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  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

        ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧نيويورك، 
   األمانة الفنية املؤقتةن إعدادموثيقة معلومات أساسية 

 للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 
 دة  نفاذ معاهبدءمن أجل املؤمتر املعين بتسهيل 
      )٢٠١٣ نيويورك،(احلظر الشامل للتجارب النووية 

    املعاهدة
حتظر معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مجيع أنواع التفجريات التجريبية النوويـة، سـواء أكانـت لغـرض          -١

وهــي تــشمل مجيــع البيئــات وال حتــّدد عتبــة دنيــا يبــدأ عنــدها تطبيــق حــاالت  . عــسكري أم أليِّ غــرض آخــر
املـسامهة بفعاليـة يف منـع انتـشار األسـلحة النوويـة جبميـع               " وتنّص ديباجة املعاهدة علـى أنَّ هـدفها هـو            .احلظر
  ".يف عملية نزع السالح النووي"و" وجوهه

وقد تعزَّزت املعاهـدة، ومعهـا القاعـدة الدوليـة املتعلقـة بالتجـارب غـري النوويـة، منـذ اعتمـاد املعاهـدة يف عـام                             -٢
ـــ تــصّدقاذ املعاهــدة، ال بــّد مــن أن  ولكــي يبــدأ نفــ . ١٩٩٦  ٢ املدرجــة يف املرفــق ٤٤ عليهــا مجيــع الــدول ال
 ملؤمتر نزع الـسالح، وسـامهت بـذلك    ١٩٩٦وهي الدول اليت شاركت رمسيا يف أعمال دورة عام    . للمعاهدة

ة الدوليـة للطاقـة   وهي مبّينة يف القـائمتني اللـتني أعـدهتما الوكالـ    . يف املرحلة النهائية من التفاوض على املعاهدة      
وإمــا مفــاعالت للبحــث ) ١٩٩٦أبريــل / نيــسانيف(الذريــة للــدول الــيت لــديها إمــا مفــاعالت للطاقــة النوويــة  

  ).١٩٩٥ديسمرب / كانون األوليف(النووي 
. املتمثـل يف بـدء نفـاذ املعاهـدة واالنـضمام العـاملي إليهـا       بـشدة  وقد أُحرز تقّدم كبري حنو بلوغ اهلدف املنشود           -٣

 ٤٤ دولـة مـن الـدول الــ        ٣٦ دولـة، منـها      ١٥٩ دولة، وصدَّقت عليها     ١٨٣ اآلن، وقَّعت على املعاهدة      وحىت
، متكنت عـدة بلـدان مـن اسـتيفاء إجـراءات            ٢٠١١  مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام     ومنذ. ٢املدرجة يف املرفق    

 زمخـا عظيمـا للمعاهـدة وقلـل     ، ممـا أعطـى  ٢٠١٢فربايـر   /التصديق اخلاصة هبا، ومن بينها إندونيـسيا يف شـباط         
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ويف .  على املعاهدة لكـي يبـدأ نفاذهـا        تصّدق إىل مثاين دول، وهي الدول اليت جيب أن          ٢من عدد دول املرفق     
مـؤمتر املـادة الرابعـة عـشرة لعـام          قبيـل انعقـاد     قت غينيا علـى املعاهـدة       سياق تعميم االنضمام إىل املعاهدة، صدّ     

ينـاير  /، وبـروين دار الـسالم يف كـانون الثـاين          ٢٠١٢ينـاير   / يف كانون الثاين   ، مث تلتها غواتيماال    مباشرة ٢٠١١
  .٢٠١٢أبريل /عت نيوي على املعاهدة يف نيسان، ووق٢٠١٣ّفرباير / وتشاد يف شباط٢٠١٣

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٧يف نيويـورك يـوم      الـسادس الـذي ُعقـد       االجتمـاَع الـوزاري      وحضر ما يربو على مائة دولة       -٤
ووجه وزراء اخلارجية ومسؤولون آخـرون رفيعـو املـستوى نـداء مـشتركا يـدعو إىل       . للمعاهدة للترويج   ٢٠١٢

وتبّشر املعاهدة بأهنا ستظل، كما كانت دائمـا، قـوة          . دخول املعاهدة حيز النفاذ وانضمام مجيع دول العامل إليها        
  .ونزع السالح النووينقطة جتّمع من أجل عدم االنتشار النووي  وموّحدة يف النظام املتعدد األطراف

    
    اللجنة التحضريية

متهيــداً لبــدء نفــاذ املعاهــدة وإنــشاء منظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، أنــشأت الــدول املوقّعــة جلنــة   -٥
، لكي تنهض باألعمال التحضريية الضرورية من أجـل تنفيـذ           ١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٩ يفحتضريية للمنظمة   

ويبلـغ العـدد اإلمجـايل للـدول        .  واإلعداد للـدورة األوىل ملـؤمتر الـدول األطـراف يف املعاهـدة             فعَّال حنو   املعاهدة على 
  . دولة سلطاهتا الوطنية أو جهاهتا التنسيقية يف هذا الشأن١٤٣ دولة، وقد عّينت ١٣٥املعتمدة لدى اللجنة 

ريية الالزمـة لـضمان متكـني نظـام التحقـق      أوهلما االضطالع جبميع األعمـال التحـض      . وللجنة نشاطان رئيسيان    -٦
أمـا النـشاط الثـاين فهـو     . املتوخَّى إنشاؤه مبقتضى املعاهدة مـن إجنـاز مهمتـه التـشغيلية عنـد بـدء نفـاذ املعاهـدة             

وتتكـوَّن اللجنـة التحـضريية مـن هيئـة عامـة       . الترويج للتوقيع على املعاهدة والتصديق عليها حتقيقا لبدء نفاذها      
تـساعد اللجنـة علـى      ) األمانـة (، ومن أمانة فنية مؤقَّتـة       وقّعة كل الدول امل   ه السياسات وتضم  يمسؤولة عن توج  

  .القيام بواجباهتا وتؤدِّي املهام اليت حتدِّدها هلا اللجنة
    

    ٢٠١١مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام 
ثـالث سـنوات علـى الـذكرى     نفاذ املعاهدة بعـد مـضي    يف حال عدم بدء      أحكام املادة الرابعة عشرة،      أجازت  -٧

السنوية لفتح باب التوقيع عليها، عقد مؤمتر للدول اليت صدَّقت عليها حىت ذلـك التـاريخ للبـّت بتوافـق اآلراء                   
فيما ميكن اختـاذه مـن تـدابري متـسقة مـع القـانون الـدويل لتعجيـل عمليـة التـصديق علـى املعاهـدة وتيـسري بـدء                              

  .ضور املؤمتر أيضا حلوقّعةوُتدعى الدول امل. نفاذها
 فيـه   ت، وشـارك  ٢٠١١سـبتمرب   /أيلـول  ٢٣يف   يف نيويـورك     )١(٢٠١١د مـؤمتر املـادة الرابعـة عـشرة لعـام            وُعق  -٨

واعتمـد هـذا املـؤمتر إعالنـا ختاميـا          .  هلـا صـفة مراقـب       دولـة واحـدة    ، وكذلك موقّعة بني مصّدقة و   ة دول ١٠٠
مرفــق الوثيقــة (لــى املعاهــدة، إىل أن تفعــل ذلــك  بعــد عتــصّدقأو مل /دعــا فيــه مجيــع الــدول، الــيت مل توقّــع و 

CTBT-Art.XIV/2011/6 .(ويتضمن اإلعالن عددا من التدابري الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة.  
                                                         

ويف نيويورك ) ٢٠٠٧ و٢٠٠٣ و١٩٩٩يف (ة مبوجب املادة الرابعة عشرة من املعاهدة يف فيينا ُعقدت املؤمترات السابق  )1(
  ).٢٠٠٩ و٢٠٠٥ و٢٠٠١ يف(
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مــن اإلعــالن اخلتــامي، ) ج( ٨، ووفقــا ألحكــام الفقــرة ٢٠١١ويف ســياق متابعــة مــؤمتر املــادة الرابعــة عــشرة لعــام    -٩
تعزيــز التعــاون، "، اللتــان تولّتــا رئاســة ذلــك املــؤمتر، لتكونــا الــدولتني املنــسقتني لعمليــة  كــسيكالــسويد واملاخــتريت 

ويف ". مـن التوقيعـات والتـصديقات   اجتـذاب املزيـد   خالل مشاورات غري رمسية مع مجيع البلدان املهتمة، هبـدف            من
 هــذه، ُعيِّنــت "ادة الرابعــة عــشرةعمليــة املــ"دت يف إطــار قــوأثنــاء مــشاورات غــري رمسيــة ُع، ٢٠١٣مــايو /أيــار ٢١

  . الذي سُيعقد يف نيويورك٢٠١٣لتويل مهام الرئاسة يف التحضري ملؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام إندونيسيا وهنغاريا 
    

    نظام التحقّق
، تنّص املعاهدة على إنشاء نظام عاملي فريد للتحقق يتألف من نظام للرصد الـدويل، وعمليـة تـشاور وتوضـيح            -١٠

والبيانات املستمدة من حمطـات نظـام الرصـد الـدويل ترسـل عـرب               . وعمليات تفتيش موقعي، وتدابري لبناء الثقة     
 إىل مركــز بيانــات دويل لتجهيزهــا وحتليلــها، وُتتــاح ) االتــصاالت العــامليمرفــق(شــبكة ســواتل عامليــة مؤمَّنــة 

  .للدول بياناُت نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل
    

    نظام الرصد الدويل
.  خمتـربا للنويـدات املـشعة      ١٦ورصـد    حمطـة    ٣٢١من املتوّخى أن يتكوَّن نظام الرصد الدويل من شبكة تـضم              -١١

بيانات لكشف التفجريات النووية احملتملـة تقـدم إىل الـدول األطـراف مـن أجـل          هي إنتاج   هذه املرافق   ومهمة  
  .اذها بعد بدء نفالتحقق من االمتثال للمعاهدة

 ٢٠١١وقـد أُحـرِز منـذ منتـصف عـام           .  حنو إكمال شـبكة نظـام الرصـد الـدويل          معتدلةويتواصل السري خبطى      -١٢
 الرصــد الــسيزمي والــصويت املــائي ودون الــسمعي ورصــد      -تقــّدم يف مجيــع تكنولوجيــات الرصــد األربــع     

مــن )  يف املائــة٨٧( حمطــة ٢٨٠، كانــت قــد أقيمــت  ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٣٠وحبلــول . النويــدات املــشعة
 خمتــربا للنويــدات ١١و)  يف املائــة٨٢( حمطــة ٢٦٤واعتمــد رمسيــا مــا جمموعــه . حمطــات نظــام الرصــد الــدويل

كما حتقق تقـدم صـوب إمتـام تركيـب          . باعتبارها تستويف املواصفات اليت حددهتا اللجنة     )  يف املائة  ٦٩(املشعة  
. داهتا، فإهنـا متثـل منجـزات ال يـستهان هبـا تـسجَّل للجنـة             ونظرا لُبعد تلـك احملطـات وتعقيـ       . احملطاتاملزيد من   

أجزاء كبرية من الشبكة السيزمية الرئيـسية والـشبكة الـسيزمية املـساعدة وشـبكة الرصـد            بالفعل  وقد اعُتمدت   
دون الــسمعي وشــبكة رصــد النويــدات املــشعة، وأصــبحت شــبكة حمطــات الرصــد الــصويت املــائي يف حكــم     

األحـداث الـيت    وأخريا، ومنذ   .  املرتقبة ١١ حمطات من بني احملطات الـ     ١٠ن اعتماد   املكتملة، حيث مت حىت اآل    
علـى  ، والـيت برهنـت     ٢٠١٣ و ٢٠٠٩و ٢٠٠٦األعـوام    يف   الـشعبية الدميقراطيـة   مجهورية كوريـا    أعلنت عنها   

جنـازات  ومـن اإل  . واصلت األمانة تـشديد االهتمـام بتكنولوجيـا الغـازات اخلاملـة           أمهية رصد الغازات اخلاملة،     
وانتقــال تلــك الــنظم يف حمطــات رصــد النويــدات املــشعة نظــم للكــشف عــن الغــازات اخلاملــة اهلامــة تركيــب 

وحبلـول  . نظمالـ مركـز البيانـات الـدويل واالعتمـادات األوىل لتلـك          تشغيل   اتبسالسة لتصبح يف صميم عملي    
 املتوخـاة يف    ٤٠لــ ااخلاملـة   كـشف الغـازات      نظاما من بني نظـم       ٣١، كان قد أقيم     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠

تلــك املكاســب جمــّرد زيــادات يف البيانــات  كــل وليــست . ) يف املائــة٣٥( نظامــا ١٤ة، واعتمــد منــها املعاهــد
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واملعلومات، بل تنّم عن املرونة الشبكية والتقـدم احملـرز يف التغطيـة الـشبكية وزيـادة التنـّوع يف نظـم التـسجيل                        
  .واالرتقاء باستعراض النوعية

ستـضيفة ملرافـق نظـام الرصـد الـدويل، مل يكـن       عـدد مـن الـدول امل   اإلضافة إىل ذلك، قّدم دعم سياسـي مـن     وب  -١٣
باستطاعة األمانة مواصلة العمل فيها يف السنوات املاضية، مما جعل قيام شبكة كاملة من نظـام الرصـد الـدويل        

  .أقرب مناال
    

    مركز البيانات الدويل
الدويل يف دعم الـدول يف الوفـاء مبـسؤولياهتا اخلاصـة بـالتحقق بتـوفري مـا يلـزم مـن              تتمثل مهمة مركز البيانات       -١٤

  .ال بعد بدء نفاذ املعاهدةمنتجات وخدمات لضمان إجراء رصد عاملي فعَّ
 حبـصوله بـصورة آنيـة ومـستمرة مـن      وقّعةويواصل مركز البيانات الدويل عمله املؤقت الطابع ويدعم الدول امل       -١٥

. ويل على بيانـات وشـرائح بيانـات خمتـارة وأطيـاف نويـدات مـشعة وإرسـاهلا إىل هـذه الـدول                   نظام الرصد الد  
ويعاجل املركز بيانات نظـام الرصـد الـدويل إىل جانـب بيانـات األرصـاد اجلويـة اجملّمعـة ويـوّزع منتجـات هـذه                          

وقـد ُوّزع أكثـر   . لعلميـة العملية ملساندة الدول يف الوفاء مبـسؤولياهتا اخلاصـة بـالتحقق ويف جهودهـا املدنيـة وا                
ــسنة   ١١مــن  ــات واملنتجــات يف ال ــدول مــن خــالل مكتــب    . املاضــية تريابايــت مــن البيان ــدعم إىل ال ــدِّم ال وق

ســـترجاع البيانـــات ودورات تدريبيـــة ال وخـــدمات  املباشـــراحلاســـويبيعمـــل بأســـلوب االتـــصال للمـــساعدة 
  .وحلقات عمل وبتزويدها بالرباجميات واملعدات

 الغـازات اخلاملـة امللحقـة بنظـام الرصـد الـدويل مـن قـدرة نظـام الرصـد مثلمـا اتـضح يف أعقـاب                            وحتسن نظـم    -١٦
، ٢٠١٣فربايــر / يف شــباطالــشعبية الدميقراطيــةالتجربــة النوويــة الــيت أعلــن عــن القيــام هبــا يف مجهوريــة كوريــا  
 منتجـات مركـز   وأدخـل نظـام للتـصنيف يف   . حيث اكتشفت غازات خاملة متطابقة مـع التجربـة املعلـن عنـها         

 مبعيـار كمـي     وقّعـة وهـو يـزود الـدول امل      . الغازات اخلاملة نظم  البيانات الدويل اخلاصة بالنويدات املشعة بشأن       
  .أمهية املقاييسلتقدير 

اإلجــراء املــشترك خــالل ومــن خــالل التجربــة الدوليــة اخلاصــة بالغــازات اخلاملــة وبفــضل الــدعم املقــدم مــن      -١٧
حلقــة العمــل اخلاصــة ببــصمات إنتــاج النظــائر الطبيــة والــصناعية، جــرت دراســة   و اخلــامس لالحتــاد األورويب

وُتبـذل   .العامليـة لغـاز الزينـون املـشع وآثـار االنبعاثـات مـن صـناعة املـواد الـصيدالنية اإلشـعاعية                     اخللفية  بصمة  
 لـدى نظـم   جهود يف إطار شراكة مع الدوائر الصناعية من أجل إدارة االنبعاثات حبيث تـصبح قـدرة الكـشف           

ع كـل مـن      وقد وقَّـ   .النوويةنفجارات  الغازات اخلاملة امللحقة بنظام الرصد الدويل حساسة بقدر املستطاع لال         
ميشيل فانديرهوفشتات، املدير اإلداري ملعهـد العناصـر   -املنتخبة للجنة، وجانالتنفيذية  و، األمينة   تسريبالسينا  

  .على التخفيف من الغازات اخلاملة تعهدا بالتعاون ٢٠١٣يونيه /املشعة، يف حزيران
وهـو يـوفر اآلن بيانـات    . وجيري حتسني قدرة مركز البيانات الـدويل علـى منذجـة االنتقـال يف الغـالف اجلـوي         -١٨

لألرصاد اجلوية عالية االستبانة، وسوف تستخدم هـذه البيانـات يف إعـداد منتجـات مـن نوعيـة أفـضل لعمليـة                       
  .وقّعةبناء على طلب الدول املمنذجة االنتقال يف الغالف اجلوي 
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على البيانات واملنتجات اليت يوفرها مركز البيانات الدويل فيمـا تـضطلع بـه مـن أنـشطة         املوقّعة  وتعتمد الدول     -١٩
حتسنا عظيما نتيجة إلنشاء مستودع بيانات مرفـق االتـصاالت العـاملي الـذي              البيانات  وقد حتسنت آنية    . حتقق

أن تتـأخر البيانـات الـواردة مـن احملطـات      بعـد إنـشائه   بـات مـن النـادر مـثال        قـد   و. ٢٠١٢بدأ تـشغيله يف عـام       
  . بشأن هذه البيانات تلىب دون تباطؤوقّعةوباتت طلبات الدول املاملساعدة السيزمية 

 يف ٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ٢١ إىل ١٧من  نظمته اللجنة يف الفترة     ، الذي   "العلم والتكنولوجيا "زال مؤمتر    وما  -٢٠
، أداة الستكـشاف طرائـق جديـدة        ٢٠١١ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦، عقب وقوع أحـداث متماثلـة يف األعـوام           فيينا

وتـساعد هـذه العمليـة علـى اإلبقـاء علـى            . دجمهـا يف نظـام التحقـق      وتطويرها توخيا إلمكانيـة     للتحقق  وحمسنة  
  .جوانب الوالية اخلاصة باملعاهدة مواكبة لتكنولوجيات الرصد والتحقق

    
    لرصد الدويل وصيانتهاستدامة نظام ا

عمــال باملــادة الرابعــة مــن املعاهــدة، تتــوىل األمانــة الفنيــة عمليــة اإلشــراف علــى تــشغيل نظــام الرصــد الــدويل      -٢١
وال ينحصر اإلعداد لنظام حتقق عـاملي يف بنـاء حمطـات،    . اوضماهنالتشغيل عملية تنسيق  والعناصر املكونة له و   

تـضمن تقليـل    يف جمـال التحقـق       مبتطلبـات املعاهـدة      تفـي منظومـة   سـتدامة   اتباع هنج جامع إلقامة وا    بل يستلزم   
  .حاالت تعطّل مرافق نظام الرصد الدويل إىل أدىن حّد

حتتيـة تكفـل اسـتدامة      مبرور الـزمن، ممـا أفـضى إىل إنـشاء بنيـة             املنظومة  وقد تزايدت اخلربة املكتسبة يف تشغيل         -٢٢
 لزيــادة فعاليــة العمليــات والــصيانة الوقائيــة واالســتراتيجيات  نظــام الرصــد الــدويل وإىل بــذل جهــود متــضافرة 

. وقّعـة وال بّد من أنشطة االستدامة هـذه للحفـاظ علـى مـا اسـتثمرته الـدول امل                 . اللوجستية واهلندسية والربامج  
  .وكلما تقدمت عملية تشييد نظام الرصد الدويل، تعاظمت أمهية معاينة املرافق وحتسني تشغيلها ودعمها

يف جمال إدارة األنساق، وحتليل الدعم اللوجسيت، وإبـرام عقـود           خربهتا الفنية   األمانة تطور    و ٢٠١١منذ عام   و  -٢٣
ــار  والتحديــد املــسبق ألمــاكن  دعــم املعــدات، والــشحن والتخلــيص اجلمركــي، والتخــزين،    وجــود قطــع الغي

ــوافر معــدات   ــضمان ت ــوازم  ل ــع اإلحــالل واالســتبدال والل ــد  و. االســتهالكية يف املوق ــضا يف جتدي اســتمرت أي
مكونــات مرفــق نظــام الرصــد الــدويل الــيت بلغــت هنايــة عمرهــا ويف االســتجابة يف الوقــت املناســب ملتطلبــات    

وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا للدور املركـزي الـذي يؤديـه مـشغِّل احملطـة يف حـل املـشاكل             . الصيانة غري املتوقّعة  
دورات تدريبيـة   تنظـيم    مـن البيانـات، ظلـت األمانـة تـستثمر يف             كـّم كـبري   إتاحة  يف املوقع ومسامهته من مث يف       

لتــسهيل مهــام رصــد واســُتحدثت كــذلك براجميــات . احتياجــاهتملتلبيــة خصِّيــصا تعــد حمليــة ملــشغِّلي احملطــات 
  .الرصد الدويلالرصد وكشف احلوادث الطارئة يف شبكة نظام 

. السيزمية املساعدة على عـاتق الـدول املستـضيفة   الدويل الرصد  وتقع املسؤولية عن تشغيل وصيانة حمطات نظام          - ٢٤
مـع البلـدان   عوجلت على حنو أكثر منهجيـة يف إطـار مـشترك    أما التحديات املتعلقة باستدامة تلك احملطات، فقد       

 اجلهود املبذولة عـن زيـادة تـوافر بيانـات            هذه وأسفرت. املستضيفة ومع منظمات أخرى طيلة السنتني املاضيتني      
  .استدامتهااملتعلقة بفهم األدوار واملسؤوليات يف  السيزمية املساعدة املعتمدة وعن حتسن احملطات
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ويوفر االحتاد األورويب، من خالل إجراءيه املشتركني الرابع واخلامس، دعما ماليا مفيدا حملطات نظـام الرصـد       -٢٥
ــة أو م والــيت تستــضيفهاالــدويل الــسيزمية املــساعدة الــيت ال تنتمــي إىل شــبكة أُ   ــة بلــدان  بلــدان نامي متــر مبرحل

وهي تشجع أيـضا البلـدان املـستهدفة علـى          . وتشمل هذه املبادرة إجراءات إلعادة احملطات إىل العمل       . انتقالية
ووفــرت مبــادرة مماثلــة تقــوم هبــا الواليــات املتحــدة  .  هيكــل دعــم مــستدام ملرافقهــا الــسيزمية املــساعدة تــأمني

حمطـات سـيزمية مـساعدة تنتمـي إىل          مـن أجـل حتـسني عـدة          ٢٠١٣ و ٢٠١٢األمريكية تربعات خالل عامي     
  .م عاملية وكذلك حمطات قائمة يف الواليات املتحدة األمريكيةحمطات أُ

وزيادة عدد االتفاقات والترتيبات اخلاصة باملرافق بني اللجنة التحـضريية والـدول الـيت تستـضيف مرافـق نظـام                      -٢٦
ــوفري الــ    ــدويل أمــر مهــم لت ــدويل واســتدامته   الرصــد ال ــة وقــد ثبتــت . دعم املطلــوب لــسري نظــام الرصــد ال  أمهي

استحداث آليات من قبيـل التخلـيص اجلمركـي يف الوقـت املناسـب واإلعفـاء الـضريبـي للمعـدات الـيت جتلبـها            
  .تستضيف هذا النظاماليت دول الاللجنة إىل 

 هبـدف تعزيـز مرافـق الرصـد بنظـام الرصـد             ريةوظلت األمانة تزيد من تركيزها على األنشطة اهلندسية والتطوي          -٢٧
ذ حلــوال ناجعــة التكلفــة فــوتنتــستحدث وظلــت . الــدويل وحتــسني أداء وقــدرات التكنولوجيــات املتــصلة هبــا 

حـرز تقـدم يف     وفـضال عـن ذلـك، أُ      . ملعاجلة املشاكل اهلندسية الناشئة يف حمطات نظام الرصـد الـدويل املعتمـدة            
لرصـد أداء شـبكة نظـام الرصـد الـدويل، أي ضـمان إنتـاج بيانـات ذات              ودة  اجلـ مراقبـة   /برنامج ضمان اجلـودة   

  .جودة مقبولة
ــادم املعــدات واســتدامتها         -٢٨ ــضا التكــاليف املرتبطــة بتق ــزداد أي ــدويل، ت وتوجــد . وبنمــو شــبكة نظــام الرصــد ال

ــا  ــة للوف ــذ  خمصــصات احتياطي ــوغ ال ــدات النظــام يف املــ  رء باالحتياجــات يف حــاالت بل ــادم مع ستقبل وة يف تق
ولكــن ينبغــي أن هتتــدي اللجنــة إىل حلــول عمليــة يف حالــة االحتيــاج إىل إصــالح مــا يــصيب مرافــق  . املنظــور

أمـوال مـن خـارج امليزانيـة لتغطيـة      تـدبري  ، أمكـن  ٢٠١٠ويف عـام    .  بـسبب القـوى الطبيعيـة      تلفياتالنظام من   
يف ني مـن حمطـات نظـام الرصـد الـدويل         حمطـت تكاليف إعادة التشييد، املقّدرة بعدة ماليني مـن الـدوالرات، يف            

 بالفعل إىل اخلدمـة ومـن       IS14ونتيجة هلذا، عادت حمطة الرصد دون السمعي        ،  )شيلي(جزر خوان فرنانديس    
  .٢٠١٤مارس / آذار-فرباير / يف شباطHA3املتوقع إعادة تركيب حمطة الرصد الصويت املائي 

دويل يكفل استمرار مسايرة هذا النظام للواقع من النـاحيتني          لتطوير التكنولوجي لنظام الرصد ال    اوظل برنامج     -٢٩
ويعتمـد هـذا الربنـامج علـى التفاعـل القـوي مـع              . تـه العلمية والتكنولوجية ويوفر احللول اهلندسية املالئمة حملطا      

  أيــضا إجــراءوهــو يــشمل.  مــن خــالل تنظــيم اجتماعــات تكنولوجيــة ســنويةة والتكنولوجيــةالعلميــاألوســاط 
يف خمترب كـونراد بـالقرب مـن     ارب يف مرافق االختبار، مثل مرفق الرصد دون السمعي واالختبار      دراسات وجت 

األمانـة أيـضا عمليـة استبـصار تكنولـوجي لوضـع رؤيـة طويلـة األمـد للتطـورات واملـسائل الـيت                    وأجنزت  . فيينا
 وضـع خـرائط طريـق     وجتري متابعة هذه العمليـة مـن خـالل   .ستصوغ اجليل القادم من التكنولوجيات والنظم     

  .تكنولوجية حمددة ومفصلة لتقييم التطورات التقنية ذات الصلة يف املستقبل القريب
دمـة  اخلتعطـل مؤقـت يف   أي  استبعاد حدوث  هبدفأُدخلت حتسينات متواصلة على النظم احلاسوبية لألمانة    و  -٣٠

  .ولتسريع عملية التخزين االحتياطي للبيانات
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 االســتدامة الــيت اتبعتــها األمانــة واجلهــود املــشتركة املبذولــة مــع الوفــود واحلكومــات    وقــد أمثــرت اســتراتيجية  -٣١
 يف تــوافر البيانــات اخلــام مــن  متواصــلحــدث حتــسن فقــد . ومــشغِّلي احملطــات واملؤســسات الوطنيــة الوطنيــة 

جنـاز  اإلويـصبح هـذا     . ٢٠١٢عـام   خـالل    يف املائـة     ٩٠حمطات نظام الرصد الـدويل، إذ بلغـت نـسبة توافرهـا             
  .أكثر روعة إذا ما قيس بالنمو املتواصل للنظام بأكمله

قـدرة مـشغِّلي احملطـات علــى    إمنـا يـدعم   األنـشطة الالحقــة لالعتمـاد   بـشأن   عقـود واتفاقـات وترتيبـات    وإبـرام   -٣٢
األمانــة ) وحــدت قياسـيا ( وقـد قيَّـست  . تـشغيل وصـيانة حمطــات نظـام الرصـد الــدويل الرئيـسية بعـد االعتمــاد      

 املقدمة مبقتضى عقود األنشطة الالحقة لالعتماد، آخذة يف االعتبـار تكـاليف صـون أي مرفـق علـى                    خلدماتا
 واحملافظة على مستويات تكاليف تشغيل حمطات نظام الرصد الدويل يف حدود معقولـة مـسؤولية     .مدى عمره 

  .مشتركة تتحملها األمانة مع البلد املستضيف
    

    التفتيش املوقعي
قعي هـو التـدبري النـهائي مـن تـدابري التحقـق مبوجـب املعاهـدة مـن أجـل تبديـد أّي شـواغل ممكنـة                       التفتيش املـو    -٣٣

والغرض الوحيـد مـن   . وال ميكن طلب التفتيش املوقعي إال بعد بدء نفاذ املعاهدة  . خبصوص االمتثال للمعاهدة  
ممـا  قـد حـدث     وي آخـر    تفجري لتجريب سالح نووي أو أي تفجري نو       ما إذا كان هناك     هذا التفتيش هو تبّين     

  . يشكّل انتهاكاً للمعاهدة ومجع حقائق ميكن أن تساعد على استبانة أي انتهاك حمتمل
وأحرز تقـدم كـبري يف الـسنتني        . يف بناء نظام التحقق بالتفتيش املوقعي وفقا ملقتضيات املعاهدة        اللجنة  واستمرت    -٣٤

مبجاالت العمليات ولوجستيات   املزمعة  وتتصل املشاريع   . األخريتني بتنفيذ خطة العمل اخلاصة بالتفتيش املوقعي      
وقد مثلت قيود املـوارد املاليـة       . العمليات ودعمها، وتطوير املعدات، والتوثيق، والتدريب، ضمن جماالت أخرى        

  .، على غرار األعوام السابقة، حتديا خطريا صعبا لتنفيذ خطة العمل٢٠١٢ و٢٠١١والبشرية يف عامي 
 تقدما كـبريا منـذ عـام        ٢٠١٤ال التحضري للتمرين امليداين املتكامل التايل الذي سيتم يف عام           وقد حققت أعم    -٣٥

وعليه، فقد بدأت أنـشطة متعمقـة للتخطـيط والتحـضري     . واختارت اللجنة األردن الستضافة التمرين  . ٢٠١١
تتنـاول مـسؤوليات كـل      وجرى االتفاق علـى الوثـائق اإلطاريـة القانونيـة الـيت             . ضيفستالبلد امل باالشتراك مع   

  .٢٠١٢نوفمرب /ة التحضري للتمرين وتنفيذه، ومت التوقيع عليها يف تشرين الثاينلطرف خالل مرح
 بإنـشاء   ٢٠١٢مـارس   /وبدأ التحضري لسيناريو شامل وموثوق مـن الناحيـة العلميـة مـن أجـل التمـرين يف آذار                    -٣٦

، ٢٠١٢لسلة من االجتماعات علـى مـدار عـام          قدت س وُع. وقّعةفرقة عمل من خرباء خارجيني من الدول امل       
 مـن أجـل حتديـد جمـال التفتـيش           ٢٠١٢ديـسمرب   / للبلـد املستـضيف يف كـانون األول        كان من بينها زيارة أوىل    

  .واملواقع املعينة حمط االهتمام، وكذلك االتفاق على سيناريو اخللفية الشاملة للتمرين
، نفـذت بنجـاح ثـالث متـارين     ٢٠١٤الذي سـيتم يف عـام   املتكامل امليداين ويف إطار أعمال التحضري للتمرين     -٣٧

. لتفتــيش املــوقعياتعبويــة متــصلة مبراحــل االســتهالل ومــا قبــل التفتــيش ومــا بعــد التفتــيش إىل جانــب مرحلــة  
  . امليداين املتكاملمة سوف تفيد يف مواصلة أعمال التحضري للتمريندروسا قّيالتمارين ووفرت هذه 
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 يف مرفـــق خـــزن املعـــدات ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٢٠ إىل ١٦ن التعبـــوي األول يف الفتـــرة مـــن فـــذ التمـــريوُن  -٣٨
ومت التــدرب علــى . تفتــيش مــوقعياالســتهاللية لعمليــة فتــرة الوصــيانتها يف غونترامــسدورف، النمــسا، ومشــل 

 جانـب  ، من بينها تفعيل مركز دعم العمليات والتحقق من صالحية طلب التفتيش املوقعي مـن             خمتلفة جوانب
واســتدعاء أعــضاء ) مبــا يــشمل قائمــة املعــدات(اإلدارة العليــا، وحتــضري خطــة التفتــيش األويل وواليــة التفتــيش 

  .واالعتمادواملعدات أفرقة التفتيش املرتقبني وحتضري املعدات وحزم األمتعة 
ــاينونفــذ التمــرين التعبــوي   - ٣٩ ــرة مــن ، الــذي مشــل مــرحليت مــا قبــل التفتــيش املــوقعي ومــا بعــده      الث  إىل ٨يف الفت

 للقـوات املـسلحة     ةالتدريب العسكري التابع  وصيانتها وأرض   خزن املعدات   رفق   يف م  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٤
ومشلــت أنــشطة التمــارين األساســية اختبــار اإلجــراءات املتــصلة بنقطــة الــدخول  . كنويــدورفوالنمــساوية يف بر

  . جانب تنفيذ عناصر حيوية يف إجراءات ما بعد التفتيشوإنشاء قاعدة عمليات وحتقيق اجلاهزية العملياتية إىل
ــرة مــن         -٤٠ ــيش، يف الفت ــة التفت ــار٢٦وقــد نظــم التمــرين التعبــوي الثالــث، الــذي يركــز علــى مرحل ــايو إىل / أي م

 يف أرض التــدريب العــسكري الواقعــة بــالقرب مــن فيــسربمي، هنغاريــا، يف النمــوذج  ٢٠١٣يونيــه /حزيــران ٧
وكـان ثـاين أكـرب متـرين تنظمـه وتـديره األمانـة              . عمليات يف مرفق خزن املعدات وصيانتها     األويل ملركز دعم ال   

قه يف الكرب والتعقد سوى التمرين امليداين املتكامـل الـذي ُنظِّـم يف كازاخـستان يف عـام       فُحىت هذا اليوم؛ ومل يَ    
 ١٢٠ونقـل حـوايل   . مانة واألموقّعة دولة  ٤٠ خبريا من    ١٤٧ ما جمموعه     التمرين الثالث  وشارك يف . ٢٠٠٨

 وأنشئ جزءان كامالن مـن قاعـدة   من أجل استخدامها فيهطنا من املعدات من مرفق خزن املعدات وصيانتها  
  ).ومكاتب فريق التفتيش ومجيع مرافق بنية الدعم التحتيةمرافق اإلعاشة (العمليات 

الـيت تتـوفر بـشأهنا    تقريبـا  لتفتـيش املـوقعي   ووفر التمرين فرصة إلجراء اختبار على حنو متكامل جلميع تقنيات ا         -٤١
يف اســتخدام منهجيــة مــن منــهجيات توســعا كــبريا وتوســع التمــرين . معــدات يف الوقــت الــراهن لــدى األمانــة

 ونظـام   الـذي اسـتحدث مـؤخرا     تكامـل   إدارة املعلومات امل  منطق البحث أعدت خصيصا من أجله وكذا نظام         
كمـا وفـر التمـرين أيـضا     .  حمدَّث لالتصاالت ألغراض التفتيش املـوقعي   إلدارة املعلومات امليدانية ونظام   مطور  

الفرصة الختبار بعـض تقنيـات التفتـيش املـوقعي الـيت مل ختتـرب أو تـستخدم بعـد علـى مـستوى معقـد مـن هـذا                              
وكان من بينها أسلوب للثقب وأخذ العينات من أجل الكـشف عـن الغـازات اخلاملـة املـشعة واملـسح               . القبيل

  .التفتيش املوقعيمواصلة ما األرضية وكذلك التقنيات اجليوفيزيائية املستخدمة يف فترة بأشعة غا
اجلوانــب الــشاملة املتعلقــة   كــذلك وازداد تطــوير التقنيــات التفتيــشية، مثــل الرصــد البــصري علــى األرض، و        - ٤٢

 املعلومـات املتكامـل، ومنطـق       التفتيش، ونظام للمعلومات اجلغرافية امليدانيـة، ونظـام إدارة        أفرقة  باالتصاالت بني   
وعالوة على ذلك، فقد حدث تقدم يف تطبيق تقنية التـصوير املتعـدد             . ٢٠١١البحث، ووظيفة البحث منذ عام      

اران ميـدانيان بـشأن   وأجـري اختبـ  . األطياف الشامل للتـصوير باألشـعة دون احلمـراء ألغـراض التفتـيش املـوقعي         
  .٢٠١٢مايو / وأيار٢٠١١سبتمرب /تقنية التصوير املذكورة يف موقعني عسكريني يف هنغاريا يف أيلول

مواصـلة  فـإىل جانـب   . كشف الغازات اخلاملة ألغراض التفتـيش املـوقعي      عظيمة لتطوير نظم     جهود   توكرِّس  -٤٣
تطــوير علــى املــضي قُــدما يف ، تركّــز العمــل مفهــوم لعمليــات أخــذ عّينــات الغــازات اخلاملــة تطــوير مــشروع 

وجـرى، فـضال عـن ذلـك، االرتقـاء إىل احلـد       .  وغاز الزينون املـشع ٣٧-حتليل غاز األرغونمن أجل  معدات  
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لعمليـات اخلاصـة   امفهـوم   بتطـوير    قمية الالحقـة وأُجنـز العمـل املتعلـ        األمثل بقدرات نظام رصـد اهلـزات الـسيز        
  .بتقنيات فترة املواصلة

رى حتديث النظام املتكامل لدعم التفتـيش حـىت يـستوعب الـدروس املـستفادة مـن أنـشطة متـارين التفتـيش                       جو  -٤٤
مشاريع مـن قبيـل إنـشاء بنـك لبيانـات التفتـيش املـوقعي وإقامـة نظـام                   حتديث وتكييف   ويشمل ذلك   . املوقعي

 مرفــق ختــزين  بــات،وباإلضــافة إىل ذلــك. للنــشر الــسريع وحتــسني نظــام صــالحية وســالمة التفتــيش املــوقعي  
ــيانتها  ــتخداما كـــامال كمرفـــق  املعـــدات وصـ ــارب  مـــستخدما اسـ متعـــدد األغـــراض لـــدعم التـــدريب والتجـ

ويستـضيف  . والتمرينات، إىل جانـب املفهـوم األصـلي لتخـزين معـدات التفتـيش املـوقعي وصـيانتها ومعايرهتـا                   
  .املرفق أيضا منوذجا حياكي مركز دعم العمليات املقبل

 خـبرياً   ٥٠إىل إضـافة    ذ الـدورة التدريبيـة الثانيـة إلعـداد املفتـشني احملـتملني كـذلك، وهـي هتـدف                    وجرى تنفيـ    -٤٥
ظمـت دورة   وإىل جانـب عـدد مـن التمـارين املنـضدية، نُ           .  إىل قائمة املفتشني البـديلني     وقّعةمدرَّباً من الدول امل   

ة معــدة خصيــصا بــشأن العمــل   وتلتــها دورة تدريبيــ٢٠١١متقدمــة للتــدريب علــى التفتــيش املــوقعي يف عــام  
القيادي يف جمال التفتيش املوقعي ودورة تدريبية شاملة يف جمال الصحة والسالمة يف عمليات التفتيش املـوقعي                 

 متـدرب يف إطـار التحـضري للتمـارين التعبويـة            ٣٠٠وقدمت دورات تدريبية مركبة من أجل       . ٢٠١٢يف عام   
  .الثالثة اخلاصة بالتمرين امليداين املتكامل

التفتيش املـوقعي الفرعيـة وتنقيحهـا وزيـادة تطويرهـا، ومنـها       وثائق  )التوحيد القياسي(تقييس وأُحرز تقدم يف      -٤٦
إجراءات التشغيل القياسية وتعليمات العمـل، ويف زيـادة حتـديث نظـام إدارة وثـائق التفتـيش املـوقعي بتزويـده                      

دات جديـدة لتقنيـات املرحلـة األوىل اسـتنادا إىل           وأعد مشروع قائمة مع   . بوثائق فرعية جديدة ومناذج منقحة    
 وما زالت مهمة وضع مـشروع دليـل التـشغيل اخلـاص بـالتفتيش املـوقعي            .وأعمال التطوير التقدم التقين   أوجه  

ومن املزمع أن خيرج نتـاج اجلولـة الثالثـة مـن اإلعـداد علـى هيئـة مـشروع                    . من بني مهام اللجنة ذات األولوية     
  . ٢٠١٤يف عام م أثناء التمرين امليداين املتكامل يستخددليل ميكن أن 

    
    ٢٠١٣التجربة النووية املعلنة اليت نفذهتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عام 

فربايـر  / شـباط ١٢ التجربة النووية اليت أعلنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة عـن إجرائهـا يف              قدمتلقد    -٤٧
زع الـسالح النـووي يف    المة نظـام التحقـق اخلـاص باملعاهـدة وأمهيتـه بالنـسبة لـن        أحدث دليـل علـى سـ    ٢٠١٣

 يف مـدة ال تزيـد كـثريا         وقّعـة وقد أتيحت أول البيانات والنتائج للدول امل      . العامل واجلهود الرامية لعدم االنتشار    
بالتوقيــت  (٠٠/١٧الــساعة وحبلــول .  عنــهاالــشعبية الدميقراطيــةعلــى ســاعة وقبــل أن تعلــن مجهوريــة كوريــا 

بنـشرة األحـداث املنقحـة، يف حـدود         قـد ُزودت     وقّعـة  الـدول امل   كانـت  من اليوم التـايل،       تقريبا )العاملي املنسق 
ــا    ــدة متام ــزمين احملــدد يف املعاه ــشفت . اإلطــار ال ــة     ٩٦واكت ــدويل التجرب ــن حمطــات نظــام الرصــد ال   حمطــة م

وقـوع  املقـدر ل كـان  امل حمطة يف حتديـد  ٨٨خدمت ، كان من بينها حمطتان للرصد دون السمعي واستُ       املذكورة
  .احلدث الذي أفادت به النشرة املذكورة
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 الـيت اكتـشفت أحـداثا مماثلـة يف مجهوريـة كوريـا              ويلولوحظت زيادة كبرية يف عدد حمطات نظام الرصـد الـد            -٤٨
ة على حتديـد    وكذلك القدر ) ٢٠٠٩ يف عام    ٦١ و ٢٠٠٦ يف عام    ٢٢( على مدار الوقت     الشعبية الدميقراطية 

 يف عـام    ا مربعـ  ا كيلـومتر  ٢٦٥ مقابـل    ٢٠١٣ يف عـام     ا مربعـ  ا كيلـومتر  ١٨١ -مكان احلدث مبزيد من الدقـة       
التحـسن يف األرصـاد لـيس نتيجـة فحـسب للزيـادة يف              هـذا   و. ٢٠٠٦ يف عـام     ا مربع ا كيلومتر ٨٨٠ و ٢٠٠٩

حقـق اخلـاص باملعاهـدة والتقـدم        حجم األحداث، بل هو يدل أيضا بوضوح على جناح اللجنة يف بناء نظام الت             
  .الكبري احملقق يف تشغيله الكامل

وحتسبا الحتمال انبعاث نويدات مشعة، استخدمت منذجـة االنتقـال يف الغـالف اجلـوي لتقـدير املكـان الـذي                       -٤٩
رصـد  إلجـراء عمليـات     نظام رصد النويدات املشعة     واستخدم  . احملتملة النويدات املشعة كتشف فيه   ت أن   ميكن
ورغم أن بعـض حمطـات نظـام الرصـد الـدويل الواقعـة بـالقرب مـن مجهوريـة              . ة على مدار األسابيع التالية    دقيق

 قد توصلت إىل اكتشافات ُبعيد وقوع احلدث كانـت أعلـى نـسبيا مـن املتوسـطات         الشعبية الدميقراطية كوريا  
، ٢٠١٣ أبريـل / نيـسان  ٩يف  و. العاملية، فقد كانت مستويات النويـدات املـشعة والنـشاط الـيت رصـدهتا عاديـة               

 يوما من التجربة النووية املعلنة، اكتشف نظـام الغـازات اخلاملـة يف اليابـان غـازات خاملـة مـشعة                      ٥٥أي بعد   
ــة   ــشاط غــري عادي وأكــدت نــسب النظــائر ومنذجــة االنتقــال يف الغــالف اجلــوي أن     . ذات مــستويات مــن الن

التجربـة املعلنـة، ولكـن مـع انبعـاث للغـازات يف           جتربـة نوويـة يف وقـت وزمـان          حـدوث   االكتشافات تتفق مع    
 الـيت متـت بعـد مـضي وقـت طويـل علـى التجربـة              ،وتـدل هـذه االكتـشافات     . وقت متـأخر عنـها بفتـرة كـبرية        

  . على قدرة الرصد لدى نظام الرصد الدويل،املعلنة
    

    التدريب وبناء القدرات التقنية
 علــى الوفــاء فعليــا وقّعــةرات يف ســبيل حتــسني قــدرة الــدول املتــويل اللجنــة أمهيــة كــبرية للتــدريب وبنــاء القــد   -٥٠

مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق مبوجب املعاهدة، واالستفادة الكاملة من مشاركتها يف نظام التحقـق، وخـصوصا              
من أجل التحقق ومـن أجـل       (من خالل استعمال بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل            

  ).ملدنية والعلميةتطبيقاهتا ا
وباإلضافة إىل منهجيات التدريب التقليدية، تتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، كـالتعلم اإللكتـروين،              -٥١

 الـيت  وقّعـة ويـوفّر التـدريب وبنـاء القـدرات للـدول امل     . فرصا أرحب لتوسيع وزيادة تعزيز أنشطة بناء القدرات   
 مـستعمل   ١ ٤٠٠مـا يزيـد علـى       (نتجـات مركـز البيانـات الـدويل         حتصل على بيانات نظام الرصـد الـدويل وم        

والدول الـيت حتـصل عليهـا، لكـن         )  دولة ٥٨(وللدول اليت ال حتصل عليها      )  دولة ١٢٥مأذون هلم ينتمون إىل     
  .استعماهلا للمعلومات حمدود

 واملـوظفني التقنـيني   يب ثالث طوائف حمددة، أي مشغِّلي حمطات نظام الرصد الـدويل،         ـواستهدف اجلهد التدري    -٥٢
التفتـيش املـوقعي واملـسؤولني والدبلوماسـيني     جمـال  يف مراكز البيانات الوطنية، واملفتشني امليدانيني العـاملني يف     

 منيطـة تعليميـة إلكترونيـة متاحـة هلـذه اجملموعـات املـستهدفة،         ٣٧وتوجد يف الوقـت الـراهن       . وموظفي األمانة 
 مـن  ٢١٠، مت تـدريب أكثـر مـن    ٢٠١١ومنـذ عـام    . رمسية لألمـم املتحـدة     منها جبميع لغات العمل ال     ١١أُعّد  

 مـن  ١٦٠ وكـذلك أكثـر مـن    وقّعـة  دولـة مـن الـدول امل   ٦٧املوظفني التقنيني لدى مراكز البيانات الوطنية من     
  .وقّعة دولة من الدول امل٥٢مشغلي احملطات من 
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    مبادرة تنمية القدرات
يل اجلديد من االختصاصيني يف ميـدان عـدم االنتـشار النـووي ونـزع الـسالح       تعّد احلاجة إىل االستثمار يف اجل   -٥٣

وهتــدف هــذه املبــادرة إىل بنــاء القــدرات يف اجملــاالت . النــووي حمركــا رئيــسيا ملبــادرة اللجنــة لتنميــة القــدرات
زيـادة  ي وباملتصلة باملعاهدة، وذلك بزيادة الوعي باإلطار الدويل لعدم االنتـشار النـووي ونـزع الـسالح النـوو             

باالتـصال احلاسـويب    اإللكتـروين   كاملـة للـتعلم     إلكترونيـة   وحتقيقاً هلذا اهلدف، استحدثت األمانة منصة       . فهمه
املباشـر تتـضمن منــائط تدريبيـة حمـددة املواضــيع، وقاعـدة بيانــات للمـوارد واملـواد املتــصلة باملعاهـدة، وأرشــيفا         

. اخلـاص باملعاهـدة  ا نظام التحقـق   يرتكز عليه  يتتكنولوجيا ال العلم وال جوانب  للمحاضرات املتعلقة باملعاهدة و   
 تتــيح للمــستخدم الــدخول علــى  ٢٠١٢ يف عــام "يــو تيــونز اآلي"وافتتحــت اللجنــة أيــضا صــفحة يف خدمــة  

. زيلـها   هـدة وتـن   عاجلوانب السياساتية والتقنيـة والعلميـة للم      بشأن ا حماضرات ووثائق وملفات عروض إيضاحية      
  ."يو تيونز اليو" منظمة دولية أمنية تؤسس برناجما تعليميا جمانيا ومفتوحا يف خدمة وأصبحت اللجنة أول

يف إطار العمل على تنميـة القـدرات العامـة، نظمـت األمانـة دورة ملـدة أسـبوع بـشأن اجلوانـب الدبلوماسـية                         و  -٥٤
ــوان    ــة حتــت عن ــسياسات العمومي ــسياسي   "وال ــة اجلــدوى، التحــدي ال ــشامل  معاهــدة احل: معاهــدة مثبت ظــر ال

 يف ٢٠١٣يوليـه  / متـوز ١٩ إىل ١٥، يف الفتـرة مـن   " وأمن اجلهات املتعددة صـاحبة املـصلحة     للتجارب النووية 
رات اخلارجيـة، كـان مـن بينـهم دبلوماسـيون مـن العـاملني يف فيينـا                  اوحضر هذه الـدورة ممثلـون مـن وز        . فيينا

أعـضاء  جـامعيون وبـاحثون وغريهـم مـن         وكـذلك طـالب      احملطـات    و مراكز البيانات الوطنية ومشغل    ووموظف
وقـد أذيعـت وقـائع الـدورة بالبـث احلـي علـى موقـع اللجنـة العمـومي علـى اإلنترنـت                     . اجملتمع املـدين املهـتمني    

  .ليشاهدها مشاركون آخرون عديدون يف شىت أرجاء العامل ممن مل يستطيعوا حضورها شخصيا
ــدى أك      -٥٥ ــة منت ــدت اللجن ــادرة، عق ــيعا لنطــاق املب ــن   وتوس ــرة م ــا يف الفت ــارس / آذار٢٠ إىل ١٨ادميي  ٢٠١٣م

واهلدف منها هو توسـيع شـبكة الـشراكات العامليـة احلاليـة             . استهلت خالله الشبكة األكادميية حلظر التجارب     
زع السالح وعدم االنتشار، وجامعات، ومعاهد حبوث، ومنظمـات غـري             اليت تشمل دوال، ومنظمات معنية بن     

باملعاهـدة واجلوانـب العلميـة والتكنولوجيـة الكامنـة       ، مـن أهـل اخلـربة واالهتمـام          حكومية، وشـركات وأفـرادا    
وبتكوين هذه الشراكات، تزيـد اللجنـة فعليـا مـن الـوعي باملعاهـدة ومـن        . وراء نظام التحقق اخلاص باملعاهدة   

  .دةاملشاركة يف تنفيذ املعاهاجلهات صاحبة املصلحة فهمها، وتساعد فضال عن ذلك على زيادة عدد 
    

    التقييم
، الـذي    لـديها  تأخذ األمانة على عاتقها زيادة الفعالية والكفاءة بشكل متواصل من خـالل نظـام إدارة اجلـودة                  -٥٦

ومـن بـني وظـائف هـذا النظـام حتديـد وتطبيـق مؤشـرات                . كل ما تسهم به من عمليـات ونـواتج عمـل          يشمل  
دعـم العمـل علـى حتقيـق هـدف          هـي    ةالـشامل ايتـه   وغ. األداء الرئيسية لتقيـيم هـذه العمليـات وتلـك املنتجـات           

  .الوفاء مبتطلبات نظام التحقق على الدوام
وجرى توسـيع قـدرات أداة اإلبـالغ عـن األداء لكـي تعـزز مـن إمكانيـة اسـتخدامها يف املـساعدة علـى تقيـيم                              -٥٧

اة املـذكورة معـايري     وحتـدد األد  . أوجه التحـسن يف العمليـات واملنتجـات اسـتنادا إىل مؤشـرات األداء الرئيـسية               
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 أن ترصد تنفيذ برامج األمانـة مـع إمكانيـة اسـتعادة البيانـات               وقّعةوتتيح للدول امل  . طموحة للشفافية واملساءلة  
  .بشأن أي سنة واحلكم على القيمة احملققة من استثمار املوارد

األنـشطة العاديـة حبيـث     إطـار  اجلـودة يف رصـد فيهـا     إطار رصـد واختبـار األداء خللـق ثقافـة تُ          األمانة  وقد أنشأت     - ٥٨
ــا كــون ت ــة معه ــل        اجلهــات املتعامل ــة متتث ــأن اللجن ــة ب ــى ثق ــة، عل ــات الوطني ــة ومراكــز البيان ــدول املوقّع ــل ال ، مث

ويف إطار هذه العمليـة، جتتمـع مراكـز البيانـات           . للمتطلبات املنصوص عليها يف املعاهدة والربوتوكول امللحق هبا       
  .خدمات مركز البيانات الدويل، يف حلقات عمل سنوية من أجل التعقيبالوطنية اليت تستعمل منتجات و

وركز تقييم عمليات التفتيش املوقعي على أعمال التحضري لالضـطالع بـالتمرين امليـداين املتكامـل التـايل يف عـام                       -٥٩
. ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران  - مـايو / وبصورة أشد حتديدا علـى التمـرين التعبـوي الثالـث الـذي نفـذ يف أيـار                  ٢٠١٤

ن يف مـشروع خمطـط      اأنـشطته التعبويـة الـسابقة لـه حمـدد         وومفهوم وأسلوب تقييم التمرين امليداين املتكامل التايل        
. قيد التطوير والتنقيح اسـتنادا إىل اخلـربات املكتـسبة مـن خـالل كـل متـرين مـن التمـارين التعبويـة          ما زال متجدد  

تطـوير إطـار لتقيـيم التمـارين مـع جمموعـة أدوات مناسـبة               وعالوة على ذلك، يعكف فريق التقييم اخلارجي على         
  .ويستخدم هذا اإلطار وأدواته لتقييم كل مترين

ــارين        -٦٠ ــن التم ــسلة م ــن خــالل سل ــوام األخــرية، م ــا  ومت الوصــول يف األع ــيت أجرهت ــة   ال ــات الوطني مراكــز البيان
هـذه التمـارين خطـوة إىل األمـام يف          ومتثـل   . جديـدة يف تبـادل اخلـربة واملعرفـة        الستكمال جاهزيتها، إىل آفـاق      

بغية أداء مراكز البيانـات الوطنيـة واجبـات التحقـق املنوطـة هبـا، وتعزيـز احلـوار والتعـاون بـني                       " منحىن التعلم "
  . ويف األمانةاملتعلقة باملعاهدةاخلرباء العاملني يف شىت تكنولوجيات الرصد 

نظــيم حلقــة العمــل املــشتركة بــني مراكــز البيانــات  وقــد تــشاركت كــل مــن حكومــة بــاراغواي واألمانــة يف ت   -٦١
وكـان اهلـدف    . أكتوبر يف أسونـسيون   / تشرين األول  ٥ إىل   ١ يف الفترة من     ٢٠١٢الوطنية وقسم التقييم لعام     

من حلقة العمل هو توفري ملتقى خلرباء مراكز البيانات الوطنيـة لتبـادل خـرباهتم يف االضـطالع مبـسؤولياهتم يف             
  .دمي تعقيبات على مجيع جوانب ما توفِّره األمانة من بيانات ومنتجات وخدمات ودعمجمال التحقق، وتق

    
    األمانة الفنية املؤقَّتة

وبلـغ عـدد املـوظفني يف    .  بلـدا ٨٠ موظفـا مـن   ٢٦٣، بلغ عدد مـوظفي األمانـة   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠يف    -٦٢
لـى حتـسني    ع بوجـه خـاص      ركـز لعمـل، الـيت ت    وتلتزم األمانـة بـسياسة تكـافؤ فـرص ا         .  موظفا ١٧٥الفئة الفنية   

، كـان هنـاك     ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠ويف  .  الفئة الفنية  يف اجملاالت العلمية والتقنية يف    متثيل املرأة، خصوصا    
  . يف املائة من موظفي هذه الفئة٣٢، أي ما يعادل نسبة سيدة تشغل وظائف فنية ٥٦

ومنـذ  .  مـن دوالرات الواليـات املتحـدة   ا مليونـ ١٢١,٩ا مقـداره    مـ  ٢٠١٣وتبلغ ميزانية اللجنة املعتمدة لعام        -٦٣
 ٤٦١,٢ مليـون دوالر و ١ ٠٣٢,٩، بلـغ جممـوع مـوارد امليزانيـة     ٢٠١٣الـسنة املاليـة     هنايـة    حىت   ١٩٩٧عام  

مليـون دوالر حمـسوبا    ١ ٦١٢,٣ويعـادل هـذا املبلـغ بـدوالرات الواليـات املتحـدة مـا جمموعـه              . مليون يـورو  
ــايلباســتخدام ســعر الــ   ــورو ١: صرف الت ــدرها     .  دوالر٠,٧٩٦=  ي ــسبة ق ــذا اجملمــوع ن ــن ه وُخصــصت م
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لـصندوق االسـتثمار   )  يف املائة٢٣( مليون دوالر ٣٧٦,٦يف املائة للربامج املتصلة بالتحقق، منها مبلغ   ٧٩,٣
  .الرأمسايل من أجل تركيب حمطات نظام الرصد الدويل وحتسينها

    
    أنشطة التواصل

زيادة فهـم املعاهـدة وتنفيـذها فيمـا بـني الـدول             :  اليت تضطلع هبا األمانة ما يلي      التواصلأنشطة  تشمل أغراض     -٦٤
؛ وتـشجيع التوقيـع والتـصديق علـى املعاهـدة، ومـن مث حتقيـق                 العـام  اجلمهوروووسائط اإلعالم واجملتمع املدين     

ى الــصعيد الــوطين وجــين فوائــد  يف تنفيــذ تــدابري التحقــق علــوقّعــةعامليتــها وبــدء نفاذهــا؛ ومــساعدة الــدول امل
  . يف أعمال اللجنةوقّعةالتطبيقات السلمية لتكنولوجيات التحقق؛ واملساعدة يف الترويج ملشاركة الدول امل

والتفاعـل مــع الــدول للتوعيــة باملعاهـدة والتــرويج للتوقيــع والتــصديق عليهـا إمنــا جيــري، يف معظمــه، يف ســياق      -٦٥
مـن أجـل    ٢٠١١سـبتمرب  /ولئن أولت األمانـة، يف جهودهـا املبذولـة منـذ أيلـول          . املشاورات الثنائية وباملراسلة  

 للمعاهــدة والــدول الــيت تستــضيف مرافــق تابعــة لنظــام ٢، اهتمامــا خاصــا للــدول املدرجــة يف املرفــق التواصــل
ات وإضــافةً إىل احلــوار املنــتظم مــع البعثــ. الرصــد الــدويل، فقــد اتــصلت يف هــذا الــسياق جبميــع الــدول تقريبــا 

يف فيينا ومع مكاتب التمثيل الدبلوماسي املوجـودة يف بـرلني وجنيـف ونيويـورك، زار موظفـو األمانـة                    الدائمة  
وأجريت أيـضا مـشاورات، علـى كـل املـستويات، علـى هـامش مـؤمترات عامليـة وإقليميـة                    . عددا من العواصم  

  .ودون إقليمية ولقاءات أخرى
 وقّعــةشطة الــيت تتــيح التــشاور الثنــائي مــع املــشاركني مــن الــدول امل وتــنظم األمانــة عــددا مــن األحــداث واألنــ  -٦٦

 مــثال عقـدت األمانــة حلقــة عمــل عــرب  ٢٠١١نــوفمرب /ففـي تــشرين الثــاين .  علــى الــسواءوقّعــةوالـدول غــري امل 
، إضافة إىل تروجيها لبدء نفاذ االتفاقية ولعامليتـها، علـى حتـسني             ةوقد ساعدت هذه احللق   . إقليمية يف اسطنبول  

واسُترشـد بأهـداف مماثلـة يف    . هم السلطات احلكوميـة للمعاهـدة وأكـدت علـى أمهيـة تـدابري التنفيـذ الوطنيـة           ف
، عندما قدمت إحاطة إعالميـة إىل ممثـل موفـود    ٢٠١٢أبريل /الزيارات اإلعالمية اليت جرت يف فيينا يف نيسان       

ما قـدمت إحاطـة إعالميـة إىل وفـد       ، عنـد  ٢٠١٢يوليـه   /ويف متـوز  عن املعاهدة وعن عمل اللجنة؛      من الكونغو   
، مع حضور الوفـد املـذكور أيـضا دورة سياسـاتية مكثفـة               وتنميتها رفيع املستوى من الصني عن بناء القدرات      

 تـصّدق  دول مل ثـالث   عندما استمع ممثلون من     ،  ٢٠١٢نوفمرب  /عن مبادرة تنمية القدرات؛ ويف تشرين الثاين      
والقانونيـة والتقنيـة   الـسياسية  اجلوانـب  عـن  إعالميـة  إىل إحاطـة  ) الـيمن تايلنـد وسـوازيلند و   (بعد على املعاهدة    

  .للمعاهدة
وتعد مشاركة األمـني التنفيـذي يف األحـداث الكـربى واحملادثـات الثنائيـة الرفيعـة املـستوى عنـصرا أساسـيا يف                          -٦٧

ر قمـة املنتـدى     ، مشلـت هـذه األحـداث مـؤمت        ٢٠١١سـبتمرب   /ومنـذ أيلـول   . الـيت تبـذهلا األمانـة     التواصـل   جهود  
؛ ومنتـدى أسـتانا     )٢٠١١أكتـوبر   /أبـو ظـيب، تـشرين األول      (االقتصادي العاملي بشأن جدول األعمال العـاملي        

املـشترك  ؤمتر  املـ ؛ و )٢٠١١أكتـوبر   /أسـتانا، تـشرين األول    (الدويل املعين بتخليص العامل مـن األسـلحة النوويـة           
جيجــو، تــشرين (ل نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار العاشــر بــني األمــم املتحــدة ومجهوريــة كوريــا بــشأن مــسائ 

؛ )٢٠١٢فربايـر  /شـباط ( عاما على معاهـدة تالتيلولكـو      ٤٥؛ واالحتفال بذكرى مرور     )٢٠١١نوفمرب  /الثاين
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؛ والـدورة األوىل    )٢٠١٢مـايو   /شـرم الـشيخ، أيـار     (واالجتماع الوزاري ملكتب تنـسيق حركـة عـدم االحنيـاز            
فيينـا،   (٢٠١٥ضي لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة لعـام            للجنة التحضريية للمؤمتر االستعرا   

؛ واالجتماع الوزاري السادس للترويج لبدء نفاذ معاهدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة       )٢٠١٢مايو  /أيار
نيويــورك، ( للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  ني؛ والــدورة الــسابعة والــست )٢٠١٢ســبتمرب /نيويــورك، أيلــول(
ديب، تـشرين   (؛ ومؤمتر قمة املنتدى االقتـصادي العـاملي بـشأن جـدول األعمـال العـاملي                 )٢٠١٢سبتمرب  /يلولأ

دابلـن،  (، واالجتماع التاسع عشر للمجلس الوزاري ملنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا              )٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
ــا  ا؛ واالجتمــ)٢٠١٢ديــسمرب /كــانون األول كلوســتريس، -دافــوس(ملي ع الــسنوي للمنتــدى االقتــصادي الع
؛ والدورة الثانية للجنة التحضريية للمؤمتر االستعراضي لألطـراف يف معاهـدة عـدم       )٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

  ).٢٠١٣مايو /أيار - أبريل/جنيف، نيسان (٢٠١٥انتشار األسلحة النووية لعام 
مون األمـني العـام     - بان كي  ستوى، منهم مسؤولني رفيعي امل  عدة  وأجرى األمني التنفيذي مناقشات ثنائية مع         -٦٨

ــة، علــى هــامش  اخلوزراء وعــدد مــن  )٢٠١٢نــوفمرب /تــشرين الثــاين(لألمــم املتحــدة  كــل حــدث مــن  ارجي
وحـضر أيـضا    .  أخـرى   الذكر وخالل حلقات دراسية وحلقات عمـل وإحاطـات وزيـارات           ةالسالفاألحداث  

ولتعزيـز التفـاعالت    .  نظمتـها حكومـات خمتلفـة       متعلقة بعدم االنتـشار النـووي ونـزع الـسالح النـووي            اأحداث
  .٢٠١١سبتمرب / دولة منذ أيلول٢٢ باملعاهدة، زار األمني التنفيذي والتوعيةالثنائية مع اللجنة 

ظلت األمانة حتث على االضطالع باألعمال التحـضريية الالزمـة لتنفيـذ املعاهـدة علـى الـصعيد الـوطين، مـن                      و  -٦٩
 اختاذهـا وفقـا للمـادة     الدول خبـصوص التـدابري الـيت يـتعني     املساعدة التشريعية إىلخالل برناجمها اخلاص بتقدمي   

التـشريعات النموذجيـة والتعليقـات عليهـا الـصادرة عـن            علـى نطـاق واسـع       وقـد ُوزِّعـت     . الثالثة مـن املعاهـدة    
  .األمانة، وهي متاحة على املوقع الشبكي العمومي

ومـن بـني    . وقّعـة باسـتعمال التربعـات املقدمـة مـن الـدول امل          تواصـل   الوتضطلع اللجنة بقسط وافر مـن أنـشطة           -٧٠
األنــشطة الــيت نفّــذهتا األمانــة بفــضل تلــك التربعــات مــشروع تيــسري مــشاركة خــرباء مــن البلــدان الناميــة يف      

نـوفمرب  /إىل جانـب الزيـارات اإلعالميـة الـيت جـرت يف تـشرين الثـاين       اللجنـة  عقـدهتا  االجتماعـات التقنيـة الـيت    
 وقـدمت تربعـات أيـضا لبنـاء القـدرات يف      .٢٠١٢نـوفمرب  /يوليه وتـشرين الثـاين    /أبريل ومتوز /ونيسان ٢٠١١

اخلاصــة لعمــل الــذي تقــوم بــه اللجنــة وتطبيقــات تكنولوجيــات التحقــق  الــدول لالبلــدان الناميــة ولزيــادة فهــم 
 قــد توفرهــا التطبيقــات املدنيــة  املزايــا احملتملــة الــيتواملنــافع اجملنيــة مــن عــضوية اللجنــة، مبــا يف ذلــك  باملعاهــدة 

  .والعلمية لتكنولوجيات التحقق
وسـائط اإلعـالم    الـدول و  عـن طريـق التفاعـل مـع         اخلاصـة هبـا     وواصلت األمانة الترويج للمعاهدة ولنظام التحقق         -٧١

الميـة  وقـد غطّـت األنـشطة اإلع      . واجلمهـور العـام   واجملتمع املدين واملؤسسات التعليمية والعلمية وجممعات الفكر        
 حبـضور   ٢٠١٢فربايـر   /االحتفـال بعيـد مـيالد املنظمـة اخلـامس عـشر يف شـباط              مجيع األحداث ذات الصلة، مثل      
والتجربــة النوويــة املعلنــة الــيت نفــذهتا مجهوريــة ، ٢٠١٢االجتمــاع الــوزاري لعــام األمــني العــام لألمــم املتحــدة، و

، متبعـةً يف ذلـك      ٢٠١٣ لعـام    "العلـم والتكنولوجيـا   "ومـؤمتر   ،  ٢٠١٣فربايـر   /كوريا الشعبية الدميقراطية يف شباط    
وأصبحت التقارير السمعية البصرية واخلصائص التفاعلية والرسـوم املتحركـة مسـات بـارزة              . هنجاً استباقياً وهادفاً  
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وطــور املوقــع الــشبكي  . االســتخدام املنــهجي ألدوات التواصــل االجتمــاعي وكثِّــف أكثــر. لتواصــليف أنــشطة ا
(www.ctbto.org)               للتوافق مع أجهزة االتصال احملمولة واستيعاب وظائف وسائط اإلعـالم االجتماعيـة وحمتويـات 

يف وسـائط اإلعـالم املطبوعـة       اخلـاص هبـا     إىل زيادة تناول املعاهدة ونظـام التحقـق         وأدى ذلك كله    . مسعية بصرية 
التواصـل باسـتخدام    ظلـت أنـشطة     و. وال سيما يف آسيا والـشرق األوسـط       واملسموعة يف العامل    والشبكية واملرئية   

وسائط اإلعالم وغريها من األنشطة اإلعالمية تتخـذ شـكل مقـاالت، ومقـابالت، ورسـائل إخباريـة إلكترونيـة،                    
  . إيضاحيةاً، ومعارض، وعروضCTBTO Spectrumومنشورات مثل جملة إعالمية ونشرات صحفية، وإحاطات 

    
    الفوائد املدنية والعلمية للمعاهدة

 طائفـة مـن التطبيقـات املدنيــة والعلميـة لتكنولوجيـات التحقـق مـن االمتثــال للمعاهـدة ميكـن أن تنتفـع هبــا           توجـد   -٧٢
لتيـسري أنـشطتها املدنيـة والعلميـة، مبـا          املتاحـة هلـا     الـوفرية   إذ ميكنـها اسـتعمال البيانـات واملنتجـات          . وقّعةالدول امل 

آفــاق وتوســيع التنميــة املــستدامة، تعداد هلــا وحتقيــق بــالكوارث الطبيعيــة واالســلإلنــذار يــشمل مــثال اســتخدامها 
  .لبشرلرفاه توفري الاملعرفة، و

الــيت ميكــن اتفقــت اللجنــة علــى الــشروط علــى التطبيقــات املدنيــة والعلميــة لتكنولوجيــات التحقــق،  وكمثــال   -٧٣
بالتـسونامي املعتـرف    مبقتضاها إتاحة بيانات نظام الرصـد الـدويل الـسيزمية والـصوتية املائيـة ملنظمـات اإلنـذار                   

 حمطـة تابعـة لنظـام الرصـد     ١٠١ من هذا القبيل ترسـل مبوجبـها بيانـات مـن        اتفاقاأحد عشر   وهناك حاليا   . هبا
 وأكــدت منظمــات اإلنــذار بالتــسونامي أن اســتخدام بيانــات نظــام الرصــد الــدويل، الــيت هــي أحــسن .الــدويل

لــى تبــّين الــزالزل الــيت ُيحتمــل أن حتــدث أمواجــا خــرى، يزيــد مــن قــدرهتا عاألصادر املــتوقيتــا وموثوقيــة مــن 
  .أسرعتسونامية وعلى توجيه إنذارات 

    
    االستنتاجات

، أحـرز تقـدم كـبري يف التـرويج للمعاهـدة واالرتقـاء بنظـام التحقـق                  ٢٠١١منذ مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام         -٧٤
ل أعمـال احلملـة الدوليـة مـن أجـل عـدم             جـدو تتـصدر   بـدء نفاذهـا     التـبكري ب   الدعوة إىل    وما زالت . اخلاص هبا 

  .انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي
والتطـور املهـم هـو مـا مت مـن      . نت بذلك جاهزيتـه للعمـل     وقد اقترب نظام التحقق كثرياً من االكتمال، وحتسَّ         -٧٥

وأّدت هــذه . ويلإدخــال البيانــات دون الــسمعية وبيانــات الغــازات اخلاملــة يف عمليــات مركــز البيانــات الــد    
ي يف أي بيئـة       التطورات بدورها إىل زيادة موثوقية النظام والثقة يف قدرته على كشف أي تفجري نـووي جتـريب                

ومما يدلل بشدة على املرحلة املتقدمة اليت بلغها العمـل علـى تطـوير نظـام التحقـق االسـتجابة للتجربـة                 . كانت
  .٢٠١٣فرباير /الشعبية الدميقراطية يف شباطالنووية املعلنة اليت قامت هبا مجهورية كوريا 

 بإمكانية احلصول وقّعةوتتمتع الدول امل. وجنحت اللجنة يف بلوغ مستوى عال من الشفافية واملساءلة  - ٧٦
 .باستمرار ويف الوقت احلقيقي على البيانات ومنتجات البيانات واملعلومات املتعلقة بأداء اللجنة

  


