبّؤ تكنولوجي متكامل للمدى املتوسط إىل الطويل للجنة، 

ق للتطوُّرات  باإلضافة إىل «تصنيف» يسمح بفهم حديس ومتعمِّ

املُستبانة. وقُدمت عملية االستبصار يف املجال التكنولوجي 

ونُوقشت يف عدد من االجتÒعات املتخّصصة. وُعرضت ملصقات 

تصف النهج املستخدم والنتائج األولية ملناقشتها، كÒ ُعقد مؤ®ر 

عرب شبكة اإلنرتنت الستعراض التكنولوجيات املستجدة املتصلة 

بالحصول عىل اإلشارات وتحليل البيانات والتفتيش املوقعي. 

وبنهاية عام ٢٠١٢، كان يجري تكييف الربامجية Pivot، وهي 

برامجية جديدة، ل( تعرض أكÓ من مائتá من التكنولوجيات 
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والعمليات واملفاهيم واألفكار املستجدة وذات الصلة. ومن 

املخطط البدء يف تشغيل الربامجية يف آذار/مارس ٢٠١٣. 

التفاعل مع األوساط العلمية

يطرح التحّقق من االمتثال للمعاهدة تحديات يتوقف التغلب 

عليها بصورة حاسمة عىل تعزيز البحوث العلمية والتطورات 

التكنولوجية واستغاللها. وتعتمد مصداقية نظام التحّقق الذي 

تعكف اللجنة عىل إنشائه، وقدرته عىل كشف التفجâات 

النووية وتحديد مواقعها واستبانة هويتها، عىل التفاعل املستمر 

م يف مجال األساليب  صة التي تتصدر التقدُّ مع األوساط املتخصِّ

ذات الصلة باألجهزة واملعالجة والتحليل. وإدراكاً لألهمية 

االسرتاتيجية لذلك التفاعل، أتاحت املبادرات التي اتخذتها 

اللجنة، مثل مبادرة «أوجه التآزر مع العلم» يف عام ٢٠٠٦، 

ومبادرة «الدراسات العلمية الدولية» ISS09 يف عام ٢٠٠٩، 

ومبادرة «مؤ®ر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١١»، فرصاً طيبة 

لألوساط العلمية العاملية واللجنة للتفاعل البنَّاء. وقد ُخطِّط 

لعقد املؤ®ر التايل يف هذه السلسلة، بعنوان «العلم والتكنولوجيا 

لعام ٢٠١٣»، يف حزيران/يونيه ٢٠١٣ يف هوفبورغ بفيينا.

ومن املتوقع أن يجتذب املؤ®ر نحو أربعÒئة من العروض 

اإليضاحية الشفوية وامللصقات التي سيقّدمها علÒء من جميع 

أنحاء العاù، بعضهم من دول غâ موقِّعة. وستُنظَّم العروض 

اإليضاحية حول ثالثة مواضيع رئيسية، هي: األرض كنظام 

م يف أجهزة  د؛ وفهم مصدر االنفجار النووي؛ وأوجه التقدُّ معقَّ

االستشعار والشبكات واملعالجة. 

وُوضعت اسرتاتيجية شاملة لإلعالم ملؤ®ر العلم والتكنولوجيا 

لعام ٢٠١٣. وأنشئ حيِّز يف موقع شب( ُمخصص للتسجيل 

وتقديم امللخصات واملواد ذات الصلة باملؤ®ر. ويجري اإلعالن 

عن املؤ®ر من خالل الكتيِّبات وامللصقات واملقصورات يف 

املؤ®رات العلمية ورسائل الربيد اإللكرتو, املبارشة واإلعالنات 

يف املجالت العلمية. 

األنشطة املدنية

توفâ البيانات لإلنذار املبكر بالتسونامي

 âيف ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠٦، أقرَّت اللجنة توصية بتوف

بيانات نظام الرصد الدويل املستمرة يف الوقت الحقيقي ملنظÒت 

اإلنذار بالتسونامي املعرتف بها. وأبرمت اللجنة الحقاً اتفاقات 

أو ترتيبات مع عدد من مراكز اإلنذار بالتسونامي التي وافقت 

عليها منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) 

لتوفâ البيانات ألغراض اإلنذار بالتسونامي. ويف عام ٢٠١٢، 

اكتمل إبرام اتفاقية مع إدارة األرصاد الجوية الكورية يف 

جمهورية كوريا. وبذلك أصبح عدد هذه االتفاقات أو الرتتيبات 

التي أبرمتها اللجنة ١١: مع أسرتاليا وإندونيسيا وتايلند وتركيا 

وجمهورية كوريا وفرنسا والفلبá وماليزيا والواليات املتحدة 

األمريكية (أالسكا وهاواي) واليابان. ويجري وضع اتفاقá أو 

ترتيبá إضافيá مع إسبانيا واليونان.

املشاركة يف اللجنة املشرتكة ب� الوكاالت 
ي للطوارئ اإلشعاعية والنووية  املعنية بالتصدِّ

اللجنة عقب حادثة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  دعت 

املشرتكة  اللجنة  اجتÒعات  مراقب  بصفة  لتحرض   Òفوكوشي

والنووية.  اإلشعاعية  للطوارئ  ي  بالتصدِّ املعنية  الوكاالت   áب

يوجّه حموِّالن اثنان أساسيان كل حركة البيانات تقريبا على الشبكة 
الداخلية لألمانة الفنية املؤقتة، لضمان وصول كل معلومة بشكل سليم 
وآمن إىل وجهتها الصحيحة. وقد استُبدل احملوِّالن يف عام 2012 من 
أجل حتديث املعدات وزيادة القدرة على استيعاب النمو يف املستقبل. 
ويظهر يف الصورة هيكل معدني للمحوِّل قبل وضع لوحات التحويل.
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الوكالة،  فيها  بالتنسيق  تضطلع  التي  املشرتكة،  اللجنة  وتضم 

 ،ñاألورو الرشطة  األوروبية، ومكتب  املفوضية  ممثلá عن 

ومنظمة  والوكالة،  والزراعة،  لألغذية  املتحدة  األمم  ومنظمة 

ولجنة  الدولية،  البحرية  واملنظمة  الدويل،  املد,  الطâان 

واملنظمة  الذري،  اإلشعاع  بآثار  املعنية  العلمية  املتحدة  األمم 

التابعة  النووية  الطاقة  ووكالة  الجنائية،  للرشطة  الدولية 

االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ملنظمة 

املتحدة  األمم  وبرنامج  األمريكية،  للبلدان  الصحة  ومنظمة 

لألمم  التابع  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  للبيئة، 

لألمم  التابع  الخارجي  الفضاء  املتحدة، ومكتب شؤون 

لألرصاد  العاملية  واملنظمة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  املتحدة، 

اللجنة املشرتكة  العمل املشرتك من خالل  الجوية. وقد ُوجد 

اللجنة كعضو  قُبلت   ٢٠١٢ لجميع األطراف، ويف عام  مفيداً 

مشارك.
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جتهيز قاعدة العمليات يف بروْكنويدورف، 
النمسا، خالل التمرين التمهيدي الثاني، 
املخصّص للمرحلتني السابقة والالحقة 

للتفتيش، أيلول/سبتمرب 2012.

يرصد نظام التحّقق من االمتثال للمعاهدة 
العامل حبثاً عن األدلَّة على وقوع تفجري 

نووي. وإذا وقع حدث من هذا النوع، فإن 
الشواغل بشأن احتمال عدم االمتثال 

للمعاهدة تُعالَج من خالل عملية تشاور 
واستيضاح. وميكن أيضاً أن تطلب الدول 

إجراء تفتيش موقعي، وهو التدبري النهائي 
للتحّقق مبوجب املعاهدة، وال ميكن اللجوء 

إليه إال بعد بدء نفاذ املعاهدة.

والغرض من التفتيش املوقعي هو توضيح 
ما إن كان قد أُجري تفجري نووي إخالالً 
باملعاهدة، وكذلك مجع الوقائع اليت قد 
تساعد على حتديد هوية أي جهة خملَّة 

حمتملة. 

ومبا أنَّ أيَّ دولة طرف ميكن أن تطلب 
إجراء تفتيش موقعي يف أيِّ وقت من 

األوقات، فإنَّ القدرة على القيام بعملية 
التفتيش هذه تقتضي وضع سياسات 

وإجراءات للتفتيش ووجود تقنيات إلثبات 
صحة التفتيش. وباإلضافة إىل ذلك، 

تتطلَّب عمليات التفتيش املوقعي وجود 
عاملني مدرَّبني تدريباً وافياً ولوجستيات 

مناسبة ومعدَّات معتمَدة من أجل دعم 
فريق يصل عدد أفراده إىل 40 مفتشاً يف 
امليدان لفرتة أقصاها 130 يوماً، مع إنفاذ 
أعلى معايري الصحة والسالمة والسريَّة. 

أبرز األنشطة يف عام 2012

مواصلة إحراز تقدُّم يف التحضري للتمرين امليداني املتكامل لعام 2014، مبا 
يف ذلك إجراء مترينيْن لبناء القدرات

مواصلة الدورة التدريبية الثانية للمفتشني البدالء وإجراء عدد من 
األحداث التدريبية األخرى املتصلة بالتفتيش املوقعي

إجراء أربعة اختبارات تشغيلية ميدانية متصلة بتقنيات التفتيش املوقعي 
وتكنولوجياته

 

االضطالع بعمليات التفتيش املوقعي
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م املُحرز يف تنفيذ خطة العمل التقدُّ

يتمثل الهدف من خطة العمل، التي وافقت عليها اللجنة يف 

لتها يف شباط/فرباير ٢٠١١،  ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠٩ وعدَّ

هة  يف توفâ إطار لتطوير نظام التفتيش املوقعي بطريقة موجَّ

نحو املشاريع. وقد نتجت خطة العمل (وكذلك تعديلها) من 

استعراض ومتابعة الدروس املستفادة من التمرين امليدا, 

ن وصفاً موجزاً لـ ٣٨  املتكامل لعام ٢٠٠٨، وهي تتضمَّ

مرشوعاً فرعياً إجÒالً يف خمسة مجاالت تطوير رئيسية. وهذه 

املجاالت هي تخطيط السياسات والعمليات، ودعم العمليات 

ات، والتدريب، واإلجراءات  واللوجستيات، والتقنيات واملعدَّ

والوثائق.

وخالل عام ٢٠١٢، كان يجري تنفيذ واحد وعرشين مرشوعاً 

فرعياً. وبحلول نهاية العام، كان قد أُنجز ٢٦ من أصل ٣٨ 

مرشوعاً فرعياً، وهذا العدد يقّل مرشوعاً واحداً عÒ كان 

مخططاً له. وشكَّلت القيود املتعلقة باملوارد املالية والبرشية، 

ياً كبâاً أمام تنفيذ خطة العمل. كÒ يف األعوام السابقة، تحدِّ

التمرين امليدا� املتكامل لعام ٢٠١٤

يف عام ٢٠١١، أخطرت األمانة الدول املوقِّعة بأنها تبحث عن 

بلد ُمضيف للتمرين امليدا, املتكامل الذي سيُجرى يف عام 

٢٠١٤. وقد وردت ردود إيجابية من ثالث دول، وهي: األردن 

وأوكرانيا وهنغاريا. ويف عام ٢٠١٢، أُبلغت نتائج ما أُجِري من 

زيارات ميدانية ومناقشات أخرى يف هذا الصدد إىل البعثات 

.áالدا½ة وإىل دورة الفريق العامل باء الثامنة والثالث

واختارت اللجنة، يف دورتها الثامنة والثالثá، األردن كبلد 

ُمضيف بناًء عىل توصية الفريق العامل باء.

قة  ُمعمَّ وتحضâية  تخطيطية  أنشطة  استُهلَّت  وبالتايل، 

، يف  باالشرتاك مع البلد املُضيف. ويف إطار هذه العملية، تمَّ

الثا,/نوفمرب ٢٠١٢، االتفاق والتوقيع عىل الوثائق  ترشين 

التي تشمل املسؤوليات  الصلة  القانونية ذات  اإلطارية 

أثناء التحضâ للتمرين وتنفيذه.  الواقعة عىل كل طرف 

وبدأت األعÒل التحضâية املتصلة باإلعالم العام ووسائل 

اإلعالم فيÒ يخص التمرين امليدا, املتكامل من خالل وضع 

مفهوم بشأن التعامل مع وسائل اإلعالم وشعار وتخصيص 

صفحة عىل اإلنرتنت بشأنه.

وبدأ العمل أيضاً، يف آذار/مارس ٢٠١٢، بشأن إعداد سيناريو 

يتَّسم ãصداقية علمية وشامل وذلك بإنشاء فرقة عمل من 

خرباء خارجيá ينتمون إىل دول موقِّعة. واتُّخذت خطوات عىل 

مدار العام تكلَّلت بزيارة إىل األردن، يف كانون األول/ديسمرب، 

لتحديد منطقة التفتيش ومواقع معيَّنة ذات أهمية واالتفاق 

عىل سيناريو املعلومات األساسية الشامل. 

م يف الرتتيب لعملية توفâ طويلة األجل  وأُحِرز املزيد من التقدُّ

متها دول موقِّعة ألغراض التمرين امليدا,  ات تفتيش قدَّ ملعدَّ

ات عرش دول موقِّعة،  مت عروضاً بشأن املعدَّ املتكامل. وقدَّ

وهي: إيطاليا والجمهورية التشيكية والصá وفرنسا وفنلندا 

وكندا واململكة املتحدة وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية 

واليابان، وأُجِريت مشاورات مع الدول املوقِّعة املعنية حول 

ات املطلوبة. اختيار املعدَّ

مفتشان بديالن ميارسان إجراءات التطهري خالل الدورة التدريبية يف 
جمال الصحة والسالمة، أيار/مايو 2012.
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ويف إطار األعÒل التحضâية للتمرين امليدا, املتكامل، أُجِري 

بنجاح ®رينان لبناء القدرات. فقد أُجِري ®رين بناء القدرات 

األول، الذي يشمل املرحلة االستهاللية من عملية التفتيش 

املوقعي، يف الفرتة من ١٦ إىل ٢٠ نيسان/أبريل، يف مرفق خزن 

ات وصيانتها التابع لألمانة والكائن يف غونرتامزدورف،  املعدَّ

عىل مقربة من فيينا. وشارك يف التمرين إجÒالً ٧٠ ممثِّالً من 

الدول املوقِّعة ومختلف ُشَعب األمانة، فأدُّوا مهام وظيفية 

أساسية يضطلع بها فريق التفتيش. وُمورست جوانب تفتيشية 

مختلفة، ãا يف ذلك تفعيل مركز دعم العمليات، وتحّقق 

اإلدارة من صحة طلب التفتيش املوقعي، وإعداد خطة 

لية، ووالية التفتيش، ãا يف ذلك إعداد قا½ة  التفتيش األوَّ

 ،áات الالزمة، واستدعاء أعضاء فريق التفتيش املُحتمل باملعدَّ

ه فريق التقييم  ات، والتعبئة، واملصادقة. ونوَّ وتجهيز املعدَّ

الخارجي بالتحسينات الرئيسية التي تحقَّقت يف عدد من 

املجاالت مقارنًة بالتمرين امليدا, املتكامل الذي أجِري يف 

كازاخستان، يف عام ٢٠٠٨. وقد أثبت التمرين صالحية املفهوم 

األسايس لتمرين بناء القدرات كÒ أكَّد فعالية األداء الوظيفي 

ات وصيانتها. ملرفق خزن املعدَّ

وأُجري ®رين بناء القدرات الثا,، الذي يشمل مرحلتْي ما 

قبل التفتيش وما بعده (®رين بناء القدرات الثا,/الرابع)، 

يف الفرتة من ٨ إىل ١٤ أيلول/سبتمرب. وقد أُجِري هذا التمرين 

ات وصيانتها ويف منطقة تدريب القوات  يف مرفق خزن املعدَّ

املسلحة النمساوية يف بروكنويدورف، عىل بعد ٤٥ كيلومرتاً 

جنوب رشق فيينا. وشارك يف التمرين واحد وأربعون خبâاً 

من الخرباء الوطنيá و٦٣ موظفاً من مختلف ُشَعب األمانة. 

نت األنشطة الرئيسية التي خضعت لالختبار أثناء  وتضمَّ

التمرين، اإلجراءات والعمليات املتصلة بنقطة الدخول 

(مثل املفاوضات بá فريق التفتيش والدولة الطرف موضع 

ات)، وإقامة قاعدة للعمليات، وإرساء  التفتيش وفحص املعدَّ

الجاهزية التشغيلية، فضالً عن تنفيذ عنارص حاسمة من 

اإلجراءات الالحقة للتفتيش. ولُوحظت تحسينات رئيسية يف 

عدد من املجاالت منذ إجراء التمرين امليدا, املتكامل يف عام 

م التمرين دليالً عىل وجود ِمالك متزايد الكفاءة  ٢٠٠٨. وقدَّ

من املفتشá البدالء عىل السواء من املنتمá إىل دول موقِّعة 

واألمانة.

الثالث  القدرات  بناء  العمل عىل تخطيط ®رين  وبدأ 

ر أن  املقرَّ الصلة. ومن  التمرين ذات  وِصيغت مواصفات 

الفرتة من  التفتيش، وسيُجرى يف  التمرين عىل مرحلة  يركِّز 

٢٦ أيار/مايو إىل ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٣ يف منطقة تدريب 

زيارتها يف  فيزبرم، هنغاريا، جرت  عسكرية عىل مقربة من 

 .٢٠١٢ األول/أكتوبر  ترشين 

والعمليات السياسات  تخطيط 

اختُتم بنجاح، يف عام ٢٠١٢، مرشوع االختصاصات الوظيفية 

التفتيش. وتم إعداد واختبار منطق بحث ومنهجية  لفريق 

التفتيش خالل  بحث قا½á عىل املعلومات ألنشطة فريق 

لáْ وكذلك خالل اجتÒع خرباء ُعقد  ®رينْي بناء القدرات األوَّ

ات وصيانتها يف آذار/مارس. واختُِربت  يف مرفق خزن املعدَّ

التفتيش  لفريق  الوظيفية  باالختصاصات  املتعلقة  املفاهيم 

خالل ®رين بناء القدرات األول من أجل إعداد خطة 

الصورة العليا: األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية، تيبور توت، يوقع على مَهَمّة تفتيش يف دور املدير العام للمنظمة، حبضور أوليغ 

روزكوف، مدير شعبة التفتيش املوقعي، أثناء التمرين التمهيدي األول، املخصص ملرحلة بدء 
إحدى مهام التفتيش املوقعي، نيسان/أبريل 2012. 

الصورة السفلى: وضع خطة تفتيش أولية خالل التمرين التمهيدي األول.

arabic AR-2012-E-HD-2.indd   33 09/07/2013   11:27:13



•  االضطالع بعمليات التفتيش الموقعي  34   

لية، وقد أفضت إىل نتائج مرضية. وِصيغت  التفتيش األوَّ

التفتيش ومنهجية  لفريق  البحث  منطق  تشمل  وثيقة 

الداخلية وجدول  التفتيش  فريق  اجتÒعات  تطبيقه، وهيكل 

التفتيش  تقاريرها، وهيكل فريق  تقديم  أعÒلها وأسلوب 

وتوزيع أدواره ومسؤولياته، وذلك من أجل اختبارها خالل 

التمرين  الثالث واستعراضها قبل  القدرات  بناء   ®رين 

املتكامل. امليدا, 

التفتيش،  باتصاالت فريق  املتعلق  وعىل سبيل متابعة املرشوع 

 ُعقد اجتÒع فريق خرباء يف الفرتة من ٢٩ أيار/مايو إىل 

١ حزيران/يونيه ٢٠١٢، يف منطقة تدريب القوات املسلحة 

النمساوية يف سيتالر ألK. وشارك يف هذا االجتÒع ثالثة عرش 

خبâاً وطنياً وستة خرباء من األمانة. وأُدمجت ®اماً فتحة 

طرفية صغâة جداً محمولة جديدة يف شبكة مرفق االتصاالت 

العاملي. وأُجري اختباٌر ناجح ملتابعة الربط بشبكة األمانة عن 

طريق محاور ساتلية مختلفة. وإضافة إىل ذلك، أُجري اختباٌر 

ق ملختلف وسائل اتصال فريق التفتيش يف ظلِّ الظروف  ُمعمَّ

العسâة التي تسود املناطق الجبلية. وفضالً عن ذلك، 

التفتيش  باتصاالت  املتعلقة  العمليات  مفهوم  واعتُمد  اختُرب 

 املوقعي، ãا يف ذلك مرشوع إجراءات التشغيل القياسية 

ذات الصلة.

بالعمل بشأن نظام إدارة املعلومات امليدانية،  وفيÒ يتعلق 

ُعقد اجتÒع فريق خرباء حول نظام املعلومات الجغرافية، 

بتمويل من االتحاد األوروñ يف إطار «اإلجراء املشرتك الرابع»، 

وذلك يف غونرتامسدورف، يف الفرتة من ٨ إىل ١٢ ترشين 

األول/أكتوبر. وقد شارك يف أنشطته إجÒالً ٢٢ خبâاً من 

دول موقِّعة ومنظÒت األمم املتحدة واألمانة. وركَّز االجتÒع 

عىل تقييم مرشوع إجراءات التشغيل القياسية التي تم 

الجديد  الجغرافية  املعلومات  وكذلك نظام  صوغها مؤخراً 

يصاً لهذا الغرض، والذي هو يف صلب نظام إدارة  م خصِّ املُصمَّ

القيِّمة وجرى  م عدد من التوصيات  املعلومات امليدانية. وقُدِّ

لذلك، ستُتاح وتُختَرب إجراءات تشغيل  تنفيذها. ونتيجة 

الصورة العليا: أداء أدوار خالل التمرين التمهيدي الثاني، املخصّص 
للمرحلتني السابقة والالحقة للتفتيش، أيلول/سبتمرب 2012: 

مفاوضات بني فريق التفتيش وممثلي الدولة الطرف اخلاضعة 
للتفتيش عند نقطة دخول الفريق يف إقليم الدولة الطرف. 

الصورة الوسطى: فحص املعدات عند نقطة الدخول أثناء التمرين 
التمهيدي الثاني، الذي أُجري يف مرفق خزن املعدات وصيانتها التابع 

لألمانة الفنية املؤقتة يف غونرتامسدورف، بالقرب من فيينا.
الصورة السفلى: قاعدة العمليات املقامة يف بروْكنويدورف. النمسا، 

خالل التمرين التمهيدي الثاني.
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نة باإلضافة إىل نظام معلومات جغرافية عىل  قياسية ُمحسَّ

املستوى األمثل خالل ®رين بناء القدرات الثالث والتمرين 

املتكامل. امليدا, 

له االتحاد األوروñ يف إطار «اإلجراء  وُعقد اجتÒع خرباء موَّ

د األطياف، ãا يف ذلك  املشرتك الرابع» عن التصوير املتعدِّ

باألشّعة تحت الحمراء، وذلك يف مركز فيينا الدويل، يف الفرتة 

من ٣ إىل ٥ ترشين األول/أكتوبر. وشارك يف االجتÒع عرشة 

خرباء من Mا, دول موقِّعة إىل جانب موظفá من األمانة. 

وُعقد االجتÒع عىل سبيل متابعة أعÒل اجتÒع الخرباء بشأن 

د األطياف، ãا يف ذلك باألشّعة تحت الحمراء،  التصوير املتعدِّ

م الذي أحرزته  الذي ُعقد يف عام ٢٠١١، وركَّز عىل التقدُّ

األمانة، بدعم من الدول املوقِّعة، يف صوغ املواصفات التقنية 

د األطياف، ãا يف ذلك باألشّعة تحت  ات التصوير املتعدِّ ملعدِّ

الحمراء، وعىل النتائج املتأتِّية من االختبارات امليدانية، وصوغ 

الوثائق ذات الصلة وأجزاء من مرشوع دليل التشغيل الخاص 

بالتفتيش املوقعي، واإلجراءات األخرى املتعلقة باإلعداد 

املتكامل. امليدا,  للتمرين 

وتَواَصل العمل، يف عام ٢٠١٢، عىل اختبار وتطوير نظام إدارة 

املعلومات املتكامل. فأُدِخلت تغيâات مقرتحة عىل هيكله 

دة ذات الصلة من أجل إتاحة  الوظيفي واإلجراءات املحدَّ

تكامله مع االختصاصات الوظيفية لفريق التفتيش ونظام 

إدارة املعلومات امليدانية. ومن املفرتض أن يساهم ذلك 

إىل حدٍّ كبâ ليس يف تخطيط وإدارة أنشطة فريق التفتيش 

اليومية فحسب، وإîا أيضا يف صقل منطق بحث فريق 

التفتيش عىل نحو واضح. واستُهلَّ العمل أيضاً بشأن تحقيق 

التكامل بá نظام إدارة املعلومات املتكامل وتكنولوجيات 

التفتيش املوقعي األخرى. وتم صوغ تعليÒت العمل بشأن 

إقامة نظام إدارة املعلومات املتكامل، وقد استُخدمت خالل 

®رين بناء القدرات الثا,/الرابع. واختُِربت بعض جوانب 

نظام إدارة املعلومات املتكامل يف ظّل الظروف امليدانية 

للمرَّة األوىل كعنرص يف ®رين بناء القدرات الثا,/الرابع. وأُعدَّ 

مفهوم الحيازة التسلسلية إلدارة عيِّنات التفتيش املوقعي 

باستخدام نظام إدارة املعلومات املتكامل كمنصة مركزية 

إلدارة املعلومات.

ويف إطار التحضâ لتمرين بناء القدرات األول، ُعقد اجتÒع 

خرباء بشأن مركز دعم العمليات يف ١٠ و١١ كانون الثا,/

يناير ãشاركة ثالثة خرباء خارجيá و١٣ موظفاً من األمانة. 

وركَّز االجتÒع عىل أسس وتنظيم مركز دعم العمليات 

وعىل اإلجراءات املُطبَّقة فيه بغية تحديد أفضل املÒرسات. 

واستُخدمت نتائج االجتÒع، يف جملة أمور، لوضع إجراءات 

تشغيل قياسية تتعلق ãركز دعم املعلومات طُبِّقت فيÒ بعد 

خالل ®رين بناء القدرات األول.

العمليات واللوجستيات دعم 

واصلت األمانة تنفيذ النظام املتكامل لدعم التفتيش. ويشمل 

مفهوم هذا النظام تسعة مجاالت رئيسية من مجاالت 

اللوجستيات ودعم العمليات املتعلقة باإلعداد للتفتيش 

املوقعي واستهالله وإجرائه وإنجازه. وركَّزت األنشطة التي 

اضطلِع بها يف عام ٢٠١٢ عىل استكÒل واختبار هندسة النظام 

ات وصيانتها،  وجوانب التآزر فيÒ يتعلق ãرفق خزن املعدَّ

وإنشاء واختبار البنية التحتية ملركز دعم العمليات املؤقت، 

د  ات التي ستُستخدم مع النظام املتعدِّ وصوغ îائط املعدَّ

الوسائط للنرش الرسيع، ومفهوم الصحة والسالمة، واستكÒل 

مرصف بيانات التفتيش املوقعي، ومواصلة تحسá قاعدة 

العمليات.

ات وصيانتها قدرته عىل العمل كمرفق  وأثبت مرفق خزن املعدَّ

دة وكذلك  د األغراض لدعم أحداث و®ارين تدريبية محدَّ متعدِّ

ات التفتيش املوقعي وصيانتها ومعايرتها.  لخزن جميع معدَّ

وقد طُبِّقت الدروس التي تم تحديدها أثناء إجراء ®رين بناء 

القدرات األول و®رين بناء القدرات الثا,/الرابع من أجل 

ات وصيانتها  زيادة تحسá البنية التحتية ملرفق خزن املعدَّ

وتحسá عملياته. وجرى الرتكيز بشكل خاص عىل تطوير 

ات الخاصة باالنتشار. وخالل  îائط مجموعات العدد واملعدَّ

ات ومن ثم تصنيفها يف  عام ٢٠١٢، أِعيدت تعبئة جميع املعدَّ

îائط نظامية من أجل السÒح بنرشها عىل نحو رسيع ومرن.

وانتهت األمانة من إعداد مرشوع مرصف بيانات التفتيش 

املوقعي باعتباره دعامة مهمة من دعامات دعم العمليات. 

وكان يجري اختبار الصيغة األوىل من مرصف البيانات كÒ كان 

راً أن يُستهّل إدخال البيانات يف بداية عام ٢٠١٣. مقرَّ

وأُجري مزيد من التنقيح ملتطلبات التصميم والبنية التحتية 

لقاعدة العمليات يف إطار التحضâ لتمرين بناء القدرات 

الثا,/الرابع وذلك باستخدام نهج وأسلوب توحيد قيايس 

رة كفاءتها  نظاميáْ. وأثبتت البنية التحتية واإلجراءات املُطوَّ

ناً كبâاً  أثناء ®رين بناء القدرات الثا,/الرابع، فأظهرت تحسُّ

منذ إجراء التمرين امليدا, املتكامل يف عام ٢٠٠٨. وعموماً، 

ات والبنية القا½تá يف الوقت الراهن االنتشار  ïُكن باملعدَّ

ال يف أي مكان من العاù. و®ت معالجة  عىل نحو رسيع وفعَّ

أوجه القصور يف القدرة التي اكتُِشفت خالل االختبار، والتي 
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كانت مرتبطة بُنظُم توليد الطاقة الكهربائية ومناولة املواد 

ات جديدة يف هذا الصدد.  يف امليدان؛ ومن املقرَّر تسليم معدَّ

ويُعتزم تخطيط نظم تكييف الهواء وإدخال مزيد من 

التحديث عىل îيطة إزالة التلوُّث، يف عام ٢٠١٣.

ويف عام ٢٠١٢، أ®َّت األمانة استعراض وتحديث نظام الصحة 

املتعلق  الفصل  املوقعي ووفَّرت  بالتفتيش  الخاص  والسالمة 

بالصحة والسالمة املقرر إدراجه يف مرشوع دليل التشغيل 

الخاص بالتفتيش املوقعي. وبعد ذلك، استهلَّت األمانة اشرتاء 

املوقعي عىل  التفتيش  أنشطة  تنفيذ  مفردات معيَّنة لضÒن 

ات الوقاية الشخصية التي  نحو مأمون، ãا يف ذلك معدَّ

ر أن يستخدمها املفتشون يف امليدان. وباإلضافة  من املقرَّ

ت األمانة مرشوع  إىل تحديث دليل الصحة والسالمة، أعدَّ

تُواَجه  التي  األمنية  باملسائل  إجراءات تشغيل قياسية متصلة 

املوقعي.  التفتيش  يف 

ات واملعدَّ التقنيات 

ات  خالل عام ٢٠١٢، ركَّزت األمانة عىل تطوير تقنيات ومعدَّ

ة فضالً  كشف الغازات الخاملة ورسم خرائط النويدات املشعَّ

د األطياف، ãا  عن مواصلة تطوير تكنولوجيات التصوير املتعدِّ

يف ذلك باألشّعة تحت الحمراء. وباإلضافة إىل ذلك، أُحِرز مزيد 

م يف تنفيذ مرشوع ُمموَّل من خالل «اإلجراء املشرتك  من التقدُّ

الرابع» لالتحاد األوروñ بشأن نظام للغازات الخاملة. ويف إطار 

«اإلجراء املشرتك الرابع» أيضاً، تم التخطيط ملرشوع إضايف 

د األطياف، ãا  يتوخَّى استحداث نظام îائطي للتصوير املتعدِّ

يف ذلك باألشّعة تحت الحمراء.

وأُجِري يف هنغاريا، يف أيار/مايو، اختبار ميدا, آخر للتصوير 

د األطياف، ãا يف ذلك باألشّعة تحت الحمراء، من أجل  املتعدِّ

ا  Qتقييم الجاهزية التشغيلية ألجهزة استشعار محمولة جو

الصورة العليا: اختبار هوائي حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جدا 
قابل للنفخ، خالل التمرين التمهيدي الثاني املخصص للمرحلتني 

السابقة والالحقة للتفتيش، أيلول/سبتمرب 2012. 
الصورة الوسطى: استخدام معدات األمانة الفنية املؤقتة يف حفر 

ثقب ألخذ عينات من الغازات اخلاملة من الرتبة السفلية أثناء اختبار 
ميداني، سلوفاكيا، تشرين األول/أكتوبر 2012.

الصورة السفلى: تركيب معدات ملسح أشعة غاما )مقدمة كمسامهة 
عينية من إيطاليا( على منت طائرة عمودية يف معرض التحضري 

الختبار ميداني لتكنولوجيا التصوير املتعدد األطياف باألشعة حتت 
احلمراء من اجلو. هنغاريا، تشرين الثاني/نوفمرب 2012.
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خاصة بهذا النوع من التصوير ألغراض التفتيش املوقعي. 

وتناول االختبار كشف املناطق التي اهتَزَّت فيها املواد 

السطحية جرَّاء تفجâ عبوات ناسفة ومدى تأثâ تفجâات من 

ات يف الخصائص  ُّâّو النبات، فضالً عن التغî هذا القبيل عىل

الهيدرولوجية. وكانت املنطقة املشمولة نحو عرشة أمثال 

املنطقة املشمولة يف االختبار السابق؛ وقد طرأت تحسينات 

رئيسية عىل معالجة البيانات وعىل زمن تسليم منتجات 

البيانات. ومن شأن عمليات التطوير هذه، جنبا إىل جنب مع 

د األطياف، ãا يف ذلك باألشّعة  محاكاة دمج التصوير املتعدِّ

تحت الحمراء، يف نظام إدارة املعلومات املتكامل، أن تساعد 

د األطياف، ãا يف  عىل استخدام تكنولوجيات التصوير املتعدِّ

ذلك باألشّعة تحت الحمراء، خالل ®رين بناء القدرات الثالث 

وكذلك التمرين امليدا, املتكامل. 

وأُجِري يف بيالروس، يف أيلول/سبتمرب، اختبار ميدا, 

ات مسح محمولة ألشّعة غاما من أجل تقييم أدائها  ملعدَّ

التقني يف ظّل الظروف العملية يف منطقة الحظر اإلشعاعي 

واإليكولوجي يف والية بوليسيي، وهي منطقة محظورة 

أنشِئت يف أعقاب حادث ترشنوبيل. واقرتن االختبار 

التشغيل والصيانة ملوظفي األمانة. وكانت  بتدريب عىل 

د بجهاز  الُنظُم املُختربَة تتألَّف من نسق محمول يدوياً مزوَّ

 Rعىل م áمحمول áكشف معياري باإلضافة إىل نسق

َدين بأجهزة كشف أكرب حجÒً. وكان األداء  ا مزوَّ Qمركبة وجو

التقني للنظم يف امليدان مرضياً ®اماً. وكانت الربامجية التي 

باملعلومات وسهلة  غنيّة  البيانات  لجمع  واستُخدمت  ُوضعت 

للغاية وأفىض إىل  االستعÒل. وكان هذا االختبار امليدا, مثمراً 

العديد من الدروس املستخلصة سواًء من منظور العمليات 

امليدانية أو منظور كفاءة املفتشá أثناء وجودهم يف مجال 

إشعاعي مرتفع، وكذلك من حيث تحديد أوجه التطوير 

ات. للمعدَّ الالزمة  األخرى 

  Turecký Vrch وسمح اختبار ميدا, أجِري يف قاعدة

العسكرية يف سلوفاكيا يف ترشين األول/أكتوبر بتشغيل 

ات «دفع مبارش»/ثَْقب اقتُِنيَت حديثاً لغرض أخذ عيِّنات  معدَّ

بيئية من الغازات الخاملة الكامنة يف الرتبة. وتم إنشاء عّدة 

ات ألخذ  محطات ألخذ العيِّنات الجوفية وتجهيزها ãعدَّ

عيِّنات الغاز من باطن األرض. وù تُبáِّ األنساق التي اختُربت 

ترسُّب غازات الغالف الجوي خالل عملية الضّخ عىل كل 

حفرة، والتي استمرت لغاية ٢٤ ساعة. ويف الوقت نفسه، 

اكتسب فريق ثاٍن خربة بشأن جمع عيِّنات بيئية كانت عىل 

ة لو أن األمر  األرجح ستنطوي عىل غبار ملوَّث بنويدات مشعَّ

تعلق بتفتيش موقعي حقيقي. وشملت األنشطة يف هذا 

الصدد ثالثة أنواع من أجهزة أخذ العيِّنات الهوائية وجهازاً 

واحداً ألخذ عيِّنة مائية كبâة الحجم. واكتُِسبت أيضاً خربة 

ات إىل بيئة  يف لوجستيات نقل قطع كبâة وثقيلة من املعدَّ

التشغيل.

وعىل سبيل التحضâ املبارش لتمرين بناء القدرات الثالث، 

أُجِري اختبار يف هنغاريا، يف ترشين الثا,/نوفمرب، عىل تركيب 

وتشغيل ثالثة أجهزة استشعار محمولة جواً عىل مR طائرة 

عمودية تجارية. وقد أظهر االختبار امليدا,، الذي اشتمل 

مة كمساهمة عينية من إيطاليا، فعالية  ات مقدَّ عىل معدَّ

األداء الوظيفي ألجهزة االستشعار هذه (وهي تشمل مقياساً 

للمجاالت املغنطيسية باستخدام أبخرة السيزيوم، ومطياف 

داً مكيَّفاً وفقاً لوثائق املمرَّات  أشّعة غاما، ونظام كامâات معقَّ

ية وأغراض الرصد البرصي)، كÒ أثبت االختباُر امليدا,  الجوِّ

دة ُصنِّعت كجزء من عملية  نات محدَّ ية ملكوِّ الصالحية الجوِّ

تركيب أجهزة االستشعار هذه الفريدة من نوعها.

ويف إطار االجتÒعات املتصلة بكشف الغازات الخاملة، ناقش 

خرباء دوليون، باالشرتاك مع موظفي األمانة، التفاصيل التقنية 

ة وأخذ عيِّنات الغازات الخاملة  لجسيÒت النويدات املشعَّ

ألغراض التفتيش املوقعي. وتناول االجتÒع تحديد أهداف 

واحتياجات التطوير واالختبار امليدا,، وجرت فيه مناقشات 

ات وأخذ العيِّنات. ويف  قة قيِّمة السرتاتيجية املعدَّ تقنية ُمعمَّ

اجتÒع ثاٍن، تم تناول سلسلة الحيازة. 

اختبار جهاز ذكي ألخذ العينات استُحدِث ألغراض التفتيش املوقعي 
)مقدَّم كمسامهة عينية من الواليات املتحدة األمريكية(، أثناء اختبار 

ميداني لتقنيات أخذ عينات الغازات اخلاملة من الرتبة السفلية، 
سلوفاكيا، تشرين األول/أكتوبر 2012.
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ات  ت إجراءات تشغيل قياسية للمصادقة عىل املعدَّ وأِعدَّ

وُوِفق عليها يف بداية العام. ومن شأن ذلك أن يساهم يف 

سالسة سâ التحضâ للتفتيش املوقعي ألنه يشمل عملية 

ات وإجراء  تها، بدءاً من تسلُّم املعدَّ التفتيش املوقعي برمِّ

لية، ومروراً باالختبارات املخربية وامليدانية،  الفحوص األوَّ

وانتهاًء بالجاهزية للمصادقة. واختُِرب بنجاح مفهوم املصادقة 

ات عىل السواء يف كل من ®رين بناء القدرات األول  عىل املعدَّ

و®رين بناء القدرات الثا,/الرابع، وأِفيد عن هذه الخربة يف 

حلقة العمل-٢٠ بشأن التفتيش املوقعي. 

ويف إطار تكييف أسلوب القياس السيزمي النشط ألغراض 

سات الجيوفيزيائية  التفتيش املوقعي، أحرزت إحدى املؤسَّ

م. واملفهوم الذي حقق  املُتعاقد معها قدراً كبâاً من التقدُّ

تقدماً كبâاً يف هذا الصدد مؤداه هو أن الهدف الثانوي ألي 

خ ال ïُكن تداركه  تفجâ نووي باطني، املتمثِّل يف حدوث تفسُّ

يف املنطقة املحيطة بالتجويف الفعيل، هو األكÓ داللة إىل حد 

بعيد من وجهة نظر التفتيش املوقعي من الهدف األويل، أي 

الفجوة الناجمة عن التفجâ. ويستند هذا املفهوم الجديد 

للكشف السيزمي النشط إىل الحالة البرتوفيزيائية للمنطقة 

املحيطة بنقطة التفجâ، والتي تتميَّز بتناقص الرسعة السيزمية 

والتوهá العايل للموجات. وعىل الرغم من أن األساليب 

الة جداً، فإنها أيضاً أكÓ أنشطة  السيزمية النشطة الحالية فعَّ

التفتيش استخداماً لليد العاملة يف التفتيش املوقعي. بيد أن 

ات ïكن تتبُّعها يف خصائص  ُّâهذا النهج الجديد سيكشف تغ

الصخور ãجرد استخدام مسح زلزايل ثالd األبعاد محدود 

النطاق. وباإلضافة إىل ذلك، تتمثَّل الفائدة التشغيلية لهذه 

ات نظام الرصد السيزمي  االسرتاتيجية يف إمكانية استخدام معدَّ

للهزَّات الالحقة املتاحة واملوافق عليها بالفعل يف القياس 

السيزمي النشط ذي الصلة بالتفتيش املوقعي. 

التدريب

عىل التوازي مع االستمرار يف تدريب املفتشá البدالء الذين 

®ت تسميتهم للدورة التدريبية الثانية، ركَّزت األمانة عىل 

تدريب مشاركá محتملá يف ®ارين بناء القدرات.

وكان العام قد بدأ بعقد دورة تدريبية ®هيدية ملوظفá يف 

البعثات الدا½ة. وحرض هذه الدورة ١٧ مشاركاً من ١٢ دولة 

موقِّعة. 

م تدريب بشأن ®رين بناء القدرات األول خالل سبعة أيام  وقُدِّ

موزَّعًة ما بá كانون الثا,/يناير ونيسان/أبريل. وقد تناول 

االحتياجات التدريبية ملختلف أنواع الخربات الالزمة ألداء 

وظائف مركز دعم العمليات. وشارك يف هذا التدريب زهاء 

باً حرضوا جزءاً أو أكÓ من أجزاء التدريب.  Mانá متدرِّ

ويف الفرتة من ١٤ إىل ١٨ أيار/مايو، أِقيمت دورة تدريبية 

التابعة  الدفاع  فيينا وكلية  الصحة والسالمة يف كل من  عن 

عىل  كورنويبورغ،  يف  الكائنة  النمساوية  املسلَّحة  للقوات 

الحدث طموحاً من حيث نطاقه  فيينا. وكان هذا  مقربة من 

املشاركá: فقد حرضه  الكبâ من  والعدد  التدريب  وأساليب 

تزويد مفتشني بديلني )الصورة العليا( بأجهزة السلكية يف قاعدة 
العمليات قبل البدء مبهمة تدريبية، وإطالعهم )يف الصورة السفلى( 
على إجراءات الرصد والتطهري بعد االنتهاء من عملية مسح ميداني 

للمواد املشعّة، خالل الدورة التدريبية يف شؤون الصحة والسالمة، يف 
أيار/مايو 2012.
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إجÒالً ٧٤ خبâاً، منهم ٦٤ خبâاً من ٤١ دولًة موقِّعًة وعرشة 

بون من األمانة ومن خرباء  خرباء من األمانة. واستُقِدم املدرِّ

األمريكية. ومن  املتحدة  الواليات  تكلفة من  بال   áخارجي

واألنشطة  العملية  والخربة  املحارضات   áب الجمع  خالل 

املشاركون  اكتَسب  ة،  مشعَّ مصادر  املنطوية عىل  امليدانية 

اإلشعاعية  املجاالت  عن  الناجمة  املحتملة  لألخطار   ًÒفه

للتخفيف  اتِّخاذها  ïكن  التي   âوالتداب اإلشعاعي  والتلوُّث 

للغاية تم من خالله  ناجحاً  تها. وكان ذلك حدثاً  من حدِّ

تحديد عّدة دروس ïكن أن تساهم يف إثراء دورات الصحة 

مستقبالً.  والسالمة 

ويف الفرتة من ١٨ إىل ٢٢ حزيران/يونيه، نُظِّم ®رين منضدي 

إىل جانب تدريب عميل يف اللوجستيات واإلدارة، لفائدة ٢٢ 

مشاركاً من ١٤ دولة موقِّعة. وكان معظم املتدربá ممن 

التحقوا بدورÃْ التدريب كلتيهÒ وتوفَّرت لديهم معلومات 

أساسية عن اللوجستيات. واستُخدمت تقنيات التدريب 

نفسها التي سبق استخدامها يف الدورة التدريبية املتعلقة 

بالصحة والسالمة، وهي املحارضات وأنشطة التدريب العميل 

ات التفتيش املوقعي  واألنشطة العملية، باستخدام معدَّ

ات وصيانتها. وعقب األنشطة  املوجودة يف مرفق خزن املعدَّ

ن عّدة  العملية، حرض املشاركون التمرين املنضدي الذي تضمَّ

عمليات محاكاة وأداء أدوار تم فيها سرب اإلجراءات اللوجستية 

واإلدارية للتفتيش املوقعي. 

وُعقدت دورة تدريبية بشأن ®ارين بناء القدرات، يف الفرتة 

من ٦ إىل ١٠ آب/أغسطس. وتناولت احتياجات التعلُّم 

لدى ثالثة أنواع من املشاركá يف ®رين بناء القدرات الثا,/

الرابع، وهم: املفتشون وممثِّلو الدولة الطرف موضع التفتيش 

وموظفو مركز دعم العمليات. وشارك فيها ستون شخصاً 

داً حيث إنه كان يتعáَّ له  تقريباً. وكان تنظيم التدريب معقَّ

ي والجوانب التقنية وغâ التقنية،  أن يشمل مجاالً مثâاً للتحدِّ

والجوانب اإلجرائية واالسرتاتيجية، فضالً عن طائفة من 

أساليب التدريب (من التدريب العميل إىل عمليات املحاكاة 

يف غرف التدريس).

ويف الفرتة من ٥ إىل ٩ ترشين الثا,/نوفمرب، ُعقدت دورة 

مة خّصيصاً لغرض القيادة شارك فيها ٣٦ متدرباً  تدريبية مصمَّ

من دورÃْ التدريب عىل التفتيش املوقعي األوىل والثانية. 

وتناولت الدورة شؤون القيادة واملفاوضات واملهارات اإلدارية 

ذات الصلة باالختصاصات الوظيفية لفريق التفتيش ومنطق 

بحثه. واستندت معظم منهجية التدريب إىل عمليات محاكاة 

و®رين منضدي وأداء أدوار شملت فهم الثقافات األخرى، 

والقيادة، ومخاطبة الجمهور، واملفاوضات. 

م ُمطَّرد يف االرتقاء بقاعدة بيانات االختيار الرسيع  وأُحِرز تقدُّ

ملفتيش التفتيش املوقعي وتحديثها. ويف نهاية العام، كان 

بá أُِخذت من  العمل جارياً بشأن إعداد بيانات عن املتدرِّ

مسح شامل أُجري يف هذا الصدد، وذلك من أجل استخدامها 

يف عام ٢٠١٣ يف التدريب ويف ®رين بناء القدرات الثالث. 

واتُّخذت خطوة عملية مهمة أثناء ®رين بناء القدرات األول، 

بá بهدف تقييم درجة اكتÒل  عندما جرى استدعاء املتدرِّ

قاعدة البيانات املذكورة. 

وكان العمل جارياً أيضاً بشأن االرتقاء بنظام محاكاة التعلُّم 

ات جديدة لنظام محاكاة التلوُّث  اإللكرتو, ورشاء معدَّ

بã áحاكاة عملية كشف  اإلشعاعي. وسوف يسمح ذلك للمتدرِّ

ة أثناء التÒرين امليدانية.  املصادر املشعَّ

ونُوِقشت حالة املفتشá ومساعدي املفتشá يف اجتÒعات 

الفريقáْ العاملá يف عام ٢٠١٢. ونتيجة لذلك، أُحِرز بعض 

م بشأن توفâ تعاريف أكÓ تفصيالً ملعايâ التوافر فضالً  التقدُّ

عن تحسá عملية االستدعاء. 

 Òاألعوام نشاطاً وإنتاجيًة في Óوكان عام ٢٠١٢ واحداً من أك

يتعلق بالتدريب عىل التفتيش املوقعي، حيث جرى تدريب 

نحو خمسÒئة مشارك عىل أداء مختلف املهام الوظيفية 

وإعدادهم للمشاركة يف األنشطة الرامية إىل اختبار مدى 

جاهزية التفتيش املوقعي و/أو دعم هذه األنشطة.

اإلجراءات والوثائق 

واصلت األمانة تقديم املساعدة الفنية والتقنية واإلدارية 

إىل الفريق العامل باء خالل الجولة الثالثة من صوغ دليل 

التشغيل الخاص بالتفتيش املوقعي. وشمل ذلك تحديث 

إضايف للنص النموذجي للدليل، صدر يف حزيران/يونيه ٢٠١٢. 

د من أجل  ويُتوقَّع أن يُتاح يف عام ٢٠١٣ نص îوذجي ُموحَّ

استخدامه يف التمرين امليدا, املتكامل يف عام ٢٠١٤. 

وُعقدت حلقة العمل-٢٠ بشأن التفتيش املوقعي، يف مركز فيينا 

الدويل، يف الفرتة من ٢٩ ترشين األول/أكتوبر إىل ٢ ترشين الثا,/

نوفمرب. وقد شارك فيها إجÒالً ٨٣ خبâاً من جميع املناطق 

الجغرافية الست، من بينهم ٤٠ خبâاً خارجياً من ١٩ دولة 

 áْنت حلقة العمل جلست موقِّعة و٤٣ خبâاً من األمانة. وتضمَّ

أُطلع خاللهÒ املشاركون عىل أنشطة ®رين بناء القدرات األول 

و®رين بناء القدرات الثا,/الرابع. وركَّزت الجلسة الثالثة عىل 

األعÒل التحضâية لتمرين بناء القدرات الثالث واألعÒل خالل 

املرحلة املمتدة إىل حá إجراء التمرين امليدا, املتكامل. 
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وقد غطَّت حلقة العمل جميع جوانب ®ارين بناء القدرات 

التي أُجِريت بالفعل، ãا يف ذلك األدوار واألنشطة التي 

اضطلعت بها مختلف الجهات الفاعلة يف مركز دعم العمليات 

ات وصيانتها، واألنشطة عند نقطة  الكائن يف مرفق خزن املعدَّ

الدخول/الخروج، وإقامة قاعدة العمليات، واالتصاالت، وتقديم 

التقارير من ِقبل فريق التفتيش، وأوجه تفاعل الدولة الطرف 

موضع التفتيش مع فريق التفتيش. وركَّزت أيضا عىل تقنيات 

اته وإجراءاته املتعلقة بتمرين بناء القدرات  التفتيش ومعدَّ

دت املجاالت التي تحتاج إىل تحسينات يف إطار  الثالث، وحدَّ

التحضâ لتمرين بناء القدرات الثالث والتمرين امليدا, 

املتكامل.

وتّم صوغ عدد من وثائق التفتيش املوقعي املتصلة بنظام 

 âإدارة النوعية التابع لألمانة واملوافقة عليها يف إطار التحض

لتÒرين بناء القدرات واألنشطة التدريبية. وتّم أيضاً، يف عام 

٢٠١٢، صوغ أو تنقيح أربعة عرش إجراًء من إجراءات التشغيل 

القياسية واثني عرش من تعليÒت العمل وثالثة أدلَّة. وشملت 

تلك الوثائق وثيقتáْ عن تعليÒت العمل وفَّرتا إرشادات بشأن 

صوغ وثائق التفتيش املوقعي املتصلة بنظام إدارة النوعية 

والنÒذج الحاسوبية ذات الصلة التي سيستخِدمها صائغو 

القا½ة بالعمليات. الوثائق والجهات 

واكتملت املرحلة األوىل من تحويل نظام إدارة وثائق التفتيش 

يل ملنّصة مكتبة  املوقعي إىل «مكتبة إلكرتونية» وأتِيح îوذج أوَّ

إلكرتونية من أجل اختباره واستعراضه. واستُهلِّت املرحلة 

التالية والختامية من مرشوع التحويل هذا. وسيُساعد ذلك 

املكتبة اإللكرتونية عىل امليض قُدماً نحو تهيئة بيئة إنتاج 

وروابط بينية مع سائر النظم يف األمانة.

وفيÒ يتعلق بإدماج املؤلَّفات العلمية املتعلقة بالتفتيش 

عة يف صلب  املوقعي، اختُِتم العمل عىل دمج املواد املُجمَّ

املكتبة اإللكرتونية باكتÒل أول تجميع للمؤلَّفات التقنية 

الخاصة بكل تقنية من التقنيات املشمولة باملعاهدة. ويُتوقَّع 

أن يؤدِّي هذا التجميع إىل دعم عمل موظفي األمانة يف 

الحصول عىل املعلومات ذات الصلة الالزمة إلعداد îائط 

ات املطلوبة، ومفاهيم  التدريب، واملواصفات التقنية للمعدَّ

اللوجستي  التقنيات، والدعم  التي تتطلَّبها مختلف  العمليات 

الالزم الستخدام تلك التقنيات. 

مشاركون يف حلقة العمل العشرين اخلاصة بالتفتيش املوقعي، فيينا، تشرين األول/أكتوبر-
تشرين الثاني/نوفمرب 2012.
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املشاركون يف حلقة العمل الدولية املعنية 
بالرصد الصوتي املائي، يوكوهاما، اليابان، 

تشرين الثاني/نوفمرب 2012.

ر اللجنة التحضريية للمنظمة للدول  توفِّ
عة دورات تدريبية وحلقات عمل  املوقِّ

يف التكنولوجيات املقرتنة بنظام الرصد 
الدويل ومركز البيانات الدويل والتفتيش 
املوقعي، فتقدِّم بذلك املساعدة يف جمال 

تعزيز القدرات العلمية الوطنية يف 
امليادين ذات الصلة هبذه التكنولوجيات. 
ر املعدات ملراكز  ويف بعض احلاالت، تُوفَّ
البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرهتا 
على املشاركة النشطة يف نظام التحّقق 

من خالل الوصول إىل بيانات نظام 
الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات 

الدويل وحتليلها. ويؤدِّي بناء القدرات 

هذا إىل تعزيز القدرات التقنية للدول 
عة يف مجيع أحناء العامل، فضالً عن  املوقِّ

تعزيز قدرات اللجنة. ومع اتِّساع نطاق 
التكنولوجيات وحتسُّنها، تتَّسع أيضاً 

وتتحسن معارف العاملني املخصَّصني 
وخرباهتم. وتُعقد الدورات التدريبية يف مقرّ 
اللجنة، وكذلك يف أماكن خارجية متعدِّدة، 
وغالباً ما يكون ذلك مبساعدة من الدول 
املُضيفة. ويُموَّل برنامج بناء القدرات من 
خالل امليزانية العادية للجنة وكذلك من 

خالل تربُّعات مقدَّمة من االحتاد األوروبي 
وموناكو ومسامهة عينية من الواليات 

املتحدة األمريكية.

أبرز األنشطة يف عام 2012

تكامل واختبار براجميات معاجلة بيانات النويدات املشعّة
حتسّن تدريب موظفي مراكز البيانات الوطنية ومشّغلي احملطات من خالل 

مواصلة تطوير منائط التعّلم اإللكرتوني واستخدامها كشروط مسبقة 
أساسية للدورات التدريبية 

إقامة نظم بناء القدرات يف 18 مركزاً من مراكز البيانات الوطنية لتعزيز 
قدراهتا على املشاركة على حنو كامل يف نظام التحّقق 

 

بناء القدرات
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مراحل بناء القدرات

يشمل برنامج بناء القدرات التابع للجنة والخاص بالدول 

املوقِّعة دورات تدريبية وحلقات عمل، وِمنح معّدات، 

وزيارات متابعة تقنية. ويتألَّف الربنامج، الذي ما زال يتلقَّى 

الدعم عن طريق مساهÒت من االتحاد األوروñ، من مراحل 

دة، وهي: متعدِّ

إعداد موجزات قطرية لجميع الدول املوقِّعة  •  

•  تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن تطوير مراكز   

الوطنية البيانات 

•  عقد دورات تدريبية مّدة كل منها أسبوعان ملوظفي   

 áالتقني البيانات الوطنية  مراكز 

•  عقد دورات تدريبية مّدة كل منها شهر واحد خاصة   

البيانات الوطنية  ãراكز 

•  قيام خبâ واحد أو أكÓ من الخرباء التقنيá بزيارات إىل   

البيانات الوطنية مراكز 

ات والربامجيات الحاسوبية األساسية الخاصة  •  توفâ املعدَّ  

البيانات الوطنية ãراكز 

وقد ُعزِّز الربنامج إىل حدٍّ كبâ من خالل التعلُّم اإللكرتو,، 

أساسياً  مسبقاً  وباعتباره رشطاً  روتينياً  يُستخدم  أصبح  الذي 

البيانات  مراكز  الخاصة ãوظفي  التدريبية  األحداث  لكل 

التفتيش  ومفتِّيش  املحطات  يل  وُمشغِّ  áالتقني الوطنية 

البدالء.  املوقعي 

الُقطرية املوجزات 

د للموَجزات الُقطرية لجميع الدول املوقِّعة.  أُعّد îوذج موحَّ

ويحتوي هذا املوجز النموذجي عىل املعلومات املتاحة لدى 

األمانة بشأن عدد املستعملá املأذون لهم يف الدولة املعنية، 

واستخدام بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات 

الدويل، واملشاركة يف األنشطة التدريبية السابقة. وتشكِّل هذه 

املوجزات مرجعاً يُستخدم قبل األحداث واالجتÒعات مع 

الدول وأثناءها.

حلقات العمل الخاصة بتطوير مراكز 
الوطنية البيانات 

ُعقدت يف عام ٢٠١٢ ثالث حلقات عمل خاصة بتطوير مراكز 

البيانات الوطنية، وذلك يف مينسك، بيالروس (٣٩ مشاركاً)، 

ويف طوكيو، اليابان (٤٣ مشاركاً)، فيÒ يخص مراكز البيانات 

الوطنية يف رشق آسيا؛ ويف شيانج ماي، تايلند (٢٥ مشاركاً)، 

فيÒ يخص مراكز البيانات الوطنية يف البلدان املنتمية إىل 

مشاركون يف دورة تدريبية بشأن بناء قدرات مركز البيانات الوطين يف مقر اللجنة، فيينا، أيار/مايو 2012.
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رابطة أمم جنوب رشق آسيا (آسيان). وكان الغرض منها هو 

تعزيز فهم املعاهدة وأعÒل اللجنة، وتعزيز القدرات الوطنية 

للدول املوقِّعة يف مجال تنفيذ املعاهدة. ووفَّرت حلقات 

العمل أيضاً ملتقى لتشجيع تبادل الخربات والدراية الفنية 

يف مجال إنشاء مراكز البيانات الوطنية وتشغيلها وإدارتها، 

وترويج تطبيق بيانات التحّقق يف األغراض املدنية والعلمية.

نت حلقات العمل عروضاً إيضاحية من اللجنة جرى  وتضمَّ

التأكيد فيها عىل املعلومات الالزمة لبناء مراكز البيانات 

الوطنية واستدامتها، وعروضاً إيضاحيًة من ممثيل مراكز 

بيانات وطنية بلغت مراحل مختلفة من التطوير. وأتاحت 

حلقات العمل أيضاً لألمانة فرصاً لجمع معلومات إضافية من 

أجل تحديث املوجزات الُقطرية.

وتعزيزاً لحلقات العمل الخاصة بتطوير مراكز البيانات 

الوطنية، ُعقدت دورتان تدريبيان حول «بناء قدرات مراكز 

البيانات الوطنية: الوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل 

الخاصة بالشكل املوجي ومنتجات مركز البيانات الدويل 

 Òيف مكسيكو سيتي (٢٨ مشاركاً) في Òوتحليلها»، إحداه

يخص أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي، واألخرى يف 

فيينا (٢٥ مشاركاً) فيÒ يخص جميع املناطق. وُدرِّب املشاركون 

خالل الدورتá املذكورتá عىل كيفية الوصول إىل بيانات نظام 

الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل وتن زيل وتركيب 

مجموعة الربامجيات الحاسوبية «NDC in a box»، وعىل 

البيانات.  تحليل 

 الزيارات التقنية إىل مراكز 
الوطنية البيانات 

ية  مة، يزور البلدان املتلقِّ عِقب عقد أي دورة تدريبية متقدِّ

واحد أو أكÓ من الخرباء التقنيá لتقييم سبل استفادة 

الصورة العليا: مشاركون يف دورة تدريبية بشأن بناء قدرات مركز 
البيانات الوطين يف مقر اللجنة، فيينا، أيار/مايو 2012. 

الصورة الوسطى: مقابلة تلفزيونية مع السينا زيربو، مدير شعبة مركز 
البيانات الدويل التابعة لألمانة الفنية املؤقتة، وألكسندر شامكو، نائب 

وزير حاالت الطوارئ يف بيالروس، مبناسبة تسليم مركز البيانات 
الوطين يف مينسك نظاما لبناء القدرات، أيلول/سبتمرب 2012.
 RN38 الصورة السفلى: زيارة إىل حمطة رصد النويدات املشعة

)تاكاساكي( خالل حلقة العمل اخلاصة بتطوير مركز البيانات الوطين، 
طوكيو، تشرين األول/أكتوبر- تشرين الثاني/نوفمرب 2012.
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املشاركá يف الدورة مÒ تعلّموه فيها. والهدف من ذلك هو 

بون قادرين عىل أن يستخدموا بشكل  ضÒن أن يكون املتدرِّ

روتيني بيانات اللجنة ومنتجاتها. وتُعالَج أيضاً أثناء هذه 

دة. وقد أجِريت ست  الزيارات االحتياجات واالهتÒمات املحدَّ

عرشة زيارة من هذه الزيارات يف عام ٢٠١٢.

دعم مراكز البيانات الوطنية

يف إطار اسرتاتيجية اللجنة لبناء القدرات، اشُرتيت بواسطة 

امليزانية العادية واإلجراءين املشرتكá الثالث والرابع لالتحاد 

األوروñ مجموعات من املعدات الالزمة إلرساء بنية تحتية 

ات إىل  تقنية وافية ملراكز البيانات الوطنية. وُسلِّمت املعدَّ

١٨ مركزاً من مراكز البيانات الوطنية وركِّبت فيها، ويُعتزم 

تسليم مجموعات أخرى يف أوائل عام ٢٠١٣. ومن شأن هذه 

م إىل  ات، التي تُوفَّر كجزء من املساعدة التقنية التي تُقدَّ املعدَّ

الدول املوقِّعة بهدف إنشاء مراكز بيانات وطنية خاصة بها 

أو تقوية هذه املراكز، أن تعزِّز قدرة مركز البيانات الوطني 

عىل املشاركة يف نظام التحّقق وعىل تطوير التطبيقات املدنية 

الوطنية.  لالحتياجات  والعلمية وفقاً 

وتُتاح برامجيات معالجة بيانات نظام الرصد الدويل وتحليلها 

لجميع املستعملá املأذون لهم. وقد ُعزِّزت يف عام ٢٠١٢ أداة 

 áوتم تحس ،(Geotool) تحليل البيانات السيزمية جيوتول

أداة املعالجة الالحقة لنتائج االنتقال يف الغالف الجوي ويب-

ت برامجية خاصة بالنويدات  غريب (WEB-GRAPE). وأُِعدَّ

ة ملراكز البيانات الوطنية من أجل الحزمة الربامجية  املشعَّ

 Òللمرَّة األوىل وأُتِيحت لغرض اختبارها في «NDC in a box»

يتعلق بأشّعة بيتا. وتتطابق هذه الربامجية مع الربامجيات 

التي تُستخدم يف مراكز البيانات الوطنية ملعالجة وتحليل 

ة، سواء كانت عيِّنات جسيمية  جميع عيِّنات النويدات املشعَّ

أو عيِّنات غازات خاملة. 

ى مراكز البيانات الوطنية الدعم التقني بناء عىل  وتتلقَّ

طلبها. ويشمل ذلك الحصول عىل البيانات، ومناولة البيانات 

الخاصة، ومسائل الربامجيات، واإلجابة عن األسئلة املتصلة 

 Òخاصاً في ًÒم مركز البيانات الدويل دع بتحليل البيانات. وقدَّ

يتعلق بالتمرين الخاص باستعداد مراكز البيانات الوطنية 

لعام ٢٠١٢، الذي تجريه مراكز بيانات وطنية ملراكز بيانات 

وطنية أخرى. وأُجِري ®رين مÒثل يف إطار حلقة عمل مراكز 

البيانات الوطنية لرشق آسيا. وبُورش بأنشطة ترمي إىل الجمع 

بá تطوير القدرات واملرشوع الخاص بزمن االنتقال السيزمي 

اإلقليمي. 

يل  عة من األحداث التدريبية ملُشغِّ وُوفِّرت مجموعة متنوِّ

املحطات يف عام ٢٠١٢. وإجÒالً، استفاد ٩٧ مديراً من مديري 

يل املحطات من ١٤ دورة، كان معظمها  املحطات وُمشغِّ

ات وصيانتها، وإن كانت قد شملت أيضاً  حول استخدام املعدَّ

اإلجراءات املتصلة باإلبالغ واالتصاالت مع األمانة.

وعىل أساس تقييÒت أجِريت لالحتياجات وكلَِبنة بناء إضافية 

يف سبيل زيادة قدرات التحّقق للدول املوقِّعة، استضافت 

اللجنة دورتáْ خاصتá باملحلِّلá التابعá ملراكز البيانات 

الوطنية مّدة كل منها شهر واحد (١٥ مشاركاً). و®ثَّلت 

أهداف هاتá الدورتáْ يف توطيد قدرة الدول املوقِّعة عىل 

املشاركة يف نظام التحّقق وتعزيز استخدامها بيانات األمانة 

ومنتجاتها يف أغراض التطبيقات املدنية والعلمية. والقت 

الدورتان االستحسان، كÒ يدّل عىل ذلك ارتفاع أعداد من 

موا بطلبات من جميع املناطق للمشاركة فيها. تقدَّ

وازداد عىل مدار عام ٢٠١٢ استخدام نظام التعلُّم اإللكرتو, 

يل يف نهاية عام ٢٠٠٩. واستمر  الذي ُوِضع قيد التشغيل األوَّ

العمل عىل تطوير îائط التعلُّم اإللكرتو,، وتسنَّى بفضل 

ع يف عدد الدورات بإضافة Mا, îائط.  األموال املتاحة التوسُّ

موظفي  لتدريب  اإللكرتو, هذا  التعلُّم  نظام  ويُستخدم 

ومفتِّيش  املحطات  يل  وُمشغِّ  áالتقني الوطنية  البيانات  مراكز 

لهم من  للkذون  التدريب  وتُتاح îائط  املوقعي.  التفتيش 

املوقعي  التفتيش  ومفتِّيش  املحطات  يل  ومشغِّ  áاملستعمل

األمانة. وموظفي 

املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بتطوير مركز البيانات الوطين، 
طوكيو، تشرين األول/أكتوبر- تشرين الثاني/نوفمرب 2012.
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 حلقات العمل الخاصة 
بتكنولوجيات الرصد

نظَّمت األمانة، باالشرتاك مع املعهد الكوري لعلوم األرض 

واملوارد املعدنية، حلقة العمل التقنية السنوية للرصد دون 

السمعي، يف دايجون، جمهورية كوريا، يف الفرتة من ٨ إىل ١٢ 

ترشين األول/أكتوبر. وكان الهدف من حلقة العمل هو إنشاء 

م التي طرأت مؤخراً  محفل دويل لعرض ومناقشة أوجه التقدُّ

يف مجال بحوث الرصد دون السمعي والقدرات التشغيلية 

للشبكات العاملية واإلقليمية. وشملت املواضيع التي تم تناولها 

خالل حلقة العمل أجهزة الرصد دون السمعي، والنمذجة، 

ومعالجة البيانات، وقدرات الشبكات عىل الكشف، وتحليل 

املصادر دون السمعية، وأداء محطات الرصد دون السمعي. 

وباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت جلستان مع خرباء دوليá يف مجال 

الرصد دون السمعي بشأن محطات األرصاد الجوية الكائنة يف 

محطات الرصد السمعي التابعة لنظام الرصد الدويل وبشأن 

هندسة صفيفة الرصد دون السمعي التابعة أيضاً لنظام الرصد 

الدويل. وشارك يف مختلف الجلسات إجÒالً ٧٢ عاملاً من ٢٠ 

بلداً، إىل جانب املوظفá الدوليá التابعá لألمانة.

وُعقدت حلقة العمل الدولية بشأن تجربة الغازات الخاملة 

 لعام ٢٠١٢ يف ميتو، إيباراl، باليابان، يف الفرتة من ٥ إىل 

٩ ترشين الثا,/نوفمرب، واستضافتها وكالة الطاقة الذرية 

اليابانية بدعم من اللجنة واالتحاد األوروñ. وشهدت حلقة 

العمل حضوراً جيداً إذ شارك فيها ٩٨ خبâا من أوساط 

املجتمع العلمي الدويل املعنية بالغازات الخاملة. ونُوقشت 

فيها جوانب مهمة من تكنولوجيا رصد الغازات الخاملة، ãا 

م يف مجال العلوم والتكنولوجيا،  يف ذلك ما أُحِرز من تقدُّ

والتحليل واملعايرة، ودراسات بيئة الغازات الخاملة، وتطبيقات 

îذجة االنتقال يف الغالف الجوِّي، والتفتيش املوقعي، والتحليل 

املخربي الخاص بضÒن النوعية/مراقبة الجودة. ونتج عن 

املناقشات نحو أربعá توصية بشأن املزيد من األعÒل 

املتعلقة بهذه املواضيع. وكان من بá التوصيات التي جرى 

تأكيدها يف حلقة العمل، أهمية دمج البيانات، والحّد من 

م يف  انبعاثات نظائر الزينون املشع يف البيئة، وأوجه التقدُّ

املوقعي. بالتفتيش  املتصلة  التطبيقات 

وُعقدت حلقة العمل الدولية بشأن املوجات الصوتية املائية 

لعام ٢٠١٢، يف يوكوهاما، اليابان، يف الفرتة من ١٢ إىل ١٥ 

ترشين الثا,/نوفمرب. وقد تشارك يف تنظيم حلقة العمل 

البحرية واألرضية  اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  الوكالة 

واألمانة. وحرض هذا الحدث إجÒالً ٤٠ مشاركاً من ١٢ بلداً. 

ورفعت حلقة العمل مستوى الوعي بتكنولوجيات املوجات 

الصوتية املائية القا½ة والجديدة واملستجدة، وناقشت 

يات املاثلة يف تركيب نُظُم االتصاالت الكابلية، ومكَّنت  التحدِّ

املشاركá من استكشاف مجاالت التعاون مستقبالً.

املشاركون يف حلقة العمل الدولية بشأن الغازات اخلاملة لعام 2012، ميتو، إيباراكي، اليابان، تشرين الثاني/نوفمرب 2012.
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املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بتقييم 
مركز البيانات الوطين لعام 2012، 

أسونسيون، باراغواي، تشرين األول/أكتوبر.

تة للجنة  تسعى األمانة الفنية املؤقَّ
التحضريية للمنظمة، طوال عملية إنشاء 

نظام التحّقق، إىل حتقيق الفعالية والكفاءة 
والتحسني املستمر، من خالل تنفيذ 

ز هذا  نظامها اخلاص بإدارة النوعية. ويركِّ
عة  النظام على العمالء، مثل الدول املوقِّ

ومراكز البيانات الوطنية، ويهدف إىل 
الوفاء مبسؤوليات اللجنة يف إطار إنشاء 

نظام حتّقق املنظمة من االمتثال للمعاهدة 
وفقاً للمقتضيات املبيَّنة يف املعاهدة 

وبروتوكوهلا والوثائق ذات الصلة الصادرة 
عن اللجنة.

أبرز األنشطة يف عام 2012

تعزيز األداة اليت تستخدمها األمانة يف اإلبالغ عن األداء، وصقل مؤشِّرات 
األداء الرئيسية اخلاصة برصد األشكال املوجية والنويدات املشعَّة

مواصلة تطوير نظام إدارة النوعية وتوطيده مع الرتكيز على تنفيذ السياسة 
املتعلقة بالنوعية

احلصول على تعقيبات من مستعملي البيانات واملنتجات واخلدمات 

 

حتسني األداء والكفاءة 
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تطوير نظام إدارة النوعية

يتمثل الغرض الرئييس من نظام إدارة النوعية يف ضÒن 

استمرار توفâ منتجات وخدمات عالية النوعية. ونظام إدارة 

النوعية «نظام حي» ïكن تعديله، ãا يتÒىش مع تركيز 

املنظمة عىل احتياجات العمالء والتحسá املستمر.

ويف إطار العمل الجاري بشأن توحيد إجراءات نظام إدارة 

اإلجراءات  واختبار  تطوير  الجهود عىل  تركَّزت  النوعية، 

النوعية  إدارة  بنظام  املتصلة  الوثائق  برتميز  الخاصة 

العمل يف إعداد وثائق نظام   âومراقبتها، فضالً عن س

إدارة النوعية. وستُنظَّم يف إطار نظام إدارة الوثائق هذا 

والتقارير  والسجالت  النوعية  واألدلَّة وخطط  االستÒرات 

العمل  وتعليÒت  القياسية  التشغيل  وإجراءات  واملواصفات 

األمانة. تُعّدها  التي 

وكجزء من نظام إدارة النوعية، أُِعد دليل تابع لألمانة عن 

خرائط العملية املتصلة بالتحّقق ãشاركة القا½á بالعملية 

ح هذه الخرائط اإلجراءات املندرجة يف نطاق  ذاتهم. وتوضِّ

دليل النوعية التي تساهم بشكل مبارش يف جودة وتوافر 

منتجات البيانات ونواتج األمانة. والغرض من هذا الدليل 

هو إظهار مراحل اتخاذ القرار الرئيسية يف تلك اإلجراءات 

ومؤرشات األداء الرئيسية واملقاييس األخرى التي من شأنها أن 

تيرسِّ عمليات القياس والتقييم والتحسá املتواصل يف مجال 

تطوير نظام التحّقق واختباره وتشغيله املؤقت. 

وتسليÒً بأن كل موظف يف األمانة مسؤول عن ضÒن استيفاء 

العمل الذي يضطلع به ألعىل معايâ النوعية عىل نحو ما هو 

مبáَّ يف نظام إدارة النوعية، بُِذلت جهود من أجل تنفيذ عنرص 

رئييس من عنارص سياسة النوعية التابعة لألمانة، أال وهو غرس 

 áبذور ثقافة النوعية والحفاظ عىل مستوى وعي املوظف

بنظام إدارة النوعية. وأتِيحت عىل منصة الوكالة الخاصة 

بالتعلُّم اإللكرتو, دورات تدريبية تناولت الكيفية التي تُدار 

بها شؤون النوعية يف األمانة، وشملت عىل حد سواء املبادئ 

الرئيسية للنوعية ومتطلبات نظام إدارة النوعية بشأن عمليات 

محددة.

ووفقا لتوصية صادرة عن حلقة عمل إدارة النوعية لعام 

عة من مرسد املصطلحات املتصلة  ٢٠١٠، أُعدت نسخة موسَّ

بالتحّقق. 

أداة اإلبالغ عن األداء 

تتمثل إحدى وظائف نظام إدارة النوعية يف تحديد وتطبيق 

ات األداء الرئيسية بشأن تقييم إجراءات عمل األمانة  مؤرشِّ

مثال للوحة بيانات مصمّمة خصيصا ألداة اإلبالغ عن األداء )PRTool(. يف األعلى يساراً: التطوّر السنوي يف عدد املرافق املعتمدة منذ عام 
2000. يف األعلى مييناً: التوافر الشهري لوصالت مرفق االتصاالت العاملي خالل عام 2012. يف األسفل يساراً: التطوّر السنوي يف قدرة 

البعثات للفرتة 2006-2012. يف األسفل مييناً: موجز بياني شهري عام ملدى توافر البيانات جلميع حمطات نظام الرصد الدويل يف عام 2012. 
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فريق التقييم يف التمرين التمهيدي األول املخصّص ملرحلة البدء 
بعملية تفتيش موقعي، الذي انعقد يف مرفق خزن املعدات وصيانتها، 
غونرتامسدورف، النمسا، نيسان/أبريل 2012.

ومنتجاتها، ãا يسهِّل املراجعة اإلدارية والتحسá املستمر. 

ات األداء الرئيسية هي بارامرتات تُستخدم للتقدير  ومؤرشِّ

ي ألداء إجراءات العمل يف أيِّ منظمة. وهي تُستخدم يف  الكمِّ

م املحرز يف بلوغ األهداف  املقام األول من أجل تقييم التقدُّ

ولتوفâ املعلومات النوعية الالزمة لتحديد مسار العمل الذي 

ينبغي اتّباعه. ويتمثل الغرض من نظام إدارة النوعية يف 

العمل عىل تحقيق هدف الوفاء عىل الدوام ãتطلِّبات نظام 

التحّقق، وهو يشمل جميع إجراءات عمل األمانة ومنتجات 

عملها التي تساهم يف تحقيق هذا الهدف.

عت قدرات أداة اإلبالغ عن األداء بغية تعزيز قدرتها  وُوسِّ

ن العمليات واملنتجات باالستناد  عىل املساعدة يف تقييم تحسُّ

ح  إىل قيم مؤرشات األداء الرئيسية ذات الصلة، وإتاحة التصفُّ

وغربلة املعلومات حسب التاريخ أو حسب املنطقة الجغرافية 

أو لبلد واحد أو محطة واحدة من محطات نظام الرصد 

الدويل. وبعبارة أخرى، يتيح هذا النهج تقييم األداء عىل 

، فإن أداة اإلبالغ عن  العديد من املستويات املختلفة. ومن ثمَّ

األداء تضع معايâ طموحة للشفافية واملساءلة. وتسمح األداة 

للدول املوقِّعة برصد تنفيذ برامج األمانة، مع إمكانية الرجوع 

إىل أي سنة معيّنة وإصدار حكم بشأن القيمة املُكتسبة من 

املوارد املستثمرة. وïكن استخدام هذه األداة التفاعلية لتوليد 

أكÓ من ألف عرض إيضاحي بيا, قيايس. 

التفتيش املوقعي تقييم أنشطة 

العام  املوقعي خالل  التفتيش  أنشطة  تقييم  عملية  ركَّزت 

الذي  املتكامل  امليدا,  للتمرين  التحضâية  األعÒل  عىل 

القدرات  بناء  ٢٠١٤، وبالتحديد عىل ®رينْي  سيُجرى يف عام 

وكُرِّسا  وأيلول/سبتمرب  نيسان/أبريل  أجِريا يف  اللذين   áْل األوَّ

املوقعي  للتفتيش  السابقة   áواملرحلت االستهاللية  للمرحلة 

لتقييم ®رين  التحضâية  أيضاً يف األعÒل  ع  له. وُرشِ والالحقة 

أيار/مايو- الفرتة  ر إجراؤه يف  الثالث املقرَّ القدرات  بناء 

.٢٠١٣ حزيران/يونيه 

ويرد مفهوم وأسلوب تقييم التمرين امليدا, املتكامل وما 

يسبقه من أنشطه عىل مدى الفرتة ٢٠١٢-٢٠١٤ يف مرشوع 

مخطَّط قيد التداول. ويجري العمل عىل تطوير هذا املخطَّط 

وتنقيحه بشكل دوري باالستناد إىل الخربة املُكتسبة أثناء 

تنفيذه يف كل ®رين من ®ارين بناء القدرات. وقد قام فريق 

يصاً  م خصِّ التقييم الخارجي بوضع واستخدام إطار تقييم مصمَّ

يف هذا الصدد مع مجموعة أدوات مال½ة من أجل تقييم كل 

®رين من التÒرين.

د مخطَّط مفهوم التقييم نهجá مختلفá من أجل  ويحدِّ

تجسيد الغرضáْ املتÒيزين لتÒرين بناء القدرات والتمرين 

امليدا, املتكامل. وãا أنه يُنظر إىل ®ارين بناء القدرات عىل 

أنها «الربوفة األخâة» قبل التمرين امليدا, املتكامل، بحيث 

م املحرز وبناء القدرات، يتَّخذ  ïكن من خاللها تقييم التقدُّ

تقييم ®ارين بناء القدرات نهجاً «تكوينيّاً» من أجل املساعدة 

عىل تشكيل القدرة التشغيلية التي ُ®ارس. ففي ®رين بناء 

القدرات األول و®رين بناء القدرات الثا,/الرابع، أتاح التقييم 

تعقيبات تكوينية رسيعة يف الوقت نفسه الذي كانت ُ®ارس 

فيه أنشطة التفتيش املوقعي ويف نهاية كل يوم من أيام 

األنشطة، فضالً عن إتاحتها يف إطار تقرير داخيل. ويتمثل 

مة عىل بناء  الغرض من ذلك يف أن تُساعد التعقيبات املُقدَّ

القدرة التشغيلية نتيجة للدروس املستفادة التي تُدرج يف 

تخطيط التÒرين الالحقة والتعديالت املناسبة التي تُجرى قبل 

التمرين امليدا, املتكامل.

امليدا,  التمرين  يُعترب  القدرات،  بناء  لتÒرين  وخالفاً 

وتحديد  التشغيلية  القدرة  لقياس  اختبار  وسيلة  املتكامل 

فإن  لذا  الراهن.  الوقت  املوقعي يف  التفتيش  مستوى جاهزية 

 âغ «تجميعياً»  نهجاً  يتَّخذ  املتكامل  امليدا,  التمرين  تقييم 

إجراء  الخارجي ãوجبه ãجرد  التقييم  فريق  يقوم  تدخُّيل 

بدالً من  التمرين  املُستبانة من خالل  القدرة  تقييم وتجميع 

تقييم  لعملية  التخطيط  ويتقدم  رسيعة.  تعقيبات  تقديم 

له،  د  املُحدَّ الزمني  للجدول  وفقاً  املتكامل  امليدا,  التمرين 
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املعنيá خالل حلقة  املصلحة  ُعرِض رسمياً عىل أصحاب  وقد 

تقييم  إلجراء  نهج  املوقعي،  بالتفتيش  الخاصة  العمل-٢٠ 

امليدا,  التمرين  إلجراء  التشغيلية  الجاهزية  ملستوى  شامل 

املتكامل.

 التعقيبات الواردة من مراكز 
الوطنية البيانات 

اشرتكت يف تنظيم حلقة العمل التقييمية ملراكز البيانات 

الوطنية لعام ٢٠١٢، التي ُعقدت يف الفرتة من ١ إىل ٥ ترشين 

األول/أكتوبر، حكومة باراغواي واألمانة واستضافتها جامعة 

أسونسيون الوطنية (كلية العلوم الدقيقة والطبيعية). وحرض 

حلقة العمل خمسة وستون مشاركاً ïثّلون إحدى وثالثá دولًة 

موقِّعة ومراكز بيانات وطنية واألمانة.

وكان الهدف من حلقة العمل هو توفâ ملتقى لخرباء مراكز 

البيانات الوطنية لتبادل خرباتهم يف االضطالع ãسؤولياتهم يف 

مجال التحّقق، وتقديم تعقيبات عىل جميع جوانب ما توفِّره 

األمانة من بيانات ومنتجات وخدمات ودعم. وركَّزت حلقة 

العمل عىل نتائج التمرين الخاص باستعداد مراكز البيانات 

الوطنية الذي أجرَي يف عام ٢٠١٢ والخطط املتعلقة بالتÒرين 

الالحقة، وكذلك عىل البيانات واملنتجات والخدمات والدعم، 

ة التي تضطلع بها مراكز البيانات  وعىل أهميتها بالنسبة للمهمَّ

الوطنية. وقام بتنظيم التمرين املذكور فريق مراقبة تتوفَّر 

لديه الدراية يف عّدة تكنولوجيات. وأتاح ذلك اتِّساق التمرين 

وجميع األنشطة األخرى التي أُجِريت يف حلقة العمل مع 

التفتيش املوقعي.  أنشطة 

د األمانة، يف إطار سياستها الخاصة بالنوعية، عىل تركيزها  وتشدِّ

عىل العمالء. وقد استعرضت حلقة العمل التقييمية ملراكز 

مة  البيانات الوطنية لعام ٢٠١٢ حالة تنفيذ التوصيات املقدَّ

من حلقات عمل سابقة. وعرضت األمانة الحالة العامة 

واقرتحت إقفال باب النقاش بشأن التوصيات التي يُرى أنها تم 

تناولها بشكل كامل. وقد رحَّب املشاركون بهذا االقرتاح.

البيانات  مراكز  تناولها خرباء  التي  املواضيع  نت  وتضمَّ

الوصول  يتَّبعونها يف  التي  النُُّهْج  العمل  الوطنية يف حلقة 

البيانات  الدويل ومنتجات مراكز  الرصد  نظام  بيانات  إىل 

ة  املشعَّ والنويدات  املوجيَّة  األشكال  بيانات  وتبادل  الوطنية، 

املناقشات عىل  وانطوت  الوطنية.  البيانات  مراكز   áب  Òفي

البيانات  بتحصيل  املتصلة  املواضيع  من  واسعة  طائفة 

الوطنية  البيانات  مراكز  إبالغ  أهمية  تأكيد  وجرى  وتحليلها. 

أيضا  املناقشات  البارامرتات. وشملت  تغيâات يف  بأي  بوضوح 

استخدام مراكز  أفضل ملدى  اكتساب فهم  جوانب معيَّنة مثل 

تزويد  وأهمية  ومنتجاتها،  األمانة  لبيانات  الوطنية  البيانات 

املنشأة  القنوات  الصلة من خالل  ذات  بالتعقيبات  األمانة 

الغرض. لهذا 

وأعربت مراكز البيانات الوطنية عن وجهات نظرها بشأن 

قضايا معيَّنة مثل االختالفات بá نرشات مركز البيانات 

مشهدان من حلقة العمل اخلاصة بتقييم مركز البيانات الوطين لعام 
2012، أسونسيون، باراغواي، تشرين األول/أكتوبر. الصورة السفلى: 

على املنصة يف االفتتاح الرمسي )من اليسار إىل اليمني(: كونستانتينو 
نيكوالس خويفوس كابساليس )عميد كلية العلوم الدقيقة والعلوم 

الطبيعية يف جامعة أسونسيون الوطنية(، وبيرت فريباس )رئيس قسم 
التقييم يف األمانة الفنية املؤقتة(، وأنطونيو ريباس باالسيوس )نائب 

وزير خارجية باراغواي(، وبيدرو خرياردو غونزاليز )رئيس جامعة 
أسونسيون الوطنية(، ومارتن كالينوفسكى )رئيس قسم بناء القدرات 

والتدريب التابع لألمانة الفنية املؤقتة(. 
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الدويل ونرشات مراكز البيانات الوطنية، واإلزاحات وأوجه 

عدم التطابق يف مواقع األحداث، واألحداث الناقصة، 

ومصادر التباين يف حاالت مقارنة النرشات. وأبلغت أيضاً عن 

االستخدامات املدنية للبيانات العلمية وأشارت إىل أهمية 

التدريب والربامجيات. وتناولت املناقشات الجÒعية مواضيع 

ترمي إىل دعم مراكز البيانات الوطنية يف تحقيق أهدافها. 

وشملت هذه املواضيع متطلِّبات التدريب العميل ومنتدى 

ملراكز البيانات الوطنية أنِشئ حديثاً عىل اإلنرتنت ومسائل 

متصلة ببناء القدرات وتقديم الدعم فيÒ بá مراكز البيانات 

الوطنية. 

وشملت تعقيبات مراكز البيانات الوطنية الواردة إىل األمانة 

بشأن الخدمات مجموعة واسعة من الجوانب، ãا يف ذلك 

استخدام منتجات مركز البيانات الدويل، واإلبالغ عن األداء، 

والوثائق، وإمكانية الوصول إىل البيانات. وأِشâ خالل 

املناقشات إىل أنَّ مركز البيانات الدويل ينظِّم تدريبات عملية 

ع أيضاً  بصفة منتظمة ملمثِّيل مراكز البيانات الوطنية. وُشجِّ

عىل عقد حلقات عمل إقليمية وتعزيز التعاون بá مراكز 

البيانات الوطنية. وُسلِّط الضوء عىل إمكانية وصول جميع 

الدول املوقِّعة إىل بيانات نظام الرصد بشكل كامل، ãا يف ذلك 

لألغراض العلمية والبحثية، وذلك من خالل املركز االفرتايض 

الستغالل البيانات. وأعربت مراكز البيانات الوطنية عن 

تقديرها الكبâ للجهود التي يبذلها مركز البيانات الدويل. 

وقد نُوِقشت أيضاً يف حلقة العمل أداة اإلبالغ عن األداء 

واستخدامها من ِقبل مراكز البيانات الوطنية.
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 األمانة ورؤساء املهام يف الفريق العامل باء 
يف الدورة التاسعة والثالثني.

ر اهليئة العامة للجنة التحضريية  توفِّ
عة،  للمنظمة، املؤلَّفة من مجيع الدول املوقِّ
التوجيه السياسي لألمانة الفنية املؤّقتة، 
واإلشراف عليها. ويساعد اهليئة العامة، 
بصفتها جهاز تقرير السياسات، فريقان 

عامالن. 

ويُعنى الفريق العامل ألف بشؤون امليزانية 
واإلدارة اليت تواجه املنظمة، يف حني ينظر 

الفريق العامل باء يف املسائل العلمية 
والتقنية املتصلة باملعاهدة. ويقدِّم الفريقان 

العامالن كالمها مقرتحات وتوصيات إىل 
اللجنة لكي تنظر فيها وتعتمدها. وإضافة 
إىل ذلك، يقوم فريق استشاري مؤلف من 

خرباء مؤهَّلني، بدور داعم، فيسدي املشورة 
إىل اللجنة، من خالل فريقيها العاملني، 

بشأن الشؤون املالية وشؤون امليزانية وما 
يرتبط هبما من شؤون إدارية. 

أبرز األنشطة يف عام 2012

انتخاب اللجنة ألمني تنفيذي جديد
نه من  استمرار الفريق العامل باء يف أسلوب عمله اجلديد، األمر الذي مكَّ

االضطالع بعمله على حنو أكفأ وأكثر تركيزاً
إطالق »هنج الورقات االفرتاضية« وإحراز مزيد من التقدُّم يف إقامة نظام 

املعلومات املزوَّد بوصالت إلكرتونية تشعّبية بشأن املهام املسندة مبوجب 
القرار املنشئ للجنة التحضريية )نظام إشتار(

تقرير السياسات
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االجتµعات املعقودة يف عام ٢٠١٢

يف عام ٢٠١٢، ُعقدت الدورتان الثامنة والثالثون والتاسعة 

والثالثون للجنة التحضâية يف ١٤ حزيران/يونيه، و٢٢ و٢٣ 

ترشين األول/أكتوبر عىل التوايل. وقد ترأس الدورة الثامنة 

والثالثá السفâ ألفريدو أليخاندرو الñ بيّا، املمثل الدائم 

لشييل، وترأس الدورة التاسعة والثالثá السفâة أنا تâيسا 

الدا½ة لكوستاريكا. دينغو، املمثلة 

وقد ترأس الفريَق العامل ألف السفâ جارغالسايخان 

إنخسايخان (منغوليا) وقد عقد الفريق دورته الحادية 

واألربعá يومي ٢٣ و٢٤ أيار/مايو، كÒ عقد دورته الثانية 

واألربعá يف ٢٦ أيلول/سبتمرب. وترأس الفريَق العامل باء 

السيد هاين هاك (هولندا) وقد عقد الفريق دورته الثامنة 

والثالثá من ٦ إىل ٢٤ شباط/فرباير كÒ عقد دورته التاسعة 

والثالثá من ١٣ إىل ٣١ آب/أغسطس. وُعقدت اجتÒعات 

 مشرتكة للفريقá العاملá ألف وباء يف ٢٠ شباط/فرباير 

و٢٧ آب/أغسطس. وعقد الفريق االستشاري، الذي يرأسه 

السيد مايكل وستون (اململكة املتحدة)، الجزأين األول والثا, 

من دورته الثامنة والثالثá من ١٦ إىل ١٩ نيسان/أبريل ومن 

٣٠ نيسان/أبريل إىل ٤ أيار/مايو، كÒ عقد دورته التاسعة 

والثالثá من ٣ إىل ٧ أيلول/سبتمرب.

 توسيع مشاركة الخرباء 
من البلدان النامية

واصلت األمانة تنفيذ مرشوع، بدأ يف عام ٢٠٠٧، لتسهيل 

مشاركة خرباء من البلدان النامية يف االجتÒعات التقنية 

الرسمية للجنة. والهدف املعلن لهذا املرشوع هو تعزيز الطابع 

العاملي للجنة وبناء القدرات يف البلدان النامية.

ويف عام ٢٠١٢، غادر املرشوع ثالثة خرباء تلقوا دعÒً يف 

عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ واختâ ثالثة خرباء جدد، بحيث بقي 

العدد اإلجÒيل للخرباء املدعومá ١٠ خرباء (خبâ واحد من 

كل من األردن وباراغواي والربازيل وبوركينا فاسو والجزائر 

والجمهورية الدومينيكية وجنوب أفريقيا وفانواتو وكينيا 

ومدغشقر). وعىل هذا، تكون مشاركة خرباء من ثالثة من أقل 

البلدان îواً قد ُدعمت يف إطار املرشوع.

 áوالتاسعة والثالث áالثامنة والثالث áوشارك خرباء يف الدورت

للفريق العامل باء، ãا يف ذلك االجتÒعات الرسمية واجتÒعات 

أفرقة الخرباء واجتÒعات املجموعات الجغرافية التي يتبعونها، 

كÒ شاركوا يف حلقة العمل املعنية بالتقييم الخاصة ãراكز 

البيانات الوطنية التي ُعقدت يف أسونسيون، بباراغواي، يف 

ترشين األول/أكتوبر. وإضافة إىل ذلك، استفاد الخرباء من 

املناقشات التقنية التي جرت مع األمانة بشأن القضايا الرئيسية 

املتصلة بالتحّقق. وواصل الخرباء من الربازيل وكينيا ومدغشقر 

أداء وظائفهم بوصفهم رؤساء املهام يف الفريق العامل باء 

املعنيáّ باالختبار والتشغيل املؤقت، والقضايا املتصلة ãراكز 

البيانات الوطنية، وتجديد التكنولوجيا، عىل التوايل.

وُموِّل املرشوع يف عام ٢٠١٢ من تربعات قدمتها إسبانيا 

وإندونيسيا وتركيا وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا 

والصá وُعÒن وفنلندا وقطر ولكسمربغ وماليزيا واملغرب 

واململكة املتحدة والpويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا، 

وكذلك من صندوق األوبك للتنمية الدولية. ووردت تربعات 

جديدة يف عام ٢٠١٢ من الصá وفنلندا والpويج وصندوق 

األوبك للتنمية الدولية.

واستناداً إىل تقرير عن التنفيذ أعّدته األمانة، أعربت اللجنة، 

يف دورتها املعقودة يف ترشين األول/أكتوبر، عن تقديرها 

للبلدان املانحة ملا قّدمته من تربعات، كÒ أعربت عن تقديرها 

لألمانة للتقارير التي قّدمتها عن املرشوع وإدارتها له. وقرَّرت 

أيضاً مواصلة املرشوع ملدة ثالث سنوات أخرى (٢٠١٣-٢٠١٥)، 

وفقا للمبادئ التوجيهية اإلدارية الحالية وملعايâ االختيار 

ورهنا بتوافر أموال كافية من التربعات. 

اللجنة التحض¹ية   دعم 
الفرعية  وهيئاتها 

ذ القرارات التي  األمانة الفنية املؤقَّتة هي الهيئة التي تنفِّ

تعتمدها اللجنة. وهي متعّددة الجنسيات يف تكوينها؛ إذ يتّم 

تعيá املوظفá من الدول املوقِّعة عىل أوسع أساس جغرايف 

ممكن. وفيÒ يتعلق باجتÒعات اللجنة وهيئاتها الفرعية 

يتمثل الدور املنوط باألمانة يف توفâ الدعم الفني والتنظيمي، 

وبذلك تيرسِّ عملية اتخاذ القرارات. واألمانة عنرص حيوي 

يف عمل اللجنة وهيئاتها الفرعية، بدءاً من تنظيم مرافق 

املؤ®رات وترتيب الرتجمة الشفوية لالجتÒعات وترجمة 

الورقات إىل صياغة الوثائق الرسمية ملختلف الدورات وإسداء 

املشورة إىل رؤساء الدورات واالجتÒعات. 

ويف عام ٢٠١٢، قدمت األمانة الدعم الفني والتنظيمي لعملية 

انتخاب األمá التنفيذي الجديد للجنة التحضâية. وانتخبت 

اللجنة يف دورتها التاسعة والثالثá، السيد السينا زيربو أميناً 

تنفيذياً جديداً لفرتة أربع سنوات قابلة للتجديد. وسيبدأ 

السيد زيربو واليته يف ١ آب/أغسطس ٢٠١٣. 
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قي عملية املادة  وقد وفَّرت األمانة دعÒً فنياً وتنظيمياً ملنسِّ

 âيتعلق بعقد مشاورات غ Òالرابعة عرشة من املعاهدة في

قة عىل املعاهدة. واتخذت اللجنة قراراً  رسمية بá الدول املصدِّ

بشأن ®ويل املؤ®ر املعني باملادة الرابعة عرشة، يف حال طلبت 

قة إىل األمá العام لألمم املتحدة،  أكÓية من الدول املصدِّ

بصفته وديع املعاهدة، عقد هذا املؤ®ر يف عام ٢٠١٣.

م املحرز   نظام املعلومات عن التقدُّ
يف الوفاء بالوالية التي تنّص عليها 

املعاهدة

بدأ العمل يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٢ بنظام إشتار وأتيحت 

البيانات لجميع مستخدمي نظام اتصاالت الخرباء. وال يزال 

الهدف من مرشوع إشتار، القائم عىل استخدام وصالت 

بية إلكرتونية إىل الوثائق الرسمية للجنة، يتمثل يف رصد  تشعُّ

م املحرز وفقا للوالية املنصوص عليها يف املعاهدة وللقرار  التقدُّ

املنشئ للجنة وللتوجيهات الصادرة عن اللجنة وهيئاتها 

الفرعية. ويتمثل غرضه العام يف توفâ املعلومات املحّدثة 

للجنة بشأن املهام التي ال يزال يتعáّ أداؤها من حيث األعÒل 

التحضâية إلنشاء املنظمة عند دخول املعاهدة حيِّز النفاذ 

وانعقاد الدورة األوىل ملؤ®ر الدول األطراف.

بيئة العمل االفرتاضية

توفّر األمانة بيئة عمل افرتاضية ملن ال يستطيع حضور 

وتُستخدم  الفرعية.  وهيئاتها  للجنة  العادية  االجتÒعات 

أحدث التكنولوجيات يف البثِّ الحّي ملداوالت كل جلسة عامة 

ل االجتÒعات وتُبثُّ بثا حيا  رسمية عىل نطاق العاù. وتُسجَّ

عرب نظام اتصاالت الخرباء قبل حفظها للرجوع إليها فيÒ بعد. 

وإضافة إىل ذلك، تُوزَّع عىل الدول املوقِّعة الوثائق الداعمة 

ذات الصلة بكل دورة معيَّنة من خالل نظام اتصاالت الخرباء، 

تنبيه  بواسطة رسائل  الجديدة  بالوثائق  املشاركون  ويُخطَر 

اإللكرتو,.  بالربيد 

ويف عام ٢٠١٢، واصلت األمانة توزيع جميع وثائق اللجنة 

مة إليها يف  وهيئاتها الفرعية والعروض اإليضاحية املقدَّ

 áلة عىل أقراص فيديو رقمية. وأعلن األم دوراتها، مسجَّ

التنفيذي أيضا يف آب/أغسطس ٢٠١٢، أن الوثائق الرسمية 

للجنة وهيئاتها الفرعية واألمانة لن توزَّع يف نسخ مطبوعة 

عىل كل الدول املوقِّعة اعتباراً من ١ كانون الثا,/يناير ٢٠١٣، 

وذلك يف إطار «نهج جديد للورقات االفرتاضية» تسعى األمانة 

من خالله إىل الحد من الوثائق املطبوعة التي تصدرها.
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فوانيس عائمة على طول هنر موتوياسو يف 
هريوشيما إحياء لذكرى قتلى القنبلة الذرية 

يف عام 1945. وقد زار األمني التنفيذي 
للجنة التحضريية للمنظمة هريوشيما 

وناغازاكي يف آب/أغسطس عام 2012 
حلضور االحتفاالت مبناسبة الذكرى السنوية 

السابعة والستني لقصف املدينتني.

تواصل األمانة الفنية املؤقتة للجنة 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية القيام بأنشطة التوعية 
للرتويج لتحقيق عاملية املعاهدة ودخوهلا 

حيز النفاذ. وهتدف اللجنة إىل تعزيز فهم 
املعاهدة ونظام التحّقق من االمتثال هلا 

ومهام اللجنة والتطبيقات املدنية والعلمية 
لتكنولوجيات املعاهدة يف التحّقق. وتشمل 
جهود التوعية التفاعل مع اجملتمع الدويل، 

مبا يف ذلك الدول واملنظمات الدولية من 
غري الدول والناشطني من قبيل املؤسسات 
األكادميية ووسائل اإلعالم. وينطوي هذا 

التفاعل على الرتويج لتوقيع الدول على 
املعاهدة والتصديق عليها، وتعزيز فهم 

ممثلي احلكومات وعامة اجلمهور لغاياهتا 
ومبادئها وفوائدها، وتعزيز التعاون الدويل 

بشأن تبادل التكنولوجيات ذات الصلة 
بالتحّقق. 

أبرز األنشطة يف عام 2012

إيداع إندونيسيا وغواتيماال صكي التصديق على املعاهدة، وتوقيع نيوي 
عليها

توسع كبري يف نطاق أنشطة التثقيف والتوعية من خالل مبادرة تنمية 
القدرات 

القيام بأنشطة مبتكرة يف جمال التوعية واإلعالم، وخباصة من خالل 
حتديث املوقع الشبكي واستخدام وسائل التواصل االجتماعي

أنشطة التوعية
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بان كي-مون، األمني العام لألمم املتحدة، يرافقه تيبور توت، األمني 
التنفيذي للجنة التحضريية للمنظمة، أثناء دخوهلما مركز فيينا 

الدويل يف بداية االحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة عشرة إلنشاء 
املنظمة، 17 شباط/فرباير 2012.

املعاهدة يف عام ٢٠١٢ 

اكتسبت املعاهدة زخÒ نحو دخولها حيز النفاذ وتحقيق 

العاملية خالل عام ٢٠١٢ نتيجة لعدة تطورات، من قبيل إيداع 

إندونيسيا صك التصديق عليها يف مقر األمم املتحدة بنيويورك 

يف ٦ شباط/فرباير. وتبá هذه التطورات التصميم السيايس من 

جانب املجتمع الدويل لصالح املعاهدة. وأبرزت إندونيسيا، 

بتصديقها عىل املعاهدة، أهمية هذه املعاهدة بالنسبة لألمن 

ق عليها بعد،  العاملي واإلقليمي للدول التي ù توقِّع أو تصدِّ

ال سيÒ الدول املدرجة يف املرفق ٢ باملعاهدة، والتي يلزم 

تصديقها عىل املعاهدة لبدء نفاذها. 

استمر الدعم السيايس القوي للمعاهدة وأعÒل اللجنة. وقد 

اعرتف املجتمع الدويل باملعاهدة بوصفها أداة فّعالة من 

أدوات األمن الجÒعي ودعامة هامة من دعائم نظام عدم 

انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي، عىل نحو ما 

يبيّنه دعم ١٨٤ دولة للقرار املتعلق ãعاهدة الحظر الشامل 

للتجارب النووية (A/RES/67/76) يف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة. وقد تزايد عدد الدول وصانعي القرارات وممثّيل 

املجتمع املد, يف طليعة الحملة الرامية إىل التصديق عىل 

املعاهدة من جانب الدول التي ù تصّدق عليها بعد، ãا فيها 

ما تبّقى من الدول املدرجة يف املرفق ٢. وواصلت الدول 

واملنظÒت اإلقليمية أيضا دعم أعÒل اللجنة بتقديم التربعات. 

وعزز املجتمع الدويل، من خالل هذه الجهود، فهم املعاهدة 

باعتبارها تؤدي دوراً بالغ األهمية يف البيئة األمنية اليوم. 

صوب بدء نفاذ املعاهدة وعامليتها

اقرتبت املعاهدة من تحقيق العاملية بقدر أكرب يف عام ٢٠١٢ 

بتصديق إندونيسيا وغواتيÒال وتوقيع نيوي عليها. ويف ترشين 

ق عىل  األول/أكتوبر، أُبلغت اللجنة بأن برملان العراق قد صدَّ

املعاهدة.

ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢، كان عدد الدول املوقِّعة 

قة عليها   عىل املعاهدة قد بلغ ١٨٣ دولة، والدول املصدِّ

١٥٧ دولة، ãا يف ذلك ٣٦ دولة من الدول املدرجة يف املرفق ٢ 

باملعاهدة وعددها ٤٤ دولة.

ق أو  وأجريت مشاورات مع جميع الدول تقريباً التي ù تصدِّ

توقِّع عىل املعاهدة بعد، ãا يف ذلك جميع الدول املدرجة يف 

املرفق ٢ باستثناء دولة واحدة. واستشâ أيضا عدد كبâ من 

الدول املصدقة، ومؤسسات األمم املتحدة وسائر املنظÒت 

الدولية واإلقليمية، فضال عن مؤسسات من قبيل االتحاد 

الربملا, الدويل، التي تعمل عن كثب مع اللجنة من أجل 

التشجيع عىل املزيد من التوقيعات والتصديقات. 

التفاعل مع املجتمع الدويل 

واصلت األمانة جهودها يف عام ٢٠١٢ لتيسâ تنفيذ قرارات 

اللجنة بشأن إنشاء نظام التحّقق والرتويج للمشاركة يف 

أعÒله. وواظبت األمانة أيضا عىل الحوار مع الدول من خالل 

arabic AR-2012-E-HD-2.indd   58 09/07/2013   11:27:51



أنشطة التوعية  • 59

مشاركون يف الدورة الدراسية املكثفة عن السياسة العامة، اليت عقدت 
يف فيينا يف متوز/يوليه 2012، أثناء حماكاة الجتماع اجمللس التنفيذي 
للمنظمة من أجل مناقشة طلب إجراء تفتيش موقعي.

الزيارات الثنائية إىل العواصم ومن خالل التفاعل مع البعثات 

الدا½ة يف برلá وجنيف ونيويورك وفيينا. وكان الرتكيز الرئييس 

لهذه التفاعالت ينصّب عىل الدول التي تستضيف مرافق 

ق بعد عىل  نظام الرصد الدويل والدول التي ù توقِّع أو تصدِّ

املعاهدة، وخصوصاً الدول املدرجة يف املرفق ٢. 

واستفادت األمانة من مختلف املؤ®رات العاملية واإلقليمية 

ودون اإلقليمية وسائر التجمعات يف تعزيز فهم املعاهدة 

والتعجيل بدخولها حيّز النفاذ وبناء نظام الرصد الدويل. 

وحرضت األمانة اجتÒعات للمفوضية األفريقية للطاقة النووية، 

واالتحاد األفريقي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالتحاد 

الربملا, الدويل، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة 

األمن والتعاون يف أوروبا، والجمعية العامة لألمم املتحدة. 

وزار األمá التنفيذي للجنة التحضâية اإلمارات العربية 

املتحدة وإيرلندا وإيطاليا وسويرسا وكندا ومرص واملكسيك 

واململكة املتحدة وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة 

األمريكية واليابان للمشاركة يف أحداث رفيعة املستوى، وبغية 

تعزيز تفاعلها مع اللجنة وتسليط الضوء عىل أهمية دخول 

املعاهدة حيز النفاذ. 

مبادرة تنمية القدرات 

واصلت اللجنة يف عام ٢٠١٢ توسيع نطاق أنشطتها املتعلقة 

ãبادرة تنمية القدرات. ومبادرة تنمية القدرات هي نشاط 

رئييس يف مجال التعليم والتوعية يرمي إىل بناء القدرة الالزمة 

يف الدول املوقِّعة ل( تتصدى بفعالية للتحديات السياسية 

والقانونية والتقنية والعلمية التي تواجه املعاهدة ونظام 

التحّقق من االمتثال لها.

وعقدت اللجنة يومي ١١ و١٢ حزيران/يونيه، حلقة دراسية 

بá: حلقة دراسية حول  معنونة «إرشاك الخرباء وتدريب املدرِّ

التوعية ãعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يف القرن 

الحادي والعرشين». و®ثّل الغرض من هذه الحلقة الدراسية، 

وهي األوىل من سلسلة سنوية، يف توفâ التوجيه املنهجي 

لألكادïيá والباحثá املعنيáّ بامليادين ذات الصلة باملعاهدة. 

 áيïاألكاد áثابة منتدى للحوار بã وكانت الحلقة أيضا

وممثيل املنظÒت الدولية بشأن التثقيف يف مجال عدم 

االنتشار ونزع السالح. وقد حرضها مشاركون من أكÓ من 

ثالثá مؤسسة أكادïية وخمس منظÒت دولية، مثلوا طائفة 

واسعة من الخلفيات والتخصصات شملت امليادين املوجهة 

نحو السياسات وامليادين التقنية عىل حد سواء.

وعقدت اللجنة دورة دراسية مكثفة عن السياسة العامة 

من ١٦ إىل ٢٠ ®وز/يوليه معنونة «التحّقق املتعدد األطراف 

واألمن الجÒعي: مساهمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 

النووية». وقد حرض هذه الدورة أكÓ من Mانá مشاركا 

يف فيينا، وتابعها عدة مئات عىل شبكة اإلنرتنت. وشملت 

الدورة محاكاة هي األوىل من نوعها إلحدى مداوالت املجلس 

التنفيذي يف املستقبل حول طلب بإجراء عملية تفتيش 

موقعي. وأوىف نحو مائتá وخمسá مشاركاً باملعايâ الالزمة 

ونالوا شهادة إ®ام الدورة بنجاح.
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املتكلمون يف الدورة الدراسية للعلوم املتقدمة، فيينا، تشرين الثاني/
نوفمرب 2012:

الصورة العليا: ويندى واتسون-رايت، األمينة التنفيذية للّجنة الدولية 
احلكومية لعلوم احمليطات التابعة لليونسكو، واملديرة العامة املساعدة 
لليونسكو، قدّمت عرضاً إيضاحياً مفصّال لنظم اإلنذار بالتسونامي.
الصورة السفلى: أيلني راد، مساعدة لشؤون املشاريع يف جامعة فيينا 

للتكنولوجيا، وليندون بيفينغتون، كبري موظفي شؤون السالمة يف 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ترأسا حلقة نقاش حول الدروس 

املستفادة من حادث حمطة فوكوشيما النووية. 

 املشاركون يف الدورة الدراسية املكثفة عن السياسة العامة، 
متوز/يوليه 2012. 

ومن ١٠ إىل ١٤ أيلول/سبتمرب، نُظِّمت دورة دراسية خاصة 

ملجموعة زائرة من الحاصلá عىل زماالت األمم املتحدة يف ميدان 

نزع السالح. وتألّفت املجموعة من ٢٥ دبلوماسيا شابا ينتمون 

إىل ٢٥ بلدا، ãا فيها العديد من الدول املتبّقية املدرجة يف 

املرفق ٢. وقّدمت الدورة ملحة عامة عن املعاهدة ونظام التحّقق 

ة  من االمتثال لها وشملت جوالت يف محطة رصد النويدات املشعَّ

املوجودة عىل سطح مركز فيينا الدويل، ومركز العمليات التابع 

ملركز البيانات الدويل. وزار الزمالء أيضا قاعدة عمليات خاصة 

بالتفتيش املوقعي يف بروكنويدورف، يف جنوب رشقي فيينا، أُنشئت 

يف إطار عملية التحضâ للتمرين امليدا, املتكامل يف ٢٠١٤. 

ومن ١٢ إىل ٢٣ ترشين الثا,/نوفمرب، عقدت اللجنة دورة 

مة معنونة «حول األرض وعىل  تدريبية يف العلوم املتقدِّ

مدار الساعة: العلم والتكنولوجيا يف خدمة معاهدة الحظر 
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الصورة العليا: روبرت ويرزي، رئيس وحدة الصيانة يف قسم دعم 
مرافق الرصد التابع لألمانة الفنية املؤقتة، يعرض حمطة رصد 

النويدات املشعة املوجودة على سطح مركز فيينا الدويل للمشاركني يف 
الدورة الدراسية للعلوم املتقدمة يف متوز/يوليه 2012. وتُستخدم هذه 

احملطة ألغراض التدريب واملعايرة وال تشّكل جزءا من شبكة نظام 
الرصد الدويل. 

الصورة الوسطى: تيبور توت، األمني التنفيذي للجنة التحضريية 
للمنظمة، يقدم نشرة املخاطر العاملية لعام 2012 الصادرة عن املنتدى 

االقتصادي العاملي، مع ضيفني مدعوَّين من املنتدى )من اليسار إىل 
اليمني( – يل هاول، املدير التنفيذي، شبكة االستجابة للمخاطر، 
وفلوريان رامسيغري، مدير البحوث الكمية – أثناء احلدث الرفيع 
املستوى وهو احللقة الدراسية للعلوم املتقدمة اليت استمرت يوما 

واحدا، 16 تشرين الثاني/نوفمرب 2012. 
الصورة السفلى: املشاركون يف احلدث الرفيع املستوى الذي استمر 

يوما واحدا.

الشامل للتجارب النووية». وكان الهدف من الدورة تعزيز 

فهم تكنولوجيات التحّقق من االمتثال للمعاهدة لدى األفراد 

من ذوي الخلفية يف العلوم النووية أو الجيوفيزيائية أو 

الحاسوبية أو االتصاالت أو اإللكرتونيات أو الهندسة أو من 

املهتمá بها. وقد حرض هذه الدورة ٧٠ مشاركاً يف فيينا، 

وشارك فيها عدد أكرب كثâاً عرب شبكة اإلنرتنت. واشتملت 

الدورة عىل مشاهدة التحليل الذي يضطلع به مركز البيانات 

ة املوجودة  الدويل، وجوالت يف محطة رصد النويدات املشعَّ

عىل السطح ومركز العمليات، كÒ اشتملت عىل جولة يف مركز 

مرفق خزن املعدات وصيانتها يف غونرتامسدورف، قرب فيينا. 

وُعقد أيضا حدث رفيع املستوى ليوم واحد بعنوان «العلم 

من أجل السالم: تطبيق الخربة التقنية عىل التحديات األمنية 

مها بعض كبار العلÒء  املستجّدة»، وتضّمن عروضا إيضاحية قدَّ

وخرباء السياسة يف العاù يف امليادين ذات الصلة باملعاهدة.
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وحّققت اللجنة نجاحا يف الرتويج للمواد التعليمية والتدريبية 

املتعلقة باملعاهدة عىل شبكة اإلنرتنت بإنشائها صفحة 

عىل املوقع iTunes U. ويوجد عىل هذه الصفحة حاليا ١٢ 

مجموعة مختلفة ودورتá كاملتá. ومنذ أن أرست اللجنة 

حضورها عىل املوقع iTune U يف نيسان/أبريل ٢٠١٢، 

اجتذبت هذه الصفحة أكÓ من ألف مشرتك. 

األمم املتحدة 

شارك األمá التنفيذي يف افتتاح املناقشة العامة للدورة 

العادية السابعة والستá للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 

نيويورك، حيث التقى وزراء خارجية جزر القمر والسويد 

والعراق والكريس الرسويل، ومسؤولá آخرين رفيعي املستوى، 

ãن فيهم القائم بأعÒل وكيل وزيرة الخارجية األمريكية 

 áلشؤون الحّد من التسلّح واألمن الدويل. وعقد األم

التنفيذي خالل عام ٢٠١٢، عدة اجتÒعات مع األمá العام 

لألمم املتحدة. وشارك أيضا ممثلون عن األمانة يف عدد من 

املؤ®رات التي ترعاها األمم املتحدة بهدف تعزيز التعاون مع 

األكادïيá واملÒرسá يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار.

م األمá التنفيذي تقريره إىل الجلسة العامة للجمعية  وقدَّ

العامة لألمم املتحدة يف إطار بند جدول األعÒل املعنون 

«التعاون بá األمم املتحدة واللجنة التحضâية ملنظمة 

 .(A/RES/67/9) «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

ويف ٣ كانون األول/ديسمرب حصل القرار بشأن املعاهدة عىل 

تأييد عدد كبâ جدا من الدول بلغ ١٨٤ دولة.

وأيَّدت أكÓ من مائة دولة موقِّعة البيان الوزاري املشرتك 

الصادر يف ٢٧ أيلول/سبتمرب خالل االجتÒع الوزاري الذي 

عقد يف نيويورك واستضافه وزراء خارجية أسرتاليا، والسويد، 

وفنلندا، وكندا، واملكسيك، وهولندا، واليابان. 

اإلقليمية املنظµت 

حرض األمá التنفيذي حدثا نظّمته وكالة حظر األسلحة النووية 

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريـب ي يف مدينة املكسيك 

لالحتفال بالذكرى الـ٤٥ لفتح باب التوقيع عىل معاهدة 

تالتيلولكو يف ١٤ شباط/فرباير. 

ه األمá التنفيذي ضمن بعثة إىل مرص لحضور االجتÒع  وتوجَّ

الوزاري ملكتب التنسيق لحركة عدم االنحياز الذي ُعقد يف رشم 

الشيخ يومي ٩ و١٠ أيار/مايو.

ومن ٦ إىل ٨ كانون األول/ديسمرب، حرض األمá التنفيذي 

االجتÒع التاسع عرش للمجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعاون 

يف أوروبا الذي عقد يف دبلن. وُعقدت عىل هامش هذا 

االجتÒع اجتÒعات ثنائية مع وزراء خارجية وممثلá رفيعي 

املستوى من إيرلندا وتركيا والداîرك وفنلندا وكازاخستان 

والكريس الرسويل ولكسمربغ والpويج والنمسا، وكذلك 

مع نائب األمá العام للشؤون السياسية يف دائرة الشؤون 

.ñالخارجية التابعة لالتحاد األورو

املؤÁرات والحلقات الدراسية األخرى

ألقى األمá التنفيذي كلمة ترحيب وشارك يف حلقة نقاش 

حول نزع السالح النووي خالل املؤ®ر السنوي الثا, حول 

«تواصل وكاالت األمم املتحدة مع األوساط األكادïية واملجتمع 

املد,». وُعقد املؤ®ر من ١١ إىل ١٣ كانون الثا,/يناير يف مركز 

فيينا الدويل ونظّمه املجلس األكادïي املعني ãنظومة األمم 

املتحدة. 

ويف ٦ شباط/فرباير، حرض األمá التنفيذي احتفاالً يف مقر األمم 

املتحدة بنيويورك أودعت إندونيسيا خالله صك تصديقها عىل 

املعاهدة. 

وحرض األمá التنفيذي مؤ®راً ملحفل ويلتون بارك، بعنوان 

«الطاقة النووية بعد فوكوشيÒ بعام واحد: التحديات 

 واالستجابات»، يف ويلتون بارك، اململكة املتحدة، يومي 

٢٧ و٢٨ شباط/فرباير.

وألقى األمá التنفيذي كلمة رئيسية خالل الندوة السنوية 

الخامسة لألمن عرب األطليس، استضافتها جامعة إلينوي يف 

 أوربانا-تشامبá، بالواليات املتحدة األمريكية، وُعقدت من 

٢٨ إىل ٣٠ آذار/مارس.

ويف ٢٤ نيسان/أبريل، كان األمá التنفيذي متحدثا رئيسيا 

 Âيف حلقة دراسية بعنوان «صوب ثقافة لألمن الكيميا

والبيولوجي والنووي: إعداد نهج شمويل»، استضافتها يف فيينا 

الدا½ة لهنغاريا.  البعثة 

وتكلّم األمá التنفيذي أمام الدورة األوىل للجنة التحضâية 

للمؤ®ر االستعرايض لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية لعام ٢٠١٥، التي عقدت يف فيينا من ٣٠ نيسان/أبريل 

إىل ١١ أيار/مايو. واستفاد أكÓ من مائتي مشارك، من بينهم 

مندوبون وأعضاء يف املجتمع املد,، من الجوالت واملحارضات 

التي قّدمتها اللجنة بلغات مختلفة.
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ويف ٣ أيار/مايو، أدىل األمá التنفيذي ãالحظات رئيسية يف 

 áالنووي áحفل استقبال نظّمته الشبكة الدولية لألخصائي

الناشئá، وذلك عىل هامش دورة اللجنة التحضâية.

وألقى األمá التنفيذي كلمة يف «جلسة إحاطة الخرباء 

املتعلقة  العلميá/التقنيá بشأن املÒرسات والسياسات 

باألسلحة النووية»، التي نظّمها معهد األمن العاملي وُعقدت 

يف فيينا يف ٧ أيار/مايو.

ويف ٨ أيار/مايو، شارك األمá التنفيذي يف حلقة نقاش بشأن 

«عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي: أفكار لروسيا»، 

نظّمها املركز الرويس لدراسات السياسات يف فيينا وُعقدت ãقر 

مركز فيينا لن زع السالح وعدم االنتشار.

ويف ١٤ حزيران/يونيه، ألقى األمá التنفيذي كلمة رئيسية يف 

حفل عشاء ãناسبة املؤ®ر السنوي ملنظمة حلف شÒل األطليس 

بشأن أسلحة الدمار الشامل ومراقبة األسلحة ونزع السالح وعدم 

االنتشار، استضافته وزارة الخارجية الهنغارية يف بودابست.

وكان األمá التنفيذي متحّدثا رئيسيا يف مؤ®ر ويلتون بارك 

بشأن «التحّقق يف القرن الحادي والعرشين – التحديات 

والفرص التكنولوجية والسياسية واملؤسسية»، الذي ُعقد يف 

ويلتون بارك من ١٧ إىل ٢٠ حزيران/يونيه.

ومن ٥ إىل ١٢ آب/أغسطس، حرض األمá التنفيذي احتفال 

السالم السابع والستá يف ناغازاl وهâوشيÒ، وعقد 

اجتÒعات ثنائية مع عمدÃَ املدينتá، وزار متحفي السالم يف 

كلتا املدينتá وتحّدث يف جامعتيهÒ. وباإلضافة إىل ذلك، قام 

بزيارة رسمية لطوكيو واجتمع فيها ãسؤولá رفيعي املستوى. 

وقد ساعدت هذه األنشطة، إىل جانب اليوم الدويل ملناهضة 

التجارب النووية يف ٢٩ آب/أغسطس، عىل توليد تغطية 

إعالمية واسعة، ãا يف ذلك التنويه بها يف كثâ من املحطات 

اليابانية والدولية. اإلخبارية 

وزار األمá التنفيذي الهاي يف ٣ أيلول/سبتمرب للمشاركة يف 

االحتفال الذي أقامته منظمة حظر األسلحة الكيميائية ãناسبة 

الذكرى السنوية الخامسة عرشة لبدء نفاذ اتفاقية حظر 

األسلحة الكيميائية وإلقاء كلمة خالل الربنامج الصيفي الثالث 

 ùبشأن نزع السالح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل يف عا

 .âالذي ُعقد يف معهد ت. م. ك. آس ،âمتغ

وسافر األمá التنفيذي إىل نيويورك يف أيلول/سبتمرب لحضور 

اجتÒعات الجمعية العامة لألمم املتحدة واالجتÒع الوزاري 

السادس بشأن الرتويج لبدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل 

النووية.  للتجارب 

ومن ٣ إىل ٤ ترشين األول/أكتوبر، شارك األمá التنفيذي 

يف حلقة عمل بعنوان «خمسون سنة بعد أزمة الصواريخ 

الكوبية: تسخâ العلوم يف دعم مراقبة األسلحة النووية واألمن 

النووي»، استضافها مركز االسرتاتيجيات والتكنولوجيات 

والسياسات الدولية يف معهد جورجيا للتكنولوجيا بالتعاون مع 

الرابطة األمريكية للنهوض بالعلم.

وشارك األمá التنفيذي يف جمعية االتحاد الربملا, الدويل 

السابعة والعرشين بعد املائة، التي عقدت يف مدينة كيبيك، 

بكندا، من ٢١ إىل ٢٦ ترشين األول/أكتوبر. وعقد هناك 

اجتÒعات ثنائية مع ممثلá من إيرلندا، وتايلند، ورسي النكا، 

والعراق، وكندا، ومياîار، واليمن.

وحرض األمá التنفيذي اجتÒع القمة السنوي الخامس بشأن 

جدول األعÒل العاملي. وقد استضاف هذا الحدث املنتدى 

االقتصادي العاملي بالتشارك مع اإلمارات العربية املتحدة، 

وُعقد يف ُدñ من ١٢ إىل ١٤ ترشين الثا,/نوفمرب.

وشارك األمá التنفيذي يف مؤ®ر فوكوشيÒ الوزاري املعني 

 باألمان النووي، الذي ُعقد يف مدينة كورياما، باليابان، من 

١٥ إىل ١٧ كانون األول/ديسمرب.

الزيارات الثنائية

عقد األمá التنفيذي، يف ٣ و٤ ®وز/يوليه، اجتÒعات رفيعة 

املستوى يف جنيف مع قاسم جومارت توكاييف، املدير العام 

ملكتب األمم املتحدة يف جنيف، وكيجي فوكودا، املدير العام 

املساعد ملنظمة الصحة العاملية، ومع ممثلá من املنتدى 

العاملي. االقتصادي 

وألقى األمá التنفيذي يف ١٧ أيلول/سبتمرب املحارضة العامة 

الرسمية ملدرسة الفيزياء الكونية لعام ٢٠١٢ يف ترينيتي كوليج 

دبلن، إيرلندا، وكان عنوانها «تسخâ العلوم الشاملة لفائدة 

األمن والبرشية». وعقد األمá التنفيذي أيضا، خالل زيارته إىل 

دبلن، اجتÒعا ثنائيا مع جو كوستيلو عضو الربملان اإليرلندي، 

ووزير الدولة يف وزارة الخارجية والتجارة.

الزيارات اإلعالمية

فيينا  األمانة ثالث زيارات إعالمية إىل مكاتبها يف  نظَّمت 

الرئيسية  األهداف  موقِّعة مختارة. و®ثّلت  ملمثلá من دول 

من هذه الزيارات يف تعزيز فهم املعاهدة لدى الدول 
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بالجوانب   ًÒعل الوفود  وأحيطت  األمانة.  بأنشطة  والتوعية 

وعامليتها،  نفاذها  بدء  تاريخ  ذلك  ãا يف  للمعاهدة،  السياسية 

التحّقق، ãا يف ذلك آلية عمل نظام  اللجنة، ونظام  وأعÒل 

املقدم  التقني  والدعم  الدويل،  البيانات  الدويل ومركز  الرصد 

لعمليات  التحضâية  األعÒل  املوقِّعة، وكذلك  الدول  إىل 

تضّمنتها  التي  األخرى  املواضيع  وشملت  املوقعي.  التفتيش 

القدرات وفرص  وبناء  العضوية،  مزايا  اإليضاحية  العروض 

تقدمها  التي  والقانو,  التقني  الدعم  وبرامج  القدرات،  تنمية 

األمانة.

 ونُظِّمت زيارة إعالمية ملمثل من الكونغو إىل األمانة من 

٢٣ إىل ٢٤ نيسان/أبريل. واجتمع املمثل مع األمá التنفيذي 

مت له ملحة عامة عن عمل األمانة وتكنولوجيات التحّقق  وقُدِّ

باملعاهدة.  الخاصة 

ويف ١٧ ®وز/يوليه، أجرى وفد رفيع املستوى من الصá زيارة 

إعالمية. وقّدم موظفون من األمانة عروضا إيضاحية عن بناء 

القدرات. وحرض الوفد أيضا الدورة املكثفة بشأن السياسات.

ومن ١٤ إىل ١٦ ترشين الثا,/نوفمرب، نظّمت األمانة زيارة 

واليمن.  وتايلند  أنغوال  من   áاملمثل من  إعالمية ملجموعة 

العلوم  فرصة حضور دورة  أيضاً   áللمشارك وأتيحت 

املتقدمة.

الرتويج للمعاهدة واللجنة

درجت األمانة عىل عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية 

يتمثّل هدفها العام يف التشجيع عىل التعاون السيايس والتقني 

يف املجاالت املتصلة باملعاهدة، واستعراض اإلنجازات املتعلقة 

باملعاهدة يف مجال دعم نظام عدم االنتشار النووي، والرتويج 

لبدء نفاذ املعاهدة وعامليتها. 

وخالل عام ٢٠١٢، شاركت األمانة يف املراحل األخâة من 

التخطيط ملؤ®ر إقليمي رفيع املستوى يف منطقة جنوب رشق 

آسيا واملحيط الهادئ والرشق األقىص. وستشمل أهداف هذا 

الحدث تعزيز نفاذ املعاهدة وتصديقها يف املنطقة، وكذلك 

تعزيز فهم املعاهدة باعتبارها تدبâاً من تدابâ األمن اإلقليمي 

وبناء الثقة، وتنمية القدرات الوطنية يف املنطقة من أجل 

تنفيذ املعاهدة واملشاركة يف نظام التحّقق. وسوف يستكشف 

املشاركون أيضا الوسائل الكفيلة بتعزيز تطبيق بيانات 

نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل لألغراض 

املدنية والعلمية، والسبل التي ïكن بواسطتها تبادل التجارب 

 áاألمانة والهيئات الوطنية املعنية، وكذلك ب áوالخربات ب

الدول املشاركة. 

الذكرى السنوية الخامسة عرشة

يف ١٧ شباط/فرباير، نظمت اللجنة حدثا خاصا لالحتفال 

بالذكرى السنوية الخامسة عرشة لتأسيس املنظمة. وكان من 

بá املتكلمá األمá العام لألمم املتحدة، بان l-مون، ووزير 

خارجية السويد، كارل بيلت، ووزير الدولة النمساوي للشؤون 

األوروبية والدولية، فولفغانغ فالدنر، واألمá التنفيذي. وأشاد 

األمá العام بذكر ضحايا أكÓ من ألفي تجربة نووية جرت يف 

جميع أنحاء العاù قائالً: 

أيضا  م  البيئة – وهي تسمِّ م  النووية تسمِّ التجارب  «إنَّ 

الثقة والعزلة والخوف.  تولّد عدم  السيايس. وهي  املناخ 

البلدان  قادة جميع  أُعلن عن تحدٍّ لجميع  اليوم  فإنني  ولذا 

ق عىل املعاهدة: زوروا موقعاً جرت فيه تجربة  التي ù تصدِّ

وبعد  ة.  املشعَّ للسقاطة   áاملعرَّض السكان  إىل  ثوا  تحدَّ نووية. 

ذلك اتخذوا اإلجراءات الكفيلة ãنع حدوث ذلك مرة أخرى 

أبداً.»

وقد حظي هذا الحدث بتغطية واسعة يف وسائل اإلعالم 

املطبوعة واملسموعة واملرئية الدولية. 

التحّقق من  املعاهدة ونظام  وأقيم معرض شامل حول 

الدويل طوال شهر شباط/ االمتثال لها يف بهو مركز فيينا 

فرباير وشاهده آالف الزوار. وصدر عدد خاص من مجلة 

للمنظمة،  السنوية  الذكرى  ãناسبة   CTBTO Spectrum

 A Grand Design فضال عن رشيط فيديو تذكاري بعنوان 

Becomes Reality، ُعرضت فيه ذكريات موظفá طوال 

التنفيذي   áث األم املنظمة. وتحدَّ ١٥ عاما هي عمر  مسâة 

اجتÒع جانبي  الدويل خالل  البيانات  ومدير شعبة مركز 

الواليات  رابطة  نظَّمته  النفاذ،  املعاهدة حيز  لدخول  ج  يروِّ

السالح  لن زع  فيينا  مركز  مع  بالتعاون  األسلحة  ملراقبة  املتحدة 

االنتشار.  وعدم 

اإلعالم

ال تزال األنشطة اإلعالمية االستباقية واملخططة تخطيطا 

اسرتاتيجيا تشّكل جزءاً ال يتجزأ من جهود التوعية التي تبذلها 

اللجنة يف املجاالت املتصلة بالتحّقق، وكذلك عىل الساحة 

السياسية. وشملت األحداث البارزة يف عام ٢٠١٢ االحتفال 

 áبالذكرى السنوية الخامسة عرشة لتأسيس املنظمة مع األم

العام لألمم املتحدة يف شباط/فرباير، والقراءة املرسحية 

ملرسحية «ريكيافيك» خالل أسبوع انعقاد االجتÒع الوزاري يف 

نيويورك يف أيلول/سبتمرب، وغطت كال الحدثá حمالٌت إعالمية 

أطلقت لهذا الغرض.
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وقد حظي املوقع الشب( للجنة وقنواتها الخاصة بالتواصل 

االجتÒعي بنحو ١٥٠ ألف زيارة شهرياً يف املتوسط. وتم 

تحديث املوقع الشب( بتحميل ٣١ مقالة رئيسية و١٠ نرشات 

صحفية. وصدرت اثنتا عرشة نرشة إخبارية إلكرتونية. ووّسعت 

اللجنة إىل حد كبâ من تواجدها يف مواقع يوتيوب وفيسبوك 

وتويرت وفليكر. ووصلت «تغريدات» اللجنة إىل أكÓ من مليون 

مستخدم يف خمس حاالت، نتيجة لقيام األمم املتحدة بإعادة 

 Òوشيâإرسال تلك التغريدات، حيث حظي إحياء ذكرى ه

بأكرب عدد منها. 

وتراعي النسخة املجددة من املوقع الشب( العمومي، التي 

أطلقت يف أيار/مايو، األهمية املتزايدة لوسائل التواصل 

االجتÒعي واملعلومات السمعية والبرصية من خالل إدماج 

الوظائف الهامة فيها. وهي متوافقة أيضاً مع األجهزة 

املحمولة. الحاسوبية 

 ٨٥ الفيديو أكÓ من  وعىل قناة يوتيوب، اجتذبت أرشطة 

ألف زيارة، أي بزيادة قدرها أربعة أمثال عÒ كان الحال 

التوجيهية بشأن وسائل  املبادئ  ٢٠١١. وصدرت  عليه يف عام 

الرتويج  عىل  اللجنة  موظفي  لتشجيع  االجتÒعي  التواصل 

سلسلة  اتّساقا. وصدرت   Óأك بطريقة  املنظمة  ألنشطة 

التي تحتوي عىل مقابالت متعمقة مع   ،“CTBTO Faces”

بأفكارهم وحياتهم  النووي  العرص  يرتكون بصÒتهم عىل  أناس 

اإلحدى  ãقابالتها  السلسلة،  هذه  وأصبحت  وأعÒلهم. 

اآلن، برسعة مكتبة مرجعية  فيها حتى  التي نُرشت  والعرشين 

السالح والتحّقق  االنتشار ونزع  لآلراء بشأن قضايا عدم 

التفتيش  عمليات  يعرضان  فيديو  وأُنِتج رشيطا  النووي. 

التحضâية. والتÒرين  املوقعي 

 «CTBTO Spectrum» وتضّمنت النرشة نصف السنوية

مشاركات من رئيس وزراء جزر كوك ووزراء خارجية إندونيسيا 

وتركيا وشييل وفنلندا واململكة املتحدة وهولندا وكذلك وزير 

سابق للخارجية يف اليابان ورئيسا منظمة الصحة العاملية 

لليونسكو.  التابعة  الدولية  الحكومية  واللجنة األوقيانوغرافية 

 «CTBTO Spectrum» ويحتوي التطبيق الجديد لنرشة

الخاص بجهاز آيباد عىل القضايا الحالية والسابقة، مع عروض 

تفاعلية بالرشائح وخرائط التوقيع والتصديق عىل املعاهدة. 

وصدرت باللغات الرسمية لألمم املتحدة كتيبات عن نظام 

التحّقق  لتكنولوجيات  التحّقق واالستخدامات املدنية والعلمية 

ملنطقة أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريب ي. وصدر 

كتيب عن دول آسيان باللغة التايلندية. 

وبدأت أعÒل الرتويج والتوعية فيÒ يخص مؤ®ر العلوم 

والتكنولوجيا لعام ٢٠١٣، وقد شملت أعÒل توعية محّددة 

الهدف يف املؤ®رات العلمية وكذلك إنشاء موقع شب( 

مخّصص وإصدار كتيب وملصق وبطاقة بريدية. 

وقام نحو خمسá ألف زائر ملركز فيينا الدويل بجولة يف 

املعرض الدائم للمنظمة، الذي أضيفت إليه ثالثة جدران عرض 

جديدة. وحظي العرضان الدا½ان يف األمم املتحدة يف نيويورك 

مت ألكÓ من ألف زائر  وجنيف بزيارات أكÓ من ذلك. وقُدِّ

ملركز فيينا الدويل عروض إيضاحية فردية. وأُبرم اتفاق خدمة 
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مع دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا لتسهيل التعاون يف 

الرتويج والتوعية فيÒ يتعلق بالجوالت املصحوبة ãرشدين 

وباملحارضات. 

التغطية اإلعالمية العاملية

ظلت التغطية اإلعالمية العاملية للمعاهدة ونظام التحّقق 

من االمتثال لها مرتفعة، مع ما يزيد عىل ٧٠٠ ٢ من املقاالت 

واإلشارات يف وسائل اإلعالم الشبكية وحدها. 

ففي شباط/فرباير، حظي االحتفال بالذكرى السنوية الخامسة 

عرشة التي نظمتها اللجنة، وأدىل فيه األمá العام لألمم املتحدة 

بكلمة، بتغطية إعالمية عاملية، ãا يف ذلك يف الدول املتبقية 

املدرجة يف املرفق ٢. 

وظلّت التغطية اإلعالمية املتعلقة باملعاهدة مرتفعة يف الواليات 

املتحدة األمريكية، بظهور العديد من مقاالت الرأي، خصوصا 

حوايل موعد نرش تقرير مجلس البحوث الوطني يف آذار/

مارس واالنتخابات الرئاسية يف ترشين الثا,/نوفمرب. ويف ترشين 

األول/أكتوبر، نرشت صحيفة شيكاغو تريبيون افتتاحية بقلم 

 A nuclear world: 50 years a�er» التنفيذي، بعنوان áاألم

 Cuban missile crisis; the world waits to move back

the hands on doomsday clock» (عالٌَم نووي: ٥٠ عاما بعد 

أزمة الصواريخ الكوبية؛ العالَم يف انتظار تحريك عقارب ساعة 

يوم القيامة إىل الخلف)، وصلت إىل أكÓ من نصف مليون قارئ 

من خالل النسخ املطبوعة وحدها. وباملثل، ازداد االهتÒم يف 

آسيا بصورة ملحوظة طوال العام.

القدرات  بناء  باملعاهدة عن  تتعلق  ُوعقدت حلقة عمل 

الثا,/يناير  كانون  يف  املد,  واملجتمع   áالصحفي لفائدة 

املنطقة  اإلعالمية يف  التغطية  زيادة  القاهرة. ولوحظت  يف 

النووية يف آب/ التجارب  الدويل ملناهضة  باليوم  فيÒ يتصل 

أغسطس. وأيضا، أشار املحللون إىل أهمية االنضÒم إىل 

للتقدم نحو رشق أوسط خال من  باعتباره حافزا  املعاهدة 

الشامل.  الدمار  أسلحة 

رة عن محطتي نظام  وأنتجت اللجنة برامج تلفزيونية مصوَّ

الرصد الدويل PS9 وIS18، وحزمتي أخبار، ُوزِّعت من خالل 

تلفزيون األمم املتحدة وأذاعتها محطات بعدة لغات يف مختلف 

أنحاء العاù. واستعيدت مقابلة أنتجتها اللجنة مع ميخائيل 

غورباتشوف تتعلق بإخراج مرسحية «ريكيافيك» وُوزِّعت يف 

.ùمختلف أنحاء العا
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تداب¹ التنفيذ الوطنية

واصلت األمانة يف عام ٢٠١٢ تعزيز تبادل املعلومات بá الدول 

املوقِّعة بشأن موضوع تدابâ التنفيذ الوطنية. وعمالً بنمط 

مشابه لنمط حلقة العمل التجريبية لعام ٢٠١١، ُعقدت حلقة 

عمل عن الترشيعات خالل الدورة املكثفة الخاصة بالسياسات. 

وقد ُعقدت حلقة العمل ل( يتمّكن املشاركون من تبادل 

خرباتهم يف اعتÒد تدابâ التنفيذ الوطنية للمعاهدة. وبغية 

تسهيل هذا التبادل، وتحديد العنارص التي يتعá إدراجها 

ماً استبياناً عن  أثناء تنفيذ الترشيعات، مأل املشاركون مقدَّ

الترشيعات وناقشوه أثناء االجتÒع. وُعقدت أيضا اجتÒعات 

ثنائية مع الدول املوقِّعة خالل عام ٢٠١٢ ملناقشة مشاريع 

مت إىل األمانة مع طلب للحصول عىل املساعدة  ترشيعات قُدِّ

القانونية. وكانت العروض اإليضاحية عن تنفيذ الترشيعات 

م بشكل اعتيادي خالل السنة يف  الخاصة باملعاهدة تقدَّ

حلقات العمل والحلقات الدراسية وأحداث أخرى.
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 صورة ملتقطة من الشاشة لبيانات جممَّعة 
يف نظام إدارة الربامج واملنتجات.

الوسيلة الرئيسية لكفالة اإلدارة املتَّسمة 
بالفعالية والكفاءة ألنشطة األمانة الفنية 

تة للجنة التحضريية للمنظمة، مبا يف  املؤقَّ
ذلك دعم اللجنة وهيئاهتا الفرعية، هي 

توفري اخلدمات اإلدارية واملالية والقانونية. 

ر أيضاً طائفة واسعة من اخلدمات  وتُوفَّ
العامة، بدءاً من الرتتيبات اخلاصة بعمليات 

الشحن، واإلجراءات اجلمركية، وتأشريات 
السفر، وبطاقات اهلوية الشخصية، 

وجوازات املرور، واملشرتيات املنخفضة 
القيمة إىل خدمات التأمني وسداد 

الضرائب والسفر واالتصاالت السلكية 

والالسلكية، وكذلك الدعم املعياري يف 
التكنولوجيا املكتبية وتكنولوجيا  جمال 

املعلومات وإدارة املوجودات. وتُرصد 
اخلدمات املقدَّمة من كيانات خارجية 
رصدا مستمرا لضمان تقدميها بأكثر 

الطرائق كفاءةً وفعاليًة واقتصاداً.

وتشمل اإلدارة أيضاً التنسيق مع املنظمات 
الدولية األخرى املوجودة يف مركز فيينا 

الدويل بشأن ختطيط احليِّز املكاني 
للمكاتب والتخزين، وصيانة املباني وتوفري 

اخلدمات املشرتكة، وتعزيز اجلهود األمنية. 

أبرز األنشطة يف عام 2012

زيادة معدالت حتصيل االشرتاكات املقررة وعدد الدول اليت سددت اشرتاكاهتا 
املقررة لعام 2012 بالكامل 

مزيد من الزيادة يف عدد املوظفات يف الفئة الفنية ويف املناصب اإلدارية 
العليا

مزيد من التقدّم يف تنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية ميتثل للمعايري 
احملاسبية الدولية للقطاع العام

اإلدارة
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الرقابة

املراجعة الداخلية للحسابات هي آلية مستقلة وموضوعية 

للرقابة الداخلية. وهي تساعد املنظمة عىل تحقيق أهدافها 

من خالل اتّباع نهج نظامي لتقييم وتحسá فعالية عمليات 

إدارة املخاطر واملراقبة والحوكمة.

ومن أجل تعزيز استقاللية هذه الوظيفة وموضوعيتها، تخضع 

املراجعة الداخلية للحسابات لإلرشاف املبارش من جانب 

األمá التنفيذي، وïكنها الوصول املبارش إىل رئيس الفريق 

االستشاري ورئيس الفريق العامل ألف. ويقّدم رئيس املراجعة 

الداخلية للحسابات أيضا، بصفة مستقلة، تقريرا سنويا عن 

األنشطة ل( تنظر فيه اللجنة وهيئاتها الفرعية. وإضافة 

إىل خطة العمل املعتمدة، يجوز لرئيس املراجعة الداخلية 

للحسابات أن يقوم بعمليات مراجعة خاصة أو تحقيقات 

خاصة تستوجبها ظروف خاصة. 

ويف عام ٢٠١٢، أجريت ست عمليات مراجعة للحسابات. 

أسفرت عن تحديد مجاالت لتحسá الكفاءة والفعالية 

والضوابط الداخلية وعن تحسá االمتثال للقواعد واإلجراءات. 

و®اشياً مع املعايâ الدولية للمÒرسة املهنية للمراجعة 

الداخلية للحسابات، تقوم املراجعة الداخلية للحسابات أيضا 

بأنشطة دعم إداري، من قبيل إدارة املخاطر وتخطيط املوارد 

واملنتجات، وتعظيم أوجه التآزر. 

الشب( مع خدمات  التواصل  منتظمة  بصورة  ويجري 

األمم  ملؤسسات  التابعة  للحسابات  الداخلية  املراجعة 

املستفادة.  والدروس  الجيدة  املÒرسات  تبادل  بغية  املتحدة، 

املحورية يف  الجهة  أيضا  للحسابات هي  الداخلية  واملراجعة 

التابعة  املشرتكة  التفتيش  بوحدة  املتصلة  لألنشطة  اللجنة 

املتحدة. لألمم 

الشؤون املالية

الربنامج وامليزانية لعام ٢٠١٢

أُعّد الربنامج وامليزانية لعام ٢٠١٢ عىل مستوى يناظر درجة 

ل النمو الحقيقي الصفري، وحافظ عىل  أد� قليالً من معدَّ

نظام ثنائية العملة (دوالر الواليات املتحدة واليورو) لتقدير 

ة عىل الدول املوقِّعة. وقد  االشرتاكات املقرَّرة املستحقَّ

استُحدث هذا النظام يف عام ٢٠٠٥ من أجل الحدِّ من تعرُّض 

 اللجنة آلثار التقلُّبات يف قيمة دوالر الواليات املتحدة 

اليورو. مقابل 

 وكانت ميزانية عام ٢٠١٢، تبلغ ٤٠٠ ٥٥٦ ٤٤ دوالر 

و٢٠٠ ٧٦٥ ٥٩ يورو. وبحسب سعر الرصف ãوجب امليزانية 

البالغ ٠٫٧٩٦ يورو للدوالر األمري( الواحد، كان املعادل 

الدوالري اإلجÒيل مليزانية عام ٢٠١٢ يبلغ ٧٠٠ ٦٣٩ ١١٩ 

دوالر، مï Òثّل îواً اسمياً بنسبة ١٫٩ يف املائة ولكن يكاد أن 

يكون مستقرا بالقيمة الحقيقية (نقصان ãبلغ ٣٠٠ ١٠٩ دوالر 

أو ٠٫١ يف املائة).

وعىل أساس متوسط سعر الرصف الفعيل يف عام ٢٠١٢ البالغ 

٠٫٧٧٥٨ يورو للدوالر األمري( الواحد، كان املعادل الدوالري 

 اإلجÒيل مليزانية عام ٢٠١٢ يبلغ ٤٩٩ ٥٤١ ١٢٠ دوالراً 

(الجدول ٤). وكانت نسبة ٧٨٫٨ يف املائة من امليزانية اإلجÒلية 

مخصصة أصالً لألنشطة ذات الصلة بالتحّقق، ãا يف ذلك اعتÒد 

ص  بقيمة ٦١٩ ٥٢١ ١٨ دوالراً لصندوق االستثÒر الرأسÒيل، ُخصِّ

من أجل البناء التدريجي لنظام الرصد الدويل.

االشرتاكات املقرَّرة

ل تحصيل  حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢، بلغ معدَّ

االشرتاكات املقرَّرة عن عام ٢٠١٢ نسبة ٩٢٫٧ يف املائة من 

الجزء املحسوب بالدوالر األمري( ونسبة ٩٣٫٣ يف املائة من 

الجزء املحسوب باليورو. ويف املقابل، كان معّدال التحصيل 

لعام ٢٠١١ حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١ يبلغان ٩٧ يف 

املائة و٨٢٫١ يف املائة عىل التوايل. ويف عام ٢٠١٢ بلغ معّدل 

التحصيل املدمج للجزء املحسوب بالدوالر والجزء املحسوب 

باليورو ٩٣ يف املائة، مقابل ٨٨٫٨ يف املائة يف عام ٢٠١١.

دت اشرتاكاتها املقرَّرة كاملة عن عام  وكان عدد الدول التي سدَّ

٢٠١٢ حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢ قد بلغ ١٠٠ دولة، 

اجلدول 4- توزيع ميزانية عام 2012

جمال النشاط
مباليني دوالرات 
الواليات املتحدة)أ(

38.6 نظام الرصد الدويل 
44.4 مركز البيانات الدويل 
10.6 التفتيش املوقعي 
2.1 التقييم ومراجعة احلسابات 
4.8 دعم أجهزة تقرير السياسات 

15.8 الشؤون اإلدارية والتنسيق والدعم 
4.2 الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية 

120.5 اجملموع 

)أ(  استُخدم متوسِّط سعر صرف قدره 0.7758 يورو للدوالر األمريكي 
الواحد لتحويل املكوِّنات احملسوبة باليورو يف ميزانية عام 2012. 
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أي أعىل من عددها البالغ ٩١ يف عام ٢٠١١. وفيÒ يتعلق 

باالشرتاكات املقرَّرة عن عام ٢٠١١، فإن نسبة تحصيلها حتى 

٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢ بلغت ٩٨٫٨ يف املائة.

النفقات

يف عام ٢٠١٢ بلغت النفقات املتعلقة بالربنامج وامليزانية 

٣٢٩ ٣٠٢ ١٤٢ دوالراً أمريكياً، منها ٧٨٥ ٧١٧ ٤٤ دوالراً من 

صندوق االستثÒر الرأسÒيل. وفيÒ يخّص الصندوق العام، 

 Òاملستخدمة ٣٣٨ ٤٣٥ ٤ دوالراً. وفي âبلغت امليزانية غ

يتعلق بصندوق االستثÒر الرأسÒيل، أُنفقت بنهاية عام ٢٠١٢ 

نسبة ٦٩٫٨ يف املائة تقريبا من املبلغ املخصص.

االشرتاء

يف عام ٢٠١٢، التزمت األمانة بحوايل ٨١٫٥ مليون دوالر من 

 خالل ٨٣٨ عملية اشرتاء ملشرتيات عالية القيمة وãبلغ 

١٫٤ مليون دوالر من خالل ٩٤٩ صكا تعاقديا ملشرتيات 

منخفضة القيمة. ويف نهاية العام، كان يوجد يف مسار االشرتاء 

٦٣ طلب اشرتاء يف انتظار التنفيذ تتطلب االلتزام بنفقات يف 

املستقبل تبلغ قيمتها اإلجÒلية ٥٫٩ ماليá دوالر تقريباً، منها 

٤٫١ ماليá دوالر لصندوق االستثÒر الرأسÒيل و١٫٨ مليون 

دوالر للصندوق العام.

وحتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢، كانت خاضعة لعقود 

 االختبار والتقييم أو عقود األنشطة الالحقة لالعتÒد 

١٣٢ محطة تابعة لنظام الرصد الدويل و١٠ مختربات 

ة واختبار ٢٨ نظاما لرصد الغازات الخاملة.  نويدات مشعَّ

املوارد البرشية

 áحصلت األمانة عىل املوارد البرشية الالزمة لعملياتها بتعي

موظفá عىل درجة عالية من الكفاءة واالجتهاد لجميع الربامج 

وإبقائهم يف خدمتها. وكان التعيá قا½ا عىل ضÒن أعىل 

املعايâ من حيث الدراية املهنية والخربة والكفاءة والقدرة 

والنـزاهة. وأُوليت العناية الواجبة ملبدأ تكافؤ فرص التوظيف 

وألهمية تعيá املوظفá عىل أساس أوسع نطاق جغرايف 

ممكن، وكذلك للمعايâ األخرى التي تنص عليها األحكام ذات 

 .áالصلة من املعاهدة وكذلك النظام األسايس للموظف

 ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢، كان لدى األمانة 

 ٢٦٤ موظفاً من ٧٩ بلداً، باملقارنة مع ٢٥٢ موظفاًً من 

٧٧ بلداً يف نهاية عام ٢٠١١. ويبáّ الشكل البيا, الوارد أدناه 

 ِّáتوزيع موظفي الفئة الفنية بحسب املنطقة الجغرافية. ويب

الجدول ٥ توزيع املوظفá العاديá بحسب مجال العمل. 

وواصلت األمانة جهودها الرامية إىل زيادة ®ثيل املرأة يف 

وظائف الفئة الفنية. ففي نهاية عام ٢٠١٢، كانت هنالك 

٥٦ امرأة يف وظائف من الفئة الفنية، أي ما يناظر ٣١٫٨٢ 

يف املائة من عدد موظفي الفئة الفنية. وألول مرة يف تاريخ 

األمانة، ارتفع ®ثيل النساء عىل مستوى املديرين (د-١) يف عام 

٢٠١٢ بنسبة ١٠٠ يف املائة (حيث بلغ ٤٠ يف املائة). ومقارنة 

بعام ٢٠١١، كانت هناك زيادة بنسبة ١٤٫٢٩ يف املائة و٦٫٢٥ 

يف املائة و٥٧٫١٤ يف املائة يف عدد املوظفات يف الرتب ف-٥ 

وف-٤ وف-٢ عىل التوايل. وانخفض ®ثيل املرأة بنسبة ٥٫٢٦ يف 

املائة يف الرتبة ف-٣. 

وأتيحت الفرص للموظفá لزيادة مهاراتهم يف املجاالت ذات 

مت يف عام ٢٠١٢ طائفة  الصلة بتحقيق أهداف املنظّمة. وقُدِّ

متنّوعة من الربامج املصّممة خّصيصاً لتفيد األمانة يف تنفيذ 

.áبرامج عملها وتعزز أداء العمل والتطور الوظيفي لدى املوظف

وعموما، واصلت األمانة طوال عام ٢٠١٢ الرتكيز عىل التخطيط 

الذl، وتبسيط أنشطتها، وزيادة أوجه التآزر والكفاءة. 

ومنحت األمانة أولوية أيضا لإلدارة القا½ة عىل النتائج.

South-East Asia, the Paci�c 
and the Far East
15.34%
(18.13%)

North America and 
Western Europe
36.36%
(35.67%)

Latin America and 
the Caribbean
10.23%
(9.36%)

Middle East and 
South Asia
4.55%
(3.51%)

Eastern Europe
18.18%
(16.37%)

Africa
15.34%
(16.96%)

Staff Members in the Professional Category by Geographical Region
as of 31 December 2012

(Percentages as of 31 December 2011 are shown in brackets.)  

 
 

أفريقيا
٪15.34

)٪16,96(

أوروبا الشرقية
٪18.18

الالتينية )٪16.37( أمريكا 
والكارييب
٪10.23
)٪9.36(

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

٪4.55
)٪3.51(

الشمالية  أمريكا 
وأوروبا الغربية

٪36.36
)٪35.67(

جنوب-شرق آسيا واحمليط 
اهلادئ والشرق األقصى

٪15.34
)٪18.13(

موظفو الفئة الفنية حبسب املنطقة اجلغرافية يف 31 كانون األول/
ديسمرب 2012

)النسب املئوية حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2011 واردة بني قوسني .(
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تنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية 
 Æتثل للمعاي¹ املحاسبية الدولية 

للقطاع العام 

 âتثل للمعايï استمر تنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية

املحاسبية الدولية للقطاع العام ®اشيا مع النهج الذي اعتمدته 

اللجنة يف دورتها الخامسة والثالثá املعقودة يف ترشين الثا,/

نوفمرب ٢٠١٠. وتحقيقا لهذه الغاية، أبرمت اللجنة بنجاح 

مذكرة تفاهم يف شباط/فرباير ٢٠١٢ واتفاقا لدعم الخدمات يف 

®وز/يوليه مع برنامج األغذية العاملي. 

ويف أعقاب التوقيع عىل االتفاق، أتيحت للجنة فرصة الوصول 

إىل نسخة مستنسخة من «شبكة املعلومات والنظام العاملي» 

لربنامج األغذية العاملي (WINGS II). وُعقدت سلسلة من 

 áحلقات العمل مع خرباء برنامج األغذية العاملي واملسؤول

عن عمليات األمانة لتعريف موظفي اللجنة بالخصائص 

الوظيفية للنظام. وخالل السنة، سعى فريق تخطيط املوارد 

املؤسسية إىل ضÒن تحقيق املنجزات املستهدفة يف حدود 

 .áامليزانية والجدول الزمني املتوّخي

ودخل املرشوع مرحلة وضع مخطط لألعÒل. وشملت 

املنجزات املستهدفة تحليالت عالية املستوى للثغرات 

وتحليالت مفصلة للثغرات ومقارنة عمليات األمانة وبرنامج 

األغذية العاملي بهدف التحضâ لعمليات األمانة يف املستقبل. 

وشمل العمل أيضا استعراضات للمعايâ املحاسبية الدولية 

للقطاع العام من أجل إعداد السياسات املحاسبية واألرصدة 

االفتتاحية عىل نحو يتوافق مع املعايâ املحاسبية الدولية 

العام. للقطاع 

وبعد استعراض مستفيض للنظام املايل والقواعد املالية للجنة 

فيÒ يتعلق ãتطلبات نظام تخطيط املوارد املؤسسية املمتثل 

للمعايâ املحاسبية الدولية للقطاع العام، ُعرضت عىل اللجنة 

مجموعة من التغيâات يف النظام املايل والقواعد املالية 

اعتمدتها يف دورتها التاسعة الثالثá املعقودة يف ترشين األول/

أكتوبر. 

وعرضت األمانة أيضا عىل اللجنة والفريق العامل ألف 

بعض مجاالت التغيâ املحتمل يف النظامá األسايس واإلداري 

.áللموظف

وُوضعت الصيغة النهائية لخارطة الطريق وخطة املرشوع 

واسرتاتيجية التنفيذ فيÒ يتعلق بوظيفية املوارد البرشية، 

ت خطة للتدريب األويل. واستُكملت هذه اإلجراءات  كÒ أُعدَّ

باسرتاتيجية لتنقية البيانات وترحيلها وإعداد مرشوع مخطط 

لعمليات التمويل واالشرتاء والسفر.

 اجلدول 5- املوظفون العاديون حبسب جمال العمل 
)31 كانون األول/ديسمرب 2012(

    فئة اخلدمات 
الفئة الفنية   العامة      اجملموع جمال العمل 

415قسم التقييم

372259شعبة نظام الرصد الدويل

681482شعبة مركز البيانات الدويل

20626شعبة التفتيش املوقعي
172 )65.15%(43 )48.86%(12٩ )73.30%(اجملموع، املتعلق بالتحّقق

336مكتب األمني التنفيذي

303املراجعة الداخلية للحسابات

222648شعبة الشؤون اإلدارية

شعبة الشؤون القانونية 
والعالقات اخلارجية

191635

٩2 )34.85%(45 )51.14%(47 )26.70%(اجملموع، غري املتعلق بالتحّقق

88264 176اجملموع
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 مقر األمم املتحدة، نيويورك، مكان انعقاد االجتماع الوزاري السادس 
يف أيلول/سبتمرب 2012.

 االجتماع الوزاري السادس 
 بشأن الرتويج لبدء نفاذ معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية

يف السنوات اليت تفصل بني مؤمترات املادة الرابعة 
عشرة اليت تعقد لتسهيل بدء نفاذ املعاهدة، يُدعى 

عة على املعاهدة لالجتماع  وزراء خارجية الدول املوقِّ
على هامش دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
نيويورك يف أيلول/سبتمرب. ويتمّثل اهلدف من هذه 

االجتماعات يف احملافظة على الزخم السياسي وزيادته 
فضال عن الدعم الشعيب لدخول املعاهدة حيّز النفاذ. 

عون بيانا  وحتقيقا لتلك الغاية، يعتمد الوزراء ويوقِّ
وزاريا مشرتكا مفتوحا النضمام بلدان أخرى. وكانت 

اليابان قد اختذت املبادرة بعقد هذه االجتماعات 
بالتعاون مع أسرتاليا وهولندا، اليت نّظمت أول اجتماع 

وزراء خارجية من »أصدقاء معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية« على هامش دورة اجلمعية العامة يف 

نيويورك يف عام 2002. واستمرت تلك االجتماعات 
تعقد منذ ذلك احلني مرة كل سنتني. 

arabic AR-2012-E-HD-2.indd   73 09/07/2013   11:28:17



•  االجتماع الوزاري السادس  74   

 على املنصة يف االجتماع الوزاري السادس )من اليسار إىل اليمني(: 
أوري روزنتال )وزير خارجية هولندا(، كارل بيلت )وزير خارجية 
 السويد(، كويشريو غيمبا )وزير خارجية اليابان(، بان كي-مون 

)األمني العام لألمم املتحدة(، جون بريد )وزير خارجية كندا(، إركي 
توميوجا )وزير خارجية فنلندا(، تيبور توت )األمني التنفيذي للجنة 

التحضريية للمنظمة(.
الصورة الوسطى: تيبور توت، األمني التنفيذي للجنة التحضريية 

للمنظمة، يتحدث يف االجتماع الوزاري السادس.
الصورة السفلى: أعضاء الوفود املشاركة يف االجتماع الوزاري السادس.

رشوط بدء نفاذ املعاهدة

الدول  املعاهدة أن تصّدق عليها جميع  نفاذ  لبدء  يشرتط 

٢ للمعاهدة. والدول املدرجة يف  الـ٤٤ املدرجة يف املرفق 

النهائية  التي شاركت رسميا يف املرحلة  الدول  ٢ هي  املرفق 

من املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤ®ر نزع السالح املعقود 

يف عام ١٩٩٦ وكانت ®تلك يف ذلك الحá مفاعالت طاقة 

نووية أو مفاعالت أبحاث نووية. وحتى ٣١ كانون األول/

قت  ديسمرب ٢٠١٢، كانت ٣٦ من هذه الدول الـ٤٤ قد صدَّ

 عىل املعاهدة. ومن بá الدول املدرجة يف املرفق ٢ التي 

ق بعد عىل املعاهدة، كانت ثالث دول ù توقِّع   ù تصدِّ

بعد. عليها 

نيويورك، ٢٠١٢

يف ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢، ُعقد االجتÒع الوزاري السادس 

بشأن بدء نفاذ املعاهدة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. 

وكان هذا االجتÒع، الذي شارك يف استضافته وزراء خارجية 

أسرتاليا والسويد وفنلندا وكندا واملكسيك وهولندا واليابان، 

مناسبة جديدة إلثبات التصميم السيايس املتجّدد للمجتمع 

الدويل عىل تحقيق دخول املعاهدة حيّز النفاذ وتحقيق 

عامليتها.

وعّرب األمá العام لألمم املتحدة، بان l-مون، عن مشاعر 

ق  االجتÒع، عندما وّجه حديثه إىل الدول التي ù توقِّع أو تصدِّ

بعد عىل املعاهدة قائالً «إنكم ال تَُفون ãسؤوليتكم كأعضاء يف 

املجتمع الدويل». وقد أيَّدت البيان الوزاري املشرتك ١٠١ دولة 

موقِّعة كانت حارضة يف ٢٧ أيلول/سبتمرب، مÒ يلقي الضوء 

عىل حجم الدعم الدويل للمعاهدة.

ويف حدث جانبي، نظَّمت األمانة، بالتعاون الوثيق مع 

األوساط املرسحية، قراءة مرسحية ملرسحية «ريكيافيك» 
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 حلقة نقاش عقب قراءةٍ ملسرحية »ريكيافيك«. من اليسار إىل اليمني: فيليب تومبان 
)مدير احللقة، واقًفا(، ماكس كامبيلمان، ريتشارد رودس )مؤلف املسرحية(، روالد ساغدييف، 

مورتون هالبريين. 

للكاتب ريتشارد رودس الحائز عىل جائزة بوليتزر، وهي 

 áالذي ُعقد يف عام ١٩٨٦ ب âع الشهÒُمستلهمة من االجت

األمá العام السوفياÃ ميخائيل غورباتشوف والرئيس األمري( 

رونالد ريغان. وأعقب القراءة حلقة نقاش شارك فيها ماكس 

كامبيلÒن وروالد ساغدييف ومورتون هالبâين، فضال عن 

ع ومؤثِّر  كاتب املرسحية نفسه. وحرض املناسبة جمهور متنوِّ

ر بنحو مائتي شخص وصاحبتها حملة إعالمية متّعددة  يُقدَّ

األوجه وصلت إىل عرشات اآلالف من األشخاص اآلخرين. 

متها حكومات  وُموِّلت هذه املبادرة من خالل تربعات قدَّ

أسرتاليا والسويد وكازاخستان واملكسيك واليابان، فضال عن 

صندوق بالوشâز.

ه نحو مائة من املصادر اإلخبارية املحّددة باالجتÒع  ونوَّ

أيضا يف صحيفة  الوزاري واملرسحية؛ ونُرشت املرسحية 

تا�ز. نيويورك 
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77 

الدول اليت يلزم أن تصدِّق على املعاهدة لكي يبدأ نفاذها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2012(

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
١١ ®وز/يوليه ٢٠٠٣ ١٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ الجزائر 

 á٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ األرجنت

٩ ®وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أسرتاليا 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ النمسا 

٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ بنغالديش 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بلجيكا 

٢٤ ®وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الربازيل 

٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بلغاريا 

١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ كندا 

١٢ ®وز/يوليه ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ شييل 

 á٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الص

٢٩ كانون الثا,/يناير ٢٠٠٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ كولومبيا 

جمهورية كوريا الدïقراطية 
الشعبية 

جمهورية الكونغو
٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤ ٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ 

الدïقراطية
١٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ مرص 

١٥ كانون الثا,/يناير ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فنلندا 

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فرنسا 

٢٠ آب/أغسطس ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أملانيا 

١٣ ®وز/يوليه ١٩٩٩ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ هنغاريا 

الهند 

٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إندونيسيا 

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيران (جمهورية - اإلسالمية)

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إرسائيل 

١ شباط/فرباير ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إيطاليا 

٨ ®وز/يوليه ١٩٩٧ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ اليابان 

٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ املكسيك 

٢٣ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ هولندا 

١٥ ®وز/يوليه ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الpويج 

باكستان 

١٢ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٧ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بâو 

٢٥ أيار/مايو ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بولندا 

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ جمهورية كوريا 

٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ رومانيا 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ االتحاد الرويس 

٣ آذار/مارس ١٩٩٨ ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ سلوفاكيا 

٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ جنوب أفريقيا 

٣١ ®وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إسبانيا 

٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ السويد 

١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ سويرسا 

١٦ شباط/فرباير ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ تركيا 

٢٣ شباط/فرباير ٢٠٠١ ٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أوكرانيا 

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ اململكة املتحدة

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الواليات املتحدة األمريكية

١٠ آذار/مارس ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فييت نام

عة دولة موقِّ  41 دولة مصدِّقة عة36  8 دول غري مصدِّقة3 دول غري موقِّ
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حالة التوقيع والتصديق على املعاهدة  
)31 كانون األول/ديسمرب 2012(

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣أفغانستان

٢٣ نيسان/أبريل ٢٧٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ألبانيا

١١ ®وز/يوليه ١٥٢٠٠٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦الجزائر

١٢ ®وز/يوليه ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أندورا

٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أنغوال

١١ كانون الثا,/يناير ١٦٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧أنتيغوا وبربودا

á٤ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦األرجنت

١٢ ®وز/يوليه ١٢٠٠٦ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦أرمينيا

٩ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أسرتاليا

١٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦النمسا

٢ شباط/فرباير ٢٨١٩٩٩ ®وز/يوليه ١٩٩٧أذربيجان

٣٠ ترشين الثا,/نوفمرب ٤٢٠٠٧ شباط/فرباير ٢٠٠٥جزر البهاما

١٢ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦البحرين

٨ آذار/مارس ٢٤٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦بنغالديش

١٤ كانون الثا,/يناير ١٤٢٠٠٨ كانون الثا,/يناير ٢٠٠٨بربادوس

١٣ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بيالروس

٢٩ حزيران/يونيه ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بلجيكا

٢٦ آذار/مارس ١٤٢٠٠٤ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠١بليز

٦ آذار/مارس ٢٧٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بنن

بوتان

٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بوليفيا  (دولة - املتعددة 
القوميات)

٢٦ ترشين األول/أكتوبر ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦البوسنة والهرسك

٢٨ ترشين األول/أكتوبر ١٦٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢بوتسوانا

٢٤ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الربازيل

٢٢ كانون الثا,/يناير ١٩٩٧برو, دار السالم

٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بلغاريا

١٧ نيسان/أبريل ٢٧٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بوركينا فاسو

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بوروندي

١٠ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٦٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كمبوديا

٦ شباط/فرباير ١٦٢٠٠٦ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠١الكامâون

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كندا

١ آذار/مارس ١٢٠٠٦ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦الرأس األخرض

٢٦ أيار/مايو ١٩٢٠١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١جمهورية أفريقيا الوسطى

٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦تشاد

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
١٢ ®وز/يوليه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦شييل

á٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الص

٢٩ كانون الثا,/يناير ٢٤٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كولومبيا

١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦جزر القمر

١١ شباط/فرباير ١٩٩٧الكونغو

٦ أيلول/سبتمرب ٥٢٠٠٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧جزر كوك

٢٥ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كوستاريكا

١١ آذار/مارس ٢٥٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كوت ديفوار

٢ آذار/مارس ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كرواتيا

كوبا

١٨ ®وز/يوليه ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦قربص

١١ أيلول/سبتمرب ١٢١٩٩٧ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا الدïقراطية
الشعبية

٢٨ أيلول/سبتمرب ٤٢٠٠٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦جمهورية الكونغو
الدïقراطية

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الداîرك

Ã١٥ ®وز/يوليه ٢١٢٠٠٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦جيبو

دومينيكا

٤ أيلول/سبتمرب ٣٢٠٠٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦الجمهورية الدومينيكية

١٢ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إكوادور

١٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦مرص

١١ أيلول/سبتمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦السلفادور

٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غينيا-االستوائية

١١ ترشين الثا,/نوفمرب ١١٢٠٠٣ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠٣إريرتيا

١٣ آب/أغسطس ٢٠١٩٩٩ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦إستونيا

٨ آب/أغسطس ٢٥٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إثيوبيا

١٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فيجي

١٥ كانون الثا,/يناير ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فنلندا

٦ نيسان/أبريل ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فرنسا

٢٠ أيلول/سبتمرب ٧٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غابون

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣غامبيا

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جورجيا

٢٠ آب/أغسطس ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أملانيا

١٤ حزيران/يونيه ٣٢٠١١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غانا

٢١ نيسان/أبريل ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اليونان
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تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
١٩ آب/أغسطس ١٠١٩٩٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غرينادا

١٢ كانون الثا,/يناير ٢٠٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩غواتيÒال

٢٠ أيلول/سبتمرب ٣٢٠١١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غينيا

١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧غينيا-بيساو

٧ آذار/مارس ٧٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠غيانا

١ كانون األول/ديسمرب ٢٤٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هايتي

١٨ ®وز/يوليه ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الكريس الرسويل

٣٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٥٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هندوراس

١٣ ®وز/يوليه ٢٥١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هنغاريا

٢٦ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيسلندا

الهند

٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إندونيسيا
إيران (جمهورية -

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦
اإلسالمية)

١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٨العراق

١٥ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيرلندا

٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إرسائيل

١ شباط/فرباير ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيطاليا

١٣ ترشين الثا,/نوفمرب ١١٢٠٠١ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦جامايكا

٨ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اليابان

٢٥ آب/أغسطس ٢٦١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦األردن

١٤ أيار/مايو ٣٠٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كازاخستان

٣٠ ترشين الثا,/نوفمرب ١٤٢٠٠٠ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦كينيا

Ãيباâ٧ أيلول/سبتمرب ٧٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ك

٦ أيار/مايو ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الكويت

٢ ترشين األول/أكتوبر ٨٢٠٠٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦قâغيزستان
٥ ترشين األول/أكتوبر ٣٠٢٠٠٠ ®وز/يوليه ١٩٩٧جمهورية الوس الدïقراطية

الشعبية

٢٠ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦التفيا

٢١ ترشين الثا,/نوفمرب ١٦٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥لبنان

١٤ أيلول/سبتمرب ٣٠١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ليسوتو

١٧ آب/أغسطس ١٢٠٠٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ليربيا

٦ كانون الثا,/يناير ١٣٢٠٠٤ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠١ليبيا

٢١ أيلول/سبتمرب ٢٧٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ليختنشتاين

٧ شباط/فرباير ٧٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ليتوانيا

٢٦ أيار/مايو ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦لكسمربغ

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
١٥ أيلول/سبتمرب ٩٢٠٠٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦مدغشقر

٢١ ترشين الثا,/نوفمرب ٩٢٠٠٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦مالوي

١٧ كانون الثا,/يناير ٢٣٢٠٠٨ ®وز/يوليه ١٩٩٨ماليزيا

٧ أيلول/سبتمرب ١٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٧ملديف

٤ آب/أغسطس ١٨١٩٩٩ شباط/فرباير ١٩٩٧مايل

٢٣ ®وز/يوليه ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦مالطة

٢٨ ترشين األول/أكتوبر ٢٤٢٠٠٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جزر مارشال

٣٠ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦موريتانيا

موريشيوس

٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦املكسيك

٢٥ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ميكرونيزيا (واليات -  املوّحدة)

١٨ كانون األول/ديسمرب ١١٩٩٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦موناكو

٨ آب/أغسطس ١١٩٩٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦منغوليا

٢٣ ترشين األول/أكتوبر ٢٣٢٠٠٦ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٦الجبل األسود

١٧ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦املغرب

٤ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٦٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦موزامبيق

٢٥ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦مياîار

٢٩ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ناميبيا

١٢ ترشين الثا,/نوفمرب ٨٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ناورو

٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦نيبال

٢٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هولندا

١٩ آذار/مارس ٢٧١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦نيوزيلندا

٥ كانون األول/ديسمرب ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦نيكاراغوا

٩ أيلول/سبتمرب ٣٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦النيجر

٢٧ أيلول/سبتمرب ٨٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠نيجâيا

٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢نيوي

١٥ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الpويج

١٣ حزيران/يونيه ٢٣٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ُعÒن

باكستان

١ آب/أغسطس ١٢٢٠٠٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣باالو

Ò٢٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بن

٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بابوا غينيا الجديدة

٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٥٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦باراغواي

١٢ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٥١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بâو
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a Annex 1 to the Treaty provides the list of States at the time of its conclusion. South Sudan has since been recognized by the United Nations 
as an independent State.
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(أ)   يورد املرفق ١ باملعاهدة قا½ًة بالدول حá إبرامها. وقد اعرتفت األمم املتحدة بجنوب السودان بوصفه دولًة مستقلًة.

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
á٢٣ شباط/فرباير ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الفلب

٢٥ أيار/مايو ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بولندا

٢٦ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الربتغال

٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦قطر

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جمهورية كوريا

١٦ كانون الثا,/يناير ٢٤٢٠٠٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧جمهورية مولدوفا

٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦رومانيا

٣٠ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦االتحاد الرويس

٣٠ ترشين الثا,/نوفمرب ٣٠٢٠٠٤ ترشين الثا,/نوفمرب ٢٠٠٤رواندا

٢٧ نيسان/أبريل ٢٣٢٠٠٥ آذار/مارس ٢٠٠٤سانت كيتس ونيفيس

٥ نيسان/أبريل ٤٢٠٠١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦سانت لوسيا

٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٢٠٠٩ ®وز/يوليه ٢٠٠٩سانت فنسنت وجزر
غرينادين

٢٧ أيلول/سبتمرب ٩٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ساموا

١٢ آذار/مارس ٧٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦سان مارينو

٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سان تومي وبرينسيـبي

اململكة العربية السعودية

٩ حزيران/يونيه ٢٦١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦السنغال

١٩ أيار/مايو ٨٢٠٠٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١رصبيا

١٣ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سيشيل

١٧ أيلول/سبتمرب ٨٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠سâاليون

١٠ ترشين الثا,/نوفمرب ١٤٢٠٠١ كانون الثا,/يناير ١٩٩٩سنغافورة

٣ آذار/مارس ٣٠١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سلوفاكيا

٣١ آب/أغسطس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سلوفينيا

٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦جزر سليÒن

الصومال

٣٠ آذار/مارس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جنوب أفريقيا
جنوب السودان(أ)

٣١ ®وز/يوليه ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إسبانيا

٢٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦رسي النكا

١٠ حزيران/يونيه ١٠٢٠٠٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤السودان

٧ شباط/فرباير ١٤٢٠٠٦ كانون الثا,/يناير ١٩٩٧سورينام

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سوازيلند

٢ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦السويد

١ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سويرسا

الجمهورية العربية السورية

١٠ حزيران/يونيه ٧١٩٩٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦طاجيكستان

١٢ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦تايلند

١٤ آذار/مارس ٢٩٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٨جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة

٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨تيمور-ليشتي

٢ ®وز/يوليه ٢٢٠٠٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦توغو

تونغا

٢٦ أيار/مايو ٨٢٠١٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٩ترينيداد وتوباغو

٢٣ أيلول/سبتمرب ١٦٢٠٠٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦تونس

١٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦تركيا

٢٠ شباط/فرباير ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦تركÒنستان

توفالو

١٤ آذار/مارس ٧٢٠٠١ ترشين الثا,/نوفمرب ١٩٩٦أوغندا

٢٣ شباط/فرباير ٢٧٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أوكرانيا

١٨ أيلول/سبتمرب ٢٥٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اإلمارات العربية املتحدة

٦ نيسان/أبريل ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اململكة املتحدة

٣٠ أيلول/سبتمرب ٣٠٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤جمهورية تنزانيا املتحدة

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الواليات املتحدة األمريكية

٢١ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أوروغواي

٢٩ أيار/مايو ٣١٩٩٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦أوزبكستان

١٦ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فانواتو

١٣ أيار/مايو ٣٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦فنزويال (جمهورية -
البوليفارية)

١٠ آذار/مارس ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فييت نام

٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اليمن

٢٣ شباط/فرباير ٣٢٠٠٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦زامبيا

١٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩زمبابوي
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جنوب شرق آسيا، المحيط 
الهادئ والشرق األقصى

)32 دولة(

29  دولة موقِّعة
قة 21  دولة مصدِّ

أفريقيا
)54 دولة(

51  دولة موقِّعة
قة 40  دولة مصدِّ

أوروبا الشرقية
)23 دولة(

23  دولة موقِّعة
قة 23  دولة مصدِّ

أمريكا الالتينية والكاريبي
)33 دولة(

31  دولة موقِّعة
قة 31  دولة مصدِّ

الشرق األوسط وجنوب آسيا
)26 دولة(

21  دولة موقِّعة
قة 15  دولة مصدِّ

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية
)28 دولة(

28  دولة موقِّعة
قة 27  دولة مصدِّ

حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة بحسب المنطقة الجغرافية
)31 كانون األول/ديسمبر 2012(
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