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  املؤمتر املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
  احلظر الشامل للتجارب النووية

      ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥-٢٤نيويورك، 
 ملنظمـة   التحـضريية للجنـة     معلومات خلفية من األمانة الفنية املؤقتة      وثيقة    

 بتـسهيل ت للمـؤمتر املعـين      عـدِّ أُمعاهدة احلظر الشامل للتجـارب النووية،     
  )٢٠٠٩نيويورك، (  النوويةللتجارباحلظر الشامل  بدء نفاذ معاهدة

  
  مقّدمة    

 العـاملي لعـدم     النظـام يف صميم   ) املعاهدة(النووية  معاهدة احلظر الشامل للتجارب     تقع    - ١
جيــب أن ولكــي يبــدأ نفــاذ هــذه املعاهــدة،  .  ونــزع الــسالح النــوويانتــشار األســلحة النوويــة

وحـىت  . )١( دولـة  ٤٤والبـالغ عـددها     معاهـدة   لل ٢ قرفـ يف امل الوارد ذكرها   عليها الدول   تصّدق  
ــسط/آب ٢٤ ــزال ، ٢٠٠٩س ـأغـ ــسع دول ال تـ ــق    تـ ــا يف املرفـ ــوارد ذكرهـ ــدول الـ ــن الـ  ٢مـ
  .لى املعاهدةتصّدق بعُد ع مل
ريبيــة  تفجــريات جتةمنــع أيــ إىل ةراميــجلهــود البــارزا يف ســياق اعاهــدة معلمــا امل متثــلو  - ٢
، وهــي هبــذا تــشكِّل واحــدا مــن  يف أي بيئــةأخــرى  ةويــ نوات تفجــريةألســلحة النوويــة أو أيــل

.  ونـزع الـسالح النـووي       لعدم انتشار األسـلحة النوويـة      دويل ال لنظامالعناصر الرئيسية املكوِّنة ل   
حظـرت إجـراء التجـارب       الـيت    ١٩٦٣ب النووية لعام    احلظر اجلزئي للتجار   ناء على معاهدة  وب

 فقـد  األرض،سـطح  حتـت   حتظرهـا  املـاء ومل طح سوحتت  ويف اجلو الفضاء اخلارجي النووية يف
 يف مـؤمتر نـزع   ١٩٩٤عـام  النوويـة  احلظـر الـشامل للتجـارب    معاهـدة  بشأن  املفاوضاتبدأت 

__________ 

، ١٩٩٦ للمعاهدة قائمـة بأمسـاء الـدول الـيت شـاركت رمسيـا يف دورة مـؤمتر نـزع الـسالح لعـام                         ٢يورد املرفق     )١(  
  .لطاقة النووية وفقا للبيانات اليت مجعتها الوكالة الدولية للطاقة الذريةاوية ونومفاعالت للبحوث الواليت لديها 
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 عنـــدما ١٩٩٦ســـبتمرب / أيلـــول١٠  يـــومفاوضـــات حـــىت واســـتمرت امل.جنيـــف يف الـــسالح
  . املعاهدة تلكاجلمعية العامة لألمم املتحدةاعتمدت 

والـدليل علـى ذلـك      . عاهـدة املبدء نفـاذ    لدويل على نطاق واسع بأمهية      يسلّم اجملتمع ا  و  - ٣
وأنّ ،   تـصديقا  ١٥٠، وهـو    التصديقاتأن من املتوقع الوصول قريبا إىل احلد األدىن الالزم من           

الـوارد ذكرهـا    التسع املتبقية   الدول  من  دول   عدةمن جانب    صديق على املعاهدة  احتماالت الت 
مجهوريـة   الـيت أعلنـت عنـها    التجربـة النوويـة   فـإن  وة على ذلك،عالو.  قد ازدادت  ٢املرفق  يف  

 احملـوري املعاهدة  مرة أخرى دور     أكدت   ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٥يوم   كوريا الشعبية الدميقراطية  
 بـدء نفـاذ      أمهيـة  ، وأبـرزت   ونزع السالح النووي    عدم انتشار األسلحة النووية    نظامفيما خيص   
سياسية وصـدور   تطورات  اقترن به يف اآلونة األخرية من       ، وما   هذا احلدث وقد أدى   . املعاهدة

بـدء نفـاذ    مـن أجـل حتقيـق    زخـم جديـد  إىل توليـد   ، التـسلح يـدان مراقبـة  م يفإعالنات سياسية 
  .املعاهدة

  
  املعاهدة

ــشامل للتجــارب   حتظــر   - ٤ ــةمعاهــدة احلظــر ال ــع النووي ــواع الــ  مجي ــةتفجريات التجأن  ريبي
وهـي تـشمل مجيـع البيئـات        . أليـة أغـراض أخـرى      مرية أ عـسك ألغراض  كانت  أالنووية، سواء   

 ااملعاهـدة علـى أن هـدفه      ديباجـة   تـنص    و .تعيِّن حدا أدىن يبدأ عنده تطبيـق حـاالت احلظـر          وال  
يف عمليـة نـزع الـسالح       "ووجوهه  ميع  جب بفعالية يف منع انتشار األسلحة النووية        املسامهة”هو  

  .“النووي
وبلـغ عـدد الـدول      . ١٩٩٦م  يف عـا  ا  هـدة منـذ اعتمادهـ     عاتزايدت باطراد أمهية امل   وقد    - ٥

صــدَّقت  ة دولــ١٤٩، منــها  دولــة١٨١، ٢٠٠٩ أغــسطس ٢٤الــيت وقّعــت عليهــا حــىت يــوم  
 . مـن املعاهـدة  ٢دولة من الدول األربع واألربعني الوارد ذكرهـا يف املرفـق          ٣٥ ها، مبا في  عليها
 ليـشيت  -وتيمـور بربـادوس  (ل  وقّعـت علـى املعاهـدة أربـع دو      ٢٠٠٧سـبتمرب   /يلول أ ١٨ومنذ  

بربـادوس وبورونـدي    (تـسع دول     وصـدقت عليهـا      )غرينـادين جزر  وسانت فنسنت و   والعراق
منـها دولـة واحـدة مـن        ،  )وموزامبيـق  ومـالوي    ماليزيا و ليربيا و لبنان و جزر البهاما وكولومبيا  و

  .)كولومبيا( ٢املرفق الدول الوارد ذكرها يف 
  

  اللجنة التحضريية
بــدء نفــاذ املعاهــدة وإنــشاء منظمــة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، أنــشأت متهيــدا ل  - ٦

، ١٩٩٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٩الدول املوقّعة على املعاهدة جلنة حتضريية لتلـك املنظمـة يف            
 واإلعــداد النعقــاد  بفعاليــةملعاهــدةا الالزمــة لتنفيــذ يةلتحــضريألعمــال ا القيــام باهاالغــرض منــ
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لـدى  ويبلـغ جممـوع عـدد الـدول املعتمـدة      . املعاهـدة  متر الـدول األطـراف يف  الـدورة األوىل ملـؤ  
ل الوطنيـة يف   االتـصا ا الوطنيـة أو جهـات  سـلطاهت  دولـة  ١٣٥ دولـة، بينمـا عيَّنـت      ١٢٣ اللجنة

  .هذا الصدد
 الالزمــة يةالتحــضرياألعمــال ميــع جب القيــام مــا أوهل،وتقــوم اللجنــة بنــشاطني رئيــسيني   - ٧

الوفـاء مبهمتـه التـشغيلية عنـد        مـن   املتوخى إنشاؤه مبقتضى املعاهدة     التحقق  نظام  متكني  لضمان  
والتـصديق عليهـا     التوقيع على املعاهـدة      التشجيع على هو  فالثاين  أما النشاط   . بدء نفاذ املعاهدة  

وتتكوَّن اللجنة التحضريية من هيئـة عامـة مـسؤولة عـن توجيـه الـسياسات                . حتقيقا لبدء نفاذها  
 تـساعد اللجنـة علـى القيـام بواجباهتـا         ) األمانة(أمانة فنية مؤقَّتة    من  ل املوقِّعة، و  تضمُّ كل الدو  و

  .وتؤدِّي املهام اليت حتدِّدها هلا اللجنة
  

   املعقود مبوجب املادة الرابعة عشرة ٢٠٠٧مؤمتر عام 
 ثـالث سـنوات   مـضي   بعـد   بدأ نفاذ املعاهدة    إذا مل ي  ،  املادة الرابعة عشرة  عمال بأحكام     - ٨
للـدول الـيت صـدَّقت عليهـا     مـؤمتر  ، ميكـن عقـد   فتح باب التوقيـع عليهـا    ى الذكرى السنوية ل   عل

قــانون الــدويل لتعجيــل بالفعــل للبــت بتوافــق اآلراء فيمــا ميكــن اختــاذه مــن تــدابري متــسقة مــع ال
  . حلضور املؤمتر املوقّعةالدولكما ُتدعى . بدء نفاذهاوتسهيل على املعاهدة عملية التصديق 

 ١٨  و ١٧ املعين بتسهيل بدء نفاذ املعاهـدة يف فيينـا يـومي             )٢(د ُعِقد املؤمتر اخلامس   قو  - ٩
 دول مــن ١٠٥ عمـال باملـادة الرابعـة عــشرة مـن املعاهـدة، وشـارك فيـه        ٢٠٠٧سـبتمرب  /أيلـول 

واعتمد هذا املـؤمتر إعالنـا ختاميـا دعـا فيـه مجيـع الـدول                . الدول املصدقة والدول املوقّعة عليها    
ــع والــيت مل ت ــة  (أو مل تــصّدق بعــد علــى املعاهــدة إىل أن تفعــل ذلــك    /وقّ -CTBTمرفــق الوثيق

Art.XIV/2007/6 .( ويتــضمن اإلعــالن عــددا مــن التــدابري الراميــة إىل التــشجيع علــى بــدء نفــاذ
  .املعاهدة

،  مـن املعاهـدة    املادة الرابعة عـشرة   املعقود مبوجب    ٢٠٠٧عام  مؤمتر  يف سياق متابعة    و  - ١٠
مــن اإلعــالن اخلتــامي، اخــتريت كوســتاريكا والنمــسا اللــتني ) ج (١١ة لفقــرام اطبقــا ألحكــو

ــا  ــك رئاســة تولت ــؤمترذل ــسقتني    ،امل ــدولتني املن ــا ال ــة لتكون ــن خــالل    "لعملي ــاون، م ــز التع تعزي
مـــشاورات غـــري رمسيـــة مـــع مجيـــع البلـــدان املهتمـــة، هبـــدف التـــرويج ملزيـــد مـــن التوقيعـــات    

ــصديقات ــك،  و. "والت ــا ألوإضــافة إىل ذل ــرة حكــام اوفق ــذكور  ) ه( ١١لفق ــن اإلعــالن امل ، م
لتقــدمي املــساعدة "لقيــام بــدور املمثــل اخلــاص  ارامــاكر جــاباهلولنــدي الــسيد سفري الــاصــل و

__________ 

ويف ) ٢٠٠٣ و ١٩٩٩يف عـامي    (ُعِقدت املؤمترات السابقة مبوجـب املـادة الرابعـة عـشرة مـن املعاهـدة يف فيينـا                     )٢(  
  ).٢٠٠٥ و٢٠٠١يف عامي (نيويورك 



CTBT-Art.XIV/2009/3

 

4 09-50467 
 

أثنــاء ، ٢٠٠٩ هيونيــ/ويف حزيــران". للـدول املنــّسقة يف أداء مهمتــها لتيـسري بــدء نفــاذ املعاهـدة   
املــادة الرابعــة يــة املــضطلع هبــا مبوجــب العمل"ه ضــمن إطــار هــذُعِقــدت مــشاورات غــري رمسيــة 

 الـذي سـُيعقد     ٢٠٠٩ اختريت فرنسا واملغرب لكي تتوليا الرئاسة، حتضريا ملؤمتر عـام            ،"ةعشر
  . من املعاهدةالرابعة عشرة دةيف نيويورك مبوجب املا

  
  نظام التحقق

ويل الـد  لرصـد لتنص املعاهدة على إنـشاء نظـام عـاملي فريـد للتحقـق يتـألف مـن نظـام           - ١١
وُترسل البيانات املـستمدة  . بناء الثقةلوتدابري  عمليات تفتيش موقعيووعملية تشاور وتوضيح 

ُتعــرف باســم مرفــق  مــن الــسواتل  مأمونــةعــرب شــبكة عامليــة طــات نظــام الرصــد الــدويلمــن حم
ُتتــاح للــدول و ،هاوحتليلــهــا لتجهيز، وذلــك بيانــات دويل أحــد مركــز إىل العــاملي التــصاالتا

  .مركز البيانات الدويلمنتجات ظام الرصد الدويل وبيانات ن
  

  نظام الرصد الدويل
 خمتـربا للنويـدات     ١٦ حمطـة رصـد و     ٣٢١تـضم   ن شـبكة    يتكوَّن نظام الرصد الدويل م      - ١٢

النوويــة  بيانـات لكـشف الـتفجريات     هـذه املرافـق  سـتعد عاهـدة،  املنفـاذ  أن يبـدأ  بعـد  و. املـشعة 
  .االمتثال للمعاهدة طراف من أجل التحقق منلدول األ، وتقّدمها إىل ااحملتملة
  شـبكة نظـام الرصـد الـدويل         يف سـبيل إكمـال      ملحـوظ   تقـّدم  ٢٠٠٧أُحرِز منذ عـام     و  - ١٣

سمعي ورصـد   دون الـ  والـصويت املـائي و     سيزميالـ  الرصد   -  األربع  الرصد تكنولوجياتجبميع  
ــشعة ا ــدات املـ ــت     . لنويـ ــيت ُركّبـ ــدويل الـ ــد الـ ــام الرصـ ــات نظـ ــدد حمطـ ــل عـ ــىت ووصـ  ٢٤ حـ

مت لنويـدات املـشعة     لخمتـربات    ١٠حمطـــة و   ٢٣٩ة، منـها     حمط ٢٦٦  إىل ٢٠٠٩س  ـأغسط/آب
وميثـل هـذا العـدد      .  التحـضريية  للجنةاليت حددهتا ا  املواصفات  باعتبارها تستويف   رمسيا  اعتمادها  

أجـزاء كـبرية    اعتمـاد  حـىت اآلن  ومت  . ٢٠٠٧عـام   بحمطة وخمترب واحد مقارنـة       ٣٧قدرها  زيادة  
 الـصوتية وشـبكة  دون الـشبكة  ة ووالـشبكة الـسيزمية املـساعد    الـسيزمية الرئيـسية    الـشبكة مـن 

حيـث مت اآلن اعتمـاد      ائيـة،   املصوتية  الـ طـات   احملشـبكة   ، بينما اكتملـت تقريبـا       النويدات املشعة 
تــسارعت علــى حنــو وعــالوة علــى ذلــك، . اإلحــدى عــشرة املرتقبــة  حمطــات مــن احملطــات١٠

وُركِّـب  . ة يف حمطـات رصـد النويـدات املـشعة       املـ الغـاز اخل  نظم  تركيب  برنامج  ملحوظ وترية   
  .ةعاهداملمبوجب نظاما ُيرتقب تركيبها  ٤٠ نظاما من أصل ٢٣
التحـضريية  بني اللجنـة  اخلاصة باملرافق واملربمة تفاقات   واال زيادة عدد الترتيبات  تعترب  و  - ١٤

ومـع التقـّدم يف   . ولويـات الرئيـسية   مـن األ مرافـق نظـام الرصـد الـدويل     والـدول الـيت تستـضيف   
بـدء نفـاذ املعاهـدة، تتزايـد أمهيـة ضـمان        احتمـاالت  حتـّسن   يف ظـل الـدويل  نظـام الرصـد  إنشاء 
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ن ضـما إىل  اللجنـة   سعى  تـ  و .احلـد األدىن   إىل   مرافـق نظـام الرصـد الـدويل       تقليص فترات تعطـل     
والـصيانة الالزمـني   دعم  الـ إلتاحة توفرياالتفاقات والترتيبات إدراج العناصر الضرورية يف هذه   

ن آليـات مـ    تتزايـد أيـضا أمهيـة وضـع          يف هـذا الـصدد     و .ذه الغايـة  هلـ  احتقيق نظام الرصد الدويل  ل
جيلبـها  ملعدات اليت   با الضريبـي فيما يتعلق  التخليص اجلمركي يف الوقت املناسب واإلعفاء       قبيل  

  .، أمرا متعاظم نظام الرصد الدويلموظفو اللجنة إىل الدول اليت تستضيف حمطات 
  

  مركز البيانات الدويل
مـن  يف جمـال التحقـق   دعـم مـسؤوليات الـدول    تتمثل مهمة مركـز البيانـات الـدويل يف        - ١٥

. ال بعـد بـدء نفـاذ املعاهـدة        ّعرصد عاملي ف  ضمان  لت  وخدماما يلزم من منتجات     خالل توفري   
ت البيانـا الـيت سـتعاجل     رافـق   املر  نـشاء واختبـا   أما مهمة املركز قبل بدء نفاذ املعاهدة فتتمثـل يف إ          

يقـّدم  ،  ةاحلاليـ ة  ؤقتـ املعمليـات   وأثنـاء االضـطالع بال    . من حمطات نظام الرصد الـدويل     املستمدة  
 مــن نظــام الرصــدبتزويــدها ببيانــات آنيــة واردة  املوقّعــةلــدول الــدعم لالــدويل  مركــز البيانــات

اخلـدمات  كما يـوفر  البيانات  لكتجتهيز من ركز مناسبة التوقيت يستمدها املنتجات مبو الدول
الـيت تبـذهلا يف امليـدانني        فـضال عـن اجلهـود        ، التحقـق   الـدول يف جمـال     لدعم مسؤوليات الالزمة  
 خمتلفـة بيانـاٌت ومنتجـات زاد      آليـات توزيـع   وُوزِعت يف العام املاضي بواسـطة       . والعلمي املدين

باالتـصال  لمـساعدة   لمركـز    لمن خـال  قدِّم الدعم إىل الدول     وات،  ثالث تريابايت حجمها على   
تــوفري تدريبيــة وحلقــات عمــل و  ت ودورا وخــدمات اســترجاع البيانــات  احلاســويب املباشــر  

  .معدات
 بزيـادة كـبرية  قـد اقتـرن   شبكة نظام الرصد الدويل بطبيعة احلال فإن البناء التدرجيي لو  - ١٦

ملعاجلتـها وتوزيعهـا    مركـز البيانـات الـدويل       يتلقاهـا   يف حجم بيانات نظـام الرصـد الـدويل الـيت            
وتــضاعف حجــم  .ت األحــداث الــصادرة عنــهشراألحــداث الــيت يــدرجها يف نــزيــادة عــدد ابو
 ١٠، حبيــث يزيــد علــى ٢٠٠٤ثــالث مــرات منــذ عــام الــيت تعــاجل علــى هــذا النحــو  لبيانــات ا

الـدول املوقعـة    واصـلت األمانـة الفنيـة املؤقتـة تزويـد           رغم ذلـك،    وبـ . يف اليوم الواحد   بايتاغيغ
 الـيت   ،يهـا نـشرات األحـداث املنقحـة       ، مبـا ف   بيف الوقـت املناسـ    و  عالية اجلـودة   بياناتتجات  مبن

  .مائة حدث يوميايف املتوسط أصبح عددها حاليا يناهز 
ــر مــن   يوجــد و  - ١٧ ــدول  دول  ١١٠ مــن مــستعمل ١١٠٠يف الوقــت احلاضــر أكث مــن ال

الـدويل، الـذي أُبـرِز      يـرخص هلـم باحلـصول علـى منتجـات وخـدمات مركـز البيانـات                  ،املوقعة
الـشعبية الدميقراطيـة    بشكل خاص يف سياق التجربة النووية الـيت أجرهتـا مجهوريـة كوريـا    دوره 

  .٢٠٠٩مايو /أياريف 
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  عمليات التفتيش املوقعي
يتمثـل  و .تنص املعاهدة على اللجوء إىل التفتـيش املـوقعي بوصـفه آخـر تـدابري التحقـق        - ١٨

توضـيح مـا    يف ة،عاهـد املبـدء نفـاذ   بعـد  االعتداد بـه إال   ميكن الالذي التفتيش هذا الغرض من  
يف لمعاهـدة، و ل انتـهاكا د أُجـري  آخـر قـ  تفجري نـووي  اختبار لألسلحة النووية أو أي   كان   ذاإ

ــيت     ــائع ال ــستطاع جبمــع الوق ــدر امل ــام ق ــى  القي ــساعد عل ــد ت ــهك حمتمــل   ق ــة أي منت ــد هوي حتدي
م اسـتخدا نطـوي علـى     من أنشطة ميدانيـة ت    ش  تفتيالعمليات   ومن املرجح أن تتألف      .للمعاهدة
ــة،  وســائل  ــصرية وجيوفيزيائي ــات ال ب ــشمل تقني ــسيزميرصــد ت ــدات  ال ــل النوي ــات حتلي  ، وتقني
  .ةاملشّع
مـن   مـن نظـام التحقـق    اجـزء قد واصلت اللجنة إنشاء نظام التفتيش املـوقعي بوصـفه     و  - ١٩

جنـازات هامـة يف   إيف العـامني املاضـيني   وقـد حتققـت   . ملتطلبات املعاهدة لمعاهدة وفقااالمتثال ل
  .هذا الصدد

، أُجري بوجـه خـاص متـرين ميـداين متكامـل يف كازاخـستان، األمـر                 ٢٠٠٨ففي عام     - ٢٠
 بـدء  عنـد لتفتـيش املـوقعي   لنظـام ا  اجلاهزيـة العملياتيـة  حتقيق يف طريق ل خطوة مهمة   شكّالذي  

اسـُتخدم  مـائيت مـشارك و  ني فيـه علـى   وأُجري التمرين، الذي زاد عـدد املـشارك       . نفاذ املعاهدة 
تـابع لالحتـاد الـسوفيايت      النوويـة    لتجـارب لاملعـدات، داخـل موقـع        أكثر من مخسني طنا من    فيه  

وينبغي تعزيز الدروس املستخلـصة     . أربعة أسابيع دام التمرين   و يف سيميباالتينسك سابقا يوجد   
عمل الـذي يـتعني القيـام بـه     الد معظم وضع خطة عمل حتّدعن طريق الرئيسي من هذا التمرين   

 يعــّول عليهــا درجـة مــن اجلاهزيـة   إىل ة مــن أجـل الوصــول علـى مــدى الـسنوات القليلــة القادمـ   
  .إلجراء التفتيش املوقعي

  
  حتسني الفعالية والكفاءة

 تعزيـز تسعى األمانة الفنيـة املؤقَّتـة خـالل كـل مراحـل عمليـة إنـشاء نظـام التحقُّـق إىل                        - ٢١
ويركِّـز هـذا النظـام     .دارة النوعيـة  إلمن خالل تنفيذ نظـام  حسنيالتومواصلة هتا وكفاءتها فعالي

على العمـالء، مثـل الـدول املوقِّعـة ومراكـز البيانـات الوطنيـة، ويهـدف إىل الوفـاء مبـسؤوليات                      
 ذات الـصلة الـصادرة عـن    قـرارات  يف املعاهدة وبروتوكوهلا وال    املبيَّنةللمقتضيات  امتثاال  اللجنة  
 وخـدماهتا  األمانـة الفنيـة املؤقَّتـة   قد مراكز البيانات الوطنيـة الـيت تـستخدم منتجـات        وتع .اللجنة

  .حلقات عمل سنوية لتقدمي مالحظاهتا
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  احلدث الذي وقع يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
جتربـة  أهنا أجرت    ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٥أعلنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف         - ٢٢

 تـشرين  ٩كان ذلك ثاين اختبار جيريه البلد بعـد االختبـار الـذي أعلـن عنـه يف               و. وويتفجري ن 
قـدرة الـيت يتمتـع هبـا نظـام التحقـق الـذي تعكـف           الهذا احلدث   وأثبت  . ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

 حمطة سـيزمية    ٢٣وسجلت احلدث   . ٢٠٠٦إنشائه، والتقدم الذي أحرز منذ عام       اللجنة على   
مقارنــة بــثالث حملطــات إلعــداد قائمــة األوليــة املؤمتتــة لألحــداث، رئيــسية، واســُتخدمت هــذه ا

لوقـت التجربـة ومكاهنـا        وتلقت الدول املوقعة أول تقيـيم مؤمتـت        .٢٠٠٦ عام   يفعشرة حمطة   
ــن جانــب      ــا م ــن إعالهن ــل ســاعات م ــداها قب ــة  وم ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــا . مجهوري كم

ــشر  أصــدرت  ــة ن ــة املؤقت ــة الفني ــدويل يف املوعــد    استعرضــهاتاألمان ــات ال ــو مركــز البيان ا حملل
 ٦١واسـتندت النـشرات إىل بيانـات مـستمدة مـن            .  املعاهـدة  بعـد بـدء نفـاذ     عمليات  املرتقب لل 

حمطة سيزمية تابعة لنظام الرصد الدويل، مما ينم عـن التحـّسن يف نطـاق تغطيـة النظـام املـذكور                     
إبـراز األمهيـة    علـى   ذا احلادث   ه اخلربة املكتسبة من     وساعدت. ٢٠٠٦منذ وقوع حادث عام     

وبعـد  . اخلاصة اليت تتسم هبا زيارات التفتيش املوقعي باعتبارهـا ركيـزة أساسـية لنظـام التحقّـق                
بدء نفاذ املعاهدة، ستوفر زيـارات التفتـيش املـوقعي املقيـاس النـهائي السـتجالء طبيعـة حـادث                    

  .من احلوادث
  

  فوائد املعاهدة يف امليادين املدنية والعلمية 
 االمتثـال   لتكنولوجيـات التحقـق مـن   هناك طائفة واسعة من التطبيقات املدنية والعلمية    - ٢٣
وفـرة البيانـات   فمقـدورها أن تـستفيد مـن    .  اليت ميكن أن تستفيد منها الـدول املوقّعـة    لمعاهدةل
ثـال،   ذلك، علـى سـبيل امل      يف ، مبا اليت تضطلع هبا  نشطة املدنية والعلمية    يف األ املتاحة  املنتجات  و

 آفـاق وتوسـيع    التنميـة املـستدامة   حتقيـق   واإلنذار بوقوع الكوارث الطبيعية والتأهـب ملوجهتـها         
  .البشررفاه حتقيق  ورفةاملع
اللجنـة علـى    اتفقـت  وكمثال على التطبيقات املدنية والعلميـة لتكنولوجيـات التحقـق،         - ٢٤

نظـام  الـواردة مـن حمطـات       ائية  ملاصوتية  إتاحة البيانات السيزمية وال   الشروط اليت ميكن مبوجبها     
ــدويل   ــا  املمؤســسات للالرصــد ال ــرف هب ــذار ب عت ــة باإلن ــسونامياملعني ــا  . الت ــاك حالي  ســبعةوهن

 حمطة تابعـة لنظـام      ٤٥من  البيانات  اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل يتواصل مبوجبها إرسال          
ــدويل  ــذار بال  . الرصــد ال ــة باإلن ــسونامي أن اســتخد وأكــدت مؤســسات معني ام بيانــات نظــام  ت
مـصادر أخـرى، يزيـد      هي أحسن توقيتا وموثوقية من البيانات املستمدة من         اليت   الرصد الدويل 

 وعلـى توجيـه إنـذارات    تـسونامية الـيت ُيحتمـل أن تولِّـد أمواجـا      الزالزل   من قدرهتا على حتديد   
  .أسرع
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  املؤمتر املعين بالدراسات العلمية الدولية
يونيـه  / حزيـران  ١٢ إىل   ١٠بالدراسات العلميـة الدوليـة يف فيينـا مـن           ُعِقد املؤمتر املعين      - ٢٥

عقــد املــؤمتر هــو والغــرض مــن .  بلــد١٠٠ عــامل ودبلوماســي مــن ٦٠٠، وشــارك فيــه ٢٠٠٩
التعـاون بـني األوسـاط      وطيد  ملعاهدة، ومواصلة ت  تقييم قدرات وجاهزية نظام التحقق يف إطار ا       

فريـدة مـن نوعهـا    العلميـة فرصـة    لعلمـاء واملؤسـسات  لوأتـاح املـؤمتر املـذكور    . واللجنة العلمية
التحقــق مــن االمتثــال   نظــام  جوانــب ميــعفيمــا يتعلــق جب  نتــائج أعمــاهلم  وملتقــدمي حتلــيالهت 

  .لمعاهدةل
 مـن حيـث قـدرات       العقـد املاضـي   طـرأت خـالل     أهم التطورات الـيت     وأبان املؤمتر عن      - ٢٦

العلميـة اهلائلـة    تحـسينات   أوضـح ال  كمـا   ،  ومـدى جاهزيتـه   لمعاهدة  نظام التحقق من االمتثال ل    
والفـرص املتاحـة   لمعاهـدة   املتـصلة بـالتحقق مـن االمتثـال ل    العديد مـن اجملـاالت  اليت أُجريت يف    

االمتثـال  من   نظام التحقق ويعتمد  . الفعالية من حيث التكلفة   ودة و حتسني اجل وات  قدر ال زيادةل
ال غــىن عــن مواصــلة إجــراء الدراســات و. والتكنولوجيــا علــى العلــوم اعتمــادا كــبري عاهــدةللم

 املُحـرز يف    لتقـدم لنظـام التحقـق     ة مـن أجـل ضـمان مواكبـة          العلمياألوساط  مع  العلمية الدولية   
  .والتكنولوجي  العلمياجملالني

  
  األمانة الفنية املؤقَّتة

  املوظفون وموارد امليزانية
 موظفا مـن    ٢٦١  املؤقتة  الفنية  األمانة يموظفعدد   بلغ،  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣٠ يف  - ٢٧
بسياسة تكافؤ فـرص    تلتزم األمانة   و.  موظفا ١٧٠وبلغ عدد املوظفني يف الفئة الفنية       .  بلدا ٧١

ــوخى  العمــل،  ــيت تت ــرأة،   بوجــه خــاص حتــسني ال ــل امل ــة ومتثي ــة الفني  ٣٠ويف . الســيما يف الفئ
 يف  ٣٢,٣٥ ة نـسب  ما يعـادل  ، أي   الفئة الفنية  موظفة يف    ٥٥هناك   ، كان ٢٠٠٩يونيو  /حزيران

  .ائة من موظفي هذه الفئةامل
ــغ او  - ٢٨ ــام   تبل ــة لع ــة املعتمــدة للجن ــداره  ٢٠٠٩مليزاني ــا مق ــون دوالر١١٣,٦ م ــن  ملي  م

بلـغ جممـوع مـوارد      ،  ٢٠٠٩حـىت الـسنة املاليـة        ١٩٩٧ عامومنذ  . دوالرات الواليات املتحدة  
ــة ــداره امليزانيـ ــا مقـ ــ. يـــورو مليـــون ٢٢٧,٦ ر ودوال مليـــون ٨٥١,٧ مـ ــذا املبلـــغ ويعـ ادل هـ

 باســتخدام ســعرا  مليــون دوالر حمــسوب١ ١٣٧,٧ مــا جمموعــهة بــدوالرات الواليــات املتحــد 
 ٧٩,٥نـسبة قـدرها     هـذا اجملمـوع     وُخصصت من   .  يورو ٠,٧٩٦ = دوالر   ١ :التايلالصرف  

ــربامج ا  ــة ل ــك  يف املائ ــا يف ذل ــق، مب ــدره  لتحق ــغ ق ــون مل٣٠٦,٦مبل ــة٢٦,٩( دوالر ي )  يف املائ
  . وتطويرهاالرصد الدويل تركيب حمطات نظام ألغراض  االستثمار الرأمسايللصندوقخصص 
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  أنشطة التوعية
تعزيـز فهـم   :  الفنية املؤقتة مـا يلـي  األمانة اليت تضطلع هبا   أنشطة التوعية تشمل أغراض     - ٢٩

وتـشجيع  اجلمهـور؛   عامـة   ووسائط اإلعالم واجملتمع املـدين و      الدول بنيها فيما   وتنفيذاملعاهدة  
الـدول   مـساعدة هـا؛ و  نفاذبدء  وحتقيق طابعها العاملي    والتصديق على املعاهدة، وبالتايل      توقيعال

الـــسلمية تطبيقـــات د الفوائـــجـــين الـــوطين وعلـــى الـــصعيد تـــدابري التحقـــق تنفيـــذ  يف املوقّعـــة
قــد و. اللجنــةأعمــال  يف املوقّعــةالــدول  واملــساعدة يف تعزيــز مــشاركة؛ تكنولوجيــات التحقــقل

.  مــن الناحيــة االســتراتيجيةهــذه أنــشطة التوعيــة عــادة تــشكيلمانــة تــدابري هبــدف إاختــذت األ
مـشاركتها  هـي تغتـنم فرصـة       ، و اهري املـستهدفة  على فئات حمددة من اجلم    ويزداد تركيز األمانة    

باملعاهــدة الــوعي إلذكــاء الدوليــة واإلقليميــة احللقــات الدراســية واملــؤمترات واالجتماعــات يف 
  .عمل اللجنةبنظام التحقق وبو

ــا ال  و  - ٣٠ ــة، يف عالقاهت ــةشــّددت األمان ــة إىل ثنائي ــز    الرامي ــدول يف تعزي ــساعدة ال الطــابع م
دة ملعاهـ مـن ا  ٢، علـى الـدول املدرجـة يف املرفـق     هـا بـدء نفاذ  التشجيع علـى    و للمعاهدة   عامليال

 ُعِقــدت منــذ عــام وعــالوة علــى ذلــك،. والــدول الــيت تستــضيف مرافــق نظــام الرصــد الــدويل 
 لتنفيـذ   الوطنيـة  تـدابري العلـى أمهيـة      شّددت   مخس حلقات عمل إقليمية للتعاون الدويل      ٢٠٠٧

  .اوتصديقهعليها توقيع املعاهدة وال
املعاهــدة علــى الــصعيد لتنفيــذ الالزمــة  األعمــال التحــضريية شجيعتــاألمانــة وواصــلت   - ٣١

شأن التــدابري الواجــب املــساعدة القانونيــة للــدول بــهــا اخلــاص بتقــدمي الــوطين مــن خــالل برناجم
يـة  النموذجات التـشريع وُوزِّعـت علـى نطـاق واسـع     . ةعاهـد املالثالثـة مـن    اختاذهـا وفقـا للمـادة   

 للجنــةمــومي علــى املوقــع الــشبكي العوالتعليقــات عليهــا الــصادرة عــن األمانــة، وهــي متاحــة  
  .التحضريية

صـــلة املـــشروع  موا أمكـــن لألمانـــة،ة الـــدول املوقعـــملقدمـــة مـــن ابفـــضل التربعـــاتو  - ٣٢
االجتماعـات التقنيـة للجنـة،     تيسري مشاركة خرباء مـن البلـدان الناميـة يف   اهلادف إىل  التجريبـي

 فيينـا لفائـدة واضـعي الـسياسات وصـناع القـرار،       يفكاتبـها  تنظيم زيارات إعالمية مل فضال عن   
ساعدت األمانـة   و. عةاملوقّغري  الدول   و املوقّعةلدول  لالدبلوماسيني   واملمثلنيواخلرباء العلميني،   

إضـافة  و.  علـى املعاهـدة    يف تنظيم حلقات دراسية وطنية يف عدد من الدول غـري املـصدقة            أيضا  
 اللجنـة  عمـل الـدول ل  فهـم سني لبناء القدرات يف البلدان الناميـة، وحتـ  قُدِّمت تربعات ذلك،  إىل

زايـا املدنيـة    هـا امل  مبـا في  اللجنة،  يف  عضوية   املتأتية من ال   وتطبيقات تكنولوجيات التحقق والفوائد   
  .والعلمية اليت تقدمها
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كــل مــن مــؤمترات واجتماعــات متعــددة األطــراف علــى األمانــة علــى عقــد وشــجعت   - ٣٣
، وشــاركت يف هــذه املــؤمترات دعــم املعاهــدةبغيــة العــاملي واإلقليمــي ودون اإلقليمــي الــصعيد 

 هتـا دوريف لعامـة لألمـم املتحـدة     جلمعيـة ا  كلمـة أمـام ا    األمني التنفيذي   وألقى  . )٣(واالجتماعات
الثانيــة والــستني والثالثــة والــستني،  األوىل أثنــاء الــدورة للجنــةيف اجتماعــات االثالثــة والــستني و

للمـؤمتر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واجتماعـات حركـة          فضال عن الـدورات العاديـة     
لرؤسـاء الـدول واحلكومـات الـذي      اخلـامس عـشر  ؤمتر القمة ك ممبا يف ذل  ز،  عدم االحنيا بلدان  
عـام   األمـني التنفيـذي، ألول مـرة منـذ    وألقـى  . ٢٠٠٩ هيولي/متوز يف صر مبشرم الشيخ عقد يف
يف الـدورة الثالثـة     الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        كلمة أمام ،  ١٩٩٩

  .٢٠١٠عام لستعراض االللجنة التحضريية ملؤمتر 
. عـدة مبـادرات أخـرى متعـددة األطـراف         ى الصعيدين العاملي واإلقليمـي      اُتِخذت عل و  - ٣٤
 للمعاهـدة يف اجتمـاع      بلـدا تأييـدا    ٨٠ أقـره    على الصعيد العـاملي، صـدر بيـان وزاري مـشترك          ف

البيـان  وقُدِّم ذلـك  . ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٢٤يوم  نيويوركبقد يف مقر األمم املتحدة وزاري ُع
وليــام ، الــسابقاألمريكــي وزيــر الــدفاع وحظــي أيــضا بتأييــد حــدة، إىل األمــني العــام لألمــم املت

أعـرب عـن    وعالوة علـى ذلـك،      . مايكل دوغالس املمثل  بريي، ورسول األمم املتحدة للسالم      
 ٢٠٠٨ز لعـام    عـدم االحنيـا    حركـة للمـؤمتر الـوزاري لبلـدان       الوثـائق اخلتاميـة     تأييد املعاهـدة يف     

  .٢٠٠٩م العت ؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكوماوم
ــة أيــضا التــرويج وواصــلت   - ٣٥ مــع فاعلــها خــالل تمــن نظــام التحقــق للمعاهــدة ول األمان
 وحمـدد األهـداف، مشلـت    استباقيوباتباع هنج . اجلمهورعامة إلعالم واجملتمع املدين و   ط ا وسائ

، ٢٠٠٨عــام التمــرين امليــداين املتكامــل ل  ، مثــل املهمــةمجيــع األحــداث  ة األنــشطة اإلعالميــ 
، ٢٠٠٩م عــاواملــؤمتر املعــين بالدراســات العلميــة الدوليــة ل، ٢٠٠٨لعــام اع الــوزاري جتمــواال

املـؤمترات  ، و٢٠٠٩كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة يف عـام      والتجربة النووية اليت أجرهتا مجهوريـة 
الوسائل اإلعالمية املوقـع الـشبكي العمـومي    وتشمل . والثنائية الدولية واإلقليميةواالجتماعات 

(www.ctbto.org)  ورسوم متحركة وحمتوى مسعـي بـصري       عناصر بارزة    و قاالت م ، الذي يضم
 وأدوات إعالميـة   ونـشرات صـحفية وإحاطـات      ونشرات إخبارية إلكترونيـة    وتطبيقات تفاعلية 

يوتيـوب   و (Flicker) فليكـر  و (Facebook) فيسبوك و (Twitter)تواصل اجتماعي من قبيل تويتر      
(Youtube) ــابالت ــاالت ومقـ ــل   ومقـ ــشورات، مثـ ــة ومنـ ــارض CTBTO Spectrumجملـ  ومعـ
  .وعروض

__________ 

يف هذا اجملال يف  فة الواسعة من األنشطة اليت تضطلع هبا األمانةميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن الطائ     )٣(  
  .CTBT/ES/2009/1 وCTBT/PC-32/INF.2و CTBT/PC-30/INF.1 هذه الوثائق
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  االستنتاجات
 اللجنــة التحــضريية إىل أناملعلومــات اخللفيــة هــذه يف وثيقــة تــشري املعلومــات الــواردة   - ٣٦

اجملـاالت   يـع إحـراز تقـدم كـبري يف مج    ٢٠٠٧سبتمرب /تواصالن منذ أيلول واألمانة الفنية املؤقتة
 مـن االمتثـال   بتطـوير نظـام التحقـق    ذلك فيمـا يتعلـق    ويشمل.  منهما املتعلقة بتنفيذ والييت كل   

، وإدخــال  وصــيانتهالــدويل إنــشاء نظــام الرصــدمــن قبيـل  لمعاهـدة، التقــدم احملــرز يف جمــاالت  ل
ووضـع هنـج أكثـر     ركـز البيانـات الـدويل،    أسـاليب وقـدرات التجهيـز اخلاصـة مب    حتسينات علـى  

واختــاذ مزيــد مــن اخلطــوات  ، وصــيانتهالرصــد الــدويلنظــام للتــشغيل املؤقــت لتكــامال وفعاليــة 
جـرت  أخـريا،   و. بدء نفـاذ املعاهـدة    للعمل عند   لتفتيش املوقعي   جاهزية نظام ا  حتقيق  الرامية إىل   

بـدء   ل،، ضمن مجلة أمور أخـرى الترويج بقصد استراتيجيةبأسلوب أكثر   أنشطة التوعية   متابعة  
 اللجنـة أعمـال  يف الـدول املوقّعـة   مـشاركة   زيـادة   كوكذل ، وتعزيز طابعها العاملي   ملعاهدة ا نفاذ
  .مركز البيانات الدويلمنتجات بيانات نظام الرصد الدويل وحتسني سبل احلصول على و
  


