
 CTBT-Art.XIV/2011/3 

   

 
12 September 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
110811    V.11-84822 (A) 

 
 

 *1184822*
 

  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة 
 احلظر الشامل للتجارب النووية  

        ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣نيويورك، 
  وثيقة معلومات خلفية أعدهتا األمانة الفنية املؤقتة

  للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 
  هدة  بدء نفاذ معابتسهيلمن أجل املؤمتر املعين 

        )٢٠١١نيويورك،(  النوويةللتجارباحلظر الشامل 
    املعاهدة

حتظر معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مجيع أنواع التفجريات التجريبية النووية، سواء أكانت لغرض   - ١
وهي تشمل مجيع البيئات وال حتّدد عتبة دنيا يبدأ عندها تطبيق حاالت . عسكري أم أليِّ غرض آخر

املسامهة بفعالية يف منع انتشار األسلحة النووية جبميع "وتنّص ديباجة املعاهدة على أنَّ هدفها هو . احلظر
  ".يف عملية نزع السالح النووي"و" وجوهه

 غري النووية، منذ اعتماد املعاهدة يف عام املتعلقة بالتجاربعاهدة، ومعها القاعدة الدولية وقد تعزَّزت امل  - ٢
 ٢ املدرجة يف املرفق ٤٤فاذ املعاهدة، ال بّد من أن تصدِّق عليها مجيع الدول الـولكي يبدأ ن. ١٩٩٦
 ملؤمتر نزع السالح، وسامهت ١٩٩٦وهي الدول اليت شاركت رمسيا يف أعمال دورة عام . للمعاهدة

الة الدولية وهي مبّينة يف القائمتني اللتني أعدهتما الوك. بذلك يف املرحلة النهائية من التفاوض على املعاهدة
وإما مفاعالت ) ١٩٩٦أبريل /حبلول نيسان(للطاقة الذرية للدول اليت لديها إما مفاعالت للطاقة النووية 

  ).١٩٩٥ديسمرب /حبلول كانون األول(للبحث النووي 
حىت و. واالنضمام العاملي إليهاوقد أُحرز تقّدم كبري حنو بلوغ اهلدف املنشود املتمثل يف بدء نفاذ املعاهدة   - ٣

 ٤٤ دولة من الدول الـ٣٥ دولة، منها ١٥٤ دولة، وصدَّقت عليها ١٨٢اآلن، وقَّعت على املعاهدة 
سبتمرب /وصدَّقت سانت فنسنت وجزر غرينادين على املعاهدة يف أيلول.  للمعاهدة٢املدرجة يف املرفق 

لشامل للتجارب النووية، ، وأُعلن ذلك يف املؤمتر السادس املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر ا٢٠٠٩
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"). ٢٠٠٩دة الرابعة عشرة لعام مؤمتر املا"اختصارا (املعقود مبوجب املادة الرابعة عشرة من املعاهدة 
حتقيق واقتربت املعاهدة من . ٢٠٠٩أكتوبر /قت جزر مارشال على املعاهدة يف تشرين األولدَّوص

 أفريقيا الوسطى، وترينيداد وتوباغو، خالل ، إذ صّدقت عليها مجهورية٢٠١٠ العاملي يف عام االنضمام
 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، الذي الستعراض ٢٠١٠ األطراف لعاماألسبوع األخري من مؤمتر 

  .٢٠١١يونيه / مث صّدقت غانا على املعاهدة يف حزيران. ٢٠١٠مايو / أيار٢٨ إىل ٣عقد يف نيويورك من 
ية احليوية لبدء نفاذ املعاهدة بوصفها عنصرا جوهريا من عناصر نظام نزع السالح وعالوة على إعادة تأكيد األمه  -٤

 املتبقّية من ٢ االستعراضي مبا أعربت عنه دول املرفق ٢٠١٠النووي وعدم االنتشار النووي، رّحب مؤمتر عام 
ورحَّب املؤمتر، فضال . كيةأهنا تنوي مواصلة عملية التصديق وإمتامها، ومنها إندونيسيا والواليات املتحدة األمري

عن ذلك، مبا أعربت عنه بابوا غينيا اجلديدة، وتايلند، وغواتيماال، والعراق، من اعتزامها التصديق على 
  . التصديقإجراءاتومنذئٍذ، حقّق عدد من البلدان األخرى تقّدما مطّردا صوب إكمال . املعاهدة

 على املستوى الوزاري، االجتماَع الوزاري اخلامس بشأن  منها ممثّلة٢٤وحضر ما يربو على سبعني دولة،   - ٥
وتبّشر املعاهدة بأهنا ستظل، . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣الترويج لبدء نفاذ املعاهدة، املعقود يف نيويورك يوم 

 دائما، قوة موّحدة يف النظام املتعدد األطراف، واألحداث املذكورة أعاله تدل داللة واضحة كما كانت
  .زالت نقطة جتّمع من أجل عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي املعاهدة ماعلى أنَّ 

    
    اللجنة التحضريية

 لبدء نفاذ املعاهدة وإنشاء منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، أنشأت الدول املوقّعة جلنة متهيداً  - ٦
هض باألعمال التحضريية الضرورية من ، لكي تن١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩حتضريية للمنظمة يوم 

ويبلغ العدد . أجل تنفيذ املعاهدة على حنو فّعال واإلعداد للدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف املعاهدة
 دولة سلطاهتا الوطنية أو جهاهتا ١٣٦ دولة، وقد عّينت ١٣١اإلمجايل للدول املعتمدة لدى اللجنة 

  .التنسيقية يف هذا الشأن
أوهلما االضطالع جبميع األعمال التحضريية الالزمة لضمان متكني نظام التحقق . انيجنة نشاطان رئيسولل  - ٧

أما النشاط الثاين فهو .  إنشاؤه مبقتضى املعاهدة من إجناز مهمته التشغيلية عند بدء نفاذ املعاهدةاملتوخَّى
وتتكوَّن اللجنة التحضريية من هيئة عامة . االترويج للتوقيع على املعاهدة والتصديق عليها حتقيقا لبدء نفاذه

تساعد اللجنة على ) األمانة(مسؤولة عن توجيه السياسات وتضّم كل الدول املوقّعة، ومن أمانة فنية مؤقَّتة 
  .القيام بواجباهتا وتؤدِّي املهام اليت حتدِّدها هلا اللجنة

    
    ٢٠٠٩مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام 

ادة الرابعة عشرة، إذا مل يبدأ نفاذ املعاهدة بعد مضي ثالث سنوات على الذكرى السنوية عمال بأحكام امل  - ٨
 بتوافق اآلراء ّتدَّقت عليها حىت ذلك التاريخ للبلفتح باب التوقيع عليها، ميكن عقد مؤمتر للدول اليت ص
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ى املعاهدة وتيسري بدء فيما ميكن اختاذه من تدابري متسقة مع القانون الدويل لتعجيل عملية التصديق عل
  .وُتدعى الدول املوقّعة أيضا حلضور املؤمتر. نفاذها

، وشارك ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ و٢٤ يف نيويورك يومي )١(٢٠٠٩وُعِقد مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام   - ٩
اميا دعا واعتمد هذا املؤمتر إعالنا خت. هلا صفة مراقب دول ٣ دول بني مصّدقة وموقّعة، وكذلك ١٠٣فيه 

  مرفق الوثيقة (أو مل تصّدق بعد على املعاهدة، إىل أن تفعل ذلك /فيه مجيع الدول، اليت مل توقّع و
CTBT-Art.XIV/2009/6 .(ويتضمن اإلعالن عددا من التدابري الرامية إىل الترويج لبدء نفاذ املعاهدة.  

من اإلعالن ) ج (١١قا ألحكام الفقرة ، ووف٢٠٠٩ويف سياق متابعة مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام   - ١٠
تعزيز "تا رئاسة ذلك املؤمتر، لتكونا الدولتني املنسقتني لعملية ن تولّامي، اختريت فرنسا واملغرب، اللتااخلت

التعاون، من خالل مشاورات غري رمسية مع مجيع البلدان املهتمة، هبدف الترويج ملزيد من التوقيعات 
 إطار يف، وأثناء مشاورات غري رمسية ُعِقدت ٢٠١١يوليه / متوز٧يونيه و/ن حزيرا٢٩ويف ". والتصديقات

الرابعة  هذه، ُعيِّنت فرنسا واملغرب لتويل مهام الرئاسة يف التحضري ملؤمتر املادة‘ عملية املادة الرابعة عشرة‘
  . الذي سُيعقد يف نيويورك٢٠١١عشرة لعام 

    
    نظام التحقّق

الدويل، وعملية تشاور وتوضيح،  ء نظام عاملي فريد للتحقق يتألف من نظام للرصدتنّص املعاهدة على إنشا  - ١١
والبيانات املستمدة من حمطات نظام الرصد الدويل ترسل عرب . وتدابري لبناء الثقة وعمليات تفتيش موقعي،

وُتتاح   وحتليلها،شبكة سواتل عاملية مؤمَّنة ُتعرف مبرفق االتصاالت العاملي إىل مركز بيانات دويل لتجهيزها
  . نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويلُتبياناللدول 

   
    نظام الرصد الدويل

 نظاما لكشف ٤٠  حمطة رصد يدعمها٣٢١ أن يتكوَّن نظام الرصد الدويل من شبكة تضم املتوّخىمن   - ١٢
عاهدة، ستنتج هذه املرافق بيانات وبعد أن يبدأ نفاذ امل.  خمتربا للنويدات املشعة١٦الغازات اخلاملة و

  .لكشف التفجريات النووية احملتملة تقدم إىل الدول األطراف من أجل التحقق من االمتثال للمعاهدة
 ٢٠٠٩وقد أُحرِز منذ منتصف عام . ويتواصل السري خبطى ثابتة حنو إكمال شبكة نظام الرصد الدويل  - ١٣

 الرصد السيزمي والصويت املائي ودون السمعي ورصد - ربع تقّدم ملحوظ يف مجيع تكنولوجيات الرصد األ
من )  يف املائة٨٦( حمطة ٢٧٦، كانت قد أقيمت ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠وحبلول . النويدات املشعة

 خمتربات للنويدات ١٠و)  يف املائة٧٩( حمطة ٢٥٤واعتمد رمسيا ما جمموعه . حمطات نظام الرصد الدويل
  وزاد عدد احملطات . اعتبارها تستويف املواصفات اليت حددهتا اللجنة التحضرييةب)  يف املائة٦٣(املشعة 

                                                         
 يف(ويف نيويورك ) ٢٠٠٧ و٢٠٠٣ و١٩٩٩يف (ُعِقدت املؤمترات السابقة مبوجب املادة الرابعة عشرة من املعاهدة يف فيينا  (1)

  ).٢٠٠٥ و٢٠٠١عامي 
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  منجزات متثل ونظرا لُبعد تلك احملطات وتعقيداهتا، فإهنا . ٢٠٠٩ حمطة منذ منتصف عام ١٧بإضافة 
زمية السيزمية الرئيسية والشبكة السي وقد اعُتمدت أجزاء كبرية من الشبكة. ال يستهان هبا تسجَّل للجنة

رصد النويدات املشعة، وأصبحت شبكة حمطات الرصد  املساعدة وشبكة الرصد دون السمعي وشبكة
.  املرتقبة١١ حمطات من بني احملطات الـ١٠حكم املكتملة، حيث مت حىت اآلن اعتماد الصويت املائي يف 

، والذي ٢٠٠٩ مايو/رأياوأخريا، ومنذ احلدث الذي أعلنت عنه مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف 
وُتعّد إقامة نظم للكشف عن . برهن على أمهية رصد الغازات اخلاملة، ازداد التشديد على هذه التكنولوجيا

الغازات اخلاملة وانتقال تلك النظم بسالسة لتصبح يف صميم عملية مركز البيانات الدويل واالعتمادات 
 نظاما من بني ٢٧، كان قد أقيم ٢٠١١يونيه /  حزيران٣٠ وحبلول. الثالثة األوىل لتلك النظم إجنازات هامة

 تنّم عن ، بلد زيادات يف البيانات واملعلوماتوليست تلك املكاسب جمّر.  املتوخاة يف املعاهدة٤٠النظم الـ
 باستعراض واالرتقاءع يف نظم التسجيل املرونة الشبكية والتقدم احملرز يف التغطية الشبكية وزيادة التنّو

  .يةالنوع
وباإلضافة إىل ذلك، قّدم دعم سياسي من عدة دول مستضيفة ملرافق نظام الرصد الدويل، مل يكن باستطاعة   -١٤

  .األمانة مواصلة العمل فيها يف السنوات املاضية، مما جعل قيام شبكة كاملة من نظام الرصد الدويل أقرب مناال
    

    مركز البيانات الدويل
ات الدويل يف دعم الدول يف الوفاء مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق بتوفري ما يلزم من تتمثل مهمة مركز البيان  - ١٥

  .منتجات وخدمات لضمان إجراء رصد عاملي فّعال بعد بدء نفاذ املعاهدة
ويواصل مركز البيانات الدويل عمله املؤقت الطابع ويدعم الدول املوقّعة حبصوله بصورة آنية ومستمرة من   - ١٦

. لدويل على بيانات وشرائح بيانات خمتارة وأطياف نويدات مشعة وإرساهلا إىل هذه الدولنظام الرصد ا
ويعاجل املركز بيانات نظام الرصد الدويل إىل جانب بيانات األرصاد اجلوية اجملّمعة ويوّزع منتجات هذه 

وقد ُوّزع أكثر . والعلميةالعملية ملساندة الدول يف الوفاء مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق ويف جهودها املدنية 
وقدِّم الدعم إىل الدول من خالل مكتب . من أربع تريابايتات من البيانات واملنتجات يف السنة املنصرمة

للمساعدة احلاسوبية املباشرة وخدمات استرجاع البيانات ودورات تدريبية وحلقات عمل وبتزويدها 
  .بالرباجميات واملعدات احلاسوبية

لنتائج يف املنتجات ، بدأ املركز يف معاجلة البيانات دون السمعية بشكل روتيين وإدراج ا٢٠١٠وخالل عام   - ١٧
واإلشارات دون السمعية مهمة لكشف أي انفجار حيدث يف الغالف اجلوي وحتديد موقعه . حةقّاآللية واملن

بيد أن انتشار . نوويةوميكن استعماهلا، مع البيانات املستمدة من رصد النويدات املشعة، لكشف أي جتربة 
  .املوجات دون السمعية يف الغالف اجلوي أمر معقّد وشديد التغري، مومسيا وجغرافيا، على السواء

. ويواصل املركز البحث عن طرائق لتحسني التقنيات من أجل االستفادة الكاملة من البيانات دون السمعية   - ١٨
التفجري  مل فيها التفجريات الكبرية املعروفة احلصيلة، مثلويشمل هذا اجملهود اختبارات املعايرة اليت ُتستع
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وتستلزم تلك االختبارات تعاون عدد من الدول وإتاحة فرص . ٢٠١١يناير /الذي أجري يف كانون الثاين
  .إضافية للتدريب على هذه التكنولوجيا

كنولوجيا اهلامة يف ، أدجمت هذه الت٢٠١٠وعقب اعتماد أول نظام لكشف الغازات اخلاملة، يف عام   - ١٩
  .وجيري اآلن روتينيا حتليل بيانات الغازات اخلاملة وتوزع النتائج على الدول املوقّعة. عمليات املركز

وقد ُرصدت هذه . مرفق االتصاالت العاملي املة يف وصلة ع٢٢٣، كانت هناك ٢٠١٠ عام ويف هناية  - ٢٠
  .الوصالت باستعمال نظام تقييم صالحية املركز للتشغيل

 القدرة الساتلية ملرفق االتصاالت العاملي يف ثالث من مناطقه تطويرويف السنتني املاضيتني، جنح املركز يف   - ٢١
 اجملال الزدياد التطورانوسيفسح هذان .  قدرة اجلزء األرضي من املرفقطّورتكما . الساتلية الست

 من املركز إىل مراكز البيانات الوطنية عرب بيانات احملطات يف املستقبل والزدياد الطلب على إحالة البيانات
  .مرفق االتصاالت العاملي

    
  استدامة نظام الرصد الدويل وصيانته

عمال باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة، تتوىل األمانة الفنية عملية اإلشراف على تشغيل نظام الرصد الدويل  - ٢٢
 بناء يف اإلعداد لنظام حتقق عاملي وال ينحصر .والعناصر املكونة له وعملية تنسيق هذا اإلشراف وضمانه

معقدة تعمل على الوفاء مبتطلبات ‘ منظومة نظم‘اتباع هنج جامع إلقامة واستدامة بل يستلزم  ،حمطات
  .إىل أدىن حّدل مرافق نظام الرصد الدويل طّ تعتقليل حاالتاملعاهدة وتضمن 

لزمن، مما أفضى إىل إنشاء بنية الستدامة نظام الرصد وقد تزايدت اخلربة املكتسبة يف تشغيل النظم مبرور ا - ٢٣
الدويل وإىل بذل جهود متضافرة لزيادة فعالية العمليات والصيانة الوقائية واالستراتيجيات اللوجستية 

وكلما . أنشطة االستدامة هذه للحفاظ على ما استثمرته الدول املوقّعةال بّد من و. واهلندسية والربامج
  .يد نظام الرصد الدويل، تعاظمت أمهية معاينة املرافق وحتسني تشغيلها ودعمهاتقدمت عملية تشي

وخالل السنتني املاضيتني، ظلت األمانة تطور درايتها يف جمال إدارة األنساق، وحتليل الدعم اللوجسيت،  - ٢٤
 قطع مكان وجود وإبرام عقود دعم املعدات، والشحن والتخليص اجلمركي، والتخزين، واالهتداء إىل

واستمرت أيضا يف جتديد . لضمان توافر املعدات البديلة والسلع االستهالكية يف املوقعمبكراً الغيار 
 ملرفق نظام الرصد الدويل اليت بلغت هناية عمرها ويف االستجابة يف الوقت املناسب التجهيزيةاملكونات 
ركزي الذي يؤديه مشغِّل احملطة يف حل وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا للدور امل. املتوقّعة الصيانة غري ملتطلبات

البيانات، ظلت األمانة تستثمر يف الدورات كّم كبري من  يف توافر من مثاملشاكل يف املوقع ومسامهته 
واسُتحدثت . التدريبية احمللية ملشغِّلي احملطات اليت تستجيب خصِّيصا الحتياجاهتم وتشمل التدريب التطبيقي

  م الرصد وكشف احلوادث الطارئة واملشاكل الواقعة يف شبكة نظام كذلك براجميات لتسهيل مها
 .الرصد الدويل
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أما . وتقع املسؤولية عن تشغيل وصيانة حمطات النظام السيزمية املساعدة على عاتق الدول املستضيفة - ٢٥
ان  باالشتراك مع البلدبانتظام أكربالتحديات املتعلقة باستدامة تلك احملطات، فقد جرى التصدي هلا 

وأسفرت اجلهود املبذولة عن زيادة توافر بيانات . املستضيفة ومع منظمات أخرى طيلة السنتني املاضيتني
 .احملطات السيزمية املساعدة املعتمدة وعن حتسن فهم األدوار واملسؤوليات فيما خيص استدامتها

الدول اليت تستضيف مرافق نظام وزيادة عدد االتفاقات والترتيبات اخلاصة باملرافق بني اللجنة التحضريية و - ٢٦
 أمهية كما تزايدت. الرصد الدويل أمر مهم لتوفري الدعم املطلوب لسري نظام الرصد الدويل واستدامته

استحداث آليات من قبيل التخليص اجلمركي يف الوقت املناسب واإلعفاء الضريبـي للمعدات اليت جتلبها 
، أبرمت اللجنة اتفاقني من اتفاقات ٢٠٠٩سبتمرب /يلولومنذ أ. اللجنة إىل دولة تستضيف هذا النظام

وتدور .  نافذة املفعول٣٣، منها ٤٠ عدد هذه االتفاقات املربمة مع الدول املستضيفة وبذلك بلغاملرافق، 
 . املتبقية٤٩حاليا مناقشات مكثفة مع عدة من الدول الـ

وظلت . شطة اهلندسية والتطويرية، على األن٢٠٠٩وقد زادت األمانة من تركيزها، منذ منتصف عام  - ٢٧
ذ حلوال ناجعة التكلفة ملعاجلة املشاكل اهلندسية الناشئة يف حمطات نظام الرصد الدويل فّتنتستنبط و
وأعري أيضا اهتمام أكرب للمبادرات اهلندسية الرامية إىل االرتقاء مبرافق الرصد التابعة لنظام الرصد . املعتمدة

 .التكنولوجيات املقترنة هباالدويل وحتسني أداء وقدرات 

مراقبة النوعية لرصد أداء شبكة نظام الرصد الدويل، /وفضال عن ذلك، أحرز تقدم يف برنامج ضمان اجلودة - ٢٨
 .أي ضمان إنتاج بيانات ذات جودة مقبولة

وتوجد . بتقادم املعدات واستدامتهاوبنمو شبكة نظام الرصد الدويل، تزداد أيضا التكاليف املرتبطة  - ٢٩
ات احتياطية للوفاء باالحتياجات يف حاالت بلوغ الذّروة يف تقادم معدات النظام يف املستقبل خمصص
ولكن ينبغي أن هتتدي اللجنة إىل حلول عملية يف حالة االحتياج إىل إصالح ما يصيب مرافق . املنظور

مليزانية لتغطية ، أمكن تأمني أموال من خارج ا٢٠١٠ويف عام . النظام من أعطال بسبب القوى الطبيعية
تكاليف إعادة التشييد، املقّدرة بعدة ماليني من الدوالرات، يف مرفقني تابعني للنظام يف جزر خوان 

 .ملعاهدة من دعم دويلا ما حتظى به ، مما يثبت جمددا)شيلي(فرنانديس 

ظام للواقع من وظل إنشاء برنامج للتطوير التكنولوجي لنظام الرصد الدويل يكفل استمرار مسايرة هذا الن - ٣٠
ويعتمد هذا الربنامج على . الناحيتني العلمية والتكنولوجية ويوفر احللول اهلندسية املالئمة حملطات النظام

وهو يشمل، . التفاعل القوي مع الوسط العلمي والتكنولوجي من خالل تنظيم اجتماعات تكنولوجية سنوية
ثل مرفق الرصد دون السمعي واالختبار، الذي افُتتح إضافة إىل ذلك، دراسات وجتارب يف مرافق االختبار، م

واخنرطت األمانة أيضا يف عملية استبصار تكنولوجي لوضع .  يف خمترب كونراد بالقرب من فيينا٢٠١٠عام 
 . من التكنولوجيات والنظمالقادمستصوغ اجليل رؤية طويلة األمد للتطورات واملسائل اليت 

، قصد استبعاد ٢٠٠٩على النظم احلاسوبية لألمانة، منذ منتصف عام وختاما، أُدخلت حتسينات متواصلة  - ٣١
 .حدوث تعطل مؤقت يف خدمة التشغيل ولتسريع عملية التخزين االحتياطي للبيانات
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وقد أمثرت استراتيجية االستدامة اليت اتبعتها األمانة واجلهود املشتركة املبذولة مع الوفود واحلكومات ومشغِّلي  -٣٢
فقد شهدت السنوات الثالث األخرية حتسنا متواصال يف توافر البيانات اخلام من . ات الوطنيةاحملطات واملؤسس

ويصبح . ٢٠١١ يف املائة يف النصف األول من عام ٩١حمطات نظام الرصد الدويل، إذ بلغت نسبة توافرها 
 .هذا التحسن املتواصل أكثر روعة إذا ما قيس بالنمو املتواصل والسريع للنظام بأكمله

وتؤدي عقود واتفاقات وترتيبات األنشطة الالحقة لالعتماد دورا رئيسيا يف دعم قدرة مشغِّلي احملطات  - ٣٣
وتكفل هذه العقود واالتفاقات . بعد االعتماد على تشغيل وصيانة حمطات نظام الرصد الدويل الرئيسية

وواصلت . طة االعتيادية يف احملطاتوالترتيبات بأن تغطي األمانة، وفقا للمعاهدة، التكاليف املقترنة باألنش
األمانة أعمال التوحيد القياسي للخدمات املقدمة مبقتضى عقود األنشطة الالحقة لالعتماد، آخذة يف 

  .كاليف صون أي مرفق على مدى عمرهاالعتبار ت
    
  التفتيش املوقعي

 شواغل ممكنة ّي أجل تبديدأ النهائي من تدابري التحقق مبوجب املعاهدة من التفتيش املوقعي هو التدبري - ٣٤
والغرض الوحيد . وال ميكن طلب التفتيش املوقعي إال بعد بدء نفاذ املعاهدة. خبصوص االمتثال للمعاهدة
 تفجري لتجريب سالح نووي أو أي تفجري نووي آخر مما يشكّل انتهاكاً حدوثمن هذا التفتيش هو تبّين 

  . حمتملانتهاكة أي للمعاهدة ومجع حقائق ميكن أن تساعد على استبان
وأحرز تقدم كبري يف . واستمرت األمانة يف بناء نظام التحقق بالتفتيش املوقعي وفقا ملقتضيات املعاهدة - ٣٥

 كامل هلذا  يف كازاخستان، أُجري استعراضالتمرين امليداين املتكاملولدى اختتام . السنتني األخريتني
 اعتماد خطة عمل مما أسفر عن، ٢٠٠٩منتصف عام التمرين مشل حتديد الدروس املستفادة، وانتهى يف 

 .خاصة بالتفتيش املوقعي

، وسوف تسهم هذه ٢٠١٣ مشروعا خمتلفا من مشاريع خطة العمل قبل هناية عام ٣٨ومن املزمع تنفيذ  - ٣٦
وتتصل هذه املشاريع مبجاالت .  نظام التفتيش املوقعي للعمل عند بدء نفاذ املعاهدةجاهزيةاملشاريع يف حتقيق 

 .العمليات ولوجستيات العمليات ودعمها، وتطوير املعدات، والتوثيق، والتدريب، ضمن جماالت أخرى

املتعلقة باالتصاالت  البصري على األرض، واجلوانب الشاملة الرصدوازداد تطوير التقنيات التفتيشية، مثل  - ٣٧
نيات التفتيش لعمل على تقك، اسُتهلّ اوعالوة على ذل. وظيفة البحث فرق التفتيش، ومنطق البحث، وبني

مثل التصوير املتعدد األطياف والتصوير باألشعة دون احلمراء (املوقعي اليت ما زال يلزم تطويرها 
 ).واملسوحات السيزمية الفاعلة

 وضع مفهوم إىل جانبف. س الكثري من اجلهود لنظام كشف الغازات اخلاملة ألغراض التفتيش املوقعيرِّوك  - ٣٨
 ٣٧- أخذ عّينات الغازات اخلاملة، تركّز العمل يف زيادة تطوير معدات حتليل غاز األرغونأّويل لعمليات 

وجرى، فضال عن ذلك، االرتقاء إىل احلد األمثل بقدرات نظام رصد اهلزات السيزمية . وغاز الزينون املشع
 .الالحقة وأُجنز العمل املتعلّق بوضع مفهوم للعمليات اخلاصة بتقنيات فترة املواصلة
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 لبيانات بنكمشاريع من قبيل إنشاء ذلك يشمل و. وحتقق تقدم كبري يف وضع نظام متكامل لدعم التفتيش  -٣٩
وباإلضافة إىل .  وسالمة التفتيش املوقعيصالحيةالتفتيش املوقعي وإقامة نظام للنشر السريع وحتسني نظام 

تعدد األغراض لدعم التدريب والتجارب ذلك، أنشئ مرفق لتخزين املعدات وصيانتها، ميكن اعتباره مرفقا م
وزيادة على . والتمرينات، إىل جانب املفهوم األصلي لتخزين معدات التفتيش املوقعي وصيانتها ومعايرهتا
 .ذلك، من املقرر أن يشتمل املرفق املذكور على منوذج أويل ملركز دعم عمليات التفتيش املوقعي

وهتدف هذه .  تنظيم وتنفيذ الدورة التدريبية الثانية للمفتشني البديلنيوانصبَّ تركيز العمل التدريـيب على  - ٤٠
وعالوة على عدد من .  خبرياً مدرَّباً من الدول املوقّعة إىل قائمة املفتشني البديلني٥٠إضافة الدورة إىل 

سية ، على التوايل، دورة دراسية متهيدية ودورة درا٢٠١١ و٢٠١٠التمارين املنضدية، نظّمت يف عامي 
 . دولة موقّعة٤٣ خبريا من ٥٥متقدمة، شارك فيهما 

وأحرز تقدم يف التوحيد القياسي لوثائق التفتيش املوقعي الفرعية وتنقيحها وزيادة تطويرها، ومنها إجراءات   - ٤١
التشغيل القياسية وتعليمات العمل، ويف زيادة حتديث نظام إدارة وثائق التفتيش املوقعي بتزويده بوثائق 

وأعد مشروع قائمة معدات جديدة لتقنيات املرحلة األوىل استنادا إىل . ة جديدة ومناذج منقحةفرعي
وما زالت مهمة وضع مشروع دليل التشغيل اخلاص بالتفتيش . مستجدات التقدم التقين والعمل التطويري
هيئة   من اإلعداد علىومن املزمع أن خيرج نتاج اجلولة الثالثة. املوقعي من بني مهام اللجنة ذات األولوية
. ٢٠١٤التمرين امليداين املتكامل القادم، املقرر إجراؤه يف عام مشروع دليل ميكن أن ختتربه األمانة أثناء 

وقد اسُتهلّت األنشطة التخطيطية هلذا التمرين بوضع مفهوم التمرين الشامل وبالعمل التحضريي الختيار 
  .بلد مستضيف

    
 ة النوويةحادثة حمطة فوكوشيما للطاق

وعند حدوث زلزال توهوكو، كانت . ٩,٠، ضرب اليابان زلزال شديد بقوة ٢٠١١مارس / آذار١١يف   - ٤٢
البيانات ومنتجات البيانات ترسل آنيا من حوايل عشرين حمطة سيزمية وصوتية مائية من حمطات نظام الرصد 

 ).هاواي(ليابان والواليات املتحدة األمريكية الدويل إىل سبعة مراكز إنذار يف منطقة احمليط اهلادئ، مبا فيها ا

وإضافة إىل ذلك، زّودت األمانة الدول املوقّعة واملنظمات الدولية املعنية ببيانات ومنتجات بيانات  - ٤٣
للمساعدة على رصد الوضع وتقييمه، وإعداد خطط ممكنة للطوارئ بغية التصدي لالنبعاثات النووية إثر 

وكانت من بني هذه . فوكوشيما للطاقة النووية بفعل أمواج التسونامي العارمةاحلادثة اليت وقعت يف حمطة 
املنظمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 .ومنظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

 ٣٦٠‘( الظروف إلجراء اختبار إجهاد كامل هّيأتثة فوكوشيما النووية غري املقصودة أهنا ومن عواقب كار - ٤٤
فقد أظهر النظام . باهرةوكانت النتيجة . ألداء نظم مجيع عناصر الرصد املكونة لنظام الرصد العاملي) ‘درجة

سيزمي وعن انبعاثات مستوى عاليا من اجلاهزية العملية وأثبت قدرته على الكشف بفعالية عن النشاط ال
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وبّين أيضا أنّ البيانات اليت جيهزها مركز البيانات الدويل . جسيمات النويدات املشعة والغازات اخلاملة
 .ومنتجات البيانات اليت يوفرها تستطيع متكني الدول من الوقوف على طبيعة احلدث حلظة وقوعه

 والدول اليت هلا صفة مراقببالغ الدول املوقّعة وفضال عن اإلحاطات التقنية الست، اليت قدمتها األمانة إل - ٤٥
باالستنتاجات والتنبؤات، ساعدت البيانات ومنتجات البيانات، مبا يف ذلك املستمد منها باستعمال منذجة 
االنتقال يف الغالف اجلوي، املستعملني على رصد تبعثر جسيمات النويدات املشعة والغازات اخلاملة 

وأسهمت مواطن القوة املثبتة . يما واالستعداد ألي ختطيط ضروري للطوارئاملنطلقة من حمطة فوكوش
والقدرات الفريدة لنظام التحقق مبوجب املعاهدة يف اجلهود اإلقليمية والعاملية لتقييم خماطر النويدات املشعة 

 .على الصحة البشرية وعلى البيئة يف حالة وقوع حادثة نووية
    

 مؤمتر العلم والتكنولوجيا

، الذي عقد يف ٢٠١١اجتمع يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام : اهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةمع - ٤٦
وكان الغرض من .  بلدان١٠٤، ستمائة عامل ودبلوماسي من ٢٠١١يونيه / حزيران١٠ إىل ٨فيينا من 

تعاون بني اجملتمع  التوطيد، هو ٢٠٠٩ و٢٠٠٦هذا املؤمتر الذي جاء بعد مؤمترين سابقني ُعقدا يف عامي 
وقد أتاح املؤمتر للعلماء واملؤسسات العلمية فرصة استثنائية لبحث ما شهده جمال العلم . العلمي واللجنة

والتكنولوجيا من تقدم يتصل بالتحقق من التقيد حبظر التجارب النووية، واستكشاف التطبيقات املدنية 
وعمل املؤمتر أيضا على تعزيز الشراكات وتبادل . اهدةوالعلمية للبنية التحتية لنظام التحقق مبوجب املع

 .املعارف بني اللجنة واجملتمع العلمي األوسع

 عرضا بني عروض شفوية وعروض مللصقات قدمها علماء جاؤوا من ٢٧٠وشاهد املؤمتر ما يزيد على  - ٤٧
ضيع رئيسية، ومتحورت العروض حول مخسة موا. مجيع أحناء العامل، ومنهم من جاء من دول غري موقّعة

األرض كنظام معقد؛ وفهم مصدر االنفجار النووي؛ وأوجه التقدم يف أجهزة االستشعار والشبكات : هي
 واكتسابوتكنولوجيات الرصد؛ وأوجه التقدم يف احلوسبة والتجهيز والتصور ألغراض تطبيقات التحقق؛ 

وُنظِّمت جلسة خاصة حول . تاالتصاال/املعارف من خالل الشراكات والتدريب وتكنولوجيا املعلومات
وانصب التركيز يف حلقيت نقاش أخريني على . زلزال توهوكو وحادثة فوكوشيما مشلت حلقة نقاش

 .الوسائل العملية لتحقيق التعاون مع اجملتمع العلمي

لذلك، ناقش مؤمتر العلم . نظام التحقق مبوجب املعاهدة اعتمادا شديدا على العلم والتكنولوجياويعتمد  - ٤٨
 شىت اآلليات الالزمة للتواصل باستمرار مع اجملتمع العلمي وضمان مواكبة نظام ٢٠١١التكنولوجيا لعام و

 .التحقق للتقدم العلمي والتكنولوجي
    

 التدريب وبناء القدرات التقنية

ا تويل اللجنة أمهية كبرية للتدريب وبناء القدرات يف سبيل حتسني قدرة الدول املوقّعة على الوفاء فعلي - ٤٩
مبسؤولياهتا اخلاصة بالتحقق مبوجب املعاهدة، واالستفادة الكاملة من مشاركتها يف نظام التحقق، 
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من أجل (وخصوصا من خالل استعمال بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل 
 ).التحقق ومن أجل تطبيقاهتا املدنية والعلمية

يدية، تتيح تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة، كالتعلم وباإلضافة إىل منهجيات التدريب التقل - ٥٠
ويوفّر التدريب وبناء . لكتروين، فرصا أرحب لتوسيع وزيادة تعزيز أنشطة بناء القدرات يف املستقبلإلا

ما (القدرات للدول املوقّعة اليت حتصل على بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل 
)  دولة٦٨(وللدول اليت ال حتصل عليها )  دولة١١٧ينتمون إىل هلم  مستعمل مأذون ١  ٢٠٠لى يزيد ع

 .والدول اليت حتصل عليها، لكن استعماهلا للمعلومات حمدود

 استراتيجية جديدة تشمل توفري التدريب واملساعدة املتخصصة واملعدات األساسية ملراكز البيانات ويف إطار - ٥١
.  دولة موقّعة٧٥ موظفا تقنيا من هذه املراكز، من ٢٤٠ ما يزيد على ٢٠٠٩عام الوطنية، ُدرِّب منذ 

 ومكّنت هذه األداة التعليمية املطوَّرة. وتوّسع نطاق هذا اجملهود بفضل األخذ بنظام التعلم اإللكتروين
لي اللجنة من إتاحة التدريب الضروري مبزيد من الكفاءة والفعالية للمجموعات املستهدفة، أي مشغِّ

حمطات نظام الرصد الدويل، واملوظفني التقنيني يف مراكز البيانات الوطنية، واملفتشني امليدانيني العاملني يف 
 منيطة تعليمية ٣٠وتوجد يف الوقت الراهن . التفتيش املوقعي واملسؤولني والدبلوماسيني وموظفي األمانة

وهذا . منها جبميع لغات العمل الرمسية لألمم املتحدة ١١إلكترونية متاحة هلذه اجملموعات املستهدفة، أُعّد 
باإلضافة إىل الدورة السنوية التمهيدية للتفتيش املوقعي اليت تنظم من أجل موظفي البعثات الدائمة يف فيينا 

 .ويشارك فيها قرابة ثالثني شخصا كل عام

اًء على اخلربة املكتسبة والدروس وقد وضعت إستراتيجية جديدة لتدريب مشغِّلي احملطات، وجيري تنفيذها بن - ٥٢
).  حمطة٢٤٠إذ ُدرِّب ما يربو على ألف مشغِّل حمطة من  (١٩٩٧املستفادة من توفري هذا التدريب منذ عام 

وتأخذ االستراتيجية اجلديدة بعني االعتبار املهام اليت سيؤديها مشغِّلو احملطات، حسب وصفها يف آخر 
ويف هذا الصدد، تفيد أداة التعلم اإللكتروين يف توفري .  الرصد الدويلمشاريع أدلة التشغيل اخلاصة بنظام

وهي تسمح أيضا بأن يكون التدريب النظري الذي تنظمه اللجنة . املعلومات األساسية للتدريب النظري
 . دولة موقّعة٥٤ مشغِّل حمطة من ١٧٠، درِّب أكثر من ٢٠٠٩ومنذ عام .  بالواقع العمليألَْصَق

، يف سان دييغو، ٢٠١١مايو /اليت ُعقدت يف أيار( العمل املعنية بالتشغيل والصيانة وكانت حلقة - ٥٣
 يف تنظيمها اللجنة ودولة تشتركأول حلقة عمل من نوعها ) كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية

هم من  بلدا، من٤٣وضم هذا االجتماع أكثر من تسعني خبريا ومشغِّل حمطة ومورِّد معدات من . موقّعة
واستهدفت احللقة حتسني أوجه التآزر وبلوغ احلد األمثل يف . حضر حلقة من هذا القبيل للمرة األوىل

وركزت على زيادة وحتسني الوعي والفهم والتواصل فيما . تقدمي الدعم ملرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة
 .نتهاخيص األدوار واملسؤوليات يف تشغيل مرافق نظام الرصد الدويل وصيا
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 مبادرة تنمية القدرات

عدم االنتشار النووي ونزع السالح ميدان تعّد احلاجة إىل االستثمار يف اجليل اجلديد من االختصاصيني يف  - ٥٤
وهتدف هذه املبادرة إىل . ٢٠١٠النووي حمركا رئيسيا ملبادرة تنمية القدرات، اليت أطلقتها اللجنة يف عام 

صلة باملعاهدة، وذلك بزيادة الوعي باإلطار الدويل لعدم االنتشار النووي ونزع بناء القدرات يف اجملاالت املت
وحتقيقاً هلذا اهلدف، استحدثت األمانة منصة شبكية كاملة للتعلم عن بعد . السالح النووي وبزيادة فهمه،

واملواد املتصلة باالتصال احلاسويب املباشر تتضّمن منائط تدريبية حمددة املواضيع، وقاعدة بيانات للموارد 
تكز عليهما نظام التحقق باملعاهدة، وأرشيفا للمحاضرات املتعلقة باملعاهدة والعلم والتكنولوجيا اللذين ير

 .مبوجبها

دورة متهيدية ملدة أسبوع  للقدرات، الشاملةبفيينا، يف إطار التنمية  ٢٠١١سبتمرب / يف أيلولوستنظِّم األمانة - ٥٥
ومن ". األمهية العلمية والسياسية ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية: ز األمنتعزيز التحقُّق، تعزي"بعنوان 

، فضال عن املتوقع أن حيضر هذه الدورة مشاركون من البعثات الدبلوماسية يف فيينا وطلبة وأساتذة جامعيون
لدورة بالبث احلي ومن املقرر أن تذاع وقائع ا. املشاركني يف برنامج األمم املتحدة لزماالت نزع السالح

ومن املقرر، على سبيل املتابعة، أن تعقد دورة تقنية . على اإلنترنت ليشاهدها مشاركون آخرون عديدون
 .، ستبحث بتعمق اجلوانب العلمية والتقنية لنظام التحقق٢٠١١أكتوبر /متقدمة يف تشرين األول

شراكات عاملية قائمة تشمل دوال، ومنظمات اق املبادرة، تقوم اللجنة حاليا بالتوّسع يف شبكة وتوسيعا لنط - ٥٦
وترتيبات معنية بنـزع السالح وعدم االنتشار، وجامعات، ومعاهد حبوث، ومنظمات غري حكومية، 

وبتكوين هذه الشراكات، تزيد . وشركات وأفرادا، من أهل اخلربة واالهتمام بعلم التحقُّق وتكنولوجياته
همها، وتساعد فضال عن ذلك على زيادة عدد الدول املشاركة يف اللجنة فعليا من الوعي باملعاهدة ومن ف

 .تنفيذ املعاهدة واملتمتعة مبنافع نظام التحقق مبوجبها
    

 التقييم

إال أن هذا ال يعين . ، اقتربت العمليات والنظم من بلوغ النضجاقتراب نظام التحقق من االكتمالزيادة مع  - ٥٧
بشكل متواصل من خالل نظام  على عاتقها زيادة الفعالية والكفاءةفاألمانة تأخذ . توقف مسرية تطوير النظم

وقد أنشأت إطار رصد واختبار األداء خللق ثقافة ترصد فيها النوعية كجزء من األنشطة . إدارة النوعية
بات  اللجنة متتثل للمتطلبأنالعادية حبيث يكون الزبائن، مثل الدول املوقّعة ومراكز البيانات الوطنية، على ثقة 

هذه العملية، جتتمع مراكز البيانات الوطنية يف إطار و. املنصوص عليها يف املعاهدة والربوتوكول امللحق هبا
 .اليت تستعمل منتجات وخدمات مركز البيانات الدويل، يف حلقات عمل سنوية من أجل التعقيب

 زية مراكز البيانات الوطنيةالتمارين اخلاصة جباهومت الوصول يف األعوام األخرية، من خالل سلسلة من  - ٥٨
ومتثل هذه التمارين خطوة إىل األمام . أجرهتا هذه املراكز، إىل نقاط حتول جديدة يف تبادل اخلربة واملعرفة
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بغية أداء مراكز البيانات الوطنية واجبات التحقّق املنوطة هبا، وتعزيز احلوار والتعاون بني " منحىن التعلم"يف 
 .ات الرصد مبوجب املعاهدة ويف األمانةي تكنولوجاخلرباء العاملني يف شىت

واهلدفان األساسيان هلذا النظام مها ضمان التحسني . وظلت األمانة تطور نظامها اخلاص بإدارة النوعية - ٥٩
 .املستمر ألداء نظام التحقق واالستجابة بفعالية الحتياجات الدول املوقّعة

 ملقاييس العمليات واملنصة الشبكية النموذجية اليت تعرض دليل األمانةيقع يف صلب نظام إدارة النوعية و - ٦٠
وتشتمل هذه املنصة على معظم بارامترات ). أداة اإلبالغ عن األداء(املعلومات عن أداء نظام التحقق 

وميكن التحري عن تلك املؤشرات حسب العملية . على اجتاهاهتاواألداء، املسماة مؤشرات األداء الرئيسي، 
ن استنباطها أيضا حسب التاريخ أو املنطقة اجلغرافية أو البلد أو حمطٍة حمددٍة من حمطات نظام وميك. واملنتج

يضع و. ويسمح هذا النهج بتقييم أداء نظام التحقق مبقتضى املعاهدة على مستويات عديدة. الرصد الدويل
نة للربامج مع إمكانية الرجوع مقاييس عالية للشفافية واملساءلة ويساعد الدول املوقّعة على رصد تنفيذ األما

  .تسبة مقارنة باملوارد املستثمرةإىل أية سنة معّينة واحلكم على القيمة املك
    

    األمانة الفنية املؤقَّتة
وبلغ عدد املوظفني يف .  بلدا٧٣ موظفا من ٢٤٨، بلغ عدد موظفي األمانة ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠يف   - ٦١

متثيل  ألمانة بسياسة تكافؤ فرص العمل، اليت ترمي بوجه خاص إىل حتسنيوتلتزم ا.  موظفا١٥٩الفئة الفنية 
 موظفة يف الفئة الفنية، أي ٤٧، كان هناك ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ويف . املرأة، خصوصا يف الفئة الفنية

  . يف املائة من موظفي هذه الفئة٢٩,٥٦ما يعادل نسبة 
ومنذ .  مليون من دوالرات الواليات املتحدة١١٧,٥ا مقداره  م٢٠١١وتبلغ ميزانية اللجنة املعتمدة لعام   - ٦٢

 مليون ٣٣٩,٨ مليون دوالر و٩٤٣,٩، بلغ جمموع موارد امليزانية ٢٠١١ حىت السنة املالية ١٩٩٧عام 
 مليون دوالر حمسوبا باستخدام ١٣٧٠,٨ويعادل هذا املبلغ بدوالرات الواليات املتحدة ما جمموعه . يورو

 يف املائة ٧٩,٥وُخصصت من هذا اجملموع نسبة قدرها .  دوالر٠,٧٩٦=  يورو ١: سعر الصرف التايل
لصندوق االستثمار الرأمسايل من )  يف املائة٢٥(دوالر   مليون٣٤٣للربامج املتصلة بالتحقق، منها مبلغ 

  .أجل تركيب حمطات نظام الرصد الدويل وحتسينها
    

    أنشطة التوعية
زيادة فهم املعاهدة وتنفيذها فيما بني الدول : ة اليت تضطلع هبا األمانة ما يليتشمل أغراض أنشطة التوعي  -٦٣

حتقيق من مث ووسائط اإلعالم واجملتمع املدين وعامة اجلمهور؛ وتشجيع التوقيع والتصديق على املعاهدة، و
ين وجين فوائد عامليتها وبدء نفاذها؛ ومساعدة الدول املوقّعة يف تنفيذ تدابري التحقق على الصعيد الوط

  .التطبيقات السلمية لتكنولوجيات التحقق؛ واملساعدة يف الترويج ملشاركة الدول املوقّعة يف أعمال اللجنة
والتفاعل مع الدول للتوعية باملعاهدة والترويج للتوقيع والتصديق عليها إمنا جيري، يف معظمه، يف سياق   - ٦٤

 من أجل ٢٠٠٩سبتمرب /ألمانة، يف جهودها املبذولة منذ أيلولولئن أولت ا. املشاورات الثنائية وباملراسلة
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 للمعاهدة والدول اليت تستضيف مرافق تابعة لنظام ٢التوعية، اهتماما خاصا للدول املدرجة يف املرفق 
وإضافةً إىل احلوار املنتظم مع البعثات . الرصد الدويل، فقد اتصلت يف هذا السياق جبميع الدول تقريبا

 املوجودة يف برلني وجنيف ونيويورك، زار موظفو مكاتب التمثيل الدبلوماسية يف فيينا ومع الدبلوماسي
وأجريت أيضا مشاورات، على كل املستويات، على هامش مؤمترات عاملية . األمانة عددا من العواصم

  .وإقليمية ودون إقليمية ولقاءات أخرى
تتيح التشاور الثنائي مع املشاركني من الدول املوقّعة وتنظم األمانة عددا من األحداث واألنشطة اليت   - ٦٥

، على سبيل املثال، عقدت حلقات عمل ٢٠٠٩سبتمرب /ومنذ أيلول.  على السواءوالدول غري املوقّعة
والرباط ) ٢٠١٠مارس /آذار(وأوالنباتار ) ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين(للتعاون الدويل يف بانكوك 

مارس /يف بيجني يف آذار" من عاِلم إىل عاِلم" بعنوانوعقدت حلقة عمل ). ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول(
وقد ساعدت هذه احللقات، إضافة إىل تروجيها لبدء نفاذ االتفاقية ولعامليتها، على حتسني فهم . ٢٠١١

واسُترشد بأهداف مماثلة يف . السلطات احلكومية للمعاهدة وأكدت على أمهية تدابري التنفيذ الوطنية
، عندما تسىن للربملانيني اإلندونيسيني ٢٠١٠يونيه /تني اإلعالميتني اللتني أجريتا يف فيينا يف حزيرانالزيار

، عندما استمع ممثلون من تسع دول ٢٠١١يونيه /معرفة املزيد عن املعاهدة وعن عمل اللجنة؛ ويف حزيران
 إحاطة عن الداللة السياسية للمعاهدة  إىل-  منها اثنتان مل توقّعا عليها - نامية مل تصدق بعد على املعاهدة 
  .وعن تطبيق بيانات األمانة ومنتجاهتا

وتعد مشاركة األمني التنفيذي يف األحداث الكربى واحملادثات الثنائية الرفيعة املستوى عنصرا أساسيا يف جهود   -٦٦
اع الوزاري اخلامس للترويج ، مشلت هذه األحداث االجتم٢٠٠٩سبتمرب /ومنذ أيلول.  اليت تبذهلا األمانةلتوعيةا

؛ والدورة اخلامسة والستني )٢٠١٠سبتمرب /نيويورك، أيلول(لبدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
؛ واللجنة األوىل للجمعية العامة لألمم املتحدة )٢٠١٠سبتمرب /نيويورك، أيلول(للجمعية العامة لألمم املتحدة 

 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراضألطراف امؤمتر ؛ و)٢٠٠٩ر أكتوب/نيويورك، تشرين األول(
مؤمتر ؛ و)٢٠١٠سبتمرب /فيينا، أيلول(؛ واملؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية )٢٠١٠مايو /رك، أيارونيوي(

 /رسو، كانون األولوا(الناتو السنوي بشأن احلّد من أسلحة الدمار الشامل ونزع هذه األسلحة وعدم انتشارها 
أكتوبر /ن األوليجنيف، تشر (١٢٣ والـ١٢٢ والـ١٢١؛ ومجعيات االحتاد الربملاين الدويل الـ)٢٠٠٩ديسمرب 
؛ والدورة )٢٠١٠كتوبر أ/؛ وجنيف، تشرين األول٢٠١٠أبريل / نيسان-مارس /؛ وبانكوك، آذار٢٠٠٩

؛ ومؤمتر القمة )٢٠١٠أكتوبر /الرباط، تشرين األول(العامة اخلامسة للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط 
؛ ومؤمتر )٢٠١٠فرباير /باريس، شباط" (Global Zero Summit "من أجل عاملٍ خالٍ متاماً من األسلحة النووية
؛ واملؤمتر الوزاري السادس عشر )٢٠١١مايو /بول، أيارناسط(األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا 

؛ والدورة الثامنة والثالثني جمللس وزراء )٢٠١١مايو /بايل، أيار( التذكاري حلركة بلدان عدم االحنياز واالجتماع
  ).٢٠١١يونيه /األستانة، حزيران(خارجية منظمة التعاون اإلسالمي 

وأجرى األمني التنفيذي مناقشات ثنائية عديدة مع مسؤولني رفيعي املستوى، منهم عدة وزراء خارجية،   - ٦٧
.  الذكر وخالل عدة حلقات دراسية وحلقات عمل وإحاطات وزياراتالسالفى هامش املؤمترات عل
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وحضر أيضا عددا من األحداث املتعلقة بعدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي نظمتها حكومات 
 دولة منذ ١٦ ذيولتعزيز التفاعالت الثنائية مع اللجنة وإذكاء الوعي باملعاهدة، زار األمني التنفي. خمتلفة
  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

وطيلة الفترة املستعرضة، ظلت األمانة حتث على االضطالع باألعمال التحضريية الالزمة لتنفيذ املعاهدة   - ٦٨
على الصعيد الوطين، من خالل برناجمها اخلاص بتقدمي املساعدة التشريعية إىل الدول خبصوص التدابري اليت 

وقد ُوزِّعت التشريعات النموذجية والتعليقات عليها الصادرة . دة الثالثة من املعاهدةيتعّين اختاذها وفقا للما
  . عن األمانة، وهي متاحة على املوقع الشبكي العمومي للجنة

وتضطلع اللجنة بقسط وافر من أنشطة التوعية باستعمال التربعات املقدمة من الدول املوقّعة، وقد بلغت   - ٦٩
ومن بني األنشطة اليت نفّذهتا األمانة . ٢٠١٠ دوالر يف عام ٣  ٤٨٠  ٠٠٠ على هذه التربعات ما يزيد

 تلك التربعات مشروع تيسري مشاركة خرباء من البلدان النامية يف االجتماعات التقنية اليت تعقدها بفضل
يونيه /ران وحزي٢٠١٠يونيه / الذكر اللتني ُنظِّمتا يف حزيرانالسالفيتاللجنة ويف الزيارتني اإلعالميتني 

واستطاعت األمانة، فضال عن ذلك، املساعدة يف تنظيم حلقات دراسية يف عدد من الدول غري . ٢٠١١
وقدمت . ٢٠١١مارس /املصدِّقة على االتفاقية، مثل حلقة العمل العلمية اليت أقيمت يف بيجني يف آذار

ذي تقوم به اللجنة وتطبيقات تربعات أيضا لبناء القدرات يف البلدان النامية ولزيادة فهم العمل ال
  .تكنولوجيات التحقق واملنافع اجملنية من عضوية اللجنة، مبا يف ذلك ما توفره من مزايا مدنية وعلمية

وواصلت األمانة الترويج للمعاهدة ولنظام التحقق مبوجبها عن طريق التفاعل مع وسائط اإلعالم واجملتمع   - ٧٠
وقد غطّت األنشطة اإلعالمية مجيع . ة وجممعات الفكر وعامة الناساملدين واملؤسسات التعليمية والعلمي

 يف اليابان ومؤمتر ٢٠١٠مارس /، وكارثة آذار٢٠١٠األحداث ذات الصلة، مثل االجتماع الوزاري لعام 
وأصبحت التقارير السمعية البصرية . وهادفاً اً استباقياً، متبعةً يف ذلك هنج٢٠١١العلم والتكنولوجيا لعام 

وكثُر أيضا االستخدام املنهجي . صائص التفاعلية والرسوم املتحركة مسات بارزة يف أنشطة التوعيةواخل
ألدوات التواصل االجتماعي فأدى ذلك إىل زيادة تناول املعاهدة ونظام التحقق مبقتضاها يف وسائط 

قع الشبكي العمومي اإلعالم املطبوعة واملسموعة يف العامل قاطبةً كما أّدى إىل ازدياد زيارات املو
(www.ctbto.org) . وظلت أنشطة التوعية يف وسائط اإلعالم وغريها من األنشطة اإلعالمية تتخذ شكل

مقاالت، ومقابالت، ورسائل إخبارية إلكترونية، ونشرات صحفية، وإحاطات ومنشورات مثل جملة 
CTBTO Spectrumومعارض، وعروض ،.  

    
    دةالفوائد املدنية والعلمية للمعاه

وبيانات نظام . تستفيد الدول املوقّعة من نظام التحقق العاملي الذي أقيم من أجل رصد االمتثال للمعاهدة  - ٧١
وباإلضافة إىل ذلك، . الرصد العاملي ومنتجات مركز البيانات الدويل تتاح يف وقت شبه آين وحتفظ أيضا

حقق من االمتثال للمعاهدة ميكن أن تنتفع هبا توجد طائفة من التطبيقات املدنية والعلمية لتكنولوجيات الت
. إذ ميكنها استعمال البيانات واملنتجات املتاحة هلا آنيا لإلنذار باملخاطر والتخفيف من حدهتا. الدول املوقّعة
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 الطبيعية، وبنية العوارضوميكنها استعمال البيانات واملنتجات احملفوظة يف الدراسات لزيادة فهم خماطر 
  .تساع آفاق املعرفة، ورفاه البشرالت الصخور، ورصد اإلشعاع البيئي، والتنمية املستدامة، وااألرض وتشك

التسونامي اليت املتعلقة بظاهرة تفاقات اال والعلمية لتكنولوجيات التحقق، املدنيةومن األمثلة على التطبيقات   -٧٢
ويل السيزمية والصوتية املائية ملنظمات ميكن مبقتضاها إتاحة البيانات املستمدة من حمطات نظام الرصد الد

وهناك حاليا تسعة اتفاقات من هذا القبيل مربمة مع أستراليا وإندونيسيا . اإلنذار بالتسونامي املعترف هبا
واليابان، ترسل مبوجبها ) أالسكا وهاواي(وتركيا وتايلند وفرنسا والفلبني والواليات املتحدة األمريكية 

. )حمطات سيزمية رئيسية، وسيزمية مساعدة، وصوتية مائية(بعة لنظام الرصد الدويل  حمطة تا٤٥بيانات من 
وأكدت منظمات اإلنذار بالتسونامي أن استخدام بيانات نظام الرصد الدويل، اليت هي أحسن توقيتا وموثوقية 

ن حتدث أمواجا من البيانات املستمدة من مصادر أخرى، يزيد من قدرهتا على تبّين الزالزل اليت ُيحتمل أ
  .تسونامية وعلى توجيه إنذارات سريعة

    
  االستنتاجات

  
، أحرز تقدم كبري يف الترويج للمعاهدة واالرتقاء بنظام التحقق ٢٠٠٩منذ مؤمتر املادة الرابعة عشرة لعام   - ٧٣

سلحة انتشار األعدم  من أجل أعمال احلملة الدولية جدولوقد تصّدرت الدعوة إىل بدء نفاذها . مبقتضاها
  .النووية ونزع السالح النووي

والتطور املهم هو ما مت من .  للعملجاهزيته بذلك ت من االكتمال، وحتّسنكثرياًوقد اقترب نظام التحقق   -٧٤
وأّدت هذه التطورات . إدخال البيانات دون السمعية وبيانات الغازات اخلاملة يف عمليات مركز البيانات الدويل

 .ي يف أي بيئة كانت وقية النظام والثقة يف قدرته على كشف أي تفجري نووي جتريببدورها إىل زيادة موث

وتتمتع الدول املوقّعة بإمكانية احلصول .  اللجنة يف بلوغ مستوى عال من الشفافية واملساءلةوجنحت  - ٧٥
 .لجنةيف الوقت احلقيقي على البيانات ومنتجات البيانات واملعلومات املتعلقة بأداء الو باستمرار

وقد فاق أداء املنظمة كل . وكانت حادثة فوكوشيما مبثابة اختبار إجهاد جّدي لنظام التحقق ولألمانة  -٧٦
فقد عملت على حنو متكامل وفّعال وبكفاءة وأثبتت ما تتمتع به من قدرات . التوقعات يف هذا اخلصوص

 االهتمام بإمكاناته أن تنامى هلذه األزمة يبغية التصد أداء نظام التحقق مبقتضى املعاهدة كان من أثرو. فائقة
 .٢٠١١املدنية والعلمية، اليت كانت موضوعا حموريا للمناقشة اليت دارت يف مؤمتر العلم والتكنولوجيا لعام 

  


