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منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.
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iii ■ نظام الرصد الدويل ■

يرمز العام ألفان وعشرة إىل هناية عقد زمين من التقدُّم بعزم ال يلني حنو حتقيق عاملية االنضمام إىل معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
ق اخلاص باملعاهدة. وكذلك هو إيذان ببداية مستقبل حافل باملطالِب أمام املعاهدة.  النووية وبلوغ اجلاهزية العملياتية يف نظام التحقُّ
ويقدِّم هذا التقرير السنوي بيانًا بأنشطة اللجنة التحضريية وإجنازاهتا يف عام 2010، ويسعى يف الوقت ذاته إىل عرض صورة خاطفة 

ُتظِهر السمات البارزة يف منجزاتنا اجلماعية منذ عام 2000.

أثناء هذه الفرتة، واجهت اللجنة حتدِّيات كثرية. وكان من أبرز هذه التحدِّيات تعزيز القاعدة الدولية املناوئة للتجارب النووية، وبناء 
نظام رصد دويل غري مسبوق على الصعيد العاملي وتسيري عمله واستدامته، واملواظبة على تزويد الدول املوقِّعة بطائفة واسعة من 
البيانات ونواتج البيانات، والتصدّي للتجربتني النوويتني اللتني أعلنت عنهما مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف عامي 2006 

و2009، من خالل العمل يف الوقت نفسه مبيزانية حمكومة بنمو صفري وسقف حمدَّد ملواردها البشرية.

ى به من إدراك قوي للغرض املقصود ومن تصميم شديد، جنحت يف  ولكن، من دواعي سروري أن أنوِّه بأنَّ اللجنة، مبا تتحلَّ
حتويل هذه التحدِّيات إىل فرص اغتنمتها لكي تعزِّز من نشاطها وعنفواهنا.

وإّنين إْذ أقدِّم إليكم هذا التقرير، أنوِّه بأنَّ املعاهدة حصلت على 153 تصديقًا، مما ميثِّل زيادةً بثالثة أضعاف منذ عام 2000، 
وعلى 182 توقيعًا. وكذلك فإنَّ املسار السياسي احلثيث من أجل بدء نفاذ املعاهدة، باعتباره عنصرًا أساسيًا من العناصر اليت 

يتكوّن منها نظام نزع السالح النووي وعدم انتشاره، قد اكتسب اآلن زمخًا شديدًا.

وقد شهدت عمليات إنشاء واعتماد مرافق نظام الرصد الدويل منوًا سريعًا. ويف هذا اخلصوص، فإنَّ األعداد اليت بلغتها هذه املرافق 
ذات داللة كبرية. ففي بداية عام 2000، مل يكن يوجد أيُّ مرفق معتمَد. ولكن حبلول هناية كانون األول/ديسمرب 2010، بلغ 
عدد احملطات املعتمَدة للرصد السيزمي ودون السمعي والصوتي املائي ورصد النويدات املشعَّة )من اجلسيمات والغازات اخلاملة 
على حدّ سواء( وخمتربات النويدات املشعَّة املعتمَدة 267 مرفقًا. ويدُلّ هذا الرقم بوضوح على تقدُّم واسع يف مدى مشول الشبكة 
وقابليتها للتكيّف، وكذلك على مدى توافر البيانات املتاحة. وقد تطوَّر أيضًا تصميم احملطات، وخباصة يف جمال تكنولوجيا الرصد 

دون السمعي، مما أدَّى إىل زيادة القدرة على كشف األحداث اليت تقع.

البيانات ونواتج  إنَّ ازدياد حجم  البيانات الدويل. كما  بقوَّة ملحوظة أنشطة وخدمات مركز  الفرتة، تطوَّرت  ويف غضون هذه 
من حة  املنقَّ األحداث  نشرة  تتضمَّنها  اليت  األحداث  عدد  متوسط  ازداد  فقد  القوي.  التطوُّر  هذا  على  بوضوح  يدُلّ   البيانات 

50 حدَثًا يف عام 2000 إىل أكثر من 100 حدث يف عام 2010. ومن شأن هذا الرقم أن يستمر يف االزدياد من خالل املضي ُقدمًا 
يف توسيع نطاق شبكة الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدويل وخفض العتبة الدنيا لكشف األحداث على الصعيد العاملي. 
بعة يف التدريب وعلى  وقد عكفت اللجنة، يف سعيها إىل مواجهة هذا النمو الكبري يف أنشطتها وخدماهتا، على تطوير اإلجراءات املتَّ
تنظيم دورات تدريبية منتظمة الختصاصييها التحليليني وللقائمني بتشغيل احملطات وموظفي مراكز البيانات الوطنية. وعالوة على 

ذلك، جرى استخدام أدوات حتليلية جديدة من أجل جتويد نوعية ومشول النشرات النهائية عن األحداث.
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يف مجيع املواضع من هذه الوثيقة، يُشار إىل البلدان حبسب األمساء اليت كانت مستخدمة رمسياً يف الفرتة اليت أُعدَّ 
فيها النص.

ال ينطوي رسم احلدود وعرض املواد يف اخلرائط الواردة يف هذه الوثيقة على اإلعراب عن أيِّ رأي من جانب اللجنة 
أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  أليِّ  القانوني  الوضع  بشأن  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية 

منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.

ال ينطوي ذكر أمساء شركات أو منتجات معيَّنة )سواء أكان مبيَّناً أهنا مسجَّلًة أم مل يكن( على أيِّ قصد للمساس 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر  اللجنة  أو توصية من جانب  إقرار  أنه  تأويله على  ينبغي  امللكية، كما ال  حبقوق 

الشامل للتجارب النووية.

تُظهر اخلارطة املوجودة على ظهر الغالف املواقع  التقريبية ملرافق نظام الرصد الدويل بناءً على املعلومات الواردة 
يف املرفق األول لربوتوكول املعاهدة بعد تعديلها على الوجه املناسب وفق املواقع البديلة املقرتحة اليت أقرهتا اللجنة 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية لكي تعرضها يف تقرير على الدورة األولية اليت سيعقدها 

مؤمتر الدول األطراف عقب نفاذ املعاهدة.

ُطبع يف النمسا
حزيران/يونيه 2011

استناداً إىل الوثيقة CTBT/ES/2010/5، التقرير السنوي 2010

رســالة
من األمني التنفيذي
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■ نظام الرصد الدويل ■

وإنَّ اللجنة، إْذ تعوِّل على التطوُّر املتزايد تدرجييًا يف شبكة نظام الرصد الدويل وعلى خربهتا العملياتية الراسخة، تقدِّم اآلن 
إىل الدول املوقِّعة بيانات ونواتج بيانات موثوقة ومستمرة التدّفق يف الوقت احلقيقي.

قت اللجنة تقدُّمًا أيضًا يف جاهزيتها العملياتية اخلاصة بنظام التفتيش املوقعي. وقد جرى تطوير منهجية التفتيش املوقعي  وحقَّ
والسياسات العامة الالزمة، وكذلك تنظيم متارين عملية موجَّهة، من أجل استعراض فعالية إجراءات ومعدّات التفتيش اخلاصة 
د ملدَّة شهر يف كازاخستان، شارك  بنظام التفتيش املوقعي. ويف أيلول/سبتمرب 2008، ُأجري مترين ميداني متكامل كبري ومعقَّ
فيه أكثر من مائيت مشارك استخدم فيه أكثر من مخسني طنًّا من املعدَّات. وأسهم ذلك التمرين العملي إسهامًا كبريًا يف مواصلة 
تطوير نظام التفتيش املوقعي، حيث اسُتخدم كأساس إلعداد خطة عمل لنظام التفتيش املوقعي، وكذلك لصقل السياسات 

العامة واإلجراءات واملنهجية ومواصفات املعدّات اخلاصة هبذا النظام. ورّكزت اللجنة أيضًا على تدريب املفتِّشني البدالء.

للتجارب  الشامل  ق مبوجب معاهدة احلظر  بالتحقُّ الصلة  التكنولوجيات ذات  التقدُّم احلثيثة يف ميدان  وبغية مواكبة خطوات 
ق يف جمال التطبيقات املدنية والعلمية، عُقدت مؤمترات علمية دولية  النووية، وكذلك مواصلة استكشاف إمكانيات نظام التحقُّ
يف هذا اخلصوص. وقد ساعدت هذه املبادرةُ أيضًا اللجنَة على اكتساب الدعم من األوساط العلمية لألهداف املنشودة من 

املعاهدة.

وطيلة سنني كثرية، وعلى الرغم من االزدياد الضخم يف عبء العمل الذي يقع على عاتق اللجنة، كان ال بدَّ هلا من أن 
تؤدِّي وظيفتها مبيزانية حمكومة بنمو صفري ومبستوى ثابت يف مِالك املوظفني. ومن البدَهي أنَّ هذا الوضع تسبَّب يف ضغوط 
نت، بفضل اختاذ مجلة من املبادرات اإلدارية  شديدة على اللجنة من جرَّاء القيود املالية واخلاصة باملوارد البشرية. ولكنها متكَّ
املتنوِّعة، من أن تبلغ مستوى عاليًا من التآزر والكفاءة. وجنحت اللجنة أيضًا يف بلوغ معيار قياسي رفيع يف ممارسة الشفافية 

واملساءلة والرقابة.

وإّنين أعتقد أنَّ هذه اإلجنازات متهِّد الطريق إلحراز تقدُّم متسارع يف الوفاء بالوالية املسنَدة إىل اللجنة وحتقيق األهداف املنشودة 
من املعاهدة.

تة ورؤساء اللجنة وأجهزهتا الفرعية تتصدَّر هذه الرسالة إشادةً بإجنازاتنا اجلماعية خالل  إنَّ صورة موظفي األمانة الفنية املؤقَّ
السنوات العشر املاضية.

تيبور توت  
األمني التنفيذي  

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة    
احلظر الشامل للتجارب النووية  

فيينا، شباط/فرباير 2011  
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المعاهــدة
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية )املعاهدة( هي معاهدة 

دولية حتظر التفجريات النووية يف مجيع البيئات. وتسعى املعاهدة، 
من خالل النص على فرض حظر شامل على التجارب النووية، 
إىل احلدِّ من تطوير األسلحة النووية ومن حتسني نوعيتها، وإىل 
وقف استحداث أنواع جديدة من األسلحة النووية. وهي بذلك 

ل تدبريًا فعَّااًل لنـزع السالح النووي وعدم انتشاره جبميع  تشكِّ
جوانبهما.

وقد اعتمدت اجلمعيُة العامُة لألمم املتحدة هذه املعاهدة، وُفتِح بابُ 
التوقيع عليها يف نيويورك يف 24 أيلول/سبتمرب 1996. ويف ذلك 

عت 71 دولًة على املعاهدة. وكانت فيجي أوَّل دولة تصدِّق  اليوم وقَّ
على املعاهدة، وذلك يف 10 تشرين األول/أكتوبر 1996.

ومبوجب شروط املعاهدة وأحكامها، ُتنشَأ منظمة معاهدة احلظر 
الشامل للتجارب النووية )املنظمة( يف فيينا، بالنمسا. والوالية 

املسنَدة إىل هذه املنظمة الدولية هي حتقيق هدف املعاهدة والغرض 
ق  منها، وضمان تنفيذ أحكامها، مبا فيها األحكام املتعلقة بالتحقُّ

الدويل من االمتثال للمعاهدة، وتوفري منتدى للتعاون والتشاور بني 
الدول األطراف.

اللجنة التحضيرية
متهيدًا لبدء نفاذ املعاهدة وإنشاء املنظمة املنشودة، أنشأت الدوُل 
املوقِّعُة اللجنَة التحضرييَة للمنظمة يف 19 تشرين الثاني/نوفمرب 

1996. وُأسنِدت إىل اللجنة مهمَّة التحضري لدخول املعاهدة حيِّز 
النفاذ؛ ومقرُّها يوجد يف مركز فيينا الدويل.

وتقوم اللجنة بنشاطني رئيسيني. األول هو اختاذ مجيع التحضريات 
ق من االمتثال للمعاهدة لدى  الالزمة لضمان تشغيل نظام التحقُّ

دخوهلا حيّز النفاذ. والثاني هو التشجيع على التوقيع على املعاهدة 
والتصديق عليها من أجل إمتام دخوهلا حيِّز النفاذ. ويبدأ نفاذ 

املعاهدة بعد 180 يومًا من التصديق عليها من جانب مجيع الدول 
الـ44 املدرجة يف مرفقها الثاني.

وتتكوَّن اللجنة التحضريية من هيئة عامة مسؤولة عن توجيه 
السياسات العامة، تضمُّ كل الدول املوقِّعة، وأمامة فنية مؤّقتة 

)األمانة( تساعد اللجنة على القيام بواجباهتا، فنّيًا وموضوعيًا على 
السواء، وتؤدِّي املهام الوظيفية اليت حتدِّدها هلا اللجنة. وقد بدأت 

األمانة عملها يف فيينا يف 17 آذار/مارس 1997، وهي متعدِّدة 
اجلنسيات يف تكوينها، حيث يُعيَّن موظفوها من الدول املوقِّعة على 

أوسع نطاق جغرايف ممكن.

وضع حدّ للتفجريات
          التجريبية النووية
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جنحت اللجنة التحضريية يف عام 2010 يف القيام باملزيد من 
اخلطوات اهلامة يف الوفاء بالوالية املسنَدة إليها، والرتويج للمعاهدة، 

ق تدرجييًا. وبناء نظام التحقُّ

ومع تنامي الدعم الدويل لبدء نفاذ املعاهدة، صدَّقت على املعاهدة 
ترينيداد وتوباغو ومجهورية أفريقيا الوسطى، فبلغ عدد التصديقات 

 153 تصديقًا. ومن ضمن الدول اليت صدَّقت على املعاهدة 
35 دولًة من الدول املذكورة يف املرفق 2 من املعاهدة والبالغ عددها 

44 دولًة، اليت يلزم تصديقها عليها لكي يبدأ نفاذها. كما إنَّ 
إندونيسيا والعراق وغواتيماال وبابوا غينيا اجلديدة وتايلند أعربت 

عن التزامها بالتصديق على املعاهدة. وحتى 31 كانون األول/
عت على معاهدة احلظر  ديسمرب 2010، بلغ عدد الدول اليت وقَّ

الشامل للتجارب النووية 182 دولًة.

ويف الوقت الذي تواصَل فيه تقديمُ الدعم يف الصيانة واملساعدات 
التقنية ملرافق نظام الرصد الدويل يف مجيع أحناء الكرة األرضية، فقد 

استمر أيضًا الزخم الساعي إىل استكمال شبكة مرافق هذا النظام 
يف عام 2010. وُأحرز تقدُّم حنو استكمال هذا النظام يف جماالت 

التكنولوجيات األربع )اخلاصة بالرصد السيزمي والصوتي املائي 
ودون السمعي ورصد النويدات املشعَّة(. وجرى تركيب جتهيزات 
أربع حمطات جديدة. ومن ثمَّ فإنه حبلول هناية عام 2010، متَّ 

إنشاء 272 مرفقًا من املرافق التابعة لنظام الرصد الدويل، مما ميثِّل 
نسبة قدرها 85 يف املائة من الشبكة برمّتها.

وباعتماد 10 حمطات يف عام 2010، فإنَّ جمموع عدد احملطات 
واملختربات املعتمَدة ضمن شبكة نظام الرصد الدويل، الذي كان 
صفرًا يف مرحلة سابقة يف عام 2000، وصل إىل 264 مرفقًا يف 

هناية عام 2010. وإضافة إىل ذلك، متَّ اعتماد النظم الثالثة األوىل 
لرصد الغازات اخلاملة يف عام 2010. وهذه الزيادة يف عدد املرافق 

املعتمَدة أصحبت مصدر حتسني ملدى مشول الشبكة وقدرهتا على 
التكيُّف مع ظروف األحداث.

تة للجنة أكرب عملية إصالح وإعادة بناء  وبدأت األمانة الفنية املؤقَّ
حملطات نظام الرصد الدويل حتى اآلن من حيث االستثمار املايل يف 

املوقع املشرتك اخلاص مبحطة الرصد الصوتي املائي  )HA3( وحمطة 
الرصد دون السمعي )IS14( يف جزر خوان فرينانديز )شيلي(، 

اللتني دمَّرهتما جزئيًا كارثة تسونامي يف عام 2010. وهذا املشروع 
الذي تبلغ قيمته عدَّة ماليني من الدوالرات، وينطوي على حتدِّيات 

تقنية ضخمة، من املعتزم أن يُستكمَل يف عام 2013.

ق  وُأدخلت تكنولوجيا الرصد دون السمعي، وهي تكنولوجيا حتقُّ
هامة لكشف التفجريات النووية يف الغالف اجلوي وحتديد مواضعها، 
يف نطاق العمليات يف مركز البيانات الدويل يف شباط/فرباير 2010.

وأثناء عام 2010، ُنقلت نظم إضافية لرصد الغازات اخلاملة 
إىل نطاق عمليات مركز البيانات الدويل. ويف هناية العام، كان 
ما جمموعه 27 نظامًا لرصد الغازات اخلاملة قد دخل يف مرحلة 

العمل املؤقَّت يف حمطات رصد النويدات املشعَّة التابعة لنظام 
الرصد الدويل. وبُذلت جهود أيضًا ملواصلة تعزيز القدرات على 
إجناز مناذج النتقال الغازات والنويدات يف الغالف اجلوي وذلك 
من أجل تقديم نواتج جيدة النوعية إىل الدول املوقِّعة. واآلن، 

جتري يوميًا العمليات احلسابية اخلاصة بتعّقب مصدر النويدات يف 
الغالف اجلوي يف كل حمطة من حمطات رصد النويدات املشعَّة 
التابعة لنظام الرصد الدويل، مع بيانات أرصاد جوية يف الوقت 

احلقيقي جيري احلصول عليها من املركز األوروبي لتنبّؤات الطقس 
املتوسطة األمد.

وُنشرت أدوات نظام فحص حالة صالحية املعدَّات للتشغيل 
الستخدامها يف مركز عمليات مركز البيانات الدويل. وإنَّ 

ملخص
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الرباجميات احلاسوبية هلذا النظام تسهِّل أداء املهام اخلاصة برصد 
وكشف احلوادث الطارئة واملشاكل الواقعة يف شبكة نظام الرصد 
الدويل )احملطات، ووصالت الربط يف مرفق االتصاالت العاملي، 

واخلواديم احلاسوبية، وقواعد البيانات، واملعدّات احلاسوبية، 
والرباجميات احلاسوبية، وغريها(. وجرى أيضًا حتويل وحتديث 

الرباجميات احلاسوبية التطبيقية اخلاصة مبركز البيانات الدويل لكي 
تعمل على نظام املصادر املفتوحة.

ويف عام 2009، كانت قد ُأعدَّت خطة عمل للتفتيش املوقعي، 
مستمدّة من نتائج استعراض ومتابعة الدروس املستفادة من التمرين 
امليداني املتكامل املضَطلع به يف عام 2008. ُثمَّ ُطوِّرت هذه اخلطة 
على حنو إضايف لتوفري إطار من أجل مواصلة تعزيز نظام التفتيش 

املوقعي بطريقة تنحو إىل القيام مبشاريع يف هذا الصدد.

وتتضمَّن خطة العمل مشاريع متنوِّعة يف جماالت رئيسية مخسة من 
جماالت التطوير، وهي التخطيط للسياسات العامة والعمليات، 

ودعم العمليات واللوجستيات، والتقنيات واملعدَّات، والتدريب، 
واإلجراءات والوثائق. وترمي هذه املشاريع إىل توجيه بناء القدرات 
العملياتية لنظام التفتيش املوقعي، واملساعدة يف إعداد وتنفيذ التمرين 

امليداني املتكامل التايل.

وقد تَواصَل أيضًا تطوير السياسات العامة واإلجراءات العملياتية 
اخلاصة بنظام التفتيش املوقعي، وحتققت إجنازات متقدِّمة يف عدَّة 

جوانب، منها تنفيذ عملية إقامة نظام متكامل لدعم التفتيش. 
ز على األعمال التحضريية للدورة الزمنية  وأما التدريب فقد ركَّ

 الثانية ألنشطة تدريب املفتِّشني البدالء، استنادًا إىل دراسة 
حتليلية شاملة لالحتياجات اخلاصة بالتدريب بعد االضطالع 
بالتمرين امليداني املتكامل يف عام 2008. ويف هذا السياق، 

ُعقدت سلسلة من االجتماعات املعنية بالتخطيط للتدريب ضمَّت 

لفيفًا من املعنيني من أصحاب املصلحة يف مضمار التدريب على 
املوقعي. التفتيش 

مت يف عام 2010  وكان من األحداث اهلامة الرئيسية اليت ُنظِّ
فيما يتصل بتطوير منهجية التفتيش املوقعي، التمرين املوجَّه رقم 

10، الذي خُصِّص للرصد البصري األرضي واالتصاالت اخلاصة 
بالتفتيش املوقعي، وُأجري يف منطقة البحر امليِّت يف األردن.

واستهلَّت اللجنة أيضًا مبادرةً جديدةً بشأن تطوير القدرات ترمي 
إىل بناء القدرة الالزمة يف الدول املوقِّعة لكي تتصدَّى بفعالية 
للتحدِّيات السياسية والقانونية والتقنية والعلمية اليت تواجهها 
ق اخلاص هبا. ويف إطار هذه املبادرة،  املعاهدة ونظام التحقُّ

باشرت اللجنة استحداث سلسلة من الدورات التدريبية التمهيدية 
ق  وكذلك املعزَّزة اليت ُتعنى مبختلف جوانب املعاهدة ونظام التحقُّ

اخلاص هبا.

وقد واصلت اللجنة تبسيط مسار أنشطتها وتعزيز روابط التآزر 
ومؤهَّالت الكفاءة. وعُنيت أيضًا جبوانب اإلدارة القائمة على حتقيق 

النتائج، واملساءلة، والرقابة.

 )HA3( وبغية متويل إعادة بناء حمطيت نظام الرصد الدويل
و)IS14(، وتنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية، يكون ممتثالً 

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، رصدت اللجنة اعتمادات 
قدرها 23.9 مليون دوالر أمريكي هلذه األغراض، ووافقت 

 أيضًا على استحداث 10 وظائف إضافية جديدة يف األمانة 
تة من أجل تعزيز قدرة األمانة على أداء املسؤوليات  الفنية املؤقَّ

املتزايدة.

وال ريب يف أنَّ هذه اإلجنازات من شأهنا أن تبشِّر بتوافر دعم أقوى 
ملا تضطلع به اللجنة من أعمال يف عام 2011.
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x■ نظام الرصد الدويل ■

اهليكل التنظيمي لألمانة الفنية املؤقتة
رب 2010(

)31 كانون األول/ديسم

األمني التنفيذي
ب 

مكت
األمني التنفيذي

شعبة الشؤون
اإلدارية

شعبة نظام 
الرصد الدويل

ب تنسيق
 مكت

املشاريع

شعبة مركز 
ت الدويل

البيانا
منّسق نظام 

الرصد الدويل

ت
قسم املشتريا

قسم دعم أمانة أجهزة 
ت 

تقرير السياسا

ت 
قسم بناء القدرا
ب

والتدري

ت املالية
قسم اخلدما

قسم العالقات اخلارجية 
والتعاون الدويل 

قسم دعم 
ت والنظم

الشبكا

ت 
قسم املعدا
والتنفيذ

قسم نظم 
املعاجلة اآللية

ت العامة
قسم اخلدما

ت
قسم اخلدما
القانونية

قسم دعم 
مرافق الرصد

قسم الوثائق

قسم الدعم اللوجسيت 
ت

ودعم العمليا
ت

قسم العمليا

قسم شؤون العاملني
قسم شؤون اإلعالم

قسم اهلندسة 
والتطوير

ب
قسم التدري

قسم الرصد 
ت

وحتليل البيانا

املراجعة الداخلية
ت

للحسابا
قسم التقييم

ش املوقعي
شعبة التفتي

ش
منّسق التفتي

املوقعي وختطيط 
ت 

السياسا
ت

والعمليا

شعبة الشؤون القانونية 
ت اخلارجية

والعالقا
كبري موظفي 

شؤون امليزانية 
والتخطيط

ت 
قسم تطبيقا
ت

الرباجميا
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1 ■ نظام الرصد الدويل ■

فترة من 
التقدم المتواصل

 في عام 2000، لم يكن قد 
 صدَّق على المعاهدة إاّل 
 51 دولًة فقط. واليوم 
بلغ عدد الدول ثالثة 

 أضعافه، وحازت المعاهدة 
153 تصديقًا و182 توقيعًا، 

مّما أوجد قاعدًة دوليًة 
صلبًة ال تلين في مواجهة 

النووية. التفجيرات 

153 من 195 
)78 يف املائة(

عدد التصديقات على 
املعاهدة يف هناية عام 2010

264 من 337 
)78 يف املائة(

 عدد احملطات املعتمَدة 
يف هناية عام 2010

1

مقدّمة
قت اللجنة إجنازات  منذ عام 2000، حقَّ

جديرة بالتنويه يف الوفاء بالوالية املسنَدة إليها 
ويف دفع مسار التقدُّم يف العمل بشأن املعاهدة 

ق اخلاص هبا. ونظام التحقُّ

ويف عام 2000، مل يكن قد صدَّق على 
املعاهدة إالَّ 51 دولًة فقط. واليوم بلغ عدد 
الدول ثالثة أضعافه، وحازت املعاهدة 153 

تصديقًا و182 توقيعًا.

وقد بلغ الدعم السياسي للمعاهدة ولعمل 
اللجنة مستوى غري مسبوق من قبُل. 

وهنالك اآلن اعرتاف يكاد يكون عامليًا بأنَّ 
املعاهدة أداة فعّالة لألمن اجلماعي وركن هام 
من أركان نظام عدم انتشار السالح النووي 

ونزع األسلحة النووية. ويُعنى اآلن عدد 
متزايد من الدول والسياسيني وممّثلي اجملتمع 

املدني بتوسيع انتشار احلملة الرامية إىل 
التصديق على املعاهدة من جانب الدول اليت 

مل تصدّق عليها بعد، ومن ضمنها الدول 
املذكورة يف املرفق 2.

و40 نظامًا لكشف الغازات اخلاملة، 
ليس هو عملية بناء حمطات فحسبُ؛ بل 
إنه ينطوي على اّتباع هنج كّلي يف إنشاء 

واستدامة منظومة معّقدة من النظم تتطّلب 
قدرًا كبريًا من االختبار والتقييم والصيانة 

والتحسني. ومنذ عام 2000، عُنيت 
اللجنة بزيادة دّقة تركيزها على األنشطة 

اهلندسية والتطويرية بغية زيادة قدرة 
املنظومة على الكشف، وضمان قوة أداء 
تكنولوجياهتا اخلاصة بالرصد. وعالوة 

على ذلك، جرت حماوالت ترمي إىل بلوغ 
مستويات أعلى يف توافر البيانات املتاحة.

 ومع أنَّ املعاهدة مل يبدأ نفاذها بعد، 
فإنَّ التصديق والتوقيع عليها من جانب 

مجاعة كبرية من الدول قد أرسى منذ اآلن 
قاعدة معيارية دولية راسخة بشأن منع 

النووية. التفجريات 

 دفع مسار التقدّم 
يف إجناز نظام التحّقق

ق من  التقدّم احملرَز يف تطوير نظام التحقُّ
االمتثال للمعاهدة جدير باإلعجاب.

وقد تصاعد إمجايل عدد احملطات واملختربات 
املعتمَدة يف إطار نظام الرصد الدويل من 

الصفر يف مطلع عام 2000 إىل  264 مرفقًا 
يف هناية عام 2010. ومن شأن هذه الزيادة 

السريعة يف عدد املرافق املنشأة واملعتمَدة حتسني 
نطاق مشول الشبكة ومرونتها إىل حد بعيد.

وأظهرت التجربُة النووية اليت أعلنت 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن القيام 

هبا يف تشرين األول/أكتوبر 2006 أمهيَة 
رصد الغازات اخلاملة بالنسبة لنظام التحّقق. 

ومنذ ذلك احلني، أخذ يزداد الرتكيز على 
هذه التكنولوجيا. وقد بلغ عدد نظم رصد 

الغازات اخلاملة اليت ُأنشئت يف هناية عام 
2010 يف حمطات رصد النويدات املشعَّة 

التابعة لنظام الرصد الدويل 27 نظامًا. ويف 
عام 2010، اعُتمدت نظم رصد الغازات 
اخلاملة الثالثة األوىل )من أصل 40 نظامًا 

تتوّخاها املعاهدة(. وهذا معَلم بارز رئيسي 
يدّل بوضوح على بلوغ نظم رصد الغازات 
اخلاملة مرحلة النضج بفضل التجربة الدولية 

اخلاصة بالغازات اخلاملة.

لكنّ إنشاء منظومة الرصد اخلاصة 
باملعاهدة، والذي يتكوّن من 337 مرفقًا 
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■ نظام الرصد الدويل ■2

 إنَّ التقّدم المّطرد في إقامة 
نظام التحقق والخبرة 

العملياتية الراسخة يوفِّران 
للدول الموقِّعة فيضًا من 

البيانات ونواتج البيانات 
الموثوقة والمستمرة في 

 الوقت الحقيقي أو ما يقرب 
من الوقت الحقيقي.

ارتفع إجمالي عدد المحطات 
والمختبرات المعتَمدة في 

 إطار نظام الرصد الدولي من 
 الصفر في مطلع عام 2000 
 إلى 264 مرفقًا في نهاية 

كانون األول/ديسمبر 2010.

■ فرتة من التقدم املتواصل ■2

وإذ تشارف اآلن مرحلة إقامة نظام الرصد 
الدويل واعتماد مرافقه على االنتهاء، تزداد 
أيضًا أمهية استعراض عملية تشغيل املرافق 
ودعمها وحتسني هذه العملية. وال بدّ من 

العمل على استدامة دورة عمر هذه املرافق 
بغية احلفاظ على استثمارنا يف النظام. وقد 
ازدادت مبرور الزمن اخلربة يف تشغيل هذه 

النظم. وساعد ذلك على تطوير بنية تنظيمية 
الستدامة نظام الرصد الدويل من أجل القيام 
بقدر أوفر من الصيانة الوقائية والتصحيحية 
الفعّالة وإعادة التجهيز الرأمسايل ملكوّنات 

مرافق النظام والنهوض باالسرتاتيجيات 
اللوجستية. وقد دأبت اللجنة، على مرّ 
السنني، على إعداد وثائق خاصة بكل 

حمطة، وكذلك على االضطالع بأنشطة بناء 
القدرات وبرامج التدريب، وذلك لتعزيز 
لي احملطات باعتبارهم ميّثلون  مقدرة مشغِّ

الكيان الذي هو أوثق صلة باملرفق. ونتيجة 
لذلك، حدث حتسّن مستمر يف توافر البيانات 

فبلغ 85 يف املائة يف عام 2010.

وقد عكفت اللجنة طيلة السنوات القليلة 
املاضية، على وضع وتنفيذ نظام إلدارة 
النوعية؛ وهو يشتمل على وضع سياسة 

عامة للنوعية ودليل بشأن النوعية إىل جانب 
برنامج لضمان اجلودة ومراقبتها لصاحل 

شبكة نظام الرصد الدويل. وحيرص هذا 
ق من مطابقة عمل  الربنامج على التحقُّ

احملطات حلدود التجاوز التشغيلية املسموح 
هبا، ويرسم اإلجراءات الوقائية لتجنّب عدم 

املطابقة، ويستهّل اإلجراءات التصحيحية 
يف احلاالت اليت يكتشف فيها عدم التطابق. 

واخُتزلت املواعيد الزمنية إلصدار النشرات 
املؤمتتة لألشكال املوجية حبيث توافق املواعيد 
املتوخّاة عند بدء نفاذ املعاهدة. وهذا يتطّلب 

بدهيًا توّفر احملّللني املهرة ومعاجلة مؤمتتة 
للبيانات ذات نوعية عالية. وسعيًا إىل توفري 

جمموعة كافية من احملّللني، استثمرت األمانة 
الفنية املؤّقتة اعتمادات يف وضع إجراءات 

تدريبية وعقد دورات دراسية منتظمة. 
وفضالً عن ذلك، استخدمت أدوات حتليل 

وجيري حاليًا اختبار إجراءات معايرة احملطات 
والشبكات ورصد نوعية البيانات وتقييمها، 
وكذلك عمليات إجرائية وأدوات لرصد أداء 
الشبكة وحتسينه باستمرار. وتشمل براجمية 
الرصد أدوات فحص حالة سالمة املعدّات 

إلتاحة إمكانية حتديد مَواطن اخللل واملشاكل 
بدّقة إلصالحها.

وإىل جانب استمرار توسّع حمطات نظام 
الرصد الدويل، زادت أنشطة مركز البيانات 

الدويل وخدماته زيادة كبرية. فقد شهد 
حجم البيانات ونواتج البيانات منوًا هائالً؛ 

وارتفع املتوسط اليومي لعدد األحداث 
املدرجة يف "نشرة األحداث املنّقحة" من 50 

يف عام 2000 إىل أكثر من 100 يف عام 
2010. وبفضل التوسّع اإلضايف يف شبكة 

الرصد السيزمي وختفيض عتبة الكشف على 
الصعيد العاملي فإنَّ هذا العدد سوف يستمر 

يف االزدياد.

جديدة لتجويد نوعية النشرات النهائية 
وتوسيع نطاق مشوهلا.

كما إنَّ عملية املعاجلة املؤمتتة والتفاعلية 
للبيانات دون السمعية، بعد أن بلغت 
 املستوى املنشود من القدرة والنضوج، 

عادت اآلن من جديد لتندرج ضمن 
العمليات الروتينية يف مركز البيانات الدويل. 

كما أن شبكة الرصد الصوتي املائي أخذت 
تتجاوز اآلن مستوى األداء املرتقب منها، 
كما يتبيّن من مقدرهتا على حتديد مواقع 

أحداث عرضية لتفجريات يف املاء ال تتجاوز 
 قدرهتا عشرات الكيلوغرامات من مادة 

.)TNT(  تي إن تي

وقد ُأحرز تقدم كبري أيضًا يف حتسني النوعية 
اإلمجالية لتحليل جسيمات النويدات 

املشعَّة. وُأدرجت بيانات الغازات اخلاملة 
أيضًا ضمن عمليات املعاجلة يف مركز 

البيانات الدويل، مما أفضى إىل إجناز أساسي 
متثَّل يف اعتماد أول نظام للغازات اخلاملة يف 

نظام الرصد الدويل يف 19 آب/أغسطس 
2010. ومن شأن إضافة هذه النظم أن 

تعزّز قدرة نظام الرصد الدويل وأن تكون 
 عامالً حامسًا يف املضي ُقدمًا يف إنشاء 

نظام التحّقق.

وقد قطعت اللجنة شوطًا ال بأس به يف 
جمال منذجة االنتقال يف الغالف اجلوي. 
وُتستخدم هذه النمذجة يف عملية التعّقب 
الرجعي للمواد املشعَّة املتناثرة، وكذلك 

ُأدجمت يف عمليات مركز البيانات الدويل 
أحدث منجزات التقدّم يف جمال رصد 

االنتقال يف الغالف اجلوي وأمشل مصادر 
بيانات األرصاد اجلوية.

وقد جرى يف السنوات األخرية جتديد البنية 
األساسية احلاسوبية بأكملها لدى اللجنة. 
وسهّل ذلك ترحيل مجيع التطبيقات ذات 

ق إىل بيئة املصادر  الصلة بعملية التحقُّ
املفتوحة. وتوخّيًا الستيعاب الكمّ املتزايد من 
ق، من املزمع التماس احلصول  بيانات التحقُّ
على نظام ختزين ضخم جديد وعلى شبكة 
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لقد أّدى التقّدم المّطرد في 
إقامة نظام التفتيش الموقعي 
إلى إجراء أول تمرين ميداني 
متكامل معّقد في عام 2008.

3 ■ فرتة من التقدم املتواصل ■

مساحات ختزين متعدّدة املستويات. ووسّعت 
أيضًا القدرة الساتلية الستيعاب الطلب 
املتزايد على بيانات نظام الرصد الدويل 

ونواتج مركز البيانات الدويل.

وباختصار، فإنَّ التقدم املطرد يف إقامة 
ق واخلربة العملياتية الراسخة  منظومة التحقُّ

يوّفر للدول املوقِّعة فيضًا من البيانات ونواتج 
البيانات املوثوقة واملستمرة يف الوقت احلقيقي 
أو ما يقرب من الوقت احلقيقي. وكان أداء 

ق التابع للجنة أثناء التجربتني  نظام التحقُّ
النوويتني اللتني أعلنت عنهما مجهورية 

كوريا الشعبية الدميقراطية يف عامي 2006 
و2009 مثااًل واضحًا على هذه املوثوقية. 
فقد وّفر هذا النظام، مبا يّتسم به أداؤه من 

حسن التوقيت والتكامل والتماس، مستوى 
عاليًا من االطمئنان بشأن قدراته.

لقد كان التقدّم احملرز يف نظام التفتيش 
املوقعي مّطردًا. واهلدف االسرتاتيجي املنشود 

لدى اللجنة هو أن يكون هذا النظام جاهزا 
للعمل عند بدء نفاذ املعاهدة. ولبلوغ هذه 
الغاية، وُضعت املنهجية والسياسات العامة 
الضرورية لنظام التفتيش املوقعي. ويف عام 

2002، ُأجريت جتربة ميدانية يف كازاخستان 
الختبار إجراءات ودينامية عملية التفتيش يف 
إطار نظام التفتيش املوقعي. وُأجريت متارين 

موجّهة أيضًا الختبار اإلجراءات واملعدّات 
لرصد النويدات املشعَّة ومناذج املعاينة البيئية 

 وكذلك اختبار العمليات. وقد ساعدت 
هذه التمارين أيضًا يف العمل على تسجيل 

اهلزّات الالحقة ونشر املعدّات وعلى 
استخدام املعدّات املنشورة أثناء فرتة مواصلة 

عملية التفتيش.

وبلغت هذه األنشطة أوجها يف التمرين 
امليداني املتكامل الواسع النطاق واملعّقد 

الذي جرى يف كازاخستان يف أيلول/سبتمرب 
2008. وقد اشتمل هذا التمرين على أكثر 

من مائيت مشارك، عملوا ملدّة شهر يف منطقة 
نائية جدًا، واستخدموا أكثر من مخسني 

طنًا من املعدّات. وقد أسهم التمرين 
إسهامًا كبريًا يف مواصلة تطوير نظام التفتيش 

وسامهت حلقات عمل التفتيش املوقعي 
مسامهًة قيّمًة يف بناء نظام التفتيش املوقعي. 
وتناولت عالوة على ذلك مواضيع أساسية 

مشلت وضع تقنيات ومعدّات النظام 
وتطبيقاته املعيّنة وحصيلة املالحظات على 

التمرين امليداني املتكامل ومشروع دليل 
تشغيل النظام.

ولقد طوِّر مفهوم تدريب مفّتشي النظام؛ 
مما أسهم بدوره يف تنظيم دورة تدريبية 
للمفّتشني البدالء. ويشمل ذلك وضع 

منهاج ملقرّرات الدورات، وحتديد أماكن 
التدريب، ومنائط التعّلم اإللكرتوني املعدّة 

للتدريب عن بُعد يف املناطق النائية من أجل 
تسهيل كفاءة األنشطة التدريبية. وشاركت 
اجملموعة األوىل من اخلرباء يف دورة تدريبية 
خمتصرة، إلعداد قائمة باملفّتشني البدالء يف 
املستقبل. والدورة التدريبية الثانية مستمرة. 

وجرى، مبوازاة ذلك، توسيع نطاق التدريب 
ليكون يف متناول الدول املوقِّعة يف شكل 
دورات إقليمية لتعريف اخلرباء من الدول 
املوقِّعة بالنظام، ودورات لتعريف أعضاء 

البعثات الدائمة هنا يف فيينا بالنظام املذكور. 
وقد حضر هذه الدورات حتى اآلن أكثر من 

ستمائة مشارك.

وقد اّتبعت األمانة الفنية املؤّقتة هنجًا خاصًا 
هبندسة النظم إلجياد حّل لتصميم أداة دعم 
للتفتيش املوقعي ذات قابلية عالية للتكيّف 

والتوسّع وقادرة على إدماج النظم املوجودة 

املوقعي، حيث كان مبثابة أساس إلعداد 
خطة العمل وكذلك فرصة لصقل السياسات 

العامة واإلجراءات ومواصفات املنهجية 
واملعدّات اخلاصة هبذا النظام.

حاليًا، وتتيح يف الوقت نفسه القيام بعمليات 
التكيّف من دون أن يكون هلا سوى تأثري 

ضئيل إىل أدنى حدّ على العمليات احلامسة 
األمهية يف املستقبل. واحلل املقرتح يتوخّى 

تصميم نظام متكامل لدعم التفتيش، يكون 
قادرًا على تزويد نظام التحقيق اخلاص 

بالتفتيش املوقعي بالعاملني واملعدّات واللوازم 
على النحو املناسب ويف الوقت املناسب 

والكميات املناسبة. وسوف جتمع احلصيلة 
املتوّقعة بني الكفاءات واملنافع اليت يشتمل 

عليها نظام مِرن ونّقال يتميّز بالدّقة يف إيصال 
الدعم إىل املوقع الذي حيتاج إليه. وهذا 
النظام املتكامل مصمَّم ليكون بؤرة إدماج 
للمعلومات واللوجستيات وتكنولوجيات 

دعم العمليات من أجل توفري استجابة 
سريعة وتقديم جمموعات متكاملة من 

االستجابات وعوامل االستدامة املصمَّمة 
حبسب احلاالت املختلفة على حنو مباشر 

وباملستوى الالزم.

التقدّم بالعلم والتكنولوجيا
ق املتقدّم وجود روابط  يتطّلب نظام التحقُّ

وثيقة بالعلم والتكنولوجيا. ذلك أنَّ مقدرة 
النظام على كشف أيِّ اختبار نووي وحتديد 

موضعه ومعرفة هويته إمنا تعتمد على مواكبة 
منجزات التقدّم يف العلم والتكنولوجيا. 

وهلذا فإنَّ اللجنة منذ إنشائها سعت دائمًا إىل 
تكثيف التفاعل مع اجملتمع العلمي وصوغ 

عالقة شراكة اسرتاتيجية فعّالة معه.

وقد استهّلت املبادرة اهلامة األوىل يف بناء 
عالقة تعاون وثيقة يف عام 2006، عندما 
مت ندوة علمية عنواهنا "معاهدة احلظر  ُنظِّ

الشامل للتجارب النووية: روابط التآزر مع 
العلم، الفرتة 1996-2006 وما بعدها". 

وعُقدت الندوة مبناسبة الذكرى العاشرة 
إلبرام املعاهدة. وقد مجعت أكثر من 

ثالئمائة مشارك، منهم شخصيات بارزة 
يف ميدان منع انتشار األسلحة النووية ونزع 

السالح وعلماء من جامعات ومؤسسات 
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علمية مرموقة على الصعيد الدويل، وكذلك 
ممّثلون للدول املوقِّعة.

وبغية تعزيز روابط التآزر مع األوساط 
العلمية واالرتقاء بالتعاون، قامت اللجنة 
مببادرة أخرى يف حزيران/يونيه 2009. 

وكان مؤمتر الدراسات العلمية الدولية معَلمًا 
بارزًا يف اجلهود الرامية إىل إشراك اجملتمع 

ق من  العلمي العاملي يف دعم أهداف التحقُّ
االمتثال للمعاهدة. وقد جنح املؤمتر يف 

اجتذاب الكثري من املشاركني؛ إذ حضره 
وأسهم يف أعماله زهاء ستمائة شخص من 
حنو مائة بلد، منهم قرابة مخسمائة عامل.

اإلدارة والرقابة
منذ عام 2002، ظّلت اللجنة تعمل، يف 

نطاق ميزانية ذات منو حقيقي صفري، وبقي 
مستوى مالك موظفيها على حاله منذ عام 
2003. وكانت معاجلة الزيادة اهلائلة يف 

عبء العمل مع ثبات مستوى املوارد حتدّيًا 
خطريًا. ومبوازاة ذلك، نّفذت سياسة عامة 
بشأن حتديد مدّة البقاء يف الوظيفة، مما أدّى 

حبلول هناية عام 2009 إىل مناوبة كل 

موظفي الفئة الفنية العاملني يف األمانة منذ 
هناية عام 1997. وخالل الفرتة نفسها، 
كان ال بدّ من التصدّي للتحدّيات املالية 

الداخلية واخلارجية، وقد جنح العمُل على 
احلدّ من آثارها. ورغم الصعاب، جنحت 
اللجنة يف حتويل التحدّي إىل فرصة باختاذ 

خمتلف التدابري لتحقيق القدر األقصى 
من الوفورات يف املوارد واملكاسب املتأّتية 

بفضل تعزيز الكفاءة. وقد أعادت النظر يف 
سياساهتا العامة وأعادت حتديد أولوياهتا 
وعزّزت جوانب التآزر الداخلية، وقامت 
بتحسني إدارة املوارد البشرية املتاحة. كما 

بدأت ترشيد عمليات االشرتاء وكذلك 
أنشطة التوعية اليت نقوم هبا، وخّفضت 

من تكاليف السفر واملنشورات. ويف 
الوقت ذاته، عمدت إىل استخدام أدوات 

جديدة ومبتكرة لإلدارة، مثل اإلدارة 
القائمة على النتائج وإدارة املشاريع وإدارة 
النوعية، حرصًا على تعزيز جوانب التآزر 

واالستخدام األمثل للموارد.

وعملت اللجنة جاهدةً، على مرّ السنني، 
على تعزيز الرقابة والشفافية واملساءلة. فقد 
أصبح اآلن يف متناول الدول املوقِّعة وسائل 
عديدة متّكنها من أن تستعرض وترصد أداء 

اللجنة ومن أن تشارك مشاركًة فعّالًة يف 
عملية التخطيط. وتشمل هذه الوسائل، 
باختصار، مقرتحات الربنامج وامليزانية، 

والتقارير الشاملة ألداء الربنامج وامليزانية، 
واخلطة املتوسطة األجل، والتقرير السنوي 
املفصل عن إدارة املوارد البشرية، والتقرير 

السنوي للمراجعة الداخلية للحسابات.

وأصبح مبقدور الدول املوقِّعة االطالع 
باستمرار باالتصال احلاسوبي املباشر على 

املعلومات اليت تتناول 10 مؤشّرات رئيسية 
من مؤشّرات األداء تتصل باألهداف 

االسرتاتيجية املرسومة للجنة، وذلك من 
 خالل منصّة حاسوبية تعرض أداء عمل 

ق يف الوقت احلقيقي تقريبًا. كما  نظام التحقُّ
ميكنها أن تتلّقى أيضًا معلومات عن أكثر 

من 50 من البارامرتات )األقيسة املعياريّة( 
املتصلة باألداء من خالل تقارير األداء 

الشهرية اليت تصدرها.

وقد مّكنت كلُّ هذه األدوات اللجنَة من 
إقامة حوار اسرتاتيجي مع الدول املوقِّعة 

بشأن أداء اللجنة واالجتاه الذي سوف تسري 
فيه يف املستقبل.
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نظام الرصد الدويل

نظام الرصد الدويل هو شبكة عاملية من أجهزة االستشعار املخصّصة للكشف 
يتكوّن  وسوف  عليها.  اإلثباتية  األدلَّة  وتوفري  احملتملة  النووية  التفجريات  عن 
هذا النظام لدى اكتماله من 321 حمطة رصد و16 خمترباً للنويدات املشعَّة، 
عة يف مجيع أحناء العامل يف مواضع حدَّدهتا املعاهدة. ويقع العديد من هذه  موزَّ
إليها، ممّا يطرح حتدِّيات هندسية  الوصول  نائية يصعب  مناطق  املرافق يف 

ولوجستية كربى.

والصوتي  السيزمي  الرصد  تكنولوجيات  الدويل  الرصد  نظامُ  ويَستخدِم 
املائي ودون السمعي )’الشكل املوجي‘( لكشف الطاقة املنبعثة من أيِّ انفجار 
أو من أيِّ حدَث يقع طبيعياً يف بيئات يف باطن األرض أو حتت سطح املاء أو 

يف الغالف اجلوي.

ويَستخدِم رصد النويدات املشعَّة العيِّنات اهلوائية جلمع املواد اجلسيمية من 
النواتج  على  أدلَّة  على  احلصول  أجل  من  العيِّنات  تُحلَّل  ثم  اجلوي.  الغالف 
الفيزيائية الناشئة عن تفجري نووي واحملمولة عرب الغالف اجلوي. وميكن أن 
سجَّلت  الذي  احلدَث  كان  إذا  ما  املشعَّة  النويدات  من  احملتوى  حتليُل  د  يؤكِّ
وقوعَه تكنولوجياتُ الرصد األخرى تفجرياً نووياً بالفعل. وجيري تعزيز قدرات 
الرصد يف بعض احملطات بإضافة نظم لكشف األشكال اإلشعاعية من الغازات 

اخلاملة اليت تنتج من التفاعالت النووية.

أبرز األنشطة يف عام 2010

احلصول على دعم سياسي من عدّة 
بلدان لرتكيب مرافق تابعة لنظام 

الرصد الدويل حيث تعّذر ذلك على 
اللجنة يف السنوات السابقة

ازدياد توافر البيانات يف حمطات نظام 
الرصد الدويل املعتَمدة

اعتماد أول نظام لرصد الغازات 
اخلاملة تابع لنظام الرصد الدويل
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إنشاء نظام الرصد الدويل

حُوفظ يف عام 2010 على الزخم الرامي إىل 
استكمال شبكة نظام الرصد الدويل. وقد 

ُأحرز تقدّم صوب استكمال إنشاء هذا النظام 
يف اجملاالت التكنولوجية األربعة اخلاصة 
به كّلها )تكنولوجيات الرصد السيزمي 
والصوتي املائي ودون السمعي ورصد 

بت جتهيزات أربع  النويدات املشعَّة(. ورُكِّ
حمطات. وبذلك يكون قد مّت، حبلول هناية 
عام 2010، تركيب جتهيزات 272 حمطًة 
من احملطات التابعة لنظام الرصد الدويل، 
مما ميّثل ما نسبته 85 يف املائة من الشبكة 

بأمجعها. وإضافًة إىل ذلك، تلّقت األمانة 
الفنية املؤّقتة دعمًا سياسيًا من عدّة بلدان 
تستضيف مرافق تابعة هلذا النظام، حيث 

مل تكن األمانة قادرة على مباشرة العمل يف 
السنوات السابقة، مما يقرّب األفق املنظور يف 

استكمال شبكة نظام الرصد الدويل.

وباعتماد 10 حمطات يف عام 2010 
التقنية  املقتضيات  بكل  تفي  باعتبارها 

التحضريية،  اللجنة  تشرتطها  اليت  الصارمة 
وصل إمجايل عدد حمطات وخمتربات 

نظام الرصد الدويل املعتمَدة، والذي كان 
صفرًا يف عام 2000، إىل 264 مرفقًا يف 

هناية هذا العام. وهذه الزيادة يف عدد 
لتحسني  أصبحت مصدرًا  املعتمَدة  احملطات 
مدى مشول الشبكة وقدرهتا املرنة. وقد 
تطوّر أيضًا تصميم احملطات، وخباصة يف 
السمعي،  الرصد دون  تكنولوجيا  جمال 
مما أدّى إىل ارتفاع مستوى قدرهتا على 

الكشف.

وحسبما تبيّن بوضوح يف تشرين األول/
أكتوبر 2006، حني حدثت التجربة النووية 
اليت أعلنت عن القيام هبا مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية، يؤدّي رصد الغازات 

اخلاملة املنبعثة من النويدات املشعَّة دورًا 
ق من االمتثال  أساسيًا جدًا يف نظام التحقُّ
ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 

ولذلك فقد استمر الرتكيز على هذه 
التكنولوجيا يف عام 2010، برتكيب ثالثة 

نظم إضافية خاصة برصد الغازات اخلاملة، 
وبذا بلغ عدد نظم رصد الغازات اخلاملة 

بة يف حمطات نظام الرصد الدويل  املركَّ
27 نظامًا )أي ما نسبته 68 يف املائة من 
جمموعها(. وعالوة على ذلك، بلغت 

اللجنة معَلمًا بارزًا هامًا يف 19 آب/أغسطس 
2010 باعتماد نظامها األول اخلاص بكشف 

الغازات اخلاملة يف حمطة رصد النويدات 
املشعَّة  )RN75( )تشاركوتسفيل، فريجينيا، 

الواليات املتحدة األمريكية(. ثم أعقبه 
اعتماد نظامني إضافيني خاصني بكشف 

 )RN11( الغازات اخلاملة يف احملطتني 

إنشاء احملطات وتركيبها 
واعتمادها

إنشاء احملطة هو مصطلح عام يشري إىل 
األولية  مراحلها  من  ب��دءاً  احملطة  بناء 
احملطة  تركيب  ويشري  إكماهلا.  وحتى 
هبا  املضطلع  األعمال  مجيع  إىل  منطياً 
إلرس��ال  ج��اه��زة  احملطة  تصبح  أن  إىل 
ال��دويل.  البيانات  مركز  إىل  البيانات 
إعداد  املثال،  سبيل  على  ذل��ك،  ويشمل 
امل��وق��ع وت��ش��ي��ي��د اإلن���ش���اءات وت��رك��ي��ب 
عندما  االعتماد  احملطة  وتنال  املعدّات. 
تفي جبميع املواصفات التقنية، مبا فيها 
عرب  وإرساهلا  البيانات  توثيق  متطلّبات 
وصلة مرفق االتصاالت العاملي إىل مركز 
ذلك  وعند  فيينا.  يف  ال��دويل  البيانات 
تُعترب احملطة وحدةً جاهزة للعمل ضمن 

نظام الرصد الدويل.
املختربات املعتمَدة عدد املختربات اإلمجايل   

10  16  

العقد قيد     مل يبدأ حمطات اكتمل تركيبها     قيد  نوع حمطة نظام 
التفاوض     التشييد معَتمدة    غري معتمَدة   التشييد  الرصد الدويل 

3 صفر    1  4  42 سيزمية رئيسية 
5  1  5  10  99 سيزمية مساعدة 

صفر صفر  صفر   1  10 صوتية مائية 
11  1  5 صفر   43 دون مسعية 
5  5  7  3  60 لرصد النويدات املشعة 

24  7  18  18  254 اجملموع 

اجلدول 1- حالة برنامج تركيب احملطات واعتمادها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2010(

اجلدول 3- حالة اعتمادات خمتربات النويدات املشعّة 
)31 كانون األول/ديسمرب 2010(

النظم املعتمَدة النظم اليت مت تركيبها  العدد اإلمجايل لنظم رصد الغازات اخلاملة   

3  27  40  

اجلدول 2- حالة تركيب جتهيزات نظام رصد الغازات اخلاملة 
)31 كانون األول/ديسمرب 2010(
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 )RN68(و )ريو دي جانريو، الربازيل(
)تريستان دا كوهنا، اململكة املتحدة(. وإنَّ 
إضافة هذه النظم اخلاصة بالغازات اخلاملة 
تعزّز على حنو ملحوظ قدرة نظام الرصد 

الدويل ومتّثل استمرارًا للنهج املتقدم املّتبع يف 
ق. إنشاء نظام التحقُّ

وهذه اإلجنازات على مسار التقدّم ال تقتصر 
على حتقيق زيادات يف البيانات املتاحة؛ بل 
إهنا تشمل تطبيق تكنولوجيا الرصد تطبيقًا 

فعّااًل يف مجيع أحناء العامل. كما إهنا تشمل 
لي حمطات  إعداد حمّللي بيانات ومشغِّ

أفضل أداءً وأكثر خربةً.

 االتفاقات اخلاصة 
مبرافق الرصد

بغية القيام باملهام الوظيفية اخلاصة بإنشاء 
واستدامة مرافق نظام الرصد الدويل 

بكفاءة وفعالية، حتتاج اللجنة إىل إعفاء 
من الضرائب والرسوم اجلمركية والقيود 
املفروضة. وتبعًا لذلك، فإنَّ اتفاقات أو 
ترتيبات املرافق تنصّ )مع إجراء تغيريات 
حيثما يكون مناسبًا( على تطبيق االتفاقية 

اخلاصة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناهتا 
على أنشطة اللجنة، و/أو تنصّ صراحًة 

على هذه االمتيازات واحلصانات. ويف 
املمارسة العملية، قد يقتضي هذا ضمنًا أن 

تعتمد الدولة املضيفة التدابري الوطنية الالزمة 
يف هذا اخلصوص.

واللجنة مكّلفة مبهمة وضع إجراءات ُتتَّبع 
وأساس رمسي يُستنَد إليه يف تشغيل نظام 
الرصد الدويل يف مرحلة مؤّقتة، يتضمن 

اتفاقات أو ترتيبات مع الدول اليت تستضيف 
مرافق تابعة هلذا النظام بشأن تنظيم األنشطة 

اخلاصة بعمليات مسح املواقع وتركيب 
جتهيزات املرافق أو حتسينها واعتمادها، 

وكذلك األنشطة الالحقة لالعتماد. وقد 
شدّدت اللجنة على أمهية إبرام االتفاقات 
والرتتيبات اخلاصة باملرافق، فاعتمدت يف 

عام 2000 مقررا يدعو الدول املضيفة إىل 
التفاوض على هذه االتفاقات أو الرتتيبات 
وإبرامها، باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. 

وتستند هذه االتفاقات والرتتيبات إىل 
النموذج الذي اعتمدته اللجنة من قبُل يف 

دورهتا السادسة يف عام 1998.

ومن ضمن الدول املستضيفة مرافق نظام 
الرصد الدويل البالغ عددها 89 دولًة، 

وّقعت 39 دولًة على اتفاقات أو ترتيبات 
مع اللجنة، وأصبح 33 اتفاقًا وترتيبًا منها 

سارية املفعول. ويف هناية عام 2010، 
كانت اللجنة جتري مفاوضات مع 21 دولًة 

من 51 دولًة تستضيف مثل هذه املرافق 
ولكن ما زال يُنتظر منها أن تربم اتفاقات أو 

ترتيبات املرافق. وقد أخذت الدول تبدي 
اهتمامًا متزايدًا هبذا املوضوع، ويُؤمَل اختتام 

املفاوضات اجلارية يف املستقبل القريب، 
وكذلك استهالل مفاوضات أخرى قريبًا.

ويف عام 2010، اكتسبت أمهية إنشاء 
اتفاقات وترتيبات بشأن املرافق ومن ثمَّ تنفيذها 
على الصعيد الوطين رؤيًة سياسيًة بارزةً حيث 

إنه بات ظاهرًا أنَّ عدم وجود هذه اآلليات 
القانونية يسبِّب تكبّد تكاليف ضخمة وحاالت 
تأخّر شديدة يف استدامة املرافق املعتمَدة اخلاصة 

بنظام الرصد الدويل، مّما يؤّثر سلبيًا يف توافر 
ق. وقد طلبت  البيانات اليت يتيحها نظام التحقُّ

7 ■ نظام الرصد الدويل ■

الصورة العليا: حمطة رصد النويدات املشعة RN68 يف جزيرة تريستان داكوهنا )اململكة املتحدة( جنوب املحيط 
األطلسي، اليت اعُتمد نظامها اخلاص بالغازات اخلاملة يف كانون األول/ديسمرب 2010. الصورة السفلى: حمطة 
رصد النويدات املشعة RN75 يف تشارلوتسفيل، بوالية فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، اليت كان نظامها 

اخلاص بالغازات اخلاملة أول نظام يعتمد يف إطار نظام الرصد الدويل.
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اللجنة وهيئاهتا الفرعية إىل األمانة الفنية املؤّقتة 
أن تواصل تقديم تقاريرها عن هذه املسائل 
يف عام 2011، كما ُطلب إىل البلدان اليت 
تستضيف مرافق تابعة هلذا النظام أن تسعى 

حثيثًا إىل تسوية هذه القضية.

ما بعد اعتماد املرافق

وعقودُ األنشطة الالحقة لالعتماد هي 
العقود الثابتة التكلفة اليت ُتربم بني األمانة 

لي احملطات. وهذه  الفنية املؤّقتة ومشغِّ
العقود تشمل عمليات احملطات وبعض 

أنشطة الصيانة الوقائية. ويف عام 2010 
بلغ جمموع نفقات األنشطة الالحقة 

لالعتماد 000 800 15 دوالر أمريكي، 
موّزعة على 138 مرفقًا تشمل 10 

خمتربات معتمدة للنويدات املشعَّة ونظام 
واحد لرصد الغازات اخلاملة. ومشلت 

االتفاقات التعاقدية ألنشطة الحقة لالعتماد 
5 حمطات جديدة ونظامًا واحدًا لرصد 

الغازات اخلاملة.

استدامة مرافق الرصد

■ نظام الرصد الدويل ■8

حمطة رصد النويدات املشعة RN58 يف أوسورييسك، االحتاد الروسي، اليت اعتمدت 
يف حزيران/يونيه 2010: تغيري املرّشح يف املعاين اهلوائي )جهاز مجع العيِّنات من اهلواء(.

حمطة رصد النويدات املشعة RN58: نزع املرّشح من املعاين اهلوائي قبل ضغطه.

نظام ساونا )SAUNA( لقياس الغازات اخلاملة يف حمطة رصد النويدات املشعة 
RN68، تريستان دا كوهنا )اململكة املتحدة(.

املحطة السيزمية األولية PS44 يف أليبيك، تركمانستان، اليت اعُتمدت يف 
شباط/فرباير 2010.

عقب اعتماد حمطة ما وإدماجها يف نظام 
الالحقة  املرحلُة  ترّكز  ال���دويل،  الرصد 
يف  احملطة،  تشغيل  مراحل  من  لالعتماد 
إىل  البيانات  تقديم  على  املطاف،  هناية 

الدويل. البيانات  مركز 

 337 قوامه  عاملي،  رصد  نظام  إع��داد  إنَّ 
الغازات  لكشف  نظاماً   40 ويكمّله  مرفقاً 
بناء  يف  ينحصر  ال  ع��م��ل  ه��و  اخل��ام��ل��ة، 
اّتباع  أيضاً  يتطلّب  بل  فحسبُ؛  احملطات 
واس��ت��دام��ة منظومة  إن��ش��اء  ك��لّ��ي يف  هن��ج 
الوفاء  تكون قادرة على  النظم،  دقيقة من 
املعاهدة،  مبقتضى  ق  التحقُّ مبتطلّبات 
على محاية  نفسه  الوقت  يف  احل��رص  مع 
من  اللجنة  هب��ا  قامت  ال��ي  االستثمارات 
املرافق  باختبار  بذلك  القيام  وميكن  قبُل. 
ثم  بالعناية،  وتعهّدها  وتقييمها  القائمة 

املضيّ ُقدماً يف حتسينها.
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وتشتمل دورة عمر شبكة حمطات نظام 
الرصد الدويل بكاملها على نسق من 

األحداث اهلامة املتعاقبة بدءًا من مرحلة 
التصميم القائم على مفهوم معيّن، ثمّ 

مرورًا مبرحلة اإلنشاء، وانتهاءً إىل التشغيل 
والصيانة، من خالل عمليات االرتقاء 

والتحسني واالستبدال واإلصالح، حسبما 
يكون الزمًا. ويُشار إىل ذلك كّله بتعبري 

شائع هو استدامة املنظومة. وتشمل استدامة 
مرافق الرصد وشبكة نظام الرصد الدويل 
بذاهتا عمليات اإلدارة والتنسيق والدعم 
اخلاصة بكامل دورة عمر كل مكوّن من 
املرافق، واليت ُتؤدَّى بأكرب قدر ممكن من 

الكفاءة والفعالية. وإضافة إىل ذلك، جيب 
التخطيط لتجديد التجهيزات الرأمسالية 

جلميع مكوّنات كل مرفق من املرافق التابعة 
هلذا النظام، وجيب إعداد امليزانية الالزمة 
لذلك وتنفيذها. وقد ُكثِّف الرتكيز يف عام 

2010 على استعراض وحتسني تشغيل 
املرافق ودعمها، بالنظر إىل ازدياد توسّع 

نطاق شبكة نظام الرصد الدويل.

وقد استمر تقديم الدعم لعمليات الصيانة 
واملساعدة التقنية يف مرافق نظام الرصد 

الدويل املنشورة يف مجيع أحناء العامل. وقد 
مّت القيام مبا جمموعه 42 زيارةً ألغراض 

الصيانة الوقائية والتصحيحية إىل 51 مرفقًا 
معتمَدًا من مرافق هذا النظام. وعالوة 
على ذلك، باشرت األمانة الفنية املؤّقتة 

أكرب عملية إصالح وإعادة بناء حتى اآلن 

بشأن مرافق نظام الرصد الدويل، من حيث 
االستثمارات املالية يف املوقع املشرتك حملطة 

الرصد الصوتي املائي )HA3( وحمطة 
الرصد دون السمعي )IS14( يف منطقة جزر 

خوان فرينانديس )شيلي(، اليت تدمَّرت 
جزئيًا من جرّاء كارثة التسونامي اليت وقعت 

هناك يف عام 2010. وهذا املشروع الذي 
تبلغ قيمته ماليني متعدّدة من الدوالرات، 
والذي ينطوي على حتدّيات وخماطر تقنية 
ضخمة، من املعتزم إجنازه يف عام 2013. 

وهو مموَّل من آلية متويل من خارج إطار 
امليزانية تدعمها اللجنة وهيئاهتا الفرعية، ممّا 

يبيّن بوضوح االلتزام الدويل القوي الذي 
حتظى به املهمة اليت تضطلع هبا منظمة 

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.

وحرصًا على القيام بالصيانة الوقائية 
والتصحيحية يف توقيت أنسب ملرافق الرصد 

الدويل يف األحوال اليت يتأّثر فيها توافر 
البيانات املتاحة، واصلت األمانة الفنية املؤّقتة 
أيضًا إدارة شؤون عقود دعم املعّدات املربمة 

مع الصانعني، بغية حتسني عدّة من تلك 
العقود استنادًا إىل اخلربة املكتسبة من التجربة. 

وهذه العقود هي وسائل ضرورية لضمان 
القيام يف التوقيت املناسب بتوفري املساعدة 
التقنية واستبدال املعدّات يف حمطات نظام 
الرصد الدويل بأمثل مستوى من التكلفة.

إضافًة إىل ذلك، واصلت األمانة حتديث 
وتوحيد األدّلة العملية اخلاصة بتشغيل كٍل 

من احملطات وغريها من الوثائق اليت تدعم 
التشغيل والصيانة اخلاصتني بكل حمطة 

منها. وكذلك واصلت الرتكيز على تطوير 
القدرات التقنية لدى القائمني بتشغيل 

احملطات. وألنَّ مشّغلي احملطات هم اجلهة 
اليت هي أوثق صلًة مبرافق نظام الرصد 
الدويل، فهم يف أفضل موقف يؤهّلهم 
ملنع وقوع املشاكل يف احملطات ولكفالة 

إجياد احللول هلا يف التوقيت املناسب عند 
وقوعها. ومن ثَمَّ فإنَّ الزيارات إىل احملطات 

تشتمل منهجيًا على توفري التدريب أثناء 
العمل ملشّغلي احملطات احملليني، وذلك لكي 

ال ُتضطر األمانة إىل السفر إىل حمطةٍ ما 
مرتني ملعاجلة املشكلة نفسها.

وظّلت مسألة تشغيل حمطات الرصد 
السيزمي )الزلزايل( املساعدة ألمد طويل 
واستدامة بقائها تسرتعي االهتمام على 

الصعيد السياسي يف عام 2010. وشجّعت 
اللجنُة البلدانَ اليت تستضيف حمطات 

الرصد السيزمي املساعدة اليت هبا مَواطن 
قصور يف التصميم أو تعاني من مشاكل 
تقادم املعدّات، على استعراض مقدرهتا 
على تغطية تكاليف حتسني أداء حمطاهتا 
واستدامتها. ولكن عدّة بلدان تستضيف 

هذه احملطات ال تزال تواجه حتدّيًا يف صعوبة 
احلصول على الدعم التقين واملايل باملستوى 

املناسب. ويف هذا الصدد، يقدّم االحتاد 
األوروبي، من خالل املرحلة الرابعة من 

مشروع العمل املشرتك، دعمًا مفيدًا من أجل 
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استدامة حمطات الرصد السيزمي املساعدة 
التابعة لنظام الرصد الدويل اليت ال ُتعترب 

جزءًا من شبكات ُأمّ تستضيفها بلدان نامية 
أو بلدان مترّ اقتصاداهتا يف مرحلة انتقالية. 
وهذه املبادرة تشمل اختاذ إجراءات عمل 

ترمي إىل إعادة احملطات إىل وضع التشغيل، 
وتشجّع البلدان املستضيفة على تأمني 

بنية دعم مستدامة ملرافق الرصد السيزمي 
املساعدة لديها.

وترّكز العمُل يف جمال الدعم اللوجسيت، 
أواًل، على املراجعة املنهجية إلجراءات 

الشحن والتخليص اجلمركي اخلاصة مبعدّات 
نظام الرصد الدويل املنقولة إىل مرافقه 

املعتمَدة، ورمسنتها، وذلك على أساس كل 

بلد على حدة. وقد ناشدت األمانُة البلدانَ 
املستفيدة لتقديم الدعم بشأن هذه املسألة. 

وثانيًا، كّثفت جهودها سعيًا إىل اّتباع 
األسلوب األمثل يف حتسني مواضع املعدّات 

وختزينها يف املستودعات على الصعيدين 
اإلقليمي والُقطري وعلى صعيد احملطات، 

وكذلك يف فيينا.

وُتستخدَم إدارةُ التشكيل النسَقي ملرافق 
النظام من أجل احلفاظ على فهم واضح 

لوضعية املوجودات املعّقدة، بغية كفالة بلوغ 
أعلى مستوى من الصالحية ألداء اخلدمة 

بأدنى قدر من التكاليف. ومن ثمَّ فإنَّ معرفة 
وتتبُّع حالة شبكة حمطات نظام الرصد 

الدويل ومكوّناهتا الرئيسية وما يقرتن هبا من 

معلومات عن استدامة دورة عمرها التشغيلي 
عامل أساسي جدًا يف التخطيط الفعّال. 

ولذلك فقد تواصلت اجلهود يف عام 2010 
من أجل التثبُّت من صالحية إدارة التشكيل 

النسَقي ملرافق النظام واستعراضها وحتسينها. 
ويف هناية العام، ُأرسيت البيانات األساسية 

يف قاعدة بيانات األمانة الفنية خبصوص 
249 حمطًة من أصل 254 حمطًة معتمَدةً. 

وحُسِّنت على حنو إضايف عملية التثبّت 
املستمر من الصالحية من خالل مراجعات 

حسابية واستعراضات تدقيقية متعدّدة.

ورّكز برنامج اهلندسة والتطوير يف عام 
2010 على استحداث وتنفيذ حلول تقنية 

فعّالة من حيث التكلفة من أجل معاجلة 
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املشاكل اهلندسية الناشئة يف احملطات 
املعتمَدة، وزيادة قوة املرافق وأدائها، 
وحتسني قدرات التكنولوجيات املقرتنة 

هبا. وقد ُأحرز تقدّم بالغ األمهية يف عدد 
من املشاريع. وأدّت الدراسة التحليلية 

لألسباب اجلذرية حلاالت القصور يف 
احملطات ومعدّالهتا إىل الرتكيز على نظم 
األمن واإلنذار، واحللول اخلاصة بتمديد 

املآخذ الكهربائية األرضية واحلماية من 
الصواعق وتقنيات التربيد الالزمة ألجهزة 

الكشف يف حمطات رصد النويدات املشعَّة. 
ومن ثمَّ فقد صُمِّمت نظم حمسَّنة للتمديد 
بت يف  األرضي واحلماية من الصواعق ورُكِّ
عدّة حمطات. وبوشر مشروع لتعزيز أمن 

حمطات نظام الرصد الدويل من خالل 
معايري موحّدة لنظم اإلنذار. وُأحرز تقدّم 
يف استبانة نظم تربيد بديلة من أجل حتسني 
موثوقية حمطات رصد النويدات املشعَّة، 

اليت يكون جهاز الكشف فيها، وخصوصًا 
جهاز التربيد، السبب الرئيسي للتعّطل. 
بت جتهيزات من تكنولوجيا جديدة  ورُكِّ

ألجهزة التربيد الكهربائي يف عدّة حمطات 
لرصد النويدات املشعَّة، وأعطت اختباراهتا 

نتائج واعدة بالنجاح. وجرى استخدام 
برنامج من أجل اختبار املوّلدات الالزمة 

لإلمداد بالنيرتوجني السائل ألغراض 
 التربيد. وبالتوازي مع ذلك، جرى 

إحكام الرسوم التقنية اخلاصة باحملطات. 
وأخريًا، ُأجريت عدّة جتارب يف موقع 

اختبار مرافق الرصد دون السمعي التابعة 
لنظام الرصد الدويل )مرصد كونراد، 

النمسا(، الذي يقدّم استنتاجات مفيدة 
لتحسني أداء شبكة حمطات الرصد دون 

التابعة للنظام. السمعي 

وكرّست جهود كبرية من أجل العناية بإدارة 
النوعية. وقد استعرض الفريق العامل باء 
نتائج جتربة معايرة أجهزة الرصد السيزمي 

اليت ُأجريت يف عام 2009، ومّت اختاذ 
إجراءات املتابعة بالتعاون مع مشّغلي احملطات 
من أجل تسوية مسائل املعايرة املستبانة أثناء 

تلك التجربة. وذلك ألنَّ املعايرة تؤدّي دورًا 
ق، حيث إهنا  أساسيًا جدًا يف نظام التحقُّ

حتدّد وترصد، من خالل القياس واملقارنة 
مبعيار معيّن، البارامرتات الالزمة لتفسري 

اإلشارات اليت تسجّلها مرافق نظام الرصد 
الدويل تفسريًا صحيحًا.

وبغية إجناز األهداف املنشودة من دليل 
التشغيل اخلاص برصد النويدات املشعَّة، 

فإنَّ كل العيِّنات من املستوى 5 )أي العيِّنات 
ذات النويدات املتعدّدة البشرية املنشأ، واحدة 

منها على األقل ناتج انشطار( املستمدّة من 
حمطات رصد النويدات املشعَّة ُترسَل إىل 

اثنني من خمتربات النويدات املشعَّة من أجل 
احلصول على قياسات مستقّلة. وعلى مدى 

السنوات، جرى استخدام برنامج لضمان 
اجلودة/مراقبة اجلودة خبصوص رصد أداء 

شبكة رصد جسيمات النويدات املشعَّة، من 
أجل كفالة كون البيانات املنتَجة ذات نوعية 

مقبولة. وضمن الربنامج املعين بالنوعية، 
ُأدخل يف عام 2010 خمّطط لتصنيف 

درجات أداء خمتربات النويدات املشعَّة يف 
مترين اختبار املهارة السنوي.

كما تشمل املرحلة النهائية من دورة عمر 
معدّات مرافق نظام الرصد الدويل القيامَ 
بأعمال استبدال املعدّات )إعادة التجهيز 

الرأمسايل( والتخّلص منها. وقد واصلت 
األمانة الفنية املؤّقتة يف عام 2010 إعادة 

التجهيز الرأمسايل ملكوّنات مرافق هذا 
النظام عند وصوهلا إىل النهايات املخّطط هلا 
خبصوص عمرها التشغيلي. واشتملت عدّة 

مشاريع خاصة بإعادة التجهيز الرأمسايل 
مقدارًا ضخمًا من التخطيط واالستثمار، 

 IS7و PS2 وخصوصًا يف احملطات
 PS27كندا(، و( PS9و ،)أسرتاليا( 

 وPS28 )النرويج(، وPS45 )أوكرانيا(، 
وIS39 )باالو(، وIS52 )اململكة املتحدة(. 
وجرى حتسني مربِّد أجهزة الكشف يف مثاني 
حمطات للنويدات املشعَّة، ومل يبق سوى 

ثالث حمطات ما زالت تستخدم تكنولوجيا 
تربيد قدمية. وعُين أيضًا باستبدال املعدّات 

واملكوّنات القابلة لالستهالك، وذلك بطريقة 
منهجية أكثر من ذي قبُل، اهلدف منها 

تطبيق أكثر املمارسات املّتبعة رفقًا بالبيئة.

وقد أسهمت األنشطة املذكورة أعاله يف 
زيادة توافر البيانات املتاحة يف عام 2010 
من حمطات نظام الرصد الدويل املعتمَدة، 
ممّا بيّن بوضوح اجتاهًا إجيابيًا قابالً للدوام 

منذ عام 2009 صوب بلوغ املستوى 
الذي يتطّلبه دليل التشغيل. وطيلة السنتني 
املاضيتني، أدّى العمل بالتعاون مع الدول 
اليت هبا مرافق تابعة لنظام الرصد الدويل 

ومع مشّغلي احملطات احملليني إىل إحراز زيادة 
باهرة تربو على 5 يف املائة يف توافر البيانات 

املتاحة من حمطات هذا النظام. وبفضل 
شبكة مرافق النظام، املتنامية دائمًا على 

الرغم من تقدّمها يف العمر التشغيلي، مل 
تقتصر األنشطة املضطلع هبا يف عام 2010 

ويف العام السابق على التخفيف من آثار 
قِدَم الشبكة، بل أدّت إىل عكس االجتاه 
التناقصي يف توافر البيانات املتاحة، الذي 

كان مالحظًا يف عام 2008.

11 ■ نظام الرصد الدويل ■

V1183394.indd   11 14/07/2011   10:55:04



■ نظام الرصد الدويل ■12

مالمح تكنولوجيات الرصد

حمطة الرصد الصوتي املائي
توّلد التفجرياتُ النوويُة حتت سطح املاء، أو يف اجلو بقرب سطح احمليط، أو يف باطن 

األرض بالقرب من سواحل احمليطات، موجاتٍ صوتيًة ميكن أن تكشفها شبكة الرصد 
الصوتي املائي.

ويشمل الرصد الصوتي املائي تسجيَل اإلشارات اليت تدّل على تغريات يف ضغط املياه 
ناجتة من املوجات الصوتية يف املاء. ونظرا لكفاءة انتقال الصوت عرب املياه، ميكن 

الكشف حتى عن اإلشارات الصغرية نسبيا على مسافات طويلة جدًا. ومن ثم تكفي 
11 حمطًة لرصد مجيع احمليطات.

وهناك نوعان من حمطات الرصد الصوتي املائي: حمطات املسماع الغائص حتت املاء 
وحمطات الطور الثالثي املقامة على اجلزر أو السواحل. وإنَّ حمطات املسماع املائي، 

اليت تشتمل على منشآت حتت املاء، هي من أصعب حمطات الرصد بناء وأكثرها 
كلفة. فهذه املنشآت ال بدّ هلا من أن تؤدّي وظيفتها ملدّة 
20-25 سنًة يف بيئات مناوئة إىل أقصى حدّ، وتتعرّض 
لدرجات حرارة قريبة من نقطة التجمد ولضغوط هائلة 

وللتآكل بفعل ملوحة املياه.
كما إنَّ تركيب األجزاء املغمورة باملياه من حمطة 

املسماع املائي، أي وضع املساميع املائية ومدّ 
الكبالت، هو عملية معّقدة للغاية. فهي تشتمل 

على استئجار السفن، والقيام بأعمال واسعة 
النطاق حتت املاء، واستخدام مواد ومعدّات 

مصمّمة خصيصًا هلذه األغراض.

حمطة الرصد السيزمي
اهلدف من الرصد السيزمي هو كشف التفجريات النووية يف باطن األرض وحتديد 

مواقعها. وتوّلد الزالزل وغريها من األحداث الطبيعية واألحداث ذات املنشأ 
البشري نوعني رئيسيني من املوجات السيزمية: املوجات اجلسمية واملوجات 

السطحية. املوجات اجلسمية أسرع وتنتقل عرب باطن األرض، يف حني أنَّ املوجات 
السطحية أبطأ وتنتقل على سطح األرض. ويُنظر يف نوعي املوجات عند التحليل 

بغية مجع معلومات حمدّدة عن حدث معيّن.
والتكنولوجيا السيزمية فعّالة جدًا يف كشف أيِّ تفجري نووي يُشتبه يف وقوعه، ألنَّ 
املوجات السيزمية تنتقل سريعًا وميكن تسجيلها يف غضون ثوان بعد وقوع احلدث. 

وتوّفر البيانات الواردة من حمطات الرصد السيزمي التابعة لنظام 
الرصد الدويل معلومات عن مكان التفجري النووي 

اجلويف املشتبه يف وقوعه، وتساعد على حتديد 
املنطقة اليت سيجري فيها التفتيش املوقعي.

وتتأّلف حمطة الرصد السيزمي التابعة لنظام 
الرصد الدويل عادةً من ثالثة أجزاء 

أساسية: مقياس سيزمي لقياس احلركة 
األرضية، ونظام تسجيل يسجّل البيانات 
رقميًا مزوّد خبامت ميقاتي دقيق، ووصلة 

رابطة بنظام اتصاالت.
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الرصد دون السمعي
٭  60 حمطًة يف 35 بلدًا يف العامل الرصد السيزمي

 ٭  170 حمطًة - 50 حمطًة أساسيًة و 120 حمطًة 
الرصد الصوتي املائيمساعدًة - يف 76 بلدًا يف العامل

 ٭  11 حمطًة - 6 حمطات مسماع غائص حتت املاء 
 و5 حمطات طور ثالث مقامة على اليابسة - 

يف 8 بلدان يف العامل

حمطة الرصد دون السمعي
ُتسمَّى املوجاتُ الصوتيُة ذات الرتدّدات املنخفضة جدًا إىل ما دون النطاق الرتدّدي 
املسموع باألذن البشرية موجاتٍ دون مسعية. وتنتج املوجاتُ دون السمعية عن 

جمموعة متنوّعة من املصادر الطبيعية والبشرية. وميكن أن تولِّد االنفجاراتُ النوويُة 
يف الغالف اجلوي واالنفجاراتُ النوويُة اجلوفيُة الضحلُة موجاتٍ دون مسعية ميكن أن 

تكشفها شبكة الرصد دون السمعي التابعة لنظام الرصد الدويل.
وُتسبِّب املوجات دون السمعية تغيّرات دقيقة يف الضغط اجلوي ُتقاس مبقاييس الضغط 
اجلوي الدقيق. واملوجات دون السمعية قادرة على قطع مسافات طويلة مع القليل من 

التبدّد، وهذا هو السبب يف أنّ الرصد دون السمعي تقنية مفيدة لكشف التفجريات 
النووية يف الغالف اجلوي وحتديد مواقعها. وإضافًة إىل ذلك، فألن التفجريات النووية 

اجلوفية تولِّد أيضًا موجات دون مسعية، فإنَّ اجلمع بني استخدام التكنولوجيا دون 
السمعية والتكنولوجيا السيزمية يعزّز قدرة نظام الرصد الدويل على استبانة التجارب 

اجلوفية احملتملة.
ومع أّن احملطات دون السمعية التابعة لنظام الرصد الدويل توجد يف جمموعة واسعة 

التنوّع من البيئات متتد من الغابات االستوائية املطرية إىل اجلزر النائية اليت جتتاحها الرياح 
واجلروف اجلليدية القطبية، فإنَّ املواقع املثالية لنشر احملطات دون السمعية هي داخل 

الغابات الكثيفة، حيث تكون حممية من الرياح السائدة، أو يف املواقع اليت يوجد فيها 
أقل قدر ممكن من الضوضاء اخللفية، وذلك من أجل حتسني استقبال اإلشارات.

ويف العادة، تَستخدم حمطُة الرصد دون السمعي )أو صفيفة من احملطات( التابعة لنظام 
الرصد الدويل عدّة عناصر من الصفائف دون السمعية مرّتبة يف أمناط هندسية شّتى، 
وحمطة لألرصاد اجلوية، ونظامًا للحدّ من ضوضاء الريح، ومرفقًا للمعاجلة املركزية 

للبيانات، ونظام اتصاالت لنقل البيانات.
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■ نظام الرصد الدويل ■

حمطة رصد النويدات املشعّة
تكنولوجيا رصد النويدات املشعَّة مكمِّلة لتكنولوجيات الشكل املوجي الثالث 

ق من االمتثال للمعاهدة. وهذه هي التكنولوجيا الوحيدة  املستخدمة يف نظام التحقُّ
القادرة على تأكيد ما إذا كان االنفجار الذي ُكشف ومّت حتديد مكانه بواسطة 

تكنولوجيات أخرى يدّل على جتربة نووية. وهي تكنولوجيا توّفر وسيلًة الستبانة 
’حالة التلبّس‘ اليت يدّل وجودها على احتمال حدوث انتهاك للمعاهدة.

وتكشف حمطاتُ رصد النويدات املشعَّة جُسيمات النويدات املشعَّة املوجودة يف 
اهلواء. وحتتوي كل حمطة على جهاز ألخذ عيِّنات اهلواء ومعدّات للكشف 

وحواسيب ونظام اتصاالت. ويف جهاز أخذ عيِّنات اهلواء، يُقسَر اهلواء على 
 املرور من خالل مرشِّح حيتفظ مبعظم اجلزيئات اليت تصل إليه. 

 وُتفحص املرشِّحات املستخدمة وُترسَل 
 أطياف أشعة غاما الناجتة من هذا 

 الفحص إىل مركز البيانات 
 الدويل يف فيينا 

 إلجراء مزيد 
من التحليل هلا. 

نظام كشف الغازات اخلاملة
عند بدء سريان املعاهدة، ال بدّ من أن يكون لدى 40 حمطًة من حمطات رصد 

النويدات املشعَّة قدرة إضافية على الكشف عن األشكال املشعَّة لغازات خاملة مثل 
الزينون واألرغون. ولذلك اسُتحدثت نظمُ كشفٍ خاصة، وجيري نشرها واختبارها 
يف شبكة رصد النويدات املشعَّة، قبل إدماجها يف إطار العمليات الروتينية. وسوف 

تعزِّز إضافُة هذه النظم قدرةَ نظام الرصد الدويل وتكفل مواصلة هنج األخذ بأحدث 
ق. التكنولوجيات يف إنشاء نظام التحقُّ

وتؤّكد التسمية ’الغازات اخلاملة‘ أنَّ هذه العناصر الكيميائية هامدة ونادرًا ما تتفاعل 
مع غريها من العناصر. وللغازات اخلاملة، مثلها مثل العناصر األخرى، نظائر متنوّعة 

موجودة يف الطبيعة، وبعضها غري مستقر وتصدر منه إشعاعات. وهناك أيضا نظائر 
مشعَّة للغازات اخلاملة ال توجد يف الطبيعة ولكن ال ميكن أن تنتج إاّل من التفاعالت 
النووية. وألربعة نظائر لغاز الزينون اخلامل، حبكم خاصياهتا النووية، أمهية خاصة 
يف كشف التفجريات النووية. والزينون املشعّ الصادر من تفجري نووي جويف مُحَكم 
االحتواء ميكن أن يتسرّب من خالل طبقات الصخور، وينطلق إىل الغالف اجلوي، 

ويُكشف الحقًا على بُعد آالف الكيلومرتات. )انظر أيضا مركز البيانات الدويل: 
"التجربة الدولية اخلاصة بالغازات اخلاملة".(

وتعمل كل نظم كشف الغازات اخلاملة يف نظام الرصد الدويل على حنو متماثل. 
فيُضخّ اهلواء يف جهاز تنقية حيتوي على الفحم النباتي حيث يُعزل الزينون. وُتزال 
ملوِّثات خمتلفة األنواع، مثل الغبار وخبار املاء وعناصر كيميائية أخرى. وحيتوي 

زات أعلى درجة من الزينون بشكليه املستقر وغري املستقر )أي  اهلواء الناتج على تركُّ
املشعّ( على السواء. ويُقاس النشاط اإلشعاعي للزينون املعزول املرّكز، ويُرسل 

الطيف الناتج إىل مركز البيانات الدويل للمزيد من التحليل.
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خمترب النويدات املشعَّة
يدعم ستة عشر خمتربًا للنويدات املشعَّة، يقع كل منها يف بلد خمتلف، شبكَة 

حمطات رصد النويدات املشعَّة التابعة لنظام الرصد الدويل. وتقوم هذه املختربات 
بدور هام يف تأكيد صحة النتائج الواردة من أيِّ حمطة تابعة للنظام، وخصوصا 
لتأكيد وجود نواتج االنشطار و/أو نواتج التنشيط اليت ميكن أن تدّل على جتربة 
نووية. وهي تسهم، عالوة على ذلك، يف مراقبة نوعية القياسات اليت تتم يف 

احملطات وتقييم أداء الشبكة عن طريق التحليل املنتظم للعيِّنات الروتينية الواردة 
من مجيع حمطات نظام الرصد الدويل املعتمَدة. كما تقوم هذه املختربات ذات 

املستوى العاملي بتحليل أنواع أخرى من العيِّنات الواردة من األمانة الفنية املؤّقتة، 
مثل العيِّنات اليت ُتجمع أثناء مسح موقع احملطة أو اعتمادها.

وتعتمد األمانُة الفنية املؤّقتة خمتربات النويدات املشعَّة مبوجب شروط صارمة بشأن 
حتليل أطياف أشعة غاما. وتؤّكد عملية االعتماد أنَّ النتائج اليت يقدّمها املخترب دقيقة 

وصحيحة. وتشارك هذه املختربات أيضًا يف العملية السنوية الختبار الكفاءة، اليت 
تنّظمها األمانة الفنية املؤّقتة.

رصد النويدات املشعة
٭  80 حمطًة و 16 خمتربًا يف 27 بلدًا يف العامل مزّودة 

 بقدرات إضافية للكشف عن الغازات اخلاملة 
يف 40 حمطًة
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V1183394.indd   15 14/07/2011   10:55:18



■ االتصاالت ■16

االتصاالت العاملية

مرفق االتصاالت العاملي مصمَّم إلرسال البيانات اخلام من مرافق نظام الرصد 
الدويل البالغ عددها 337 مرفقاً، يف وقت قريب من الزمن احلقيقي، إىل مركز 
ع على  البيانات الدويل يف فيينا ملعاجلتها وحتليلها. واملرفق مصمَّم أيضاً ليوزِّ
ق من  عة على املعاهدة البيانات احمللَّلة والتقارير ذات الصلة بالتحقُّ الدول املوقِّ
االمتثال للمعاهدة. وتُستخدَم فيه أيضاً توقيعات ومفاتيح رقمية لضمان صحَّة 

البيانات املرسَلة وعدم وقوع عبث فيها.

ن هذه  الساتلية واألرضية، متكِّ وباستخدام جمموعة من وصالت االتصاالت 
الشبكة العاملية مرافق نظام الرصد الدويل الدوَل يف مجيع مناطق العامل من 
العاملي  االتصاالت  ومرفق  للمنظمة.  التحضريية  اللجنة  مع  البيانات  تبادل 

ُمطالَب بأن يعمل بنسبة جاهزية يف البيانات واالتصاالت قدرها  
الساتلية  االتصاالت  وصالت  خيصّ  فيما  املائة  يف   99‚5

وبنسبة 95‚99 يف املائة فيما خيصّ وصالت االتصاالت 
األرضية، وأن يوّفر البيانات يف غضون ثواٍن من املرسِل 
منتصف  يف  املؤّقتة  عملياته  بدأ  وقد  املستقِبل.   إىل 

عام 1999.

أبرز األنشطة يف عام 2010
مواصلة حتسني جاهزية مرفق 

االتصاالت العاملي

زيادة قدرة االتصال الساتلية 
واألرضية يف مرفق االتصاالت 

العاملية

إضافة ثالث حمطات طرفية ذات 
فتحة صغرية جداً

16

V1183394.indd   16 05/07/2011   14:33:55



17 ■ االتصاالت ■

  

GE23@172ENSS7@338ESatMex5@243ENSS9@183E

SPA
SBY

SAE

AOR

NPACNAM

EIK

IORPOR 

EUME

IS-702@66EEUTW3A@7E

© Worldsat International Inc. 1999, 
www.worldsat.ca. All rights Reserved.

ميكن ملرافق نظام الرصد الدويل، وكذلك الدول 
عة، يف مجيع أحناء العامل ما عدا األماكن  املوقِّ
القريبة من املناطق القطبية، تبادل البيانات عن 
طريق حمطاهتا الطرفية األرضية احمللية ذات 
الفتحات الصغرية جداً من خالل واحد من ستة 
وتوجِّه  األرض.  مع  متزامن  م��دار  ذات  سواتل 
اتصاالت  إىل حماور  املرسَلة  البيانات  السواتل 
مركز  إىل  البيانات  تُ��رس��ل  ث��مَّ  األرض،  على 

البيانات الدويل بواسطة وصالت أرضية.

االفرتاضيُة  اخلصوصيُة  الشبكُة  وتَستخدِم 
عمليات  إلج���راء  القائمة  االت��ص��االت  شبكات 
معظم  أنَّ  كما  اخلصوصية.  البيانات  إرس��ال 
ال��ش��ب��ك��ات اخل��ص��وص��ي��ة االف��رتاض��ي��ة ملرفق 
االتصاالت العاملي الثاني تستعمِل البنية التحتية 
استخدام  مع  لإلنرتنت،  األساسية  العمومية 
املتخصِّصة  الربوتوكوالت  متنوِّعة من  جمموعة 

ويف  املأمونة.  اخلصوصية  االت��ص��االت  لدعم 
األحوال اليت تكون فيها احملطات الطرفية ذات 
أو غري  غري مستخدَمة  الصغرية جداً  الفتحات 
ر تلك الشبكات االفرتاضية وسيلة  عاملة بعدُ، توفِّ
اتصال بديلة. وتُستخدم الشبكات اخلصوصية 
االفرتاضية أيضاً يف بعض املواقع لتوفري وصلة 
مساندة زائدة لالتصاالت يف حالة إخفاق وصلة 

احملطة الطرفية ذات الفتحة الصغرية جداً.

االت��ص��االت  مرفق  يضمّ  احل���ايل،  ال��وق��ت  ويف 
العاملي الثاني 212 حمطًة طرفيًة ذات فتحات 
للشبكات  منفردتني  ووصلتني  ج���داً،  صغرية 
داعمًة  وصلًة  و14  االف��رتاض��ي��ة،  اخلصوصية 
ل��رب��ط ال��ش��ب��ك��ات اخل��ص��وص��ي��ة االف��رتاض��ي��ة، 
وصالت  على  مستقلة  فرعية  شبكات  ومخس 
امل��ت��ع��دّد  ال��ت��ح��وي��ل  تقنية  ت��س��ت��خ��دم  أرض��ي��ة 
الربوتوكوالت لتوجيه جمموعات البيانات حبسب 

أرضية  ووصلة   ،)MPLS( اخلاصة  ومساهتا 
التقنية نفسها خمصّصة  واحدة تستخدم هذه 
القارة  يف  املوجودة  املتحدة  الواليات  حملطات 
القطبية اجلنوبية، وأربعة حماور ساتلية )اثنان 
املتحدة(، وستة  الواليات  واثنان يف  النرويج  يف 
)يف  الشبكات  لعمليات  واح��داً  ومركزاً  سواتل، 
األمريكية(، ومكتباً  املتحدة  الواليات  ماريالند، 
هذه  وكل  فيينا(.  )يف  اخلدمات  إلدارة  واح��داً 
مقاول  يديرها  باالتصاالت  اخلاصة  الوسائط 
ذلك،  إىل  وإض��اف��ًة  العاملي.  االت��ص��االت  مرفق 
هنالك 29 وصلًة رابطًة بالشبكات اخلصوصية 
االفرتاضية تديرها األمانة الفنية املؤّقتة. وتغطي 
السواتل مناطق احمليط اهلادئ، ومشال احمليط 
والوسطى،  الشمالية  وأمريكا  )اليابان(،  اهلادئ 
األوسط،  والشرق  وأوروب��ا  األطلسي،  واحمليط 

واحمليط اهلندي.

تكنولوجيا مرفق االتصاالت العاملي
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توسيع مرفق االتصاالت العاملي
يف عام 2010، رّكزت األنشطُة الرئيسيُة املعنيُة بتشغيل وصيانة مرفق 
االتصاالت العاملي على حتسني البُنى التحتية للمواقع، ومن ذلك مثالً 

االستعاضة عن النظم العاملة بالتيار املتناوب بنظم أكثر موثوقية تعمل بالتيار 
املستمر. ومشلت أنشطة الصيانة أيضًا إزالة العوائق على خط النظر املوجَّه إىل 

 جهة السواتل، وتغيري أماكن مواقع احملطات الطرفية ذات الفتحات 
الصغرية جدًا.

وزيدت سعة االتصاالت الساتلية واألرضية اخلاصة مبرفق االتصاالت العاملي 
يف كٍل من مناطق احمليط اهلادئ، وأمريكا الشمالية والوسطى، وأوروبا 

والشرق األوسط. وقد دفع إىل هذه الزيادة تضّخم كم البيانات الواردة من 
حمطات نظام الرصد الدويل احملسّنة، وازدياد عدد مراكز البيانات الوطنية 

الناشطة اليت تطلب بيانات ونواتج من مركز البيانات الدويل. وهذه السعة 
اإلضافية حتسّن قدرة املرفق على نقل بيانات هذا النظام ونواتج املركز يف تلك 

املناطق الثالث.
ومّت يف عام 2010 تركيب جتهيزات ثالث حمطات طرفية جديدة ذات فتحات 

صغرية جدًا ووصليت ربط جديدتني بالشبكات اخلصوصية االفرتاضية. وقد 
ازداد حجم حركة البيانات املنقولة بواسطة مرفق االتصاالت العاملي إىل مركز 

البيانات الدويل أثناء العام، وكذلك تدّفق البيانات املنقولة يف االجتاه اآلخر من 
مركز البيانات الدويل إىل املواقع النائية.

عمليات مرفق االتصاالت العاملي
ُأدخلت يف عام 2010 عدّة حتسينات متنوّعة على إدارة احلوادث الطارئة، 
وذلك مبشاركة مقاول مرفق االتصاالت العاملي، وكذلك ُأجريت تعزيزات 

يف رصد الشبكات. ونتيجة هلذه األنشطة وغريها، أخذت جاهزية وصالت 
الربط اخلاصة باملرفق تتحسن.

كما ُأدخل عددٌ من النظم اجلديدة إلدارة الشبكات، تتيح اجملال لتعزيز مراقبة 
وصالت االتصاالت عرب الشبكات الفرعية املستقلة، من البنية التحتية األساسية 

ملرفق االتصاالت العاملي اليت تديرها األمانة الفنية املؤّقتة، وكذلك من حركة 
البيانات واالتصاالت عرب وسائط اإلنرتنت التابعة لألمانة. وقد ُأدجمت النظم 
اجلديدة على حنو متكامل ضمن نظام فحص صالحية التجهيزات للتشغيل، 

املستخدَم يف مركز العمليات اخلاص مبركز االتصاالت العاملي.

■ االتصاالت العاملية ■18

مرفأ االتصاالت يف ساوثبريي )والية كونكتيكت، الواليات املتحدة األمريكية( وهو يغطي منطقة املحيط األطلسي )الغرب والشرق( وأجزاء من املحيطني األطلسي 
واهلندي. )الصورة من فيزادا(

الصورة العليا: إقامة املحطة الساتلية الطرفية ملرفق االتصاالت 
العاملي يف مركز البيانات الوطين يف أبوجا، نيجرييا.

الصورة السفلى: خوادمي مرفق االتصاالت العاملي يف املركز 
احلاسويب للجنة التحضريية.
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19 ■ االتصاالت ■

مركز البيانات الدويل

مركزُ البيانات الدويل مصمَّم ألغراض مجع البيانات املتلّقاة من مرافق نظام 
الرصد الدويل ومعاجلتها وحتليلها واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك نتائج التحليالت 
اليت تُجرى يف خمتربات النويدات املشعَّة املعتمَدة. ثم تُتاح البيانات والنواتج إىل 
عة على املعاهدة من أجل تقييمها النهائي. وترد البيانات والنواتج  الدول املوقِّ

وتوّزع عن طريق مرفق االتصاالت العاملي.

معاهدة  ملنظمة  التحضريية  اللجنة  مقرّ  يف  الدويل  البيانات  مركز  ويوجد 
إدارة  نظام  ل  ويشكِّ الدويل.  فيينا  مركز  النووية يف  للتجارب  الشامل  احلظر 
دعم  استُحدث  وقد  املعلومات.  مجيع  إدارة  أساس  العالقيّة  البيانات  قواعد 
احتياطي كامل حلفظ الفائض من البيانات للشبكات يف مركز البيانات الدويل 
بغية ضمان جاهزية عالية إلتاحتها. وهناك نظام ختزين ضخم يوّفر القدرة 
ق. ومعظم الرباجميات  على حفظ نتاج أكثر من 10 سنوات من بيانات التحقُّ
من  ق  التحقُّ نظام  أجل  من  حتديدا  مستحدثة  املركز  تشغيل  يف  املستخدمة 

االمتثال للمعاهدة. 

أبرز األنشطة يف عام 2010
إدخال معاجلة البيانات دون 

السمعية ضمن إطار العمليات 
املؤّقتة

استكمال الرتحيل إىل نظام 
لينوكس فيما خيصّ نظم معاجلة 

بيانات الشكل املوجي وحتليلها

إبرام اتفاق اإلنذار بكوارث 
التسونامي مع فرنسا

19
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■ مركز البيانات الدويل ■20

ُتعالَج البياناتُ اليت جيمعها نظام الرصد 
الدويل يف إطار العمليات املؤّقتة فور وصوهلا 

إىل مركز البيانات الدويل. ويُستكمَل ناتج 
البيانات املؤمتَت األول، املعروف باسم قائمة 

األحداث النمطية رقم واحد )SEL1(، يف 
غضون ساعة واحدة بعد تسجيل البيانات يف 
احملطة. وهذا الناتج البياناتي يسرد األحداث 

األولية اليت تسجّلها حمطات الرصد 
السيزمي والصوتي املائي الرئيسية.

وبعد ذلك، ُتوجَّه طلباتُ احلصول على 
البيانات من حمطات الرصد السيزمي 

املساعدة. وُتدمج هذه البيانات مع البيانات 
الواردة من حمطات الرصد دون السمعي 
وأي بيانات وصلت متأّخرة، وُتستخدم 

إلعداد قائمة أحداث أكثر اكتمااًل، هي قائمة 
األحداث النمطية رقم SEL2( 2(، بعد 

أربع ساعات من تسجيل البيانات. وُتحسَّن 
قائمة األحداث النمطية رقم 2 مرة أخرى 
بعد انقضاء 6 ساعات وذلك إلدماج أيِّ 

معلومات إضافية وصلت متأخّرة، من أجل 
إنتاج قائمة األحداث املؤمتَتة النهائية، أي 
.)SEL3( 3 قائمة األحداث النمطية رقم

ثم ينقِّح احمللِّلون األحداثَ املسجَّلة يف قائمة 
األحداث النمطية رقم 3 ويضيفون األحداث 

الناقصة من أجل إعداد نشرة األحداث 
حة )REB(. وحتتوي نشرة األحداث  املنقَّ
حة اخلاصة بأيِّ يوم معيَّن على مجيع  املنقَّ
األحداث اليت ُكشفت يف حمطات الرصد 

 

  

  

استعراض اجلودة

نشرة 
األحداث 
حة املنقَّ

النواتج النمطية من مركز البيانات الدويل
البيانات اخلام

حمطات الرصد 
دون السمعي

حمطات الرصد
 السيزمي الرئيسية

ق
ن
إ
م

حمطات الرصد
 السيزمي املساعدة

حمطات الرصد
الصوتي املائي

قائمة 
األحداث 

النمطية رقم 1

 اإلحالة إىل 
عة الدول املوقِّ

اخلالصات الوافية

التقرير املؤمتت 
عن النويدات 

املشعَّة 

ح  التقرير املنقَّ
عن النويدات 

املشعَّة

نشرة أحداث 
النويدات املشعَّة 
النمطية املفروزة

االستعراض 
التحليلي

ق
ن
إ
م

ق
ن
إ
م

ق
ن
إ
م

قائمة 
األحداث 

النمطية رقم 2

قائمة 
األحداث 

النمطية رقم 3

فرز
األحداث

االستعراض 
التحليلي

فرز
األحداث

نشرة 
األحداث 
النمطية

نشرة 
األحداث 
النمطية 
املفروزة

ق ن إ م: القائمة النمطية لإلرشادات املكتشفة

من البيانات الخام 
إلى النواتج النهائية

حمطات رصد 
النويدات املشعة

لت يف املحطة PS28 التابعة لنظام الرصد الدويل  مثال ملوجة من موجات رايلي السطحية ُسجِّ
يف كاراسيوك، النرويج. وتنتشر املوجات السطحية على سطح األرض بينما تتوغل املوجات 

اجلسمية إىل أغوار األرض. ويظهر الشكل العلوي بيانات احلركة الرأسية املسجلة على املقياس 
السيزمي يف املحطة PS28 بعد اختبار نووي يف لوب نور، الصني، يف عام 1996. أما الشكل 

السفلي، فيظهر الشكل املوجي نفسه بعد عملية معروفة باسم الترشيح املجانس لألطوار 
.phase match filtering
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21 ■ مركز البيانات الدويل ■

السيزمي والصوتي املائي ودون السمعي 
التابعة لنظام الرصد الدويل واليت تفي 

باملعايري احملدَّدة. واهلدف احملدَّد، أثناء مرحلة 
التشغيل املؤقَّت احلالية ملركز البيانات الدويل 
حة يف غضون  هو إصدار نشرة األحداث املنقَّ

10 أيام. وبعد بدء نفاذ املعاهدة، يُعتزم 
حة يف غضون  أن تصدر نشرة األحداث املنقَّ

يومني تقريبًا. 

ويف العادة، تصل بياناتُ الرصد املستمدَّة 
من األحداث اليت تسجلها حمطات رصد 

جسيمات النويدات املشعَّة والغازات اخلاملة، 
التابعة لنظام الرصد الدويل، بعد عدَّة أيام 

من وصول اإلشارات املستمدَّة من األحداث 
نفسها اليت سجَّلتها حمطات الرصد السيزمي 

والصوتي املائي ودون السمعي. وختضع 
بيانات جسيمات النويدات املشعَّة ملعاجلة آلية 

وتنقيحية معًا من أجل إنتاج التقرير املؤمتَت 
ح عن  عن النويدات املشعَّة، ثمَّ التقرير املنقَّ

النويدات املشعَّة، لكل طيف كامل من أطياف 
يه. وُتدمج املعلومات  أشعة غاما يتمّ تلقِّ

حة ويف التقرير  املدَرجة يف نشرة األحداث املنقَّ
ح عن النويدات املشعَّة معًا يف هناية  املنقَّ

املطاف، فُتربط األحداث السيزمية-الصوتية 
حباالت كشف النويدات املشعَّة.

إشارة دون مسعية سجلتها حمطة IS53  التابعة لنظام 
الرصد الدويل يف فريبانكس، أالسكا، الواليات 

املتحدة األمريكية، مع بيانات مستمدة من 11 حمطة 
دون مسعية أخرى، وقد ُربطت هذه اإلشارة بانفجار 

يظن أنه لشهاب وقع يف مشال املحيط األطلسي يف 25 
كانون األول/ديسمرب 2010. وُتظهر خطوط بيانية 
متثل قنوات املكشاف الثماين. وخصائص الكشف، 
السمت والسرعة، ممثلة يف اخلطوط البيانية للزمان-
الترددات املحسوبة برباجمية مركز البيانات الدويل.

طيف أشعة غاما النويدية املشعة كما تظهره 
براجمية التحليل اجلديدة ملركز البيانات الدويل 

AutoSAINT/SAINT2 اليت ُتستخَدم لتحليل 
البيانات الواردة من أجهزة كشف اجلسيمات النويدية 

املشعة ونظم الغارات اخلاملة القائمة على أجهزة 
كشف أشعة غاما اجلرمانيومية العالية النقاء.

V1183394.indd   21 05/07/2011   14:34:41



■ مركز البيانات الدويل ■22

 دعم النظام وبناؤه 
التدرجيي

استمرّ يف عام 2010 دعم نظام الرصد 
الدويل وبناؤه تدرجييًا باختبار وتقييم البيانات 

الواردة من احملطات اجلديدة. وُأدخلت 
احملطات اليت رُّكبت أو حُسّنت حديثًا يف 

إطار عمليات مركز البيانات الدويل. 
بت حمطات أخرى يف منصَّة االختبار  ورُكِّ

اخلاصة باملركز.

وقد حُوِّلت الرباجميُة التطبيقيُة اخلاصُة مبركز 
البيانات الدويل ومّت حتديثها لكي تعمل على 
نظم املصادر املفتوحة )لينوكس(. وكذلك 

فقد اخُتربت على حنو شامل يف عام 2009 
براجميُة بيانات الشكل املوجي، ودخلت 
مرحلة االستخدام يف العمليات يف كانون 

الثاني/يناير 2010. كما ُطوّرت الرباجميُة 
اجلديدةُ اخلاصُة بتحليل البيانات املستمدّة من 

حمطات رصد جسيمات النويدات املشعَّة 
ورصد الغازات اخلاملة، وذلك من خالل 

مرحلة االختبار األوىل للنظم بكامل نطاقها 
يف تشرين األول/أكتوبر 2010. وقد تبيّن 

أنَّ أداء الرباجمية ممتاز، مع أنَّ بعض السمات 
ال تزال حتتاج إىل تعديل وتصويب. وختضع 

الرباجمية اآلن لعملية صقل هنائية، ومن 
املزمع أن تدخل الرباجمية يف إطار العمليات 

املؤّقتة يف مطلع عام 2011.

وُتعَدُّ تكنولوجيا الرصد دون السمعي إحدى 
ق اهلامة. إذ ميكن  تكنولوجيات التحقُّ

استخدامها لكشف تفجري نووي يف الغالف 
اجلوي وحتديد موضعه. وقد أدخل مركز 

البيانات الدويل تقنية حتليل اإلشارات دون 
السمعية الروتيين ضمن إطار العمليات 
يف شباط/فرباير 2010. وكان املستوى 

األويل من األحداث اخلاطئة املكتشَفة آليًا 
)أوتوماتيكيًا( واحتماالت كشفها كافيني 
إلتاحة اجملال للمراجعة التفاعلية لنتائج 

الرصد دون السمعي. وسوف يستمر العمل 
على حتسني كشف األحداث دون السمعية 
آليًا وذلك لتوفري نتائج أكثر دّقة للمحّللني 

من أجل مراجعتها.

مركز العمليات
لي احملطات نظامٌ لإلبالغ عن  سُلِّم إىل مشغِّ
املشاكل وتعّقب مسارها يف شبكة حمطات 

نظام الرصد الدويل. وهذا النظام الذي هو 
عبارة عن براجمية حاسوبية حيسّن األداء يف 

لي  االتصاالت بني األمانة الفنية املؤّقتة ومشغِّ
احملطات.

كما ُطبِّقَ نظام فحص صالحية املعدّات 
للتشغيل يف إطار العمليات. وهذه الرباجمية 
النظامية تسهّل مهام رصد وكشف احلوادث 

الطارئة واملشاكل يف شبكة نظام الرصد 
الدويل )أي احملطات، ووصالت الربط مبرفق 

االتصاالت العاملي، واخلواديم احلاسوبية، 
وقواعد البيانات، واملعدّات احلاسوبية 

والرباجميات احلاسوبية، وغريها(.
واسُتحدث منوذج أوّيل لنظام حاسوبي هو 
عبارة عن ’نظام إداري تنبيهي‘. وهو حاليًا 
يف طور االختبار يف مركز العمليات. وهذا 

النظام قادر على كشف احلوادث الطارئة 
آليًا على أساس املعلومات اجملمَّعة يف نظام 

فحص صالحية املعدّات للتشغيل.
وقد ُأقرّ على حنو تام تطبيق براجميُة نظام 
الدعم اخلاص بتعّقب املشاكل، املعروفة 
اختصارا باسم "جريا" يف إطار العمليات 
اخلاصة بتعّقب مسار احلوادث الطارئة 
واملشاكل واإلبالغ عنها. ومن ثمّ فإنَّ 

الطلبات اليت يرسلها إىل األمانة الفنية املؤّقتة 
املستعمِلون املأذونون، ومنهم مثالً مراكز 

لو احملطات والبعثات  البيانات الوطنية ومشغِّ
الدائمة، ُتعاجل من خالل هذه الرباجمية.

مراكز البيانات الوطنية

وقد استمرت األمانة الفنية املؤّقتة يف توفري 
الرباجمية املسمَّاة ‘مركز البيانات الدويل يف 

علبة’ )‘NDC in a box’(، وهي جمموعة 
براجميات متكاملة أعدها مركز البيانات 

الدويل لكي تستعملها مراكز البيانات 
الوطنية، حتى ميّكنها من تلقِّي بيانات نظام 
الرصد الدويل ومعاجلتها وحتليلها. وبُذلت 
أيضًا جهود ملواصلة حتسني هذه الرباجمية.

وقد ُأنشئ يف هناية العام ما جمموعه 114 
حسابًا آمنًا للدول املوقِّعة، حيث يُخصّص 

 حساب واحد لكل دولة موقِّعة تطلبه، 
ومن ثمَّ حصل ما جمموعه 191 1 مستعمالً 

من هذه الدول املوقِّعة على اإلذن الالزم 
للوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل 

ونواتج مركز البيانات الدويل وكذلك لتلّقي 
الدعم التقين.

كما استمر العمل على تعزيز 14 مركزًا من 
مراكز البيانات الوطنية، وخصوصًا يف كٍل 
من أفريقيا وأمريكا الالتينية وجنوب شرقي 

آسيا واحمليط اهلادئ والشرق األقصى،وذلك 
بتزويدها بالتدريب واخلرباء واملعدّات 

األساسية.

التجربة الدولية اخلاصة 
بالغازات اخلاملة

ُنقلت نظمٌ إضافيٌة خاصٌة برصد الغازات 
اخلاملة إىل إطار عمليات مركز البيانات 
الدويل يف عام 2010. ويف هناية عام 

2010، دخل ما جمموعه 27 نظامًا منها يف 
مرحلة التشغيل يف حمطات رصد النويدات 
املشعَّة التابعة لنظام الرصد الدويل. وُترسل 
البيانات من هذه احملطات إىل مركز البيانات 

الدويل وُتعاجل يف بيئة لالختبار. وقد 
ُطوِّرت الرباجمية احملدّدة الالزمة للتمكني من 
رصد بارامرتات التثبّت من حالة الصالحية 

للتشغيل.

وُطوِّرت على حنو إضايف براجميُة حتليل 
غاز الزينون اخلاصة باملعاجلة اآللية واليدوية 

لديها  منظمة  هو  الوطين  البيانات  مركز 
تكنولوجيات  يف  ال��الزم��ة  التقنية  اخل���ربة 
تشمل  وقد  للمعاهدة.  االمتثال  من  ق  التحقُّ
وظائفه إرسال بيانات نظام الرصد الدويل 
ي  تلقِّ وكذلك  ال���دويل،  البيانات  مركز  إىل 
البيانات والنواتج من مركز البيانات الدويل.
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لألطياف اإلشعاعية، وهي تكاد تدخل 
طور التشغيل. وجرى تدريب احملّللني على 

استعمال براجمية االستعراض والتنقيح، 
واختبار جمموعة من اإلجراءات اجلديدة 
اخلاصة بتقديم النواتج باستعمال تقنيات 

تستند إىل خاصّية لغة الرتميز املوسّعة 

)XML(، وذلك بالتواصل مع بعض مراكز 
البيانات الوطنية.

أما مهمّة التمييز بني مستوى اخللفية 
اإلشعاعية الناجتة من األنشطة املدنية ذات 
املنشأ البشري للنويدات املشعَّة احملمولة يف 

اهلواء، من ناحية، واالنبعاثات اإلشعاعية 
الناشئة من أحداث ذات صلة بأحكام 

 املعاهدة، من الناحية األخرى، هي مهمة 
ال تزال صعبة يتعيّن أن يشارك فيها فيزيائيون 

نوويون وإحصائيون واختصاصيو أرصاد 
جوية. وقد عملت األمانة الفنية املؤّقتة 

على فهم البيانات اجملمّعة من نظم رصد 
الغازات اخلاملة اليت يتزايد عددها باستمرار 

يف إطار نظام الرصد الدويل، يف قاعدة 
بياناهتا، واستحدثت جمموعة من البيانات 

التارخيية الختبار طريقة تصنيف الفئات. 
كما ُطوِّرت بارامرتات وصفية حمدّدة 

خاصة باملواقع الستعماهلا يف الربط بني 
املؤشّرات واألطياف، وللتمييز بني ترّكزات 

الزينون املشعّ الشاّذة وترّكزاته اخللفية 
النمطية. وجرى ذلك عن طريق التعاون 

مع علماء من أكثر من عشرين مؤسسًة يف 
مجيع أحناء العامل يف إطار التجربة الدولية 
للغازات اخلاملة، وُنوقش يف حلقات عمل 

واجتماعات علمية.

ويدعم االحتاد األوروبي أنشطًة ترمي إىل 
استكشاف اخللفية البشرية املنشأ إلطالقات 

089 38 حدثاً من نشرة األحداث املنّقحة لعام 2010 الصادرة عن مركز البيانات الدويل

≤ 4   5    6

غرفة التحكم داخل مركز العمليات.

العمق )كم( القوة
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غاز الزينون، وتطوير نظم قياس نّقالة 
جديدة لغرض إجراء قياسات طويلة األمد 
هلذا الغاز اخلامل يف امليدان. ويف املرحلة 
األوىل من هذا املشروع اجلديد، صُمّمت 

نظم لقياس درجات الغازات اخلاملة 
باستخدام حاويات، تتيح اجملال لتشغيلها 

على حنو مستقل ذاتيًا يف الظروف امليدانية. 

وقد بُوشر صنع اثنني من هذه النظم. 
م النظامان إىل األمانة  ومن املتوّقع أن يُسلَّ

الفنية املؤّقتة يف منتصف عام 2011. وبعد 
اختبارمها يف فيينا، من املعتزم تنظيم دورة 

ملدّة أسبوعني، وبعد ذلك سوف يُشحَن 
النظامان إىل موقعني خمصّصني جلمع 

العيِّنات.

وضمن اإلطار العام بشأن ضمان اجلودة/
مراقبة اجلودة فيما خيصّ بيانات نظام الرصد 
الدويل عن الغازات اخلاملة، وبشأن اعتماد 

نظم رصد الغازات اخلاملة، وُضعت 
اإلجراءات اخلاصة بتقييم وإثبات صحة 

معايرة أجهزة كشف الغازات اخلاملة. ويف 
إطار الربنامج االعتيادي لضمان اجلودة/ 

مراقبة اجلودة كذلك، ُأعيد حتليل 91 
عيّنًة مستمدّةً من 22 حمطًة يف مخسة 

خمتربات للنويدات املشعَّة ذات قدرة على 
قياس الغازات اخلاملة. وأظهرت املقارنة 
بني التحليالت يف احملطات والتحليالت يف 

املختربات نتائج مّتسقة عمومًا. ومن ثمّ فإنَّ 
وضع خمّطط اعتيادي إلعادة قياس العيِّنات 
هو عنصر هام من العناصر اليت يتكوّن منها 
برنامج ضمان اجلودة/مراقبة اجلودة، وذلك 

لكفالة استمرار جودة نوعية البيانات بعد 
مرحلة االعتماد.

اقتفاء أثر النويدات املشعَّة 
عرب الغالف اجلوي

واصل نظام االستجابة املشرتك بني منظمة 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عمله يف 
4 المستوى 
المستوى 5

أرقام حمطات رصد النويدات املشعة

ث
واد

لح
د ا

عد

 التوزيع العام حلوادث النويدات املشعّة املتعلقة باملعاهدة 
يف عام 2010

تشري معظم عمليات الكشف إىل ثالث نويدات، صوديوم-24، وسيزيوم-137، وكوبالت-60، وهي ترجع يف 
املقام األول إىل األشعة الكونية، أو إىل إعادة استثارة الغبار الذي تساقط من جراء حادثة تشرينوبل يف عام 1986، 

أو إىل اختبارات سابقة يف الغالف اجلوي.

يشري طيف جسيمات النويدات املشعة من املستوى 4 إىل أنَّ العّينة حتتوي على ترّكز عال غري عادي لنويدة 
مفردة بشرية املنشأ )ناجتة عن انشطار أو عملية تنشيط( مدرجة يف القائمة النمطية للنويدات املشعة ذات الصلة. 

أما طيف جسيمات النويدات املشعة من املستوى 5 فيشري إىل أنَّ العّينة حتتوي على نويدات متعددة بشرية 
املنشأ بترّكزات عالية غري عادية، من بينها على األقل نويدة مشعة ناجتة عن انشطار.

 خمطط التواقت املنّفذ حبزمة براجميات املعاجلة
"bg_analyze/Norfy" املستخدمة يف مركز البيانات 
الدويل لتحليل البيانات الواردة من نظم الغازات اخلاملة 

بناء على أجهزة كشف أشعة بيتا-غاما.

594 حادثة متعلقة بالنويدات املشعّة من املستويني 4 و 5 سجّلتها حمطات 
نظام الرصد الدويل يف عمليات مركز البيانات الدويل خالل عام 2010

صوديوم-24
سيزيوم-137

كوبالت-60
يود-131

تكنيتيوم-99م
غير ذلك
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سنته الثالثة من التشغيل املؤّقت. وهذا 
النظام ميّكن اللجنة من إرسال طلبات 

التماسًا للمساعدة يف حالة كشف نويدات 
مشعَّة مريبة، إىل تسعة مراكز أرصاد جوية 

إقليمية متخصّصة أو مراكز أرصاد جوية 
وطنية تابعة للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
وموجودة يف أماكن خمتلفة يف مجيع أحناء 
العامل. وتستجيب هذه املراكز إىل الطلبات 
بتقديم العمليات احلسابية اليت أجرهتا إىل 
 اللجنة يف غضون زمن استجابة مستهدف 

ال يتجاوز 24 ساعًة.

والقصد من هذا النظام تأكيد حسابات 
اقتفاء األثر اليت تقوم هبا اللجنة، وتستفيد 
مجيع املراكز من التعليقات الواردة وتقييم 

نظم اقتفاء األثر واألساليب املستخدمة. 
ومن أجل احلفاظ على نظام االستجابة على 

مستوى عال من االستعداد، اتُّفق على 
القيام باختبارات منتظمة غري معلنة حمدودة 

النطاق للنظام.

وواصلت األمانة الفنية املؤّقتة تعزيز قدراهتا 
على منذجة انتقال االنبعاثات املشعَّة يف 

الغالف اجلوي، وحتقيق املوثوقية يف تقديم 
النواتج اجليدة النوعية بصورة تعوّل عليها 

إىل الدول املوقِّعة. وُتؤدَّى يوميًا العمليات 
احلسابية اخلاصة باقتفاء أثر النويدات املشعَّة 

يف الغالف اجلوي، من أجل كل حمطة 
من حمطات رصد النويدات املشعَّة، التابعة 
لنظام الرصد الدويل، باالستفادة من بيانات 

األرصاد اجلوية اليت تكاد تكون آنية، املستمّدة 
من املركز األوروبي لتنبّؤات الطقس املتوسطة 

األمد. ثّم تستطيع الدول املوقِّعة أن تدمج 
هذه احلسابات، باستعمال الرباجمية اخلاصة 

اليت طوّرهتا األمانة، مع السيناريوهات 
والبارامرتات احملّددة اخلاصة بكشف النويدات 
من أجل حتديد املناطق اليت حيتمل أن توجد 

فيها مصادر النويدات املشعَّة.

الدروس املستفادة من 
التجربة النووية الثانية اليت 
أعلنت عنها مجهورية كوريا 

الشعبية الدميقراطية
يف 25 أيار/مايو 2009، أعلنت مجهورية 

كوريا الشعبية الدميقراطية أهنا أجرت جتربتها 
النووية الثانية. وقد كان أداء نظام الرصد 

الدويل حسنًا يف تلك املناسبة، وذلك 
جلملة أسباب متنوّعة. فقد تنامت بقدر 

كبري شبكة النظام منذ أن أعلنت مجهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية عن إجراء جتربتها 
األوىل يف عام 2006، وذلك باعتماد 65 

حمطًة يف غضون ذلك الوقت. كما إنَّ 
االضطالع بطائفة واسعة التنوّع من األنشطة 

اجلارية املعنية باالستدامة ساعد على 
كفالة بلوغ مستوى عال من توافر البيانات 

املتاحة. واآلن فإنَّ النظم الرئيسية خالل 
الشبكة بأمجعها، مبا يف ذلك نظام الرصد 
الدويل ومرفق االتصاالت العاملي ومركز 
البيانات الدويل ومراكز البيانات الوطنية، 
تسري يف عملها جيدًا. وباعتبار أنَّ األمانة 
الفنية املؤّقتة تؤدّي عملها مبقتضى املبادئ 
التوجيهية اخلاصة بالتشغيل املؤّقت، فإنَّ 

من حسن حظها أن تكون النظم احلاسوبية 
سائرة يف عملها بطريقة طبيعية وأن يكون 

املوظفون الرئيسيون جاهزين يف غضون 
مهلة قصرية جدًا ملواجهة القضايا الطارئة 

حسبما تقتضيه الضرورة.

وقد جُمعت املواد الالزمة لالختبار الثاني، 
ووُزِّعت يف التوقيت املناسب، بدءًا من 

نتائج عيِّنة من عيِّنات منذجة انتقال االنبعاثات املشعة يف الغالف اجلوي يف التمرين الذي أجري بشأن جاهزية مراكز البيانات الوطنية يف عام 2010. وُيظهر الشكالن 
منطقة املصدر املحتمل املحسوب )مبيَّنة باأللوان( النبعاث خيايل لنويدات مشعة. يف اليسار: اسُتنبطت منطقُة املصدر املحتمل باستخدام حسابات النمذجة الرجعية اليت 

أجرهتا األمانة. يف اليمني: اسُتنبطت منطقة املصدر املحتمل الوسطية من عمليات النمذجة الرجعية اليت سامهت هبا تسعة مراكز إقليمية متخصصة يف األرصاد اجلوية وتابعة 
للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وقد ُحدِّدت يف كلتا احلالتني منطقة املصدر املحتمل جبمع إسقاطات لشواهد يتخيل أهنا اكُتشفت خالل الفترة من 27 إىل 30 تشرين 

األول/أكتوبر 2010 يف حمطات رصد النويدات التابعة لنظام الرصد الدويل وباالستعانة برباجمية WEB-GRAPE التحليلية املستخدمة يف األمانة. والشكالن متماثالن 
وُيظهران أنَّ النتائج املستمدة من املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تؤكد حسابات األمانة.

V1183394.indd   25 14/07/2011   10:56:18



جلسة اإلحاطة املخصصة للدول املوقِّعة اليت 
عُقدت يف صباح يوم 25 أيار/مايو 2009. 

ثمّ ُنشرت كل املعلومات ذات الصلة 
باملوضوع يف املوقع الشبكي املأمون اخلاص 
مبركز البيانات الدويل، الذي وّفر الوسيلة 
املثلى للوصول إليها لكل املستعملني على 

موقع شبكي واحد فقط. وكان هذا احلدث 
اهلام مفيدًا يف تبيان أمهية إجراء استعراض 
ق من قبل  تقين أليِّ مواد ذات صلة بالتحقُّ

إصدارها من جانب املنّظمة.

ومع أنَّ احلدَث الذي وقع يف مجهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية ظهر يف النشرة 

 ،)SSEB( النمطية عن األحداث املفروزة
فإنَّ القيم الصادرة عن مركز البيانات الدويل 

بشأن سعة املوجة الداخلية وسعة املوجة 
السطحية، وضعت احلدَث يف مرتبة قريبة 

جدًا من ’خط اختاذ القرار‘ يف فرز األحداث. 
ويف أعقاب التحقيقات اليت ُأجريت وما 

تالها من مناقشات من جانب اخلرباء، ُنفِّذت 
توصية بتعديل معيار فرز هذا احلدَث.

وإن تنبّؤات منذجة االنتقال يف الغالف اجلوي 
املرتقبة إمنا تعتمد على التسرّب أو االرتشاح 
الناشئ من احلدَث وهي رهن النعدام اليقني 

يف ميدان الرصد اجلوي. وال بدّ من تبليغ 
هذه املسائل بوضوح من أجل احليلولة دون 

االجنراف إىل توّقعات غري واقعية.

مع أنه مل يكن هنالك بيانات من عمليات 
رصد النويدات املشعَّة، ميكن أن تكون 

مقرتنة باحلدَث الذي جرى يف عام 2009 
يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فإنَّ 

حمطات نظام الرصد الدويل كانت تؤدّي 
وظيفتها على حنو صحيح وأمكن استخدام 

بيانات الرصد لتقييد مستوى احتواء الغازات 
اخلاملة. كما إنَّ عدم وجود بيانات رصد 
داّلة بشأن النويدات املشعَّة يف شبكة رصد 

الغازات اخلاملة التابعة لنظام الرصد الدويل 
يبيّن أيضًا أمهية التفتيش املوقعي باعتباره 

ق؛ ألنَّ  عنصرًا من مكوّنات نظام التحقُّ
بصمات الغازات اخلاملة قد تكون قابلة 

لكشفها لغاية فرتة ترتاوح بني أربعة وستة 

أشهر بعد إجراء جتربة نووية يف باطن 
األرض يف حالة وجود منَفذ أو تسرّب.

 نظم اإلنذار املبّكر 
بكوارث التسونامي

يف تشرين الثاني/نوفمرب 2006، أقرّت 
اللجنة توصية مبواصلة تقديم بيانات 

نظام الرصد الدويل يف الزمن احلقيقي إىل 
املنظمات املعرتف هبا املعنية باإلنذار بأحداث 

التسونامي. ثمّ دخلت اللجنة بعد ذلك يف 
اتفاقات وترتيبات مع عدد من مراكز اإلنذار 

بالتسونامي املعتمدة لدى منظمة األمم 
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

لتقديم البيانات اخلاصة بالتسونامي ألغراض 
اإلنذار هبذه األحداث. ويف عام 2010، 

وُضعت الصيغة النهائية التفاقٍ ُأبرم مع 
مركز لإلنذار بالتسونامي قائم يف فرنسا. 
وقد وصل بذلك عدد هذه االتفاقات أو 

■ مركز البيانات الدويل ■26

الصورة اليمىن: مّد كابالت األلياف البصرية لدمج شبكة قواعد البيانات يف البنية التحتية لشبكة التخزين.    الصورة اليسرى: خوادمي يف املركز احلاسويب.
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الرتتيبات اليت دخلت فيها اللجنة إىل مثانية 
منها، وهي مع: أسرتاليا وإندونيسيا وتايلند 
وفرنسا والفلبني والواليات املتحدة األمريكية 
)أالسكا وهاواي( واليابان. كما جيري وضع 
اتفاقات أو ترتيبات إضافية مع كل من سري 

النكا وماليزيا.

االستبصار التكنولوجي
متارس اللجنة االستبصار التكنولوجي 
وفاءً بالتزامها باحلفاظ على صالحية 

نظمها الكثيفة االستخدام للتكنولوجيا، 
وكذلك لضمان اإلملام بالتطوّرات العلمية 

والتكنولوجية اليت ميكن أن تعزّز أداء وكفاءة 
النظم والعمليات لديها. وهذه عملية 

متواصلة املسار يلتقي يف إطارها العلماء 
واخلرباء التكنولوجيون فيتفاعلون ويتناقشون 
بَع يف املستقبل  وحيدّدون معًا املسارات اليت ُتتَّ

يف ميدان البحث والتطوير فيما يتصل بشؤون 
املعاهدة. وهذا يشتمل على عقد دورة 

حلقات عمل تكرارية الطابع حول مواضيع 
حموريّة خمتلفة، وحتديد عدد من املشاريع 

التجريبية، وتوفري التمويل هلذه املشاريع من 
خمتلف املصادر.

وترتّكز عملية االستبصار التكنولوجي يف 
مرحلتها احلالية على استبانة التطوّرات 

العلمية والتكنولوجية اليت قد يكون هلا أثر يف 
عمليات األمانة مستقبالً. وهدف هذه املرحلة 

هو توفري أداة للتنبّؤ التكنولوجي املتكامل 
والطويل األمد خلدمة أغراض املنّظمة. 

وجرت عدّة خطوات لكي تنخرط املنّظمة 
واألوساط العلمية والتكنولوجية األوسع يف 
عملية استبصار التكنولوجيا. وقد عُرضت 

مبادرة استبصار التكنولوجيا يف عدد من 
االجتماعات، وُنشرت ورقة تتضمّن عرضًا 

لنهجها ونتائجها األولية. وجيري إنشاء منصّة 
للتعاون يف العمل على الشبكة العاملية، ومن 
املتوّقع أن تصبح جاهزة للتشغيل بالكامل يف 

أوائل عام 2011.

 العلم والتكنولوجيا 
يف عام 2011

قُ من االمتثال للمعاهدة حتدّياتٍ  يطرح التحقُّ
تعتمد مواجهتها الفعّالة على تعزيز البحوث 

العلمية والتطورات التكنولوجية واستغالهلا. 
ق اليت تعمل  فإنَّ موثوقية نظام التحقُّ

اللجنة على إنشائه، ومقدرته على كشف 
التفجريات النووية وحتديد مواقعها واستبانة 

هويتها، كالمها يعوّل على املشاركة مع 
األوساط املتخصّصة اليت تعكف على الدفع 

مبنجزات التقدّم يف خمتلف اجملاالت ذات 
الصلة من األدوات ومن طرائق املعاجلة 

والتحليل. واعرتافًا بأمهية اللجنة يف هذا 
اجلانب، فإنَّ املبادرات اليت اختذهتا مثل 

"جماالت التآزر مع العلم" يف عام 2006، 
و"الدراسات العلمية الدولية" )ISS( يف عام 
2009، توّفر منتديات هلا لكي تتفاعل مع 

األوساط العلمية العاملية.

وقد قدَّم املنشورُ الذي صدر بعد مؤمتر 
الدراسات العلمية الدولية، وعنوانه 

ق من االمتثال  العلم لصاحل األمن: التحقُّ
ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

 Science for Security: Verifying the(
 Comprehensive Nuclear-Test-Ban

Treaty(، حملًة إمجاليًة عن إجنازات املؤمتر 
واحلوار الذي جرى أثناءه. وأتاح املؤمتر 

اجملاَل أيضًا لصياغة توليفة من املوضوعات 
الرئيسية احملتمل معاجلتها يف جمال مواصلة 

ق. ومن شأن ذلك أن  صقل نظام التحقُّ
يساعد على توجيه أولويات العمل يف 

ق. املستقبل من أجل تعزيز قدرات التحقُّ

وتساعد حصيلة نتائج مشروع الدراسات 
العلمية الدولية على تشكيل املبادرة التالية 

املعنية بإشراك األوساط العلمية، واليت 
سوف تكون مؤمترًا عن "العلم والتكنولوجيا 
2011"، من املزمع أن يُعقد يف مركز قصر 

اهلوفبورغ للمؤمترات يف فيينا من 8 إىل 
12 حزيران/يونيه 2011. وجتري اآلن 

األعمال التحضريية هلذا املؤمتر. وقد عُقد 
اجتماع للجنة الربامج من 26 إىل 28 آب/

أغسطس 2010، تقرّرت فيه أهداف املؤمتر 
ومواضيعه احملورية. وُأطلقت دعوة من 
أجل تقديم أوراق دراسية، على املوقع 

الشبكي العمومي، الذي اشتمل على حيّز 
مُتاح لتقديم خالصات عن الدراسات 
وللتسجيل. وسوف يؤّكد املؤمتر على 
العروض اإليضاحية الشفوية أكثر من 

االجتماع اخلاص بالدراسات العلمية الدولية 
يف عام 2009، وسوف يُعنى مبسائل 

سبل الوصول إىل البيانات من أجل القيام 
باألعمال العلمية ومتويل األعمال التقنية 

والعلمية فيما يتصل بأنشطة اللجنة. وكان 
من بني األنشطة الرتوجيية توزيع كتيّب 

وملصق جداري.

واسُتِهلَّ مشروعٌ إلنشاء مركز افرتاضي 
الستغالل البيانات، يف هناية عام 2009، 

وقطع شوطًا متقدّمًا أثناء عام 2010. 
واشتمل املشروع على تنظيم حلقة عمل 

حول التعّلم اآليل وبنية األرض، يف 
مونبييه، فرنسا، يف أيلول/سبتمرب. وُأنشئ 
إطار قانوني من أجل إتاحة السبل للعلماء 

للوصول إىل البيانات بواسطة منصّة 
حاسوبية جمانية.

27 ■ مركز البيانات الدويل ■

V1183394.indd   27 05/07/2011   14:35:11



القيام بعمليات 
التفتيش املوقعي

األدلَّة  عن  حبثاً  العامل  برصد  للمعاهدة  االمتثال  من  ق  التحقُّ نظام  يضطلع 
اإلثباتية على حدوث تفجري نووي. فإذا وقع حدث من هذا النوع فإنَّ دواعي القلق 
بشأن احتمال عدم االمتثال للمعاهدة ميكن أن تُعالَجَ من خالل عملية تشاور 
التدبري  وهو  موقعي،  تفتيش  إجراء  الدول  تطلب  أن  أيضاً  واستيضاح. وميكن 
ق مبوجب املعاهدة، ولكن ال ميكن اللجوء إليه إالَّ بعد بدء نفاذ  النهائي يف التحقُّ

املعاهدة.
والغرض من التفتيش املوقعي هو توضيح ما إذا كان تفجري نووي ما قد أُجري 
على حنو خمل باملعاهدة، وكذلك مجع الوقائع اليت قد تساعد على حتديد هوية 

اجلهة املخلَّة احملتملة.
وألنَّ نظام التفتيش املوقعي ميكن أن تلجأ إليه أيُّ دولة طرف يف أيِّ وقت من 
تتطلّب وضع  النحو  تفتيش من هذا  بعملية  القيام  املقدرة على  فإنَّ  األوقات، 
التفتيش. وإضافة إىل ذلك،  سياسات عامة وإجراءات وتقنيات إلثبات صحة 
فإنَّ القيام بعمليات التفتيش املوقعي تستدعي وجود موظفني مدرَّبني على حنو 
 وافٍ بالغرض، ولوجستيات مناسبة، ومعدّات معتمَدة، من أجل تشكيل فريق من
 40 مفّتشاً وإبقائه يف امليدان لفرتة قد تستمر 130 يوماً. ومن ثمَّ فإنَّ التوصّل إىل

 توفري املقدرة اليت تقتضيها املعاهدة، مع 
احلرص يف الوقت نفسه على تطبيق أعلى 

معايري الصحة والسالمة السرّية.

أبرز األنشطة يف عام 2010
اّتباع هنج ذي توجّه حنو املشاريع 

يف إجناز خطة العمل اخلاصة 
املوقعي بالتفتيش 

تطوير مفهوم التمرين امليداني 
املتكامل التايل وبناء املقدرة 

تدرجيياً العملياتية 

بدء الدورة التدريبية الثانية من 
أجل املفّتشني البدالء
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التمرين املوجّه يف األردن
استضاف األردن التمرين املوجّه اخلاص 
بالتفتيش املوقعي )DE10(، وُأجري يف 
الفرتة بني 1 و12 تشرين الثاني/نوفمرب 
2010 يف منطقة البحر امليّت. وكانت 
الغاية من هذا التمرين اختبار الرصد 

البصري القائم على األرض واالتصاالت 
أثناء عملية تفتيش موقعي. وقد شارك يف 
هذا التمرين ما جمموعه 45 شخصًا من 

14 دولًة موقِّعة.

ومتاشيًا مع خطة العمل اخلاصة بالتفتيش 
املوقعي، كان للتمرين األهداف التالية: إثبات 

صحّة اإلجراءات العملياتية املعيارية املوحّدة 
اخلاصة بالرصد البصري األرضي؛ ووضع 
معايري حتكم األساس املنطقي للبحث الذي 

يقوم به الفريق الفرعي للرصد البصري؛ 
وبلوغ التآزر بني الفريق الفرعي للرصد 
البصري وبقية فريق التفتيش؛ وتقديم 

أفكار بشأن التدريب املتقدّم على الرصد 
البصري؛ واستنباط إجراءات معيارية موّحدة 

بشأن االتصاالت أثناء التفتيش املوقعي 
وذلك باختبار مفهوم االتصاالت لدى فريق 

التفتيش؛ والبيان العملي ملوثوقية االتصاالت 
بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.

ق أثناء التمرين من فعالية  وقد جرى التحقُّ
األساس املنطقي املطوَّر بشأن البحث 

التفتيشي، والتآزر بني الرصد البصري 
األرضي واالتصاالت، حيث اخُتربت 
التكنولوجيات وحلول املعدّات التقنية 

اخلاصة باالتصاالت الالزمة إلسناد 
التفتيش، وُأثبتت صحتها. ونتيجة لذلك، 
سوف ُتعدّل األدوات واحللول لكي تتالءم 

مع منهاج مقرّرات التدريب املخصّص 
لألفرقة الفرعية بشأن الرصد البصري 

األرضي واالتصاالت، باعتبار ذلك جزءًا 
من الدورة الزمنية للتدريب.

التمرين املوّجه DE10 يف األردن.
الصورة العليا: استخدام خريطة للتوجيه يف امليدان. 
الصورة الوسطى: تركيب حمطة طرفية ذات فتحة 
صغرية جدًا من أجل االتصاالت الساتلية.
الصورة السفلى: التحضري للبعثة امليدانية.
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وسوف يكون للدروس املستفادة من التمرين 
املوجّه العاشر )DE10( تأثري حاسم يف عمل 

األمانة الفنية املؤّقتة ويف خطط مواصلة 
تطوير املقدرة العملياتية، وسوف ُتضمَّن يف 

التقرير التقين الشامل.

وبغية اإلعالن عن هذا احلدَث اهلام على 
العموم، ُقدّمت ملمّثلي وسائل اإلعالم من 

منطقة شرقي املتوسط ومنطقة الشرق األدنى 
موجزات إعالمية، وحضروا جلسات يف 
يوم خمصَّص لوسائل اإلعالم؛ وأنتجت 
األمانُة موادَ إخباريًة تلفازيًة لتوزيعها عرب 
شبكة موقع "يونيفيد"، وحلقة قصة بارزة 

من أجل املسلسل التلفزيوني املسمّى األمم 
املتحدة يف مواقع العمل "يو إن إنْ آكشن" 

وحملطة السي ان ان التلفازية العاملية "سي ان 
ان وورلد وايد".

 التقدّم يف مسار تنفيذ 
خطة العمل

الغاية من خطة العمل، اليت وافقت عليها 
اللجنة يف تشرين الثاني/نوفمرب 2009، 

هي توفري إطار لتطوير نظام التفتيش 
املوقعي بطريقة ذات توجّه حنو املشاريع. 

واستنتاجًا من استعراض ومتابعة الدروس 
املستفادة من التمرين امليداني املتكامل لعام 

2008، ُتجمِل خطُة العمل ما جمموعه 38 
مشروعًا فرعيًا يف مخسة جماالت رئيسية 
من التطوير: التخطيط للسياسات العامة 

والعمليات، ودعم العمليات واللوجستيات 
الالزمة، والتقنيات واملعدّات، والتدريب، 

واإلجراءات والوثائق. ومن املتوخّى أن 
تسهم املشاريع الفرعية يف بناء املقدرة 
العملياتية لدى نظام التفتيش املوقعي 

تدرجييًا، وأن تساعد على إعداد التمرين 
امليداني املتكامل والقيام به.

وأثناء عام 2010، اسُتهّل ما جمموعه 28 
مشروعًا فرعيًا، ُأجنز ستة منها بنجاح. لكنّ 
التحدّيات اليت وُوجهت أثناء العام خبصوص 

املوارد املالية والبشرية، واملوارد املتاحة 
احملدودة، حّتمت تعديل على خطة العمل.

التطوير املفاهيمي للتمرين 
امليداني املتكامل التايل

يف عام 2010، بوشر تطوير آلية عمل تتيح 
ق منها،  اختبار نواتج خطط العمل والتحقُّ
ممّا يسهّل السري تدرجييًا يف بناء مقدرة نظام 
التفتيش املوقعي العملياتية بأسلوب مّتسق 

م بنيويًا. وعلى سبيل املتابعة، عُرض  ومنظَّ
مشروع صيغة مفاهيمية من أجل السري ُقدمًا 
يف تطوير املقدرة العملياتية من خالل سلسلة 

من التمارين العملية من قبل االضطالع 
بالتمرين امليداني املتكامل املقبل. وقد أدّت 
املناقشات وطلبات مواصلة اإلعداد احملَكم 

إىل صقل املفهوم جيدًا.

ويعاجل هذا املفهوم إفراديًا وعلى حنو 
نظامي معًا املراحل املختلفة لعملية التفتيش 

املوقعي، مبا يتيح الوقت، لدى إجناز مشاريع 
حمدّدة من خطة العمل، الختبار قابلية 

ق منها بغية اإلعداد للتمرين  تطبيقها والتحقُّ
امليداني املتكامل التايل واالضطالع به على 

حنو أفضل ومبجرد االتفاق على املفهوم 
واعتماده سوف يهتدى به يف التحضري 

للتمرين امليداني املتكامل التايل بناءً على 
أسلوبي إدارة املشاريع واإلدارة القائمة على 

النتائج على حدٍّ سواء.

 التخطيط للسياسات 
العامة والعمليات

كانت السياسات العامة واإلجراءات 
العملياتية فيما خيصّ التفتيش املوقعي جمالني 

رئيسيني من جماالت السري ُقدمًا يف التطوير 
يف هذا الصدد أثناء عام 2010. ووفقًا 

لغايات خطة العمل، جرى مزيد من التطوير 
املفاهيمي والعملياتي يف جماالت األداء 

الوظيفي لدى أفرقة التفتيش واالتصاالت 
وتدّفق البيانات ونظام إدارة املعلومات 
امليدانية، إضافًة إىل تطوير اإلجراءات 

العملياتية فيما خيصّ مرحلة ما قبل 
التفتيش، والسياسة العامة بشأن اإلعالم، 

والتدابري اإلدارية أثناء عملية تفتيش موقعي.

وقد أظهرت الدروس املستفادة من التمرين 
امليداني املتكامل لعام 2008 أنَّ تطوير 

إجراءات وتقنيات عمليات التفتيش احلقيقية 
كان حيتاج إىل دعم بإجراءات عملياتية 

وإجراءات إدارة املشاريع من أجل االضطالع 
بالتمارين العملية. ومّت توزيع مشروع أوّيل 
من التوجيهات اإلرشادية إلدارة التمارين 

العملية لغرض مراجعته، وجاٍر اآلن تنقيحه 
وفقًا للتعليقات املتلّقاة يف هذا الشأن. ومن 

املتوخّى أن جيري اختبار مشروع الصيغة 
النهائية أثناء الرتتيبات التحضريية للجولة 

الثانية من التمارين العملية.

وعقب حتديد مفهوم األداء الوظيفي اخلاص 
بأفرقة التفتيش، يف النصف األول من عام 

2010، ورد املزيد من املعلومات اليت 
يُستعان هبا يف عملية التطوير نتيجًة للتمرين 

املوجّه العاشر )DE10(. وبغية متكني أيِّ 
فريق تفتيش من بلوغ األهداف احملدّدة 

مبوجب املادة الرابعة عشرة من املعاهدة، فإنَّ 
هذا العمل يرّكز على التقنيات األولية وعلى 

القيام فورًا بتحديد اخلصائص واملوضع 
أليِّ مسات أو بصمات ميكن رصدها تكون 

مّتسقة مع حدث إجراء تفجري نووي حتت 
األرض انتهاكًا للمعاهدة. واألمانة عاكفة 

على توحيد متطلبات تقنيات التفتيش 
ومواصفات املعدّات وتشكيالت األفرقة 

الفرعية وكذلك جوانب التخطيط امليداني 
والنشر يف امليدان.

وأما إنشاء نظام إدارة املعلومات املتكامل فهو 
حاليًا يف مرحلته النهائية. ومن ضمن هذه 

املرحلة، جرى مترين عملي داخل املنّظمة يف 
فيينا يف كانون األول/ديسمرب 2010، من 
أجل اختبار وتقييم النموذج األويل املصمَّم 
ملنصّة هذا النظام ومرحلة تشغيله األوىل. 
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وسوف ُتطبَّق الدروس املستفادة من هذا 
التمرين العملي خالل صقل املنصّة املذكورة.

وكان حمور الرتكيز الرئيسي يف العمل على 
إنشاء نظام االتصاالت اخلاص بالتفتيش 
املوقعي يف عام 2010، تقييم املعدّات 

الالزمة واشرتاؤها، وكذلك مواصلة تطوير 
تكنولوجيات االتصاالت. ومن ضمن هذا 
التطوير، عُقد اجتماعان تقنيان مع مدرسة 

سالح اإلشارة التابعة للقّوات املسّلحة 
النمساوية. ويف النصف الثاني من عام 2010 

أيضًا، اخُترب املفهوم التصميمي واحللول 
املقرتحة بشأن املعدّات أثناء التمرين املوجّه 

العاشر  )DE10(. وقد قدّم التمرين العملي 
مدخالت هامة بشأن مشروع صيغة مفهوم 

االتصاالت وإجراءات التشغيل املوحَّدة.

وُأجريت دراسة عن متطّلبات املعلومات 
والبيانات الالزمة لإلعداد الفعّال لفريق 

التفتيش يف مرحلة ما قبل التفتيش. وحدّدت 
الدراسة مصادر بيانات هامة، وسوف 

ُتستخدَم بتعاون وثيق مع الشُعب املعنية يف 
األمانة الفنية املؤّقتة من أجل وضع أشكال 
ومناذج موحَّدة بشأن التعامل مع البيانات 

ذات الصلة بالتفتيش املوقعي ومعاجلته 
وحفظها ونشرها.

واسُتِهّل العمل على وضع شروط إدارية 
ُتطبَّق على عملية التفتيش املوقعي، وجاٍر 
اآلن إعداد مقرتحات بشأن التعاون التقين 

والتطويري بني شعبة التفتيش املوقعي وغريها 
من شُعب األمانة الفنية املؤّقتة.

واُضطلع مبزيد من التطوير ملؤشّرات األداء 
الرئيسية اخلاصة بالتفتيش املوقعي وخطوطها 

األساسية الدنيا ومعاملها البارزة. وقد ُأجنز 
ذلك بطرح أسئلة عن ماهية مؤشّر األداء 

الرئيسي على املستوى االسرتاتيجي، بتحقيق 

التوازن بني أهداف خطة العمل وأهداف 
التفتيش املوقعي االسرتاتيجية، والتوفيق بني 

مؤشّرات األداء الرئيسية اخلاصة بالتفتيش 
املوقعي وبني تلك املؤشّرات اخلاصة 

بالربنامج وامليزانية. ومن شأن مؤشّرات 
األداء الرئيسية اليت ُأقرّت حديثًا أن تتيح 

اجملال لرصدٍ أكثر تنظيمًا للتقدّم احملرز بشأن 
خطة العمل، ومن شأنه أيضًا أن يكفل 

تطبيق أسلوب اإلدارة القائمة على حتقيق 
النتائج املرجوّة على كل األنشطة املعنية 

بتطوير نظام التفتيش املوقعي.

 دعم العمليات 
واللوجستيات الالزمة

تبعًا ملوافقة اللجنة، باشرت األمانة الفنية 
املؤّقتة تنفيذ إقامة النظام املتكامل لدعم 
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التفتيش. ويشمل مفهوم هذا النظام تسعة 
جماالت رئيسية من جماالت دعم العمليات 

واللوجستيات الالزمة فيما خيصّ اإلعداد 
لعملية التفتيش املوقعي واالنطالق هبا 

وإجرائها واستخالص نتائجها، وهي: هندسة 
النظم اخلاصة مبرفق خزن املعدّات وصيانتها  
)ESMF(، ومركز دعم العمليات، والنظام 
 ،)IMRDS( املتعدّد الوسائط للنشر السريع
ومفهوم الصحة والسالمة، ومصرف بيانات 

التفتيش املوقعي، وقاعدة العمليات، 
والرتتيبات الدائمة واجلارية، واملوقف 
والثقافة، وواجبات املوظفني يف عملية 

التفتيش املوقعي. ورّكزت التطّورات يف عام 
2010 على إنشاء مرفق التخزين والصيانة 
والنظام املتعدّد الوسائط املذكورين، وعلى 

تطوير مصرف بيانات التفتيش املوقعي، وإقامة 
بنية حتتية لقاعدة العمليات.

وقد ُأسنِدت أولويٌة كربى إلنشاء مرفق خزن 
املعدّات وصيانتها، والبنية التحتية ملركز 
دعم العمليات املؤّقت، على أن يوضع 
يف احلسبان االهتمام املعرَب عنه بشأن 

استئجار مباٍن للمرفق املذكور. ومن شأن 
وجود مرفق خلزن املعدّات وصيانتها مصمَّم 

وجمهَّز على حنو وافٍ بالغرض أن يتيح 

إدماج خمتلف جوانب النظام املتكامل لدعم 
التفتيش يف مرفق واحد فقط من خالل اّتباع 
هنج تآزري واالستفادة من البنية التحتية اليت 
قد تكون مناسبة أيضًا للتدريب على التفتيش 

املوقعي والتمارين العملية اخلاصة به.

وقد صُمِّمت بنيُة ُنظٍم عالية املستوى 
ووُضعت خطة تنفيذية ملصرف بيانات 

التفتيش املوقعي. وسوف حتتوي هذه البنية 
على خمتلف قواعد البيانات الالزمة لدعم 
فريق التفتيش أثناء عملية التفتيش املوقعي، 

وكذلك لتسهيل التنسيق بني مراحل 
التخطيط األويل واإلعداد لعملية التفتيش.

ويف إطار املشروع التجريـيب إلنشاء النظام 
املتعدّد الوسائط للنشر السريع، اُضطلع 

بأنشطة البحث والتطوير من أجل إجياد حّل 
تقين يتيح ختزين املعدّات بواسطة منائطية يف 
وحدة منطية قابلة للنقل بسهولة ومصمَّمة 
خصّيصًا حبسب متطّلبات تقنيات التفتيش 

املوقعي وتكنولوجياته. ويُقدَّر وجود 
حاجة إىل 30 حاويًة شحن لنقل جمموعة 
واحدة كاملة من معدّات التفتيش الرئيسية 

واملساعِدة. وقد اشرتيت عشر حاويات 
نقل جوي مصمّمة خصّيصًا هلذا الغرض 

وسُلِّمت يف هناية عام 2010. ثم اشُتريت 
عشرون حاويًة أخرى، ومن املتوّقع تسليمها 

يف النصف األول من عام 2011.

كما ُنقِّح على حنو إضايف خمّطط البنية 
التحتية ومتطّلباهتا الالزمة لقاعدة 

العمليات، بناءً على الدروس املستفادة من 
التمرين امليداني املتكامل يف عام 2008، 

لكي ُتدخَل يف احلسبان املسائل املناخية 
والطبوغرافية والثقافية واجليوسياسية اليت هلا 

تأثري يف متطّلبات إقامة البنية التحتية.

التقنيات واملعدّات
أثناء عام 2010، رّكز تطويرُ التقنيات 
واملعدّات على تقنيات رصد الغازات 
اخلاملة، وتكنولوجيات رصد األشعَّة 

املتعدّدة األطياف ودون احلمراء، وتنقيح 
تقنيات فرتة املواصلة، واستكمال الصيغة 
النهائية للنموذج األويل للنظام السيزمي 

.)SAMS(  لرصد اهلزّات الالحقة

وُأجري مترينٌ منضدي يف بادن، يف النمسا، 
يف تشرين الثاني/نوفمرب، باعتباره جزءًا من 

معّدات للسرب الكهرمغنطيسي للنطاقات العميقة مستخَدمة خالل اختبار ميداين يف بيش، 
هنغاريا، يف أيلول/سبتمرب 2010. وميكن أن تستخدم هذه املعّدات يف فترة املواصلة 

أثناء عملية تفتيش موقعي للكشف عن أيِّ شطحات ناشئة بسبب اهلياكل االصطناعية 
واملكافئات اجليولوجية لإلشارات االعتيادية للتفجريات النووية حتت سطح األرض.

 تفقد منوذج أويل لنظام الكشف عن الزينون املشع )XESPM-2( خالل 
 زيارة تقنية ملمثلي األمانة إىل مركز البيانات الوطين الصيين يف بيجني، 

آذار/مارس 2010.
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عملية استكمال الصيغة النهائية للنموذج 
األويل لنظام الرصد السيزمي للهزّات 

الالحقة. وقد حبث أصحاب املصلحة يف 
هذا النظام، ووضعوا صيغًة أوليًة ملبادئ 
إدارية للتغيري بشأن نقل هذا النظام القائم 
على أساس براجمية "أوراكل" احلالية إىل 

بنيةٍ براجميةٍ تكون مقبولة على نطاق األمانة 
بت جمموعة  الفنية املؤّقتة كّلها. وقد رُكِّ
براجميات النظام على حاسوب شخصي 
منضدي )PC( عايل األداء لكي يُستخدم 
من أجل مواصلة تطوير الرباجمية وإجراء 

اختبارات جتريبية صغرية النطاق.

فيما خيصّ تقارير الرصد املتعدّد األطياف 
اليت وردت من دولة موقِّعة عن جتربة 

مدينة ُأجريت مؤخّرًا، وُتستخدَم النتائج 
املستخلصة منها من أجل السري ُقدمًا يف 

تطوير التكنولوجيا. وعلى حنو متواز، ضمن 
إطار التحضري الجتماع يف كانون األول/

ديسمرب بشأن تقنيات فرتة املواصلة، ُأعدّت 
عدّة مناذج كهرمغنطيسية ذات صلة بالتفتيش 

املوقعي وأحكم ضبطها.

أما فيما خيصّ تطوير نظام لرصد غاز 
الزينون اإلشعاعي خاص بالتفتيش املوقعي، 

فقد اسُتهّلت عملية اشرتاء مطياف لقياس 
أشعَّة غاما عايل االستبانة ولوازمه. ومن 

خالل السري ُقدمًا يف تطوير نظام لرصد 
الغازات اخلاملة يف عام 2010، وكذلك 
إجراء مناقشات، ووضع مشروع صيغة 

ملفهوم نظام رصد الزينون اإلشعاعي األول.

وقد صدرت يف تقرير تقين النتائجُ والدروسُ 
املستخَلصُة من االختبارات العملياتية امليدانية 

اخلاصة بالغازات اخلاملة لعام 2009، من 
أجل مواصلة مناقشتها.

التدريب
رّكز التدريب يف عام 2010 على األعمال 

التحضريية للدورات التدريبية الثانية للمفّتشني 
البدالء، بناءً على حتليل شامل الحتياجات 

الصورة العليا: املشاركون يف درس استهاليل لدورة التدريب الثانية للمفتشني البدالء، فاربالوتا، هنغاريا، 
حزيران/يونيه - متوز/يوليه 2010. الصورة الوسطى: مترين منضدي مكرَّس لتقنيات املراقبة البصرية، داجييون، 

مجهورية كوريا، آب/أغسطس - أيلول/سبتمرب 2010. املتدربون يغادرون طائرة مروحية بعد إجراء أنشطة 
حتليق جوي. وقد ُقدِّمت الطائرة املروحية على سبيل التربع العيين من مجهورية كوريا الستخدامها يف التدريب 

على تقنيات التحليق اجلوي. الصورة السفلى: املشاركون يف حلقة العمل السابعة عشرة اخلاصة بالتفتيش 
املوقعي، بادن، النمسا، أيار/مايو 2010.
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بعد التمرين امليداني املتكامل يف عام 2008. 
ويف إطار هذا اجلهد، عُقدت سلسلة من 

اجتماعات التخطيط للتدريب مع أصحاب 
املصلحة يف جمال التدريب على التفتيش 

املوقعي. وانتهى مسار هذه العملية باجتماع 
بشأن التخطيط للتدريب املتقدّم، يف بادن 

يف النمسا، يف مطلع كانون األول/ديسمرب، 
جرى فيه بنجاح إدماج كل متطّلبات التدريب 

على تقنيات التفتيش املوقعي.

وجرى النشاط الرئيسي بشأن التدريب على 
التفتيش املوقعي يف فاربالوتا، يف هنغاريا، 

أثناء الفرتة حزيران/يونيه - متوز/يوليه 
2010، وكان إيذانًا مبباشرة سلسلة دورات 
التدريب الثانية، وذلك مبشاركة 62 متدرِّبًا 
من 47 دولًة موقِّعة. وقد أدّى تقييم التقدّم 

 الذي أحرزه املتدرّبون ومستوى الرضا 
بشأن الربنامج إىل االستنتاج بأنَّ هذا النشاط 

قد ُأعـدَّ وُنـفِّذ جيدًا.

كما عُقدت الدورة التمهيدية الثامنة عشرة 
اخلاصة بالتفتيش املوقعي من 13 إىل 16 

نيسان/أبريل يف فيينا، وحضرها 20 موظفًا 
دبلوماسيًا من 16 بعثًة دائمًة واثنان من 

تة. وهذا النشاط  موظفي األمانة الفنية املؤقَّ
املعين بالتوعية بشأن التفتيش املوقعي، 

وحظيت حبسن االستقبال، وجدّدت اهتمام 
الدول املوقِّعة باملشاركة وبدعم تنفيذ مشاريع 

خطط العمل.

واستجابًة لعرض مقدَّم من مجهورية كوريا 
باستضافة نشاط تدريـيب خاص بالتفتيش 

املوقعي، جرى مترين منضدي على الرصد 
البصري يف داجيون من 30 آب/أغسطس 

إىل 3 أيلول/سبتمرب. وقد اّطلع املشاركون 
على كيفية تطبيق تقنيات الرصد البصري 
بتحسني اإلجراءات العملياتية من خالل 

إسناد املهام احملدّدة اخلاصة حبّل املشاكل. 

وجرى نشاط مماثل، وهو مترين منضدي 
خاص بنظام الرصد السيزمي للهزّات 

الالحقة، يف بادن يف النمسا، من أجل 
خرباء يف تقنيات الرصد السيزمي وعدد 

من املتدرِّبني املختارين من الدورة التدريبية 
الثانية. ومن خالل هذين النشاطني دُرِّب 

املشاركون بنجاح، وُأجنزت أهداف الدورة 
التدريبية الثانية لعام 2010.

واستمر إنتاج منائط جديدة خاصة بالتعّلم 
اإللكرتوني، بناءً على طلب املتدرِّبني. ونتيجًة 
ملردود التعليقات املتلّقاة من املشاركني، ُأعدّت 

منيطة تعّلم بشأن السالمة من اإلشعاعات 
ومنيطة تعّلم جتريبية بشأن معدّات التفتيش 

املوقعي )أجهزة الكشف املغنطيسي(، ومها 
اآلن بالقرب من مرحلة االختبار.

اإلجراءات والوثائق
واصلت األمانة الفنية املؤّقتة تقديم املساعدة 
املوضوعية والتقنية واإلدارية للفريق العامل 

باء خالل الدورة الثالثة من مراحل عمله 
على إعداد دليل التشغيل اخلاص بعمليات 

التفتيش املوقعي، يف عام 2010.

وعقدت األمانة حلقة عملها السابعة عشرة 
اخلاصة بالتفتيش املوقعي يف بادن يف النمسا 

من 3 إىل 7 أيار/مايو. ومجعت حلقة 
العمل معًا 73 مشرتكًا من 22 دولًة موقِّعة 
ومن األمانة أيضًا. ورّكزت على التقنيات 

الالزمة واملعدّات األساسية والتطبيقات 
احملدّدة. وتضمّن التقرير عن حلقة العمل 

توصيات بشأن طائفة من خمتلف األنشطة، 
ومنها مثالً القيام بتمرين ميداني متكامل 
آخر حبلول عام 2014، وتطوير معدّات 

التفتيش املوقعي الالزمة لكشف غاز الزينون 
اإلشعاعي ونظائر غاز األرغون اإلشعاعية، 

وكذلك إعداد أطلس جغرايف عن السمات 
القابلة للرصد والبصمات من العالئم الداّلة 

على حدوث تفجري نووي حتت سطح 
األرض. وهي توصيات أقرّهتا اللجنة 

أيضًا، دومنا مساس بأيِّ موعد مستهدف 
للتمرين امليداني املتكامل املقبل.

كما عُقدت حلقة العمل الثامنة عشرة 
 اخلاصة بالتفتيش املوقعي يف فيينا من 

22 إىل 26 تشرين الثاني/نوفمرب. وشارك 
يف حلقة العمل ما جمموعه 52 خبريًا من 

16 دولًة موقِّعة ومن األمانة الفنية املؤّقتة. 
وقد عُنيت بعدد من املسائل التقنية بشأن 

مشروع صيغة دليل التشغيل لعمليات 
التفتيش املوقعي، ومنها مثالً أسلوب 

التعامل بشأن بيانات فريق التفتيش واحلفاظ 
على سرّيتها )مبا يف ذلك التعامل بالصور 

الرقمية(، واتصاالت فريق التفتيش، 
واملعدّات اخلاصة باألنشطة السابقة للتفتيش 
وقائمة معدّات التفتيش املوقعي. وعُرضت 

وُنوقشت أيضًا مشروع صيغة مفهوم 
التخطيط لدى األمانة إلعداد التمرين 

امليداني املتكامل املقبل.

وُأعدّت قائمة بإجراءات التشغيل املعيارية 
املوّحدة الالزمة لكل مرحلة من مراحل 

التفتيش، على ضوء متطّلبات التمرين امليداني 
املتكامل املقبل، وحُدّدت قائمة حمدَّثة العهد 

من اإلجراءات احملّددة للتطوير. واسُتِهّل 
استعراض متهيدي ملا هو متَّبع حاليًا من 

اإلجراءات، وُعقدت عّدة اجتماعات ملناقشة 
التوحيد املعياري وتدقيق االّتساق.

ووفقًا خلطة العمل، جرى حتديث نظام إدارة 
وثائق التفتيش املوقعي من أجل تضمينه 

الوثائق املنّقحة. واستهلت مراجعة إجراءات 
املراقبة والرتميز اخلاصة بإدارة نوعية وثائق 

التفتيش املوقعي.

■ القيام بعمليات التفتيش املوقعي ■34
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بناء القدرات

عة دورات تدريبية وحلقات عمل يف  ر اللجنُة التحضرييُة للمنظمة للدول املوقِّ توفِّ
التكنولوجيات املقرتنة بنظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل والتفتيش 
املوقعي، وبذلك تقدِّم املساعدة يف تعزيز القدرات العلمية الوطنية يف اجملاالت 
إىل مراكز  املعّدات  ر  تُوفَّ التكنولوجيات. ويف بعض احلاالت،  الصلة هبذه  ذات 
ق  البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرهتا على املشاركة بنشاط يف نظام التحقُّ
من خالل الوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل 
عة  وحتليلها. ويؤدِّي بناء هذه القدرات إىل تعزيز القدرات التقنية لدى الدول املوقِّ
يف مجيع أحناء العامل، وكذلك قدرات اللجنة. ومع اتِّساع نطاق التكنولوجيات 
وتُعقد  وخرباهتم.  املعيَّنني  العاملني  معارف  وتتحسن  أيضاً  تتَّسع  وحتسُّنها، 
اخلارجية،  األماكن  من  العديد  وكذلك يف  اللجنة،  مقرّ  التدريبية يف  الدورات 
وكثرياً ما يكون ذلك مبساعدة من الدول املستضيفة. ويواصل االحتاد األوروبي 

املسامهة يف برنامج بناء القدرات اخلاص باللجنة.

أبرز األنشطة يف عام 2010
إعداد موجزات وحتليالت ُقطرية 

الستخدامها يف جهود بناء القدرات 
والتدريب لصاحل مجيع املناطق 

اجلغرافية

مواصلة تطوير منائط التعّلم 
اإللكرتوني واستخدامها باعتبارها 

من اللوازم األساسية ألحداث 
التدريب اخلاصة مبراكز البيانات 

الوطنية

 تسليم نظم بناء القدرات إىل 
14 مركزاً من مراكز البيانات 

الوطنية
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املوَجزات الُقطرية
ُأعدّ منوذج موحّد للموجَزات الُقطرية 
جلميع الدول املوقِّعة. وحيتوي املوجَز 

على املعلومات املتاحة لدى األمانة الفنية 
املؤّقتة خبصوص عدد املستعمِلني املأذون 
هلم يف الدولة، واستعمال بيانات نظام 

الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات 
الدويل، واملشاركة يف األحداث اهلامة 

اخلاصة بالتدريب. وهذه املوجَزات تصلح 
الستخدامها مرجعًا قبل األحداث اهلامة 

واالجتماعات مع الدول ويف أثنائها.

■ بناء القدرات ■36

مت يف فيينا من أجل مشغلي املحطات يف عام 2010.   الصورة اليمىن: معايرة بارومتر للرصد دون السمعي. الصورة اليسرى: استبدال  املشاركون يف دورة تدريب تقين ُنظِّ
وسائد التحميل ومعاين اهلواء يف وحدة رصد النويدات املشعة.

مراحل بناء القدرات
يشمل برنامج بناء القدرات الذي توّفره اللجنة 
وحلقات  تدريبية  دورات  عة  املوقِّ الدول  لصاحل 
تقنية.  متابعة  وزيارات  معدّات،  وتقديم  عمل، 
بإسهامات  يُدعَم  يزال  ال  الذي  الربنامج  وهذا 
يتكوّن من عدّة  األوروب��ي،  االحتاد  مقدَّمة من 

مراحل خمتلفة، كما يلي:

لصاحل  ُقطرية  موجزة  دراس���ات  ٭  إع��داد 
عة مجيع الدول املوقِّ

٭  ت��وف��ري ح��ل��ق��ة ع��م��ل إق��ل��ي��م��ي��ة ب��ش��أن 
البيانات  مراكز  من  مركز  كل  تطوير 

لوطنية ا

أس��ب��وع��ني  مل���دة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ٭  ت��وف��ري 
من  م��رك��ز  ك��ل  يف  التقنيني  للموظفني 

مراكز البيانات الوطنية
٭  توفري خبري واحد أو أكثر

األساسية  احلاسوبية  امل��ع��دات  ٭  ت��وف��ري 
ملراكز البيانات الوطنية.

تقنية  بإضافة  كثرياً  الربنامج  ه��ذا  عُ��زِّز  وق��د 
تُستخدَم  اليت أصبحت  إليه،  اإللكرتوني  التعلّم 
ال��ل��وازم  م��ن  وباعتبارها  اع��ت��ي��ادي  حن��و  على 
األس��اس��ي��ة ل��ك��ل األح�����داث اهل��ام��ة اخل��اص��ة 
مراكز  يف  التقنيني  املوظفني  لصاحل  بالتدريب 
البيانات الوطنية ومشّغلي احملطات واملفّتشني 

التابعني لنظام التفتيش املوقعي.
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حلقات العمل اخلاصة 
بتطوير مراكز البيانات 

الوطنية
ُعقدت ثالث حلقات عمل خاصة بتطوير 
مراكز البيانات الوطنية يف عام 2010، يف 

كل من أسرتاليا )29 مشرتكًا(، واألردن 
)19 مشرتكًا(، ويف فيينا لصاحل منطقة 
أوروبا الشرقية )12 مشرتكًا(. وكان 
الغرض منها هو حتسني فهم املعاهدة 

وأعمال اللجنة، وتعزيز القدرات الوطنية 
للدول املوقِّعة يف جمال تنفيذ املعاهدة، 
وتشجيع تبادل التجارب واخلربات بني 

الدول املوقِّعة يف جمال إنشاء مراكز 
البيانات الوطنية وتشغيلها وإدارهتا، 

ق يف األغراض  وترويج تطبيق بيانات التحقُّ
املدنية والعلمية. وتضمّنت حلقات العمل 
عروضًا إيضاحيًة مقدّمًة من اللجنة شدّدت 
على املعلومات الالزمة لبناء مراكز البيانات 

الوطنية واستدامتها، وعروضًا إيضاحيًة 
من ممّثلي مراكز بيانات وطنية يف مجيع 

مراحل تطويرها. وقد أتاحت أيضًا فرصًا 
جلمع معلومات إضافية من أجل املوجزات 

الُقطرية.

تدريب موظفي مراكز 
البيانات الوطنية التقنيني

عقب تنظيم حلقة عمل خاصة بتطوير مراكز 
البيانات الوطنية، يُدرَّب املوظفون التقنيون 
التابعون ملراكز البيانات الوطنية خالل فرتة 

أسبوعني على سبل الوصول إىل بيانات 
نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات 
الدويل، وعلى تنـزيل وتركيب الرباجمية 
احلاسوبية املسمّاة ‘مراكز البيانات الوطنية 

يف علبة‘ )NDC in a box(، وكذلك على 

حتليل البيانات باستخدام األدوات املتوافرة. 
وقد مّت تدريب ما جمموعه 62 موظفًا تقنيًا 

من موظفي هذه املراكز يف ثالث دورات 
متقدّمة عُقدت خالل عام 2010 يف إسبانيا 

وفيينا وماليزيا.

معّدات بناء قدرات مراكز 
البيانات الوطنية

يف إطار اسرتاتيجية اللجنة بشأن بناء 
القدرات، اشرتيت عدّة جمموعات من 

املعدّات الالزمة إلنشاء بنية حتتية تقنية وافية 
بالغرض لدى مراكز البيانات الوطنية بواسطة 

امليزانية العادية ومشروعي العمل املشرتك 
الثالث والرابع مع االحتاد األوروبي. وُسلِّمت 

املعّدات إىل 14 مركزًا من مراكز البيانات 
الوطنية، ومن املعتزم تسليم عدّة جمموعات 
رة  أخرى لعام 2011. وهذه املعّدات، املوفَّ
يف سياق املساعدة التقنية املقدّمة إىل الدول 

املوقِّعة من أجل إنشاء مراكز البيانات الوطنية 
اخلاصة هبا أو تعزيزها، تساعد على حتسني 
قدرة مركز البيانات الوطين على املشاركة يف 
ق، وعلى تطوير التطبيقات املدنية  نظام التحقُّ

والعلمية وفقًا لالحتياجات املستبانة.

37 ■ بناء القدرات ■

مت يف عام 2010 بشأن رصد الغازات اخلاملة وخمتربات النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل، بوينس آيريس،   املشاركون يف حلقة العمل اليت ُنظِّ
تشرين الثاين/نوفمرب 2010.

الزيارات التقنية إىل مراكز 
البيانات الوطنية

وّف��رت  متقدّمة،  تدريبية  دورة  أعقاب  يف 
من  املتلّقي،  للبلد  استشاري  خبري  خدمات 
يف  املشاركني  استفادة  كيفية  تقييم  أج��ل 
الدورة من الدروس املستفادة منها. واهلدف 
املنشود هو كفالة اإلمكانية للمتدرِّبني لكي 
عن  الصادرة  والنواتج  البيانات  يستعملوا 
الزيارة  هذه  أثناء  أيضاً  وعُوجلت  اللجنة. 

مسألة االحتياجات واالهتمامات احملدّدة.
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تدريب مشّغلي احملطات
ُنّظمت طائفة متنوّعة من األحداث اهلامة 
اخلاصة بالتدريب لصاحل مشّغلي احملطات 

واملوظفني التقنيني يف مراكز البيانات الوطنية 
يف عام 2010. وقد استفاد ما جمموعه 

73 شخصًا من مشّغلي احملطات من 
تسع دورات، كانت خمصّصة يف أكثرها 
الستخدام املعدّات وصيانتها، ومشلت 

أيضًا اإلجراءات ذات الصلة بتقارير اإلبالغ 
واالتصاالت مع األمانة الفنية املؤّقتة. 

حلقات العمل اخلاصة 
بتكنولوجيات الرصد

عُقدت حلقة عمل بشأن تكنولوجيا الرصد 
دون السمعي يف عام 2010، نّظمها مركز 

البيانات الوطين التونسي، وهو املركز الوطين 
لرسم اخلرائط واالستشعار عن بُعد، بدعٍم 
 من اللجنة، وجرت يف تونس العاصمة من 
18 إىل 22 تشرين األول/أكتوبر. وقدّم 

خالهلا علماء حيظون ببالغ التقدير، من 25 
بلدًا تقريبًا، عروضًا إيضاحيًة عن عملهم 

بشأن أحدث منجزات التقدّم يف تكنولوجيا 
الرصد دون السمعي. ومشلت املواضيع 
الرئيسية اليت تناولتها حلقة العمل وضعية 

شبكة حمطات الرصد دون السمعي التابعة 

لنظام الرصد الدويل، ووضعية مشاريع 
الرصد دون السمعي اخلاصة مبركز البيانات 

الدويل، وتكنولوجيا أجهزة االستشعار، 
وقدرات الكشف يف إطار شبكات الرصد، 

ومعاجلة البيانات، والنمذجة، واملقارنة 
بني إشارات الرصد دون السمعي والرصد 

السيزمي، وحتليل إشارات الرصد الربكاني.

واستضافت املؤسسة األرجنتينية لتنظيم 
الطاقة النووية حلقة العمل اخلاصة برصد 

الغازات اخلاملة وخمتربات النويدات املشعَّة 
التابعة لنظام الرصد الدويل لعام 2010 
يف بوينس آيرس، من 1 إىل 5 تشرين 

الثاني/نوفمرب، بدعم مقدَّم من اللجنة. 
وحضر حلقة العمل ما جمموعه 80 خبريًا 

من مجيع أحناء العامل يف ميداني رصد 
الغازات اخلاملة وخمتربات النويدات املشعَّة. 

وجرى تبادل نتائج البحوث واخلربات 
العملياتية واملعلومات عن اإلجراءات املّتبعة 

يف هذا الصدد، ومّتت صياغة توصيات 
بشأن املواضيع الرئيسية التالية: العلم 

والتكنولوجيا، وحتليل البيانات، ومستوى 
إطالقات غاز الزينون اخللفية، وحتليل 

حاالت التشغيل واألعطال، واالعتماد، 
والتطوّرات اجلديدة واملستقبلية يف جمال 

منذجة االنتقال يف الغالف اجلوي، والتفتيش 
املوقعي، وضمان اجلودة/مراقبة اجلودة 

فيما خيصّ رصد الغازات اخلاملة، والتمرين 

العملي اخلاص باختبار الكفاءة والتقنيات 
املختربية لعام  2009.

التعّلم اإللكرتوني
بوشرت مرحلة التشغيل التمهيدي لنظام 
التعّلم اإللكرتوني يف هناية عام 2009، 
وازداد استعماله طيلة عام 2010. وقد 

استمر تطوير منائط التعّلم اإللكرتوني 
بدعم من االحتاد األوروبي؛ وبفضل توافر 
اعتمادات مالية أمكن توسيع عدد الدورات 

التعليمية أكثر ممّا كان معتزمًا أصالً. وحبلول 
هناية عام 2010، ُأتيحت 26 دورةً، 

وُترمجت 12 دورةً منها إىل اللغات الرمسية 
املعتمَدة لدى األمم املتحدة.

ويُ��س��ت��خ��دَم ح��ال��ي��اً ه���ذا ال��ن��ظ��ام اخل��اص 
بالتعلّم اإللكرتوني من أجل تدريب موظفي 
التقنيني، ومشّغلي  الوطنية  البيانات  مراكز 
امل��وق��ع��ي.  التفتيش  وم��ف��ّت��ش��ي  احمل��ط��ات 
متاحًة  التعليمية  النمائط  هذه  وأصبحت 
احملطات  وملشّغلي  هلم  املأذون  للمستعملني 
ملوظفي  وكذلك  املوقعي  التفتيش  ومفّتشي 

األمانة الفنية املؤّقتة.

■ بناء القدرات ■38
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حتسني األداء والكفاءة

تة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل  تسعى األمانة الفنية املؤقَّ
ق، إىل بلوغ الفعالية  للتجارب النووية، خالل كل مراحل عملية إنشاء نظام التحقُّ
والكفاءة ومواصلة حتسينهما من خالل تنفيذ نظامها اخلاص بإدارة النوعية. 
عة ومراكز البيانات  ز هذا النظام على اجلهات من الزبائن، مثل الدول املوقِّ ويركِّ
ق اخلاص  الوطنية، ويهدف إىل الوفاء مبسؤوليات اللجنة يف إنشاء نظام التحقُّ
ذات  والوثائق  وبروتوكوهلا  املعاهدة  يف  املبيّنة  للمقتضيات  امتثاالً  باملعاهدة 

الصلة الصادرة عن اللجنة.

أبرز األنشطة يف عام 2010
تة  إجناز دليل األمانة الفنية املؤقَّ

اخلاص مبقاييس العمليات

مواصلة تطوير اإلجراءات ذات 
الصلة بنظام إدارة النوعية

حلقة العمل اخلاصة بتقييم مركز 
البيانات الوطين يف نريوبي

39
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تطوير نظام إدارة النوعية

ويف عام 2010، كانت مؤشّرات األداء 
الرئيسية بشأن البيانات والنواتج اخلاصة 

بالنويدات املشعَّة والشكل املوجي، وكذلك 
بشأن ما يتصل هبا من عمليات دعم األمانة 

الفنية املؤّقتة، كانت موضع االستعراض 
فيما بني األقران بواسطة أفرقة من اخلرباء. 

وقد ُأتيحت التقارير والتوصيات ذات الصلة 
بذلك للمشرتكني يف حلقة العمل اخلاصة 

بإدارة النوعية اليت عُقدت يف عام 2010.

وقد خلصت أفرقة االستعراض بواسطة 
اخلرباء من األقران إىل االستنتاج بأنَّ 

مؤشّرات األداء الرئيسية حتتاج إليها اجلهات 
املعنية صاحبة املصلحة لكي تكفل أنَّ نظام 

ق يؤدّي وظيفته على حنو مرٍض  التحقُّ
وفقًا ملقتضيات املعاهدة. وقام فريق اخلرباء 

املعين مبؤشّرات األداء الرئيسية اخلاصة 
بالنويدات املشعَّة بتحليل هذه املؤشّرات 

فيما خيصّ أولويتها لدى اجلهات من 
أصحاب املصلحة. وأما فريق اخلرباء املعين 

مبؤشّرات األداء الرئيسية اخلاصة بالشكل 
املوجي بتنقيح بنية هذه املؤشّرات فيما 

خيصّ جماالت أو عمليات األداء وأقيسته 
املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بإدارة النوعية لعام 2010، فيينا، تشرين الثاين/نوفمرب - كانون األول/

ديسمرب 2010. 

عيِّنة من قياسات نظام التحقق كما تظهرها على الشاشة أداة اإلبالغ عن األداء. يف أعلى اليسار: تقييم مدى 
توافر بيانات حمطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل من عام 2000 حىت عام 2010. يف 

أعلى اليمني: توزيع التقارير والطلبات واإلخطارات، حسب النوع، اليت وردت خالل عمليات مركز البيانات 
الدويل من مجيع مرافق نظام الرصد الدويل يف عام 2010. يف األسفل: األعداد التراكمية ملحطات نظام الرصد 

الدويل املعتمدة، حسب التكنولوجيا، من عام 2000 حىت عام 2010.

حتديد  ه��ي  النوعية  إدارة  ن��ظ��ام  وظيفة 
أجل  م��ن  رئيسية  أداء  م��ؤشّ��رات  وتطبيق 
تقييم عمليات األمانة ونواجتها، مبا يسهِّل 
املستمر.  وال��ت��ح��س��ني  اإلداري�����ة  امل��راج��ع��ة 
ومؤشّرات األداء الرئيسية هي أدوات قياس 
للتقدُّم  الكمِّي  التقدير  لغرض  تُستخدَم 
األداء  ولبيان  األه����داف،  ب��ل��وغ  يف  احمل��رز 
االسرتاتيجي أليِّ منظمة. وهي تُستخدم يف 
وحتديد  املنظمة  حالة  لتقييم  األول  املقام 
والغاية  اتِّباعه.  ينبغي  ال��ذي  العمل  مسار 
حتقيق  دع��م  هي  النوعية  إدارة  نظام  من 
ومّتسق  مستمر  حن��و  على  ال��وف��اء  ه��دف 
النظام  ويشمل  ق.  التحقُّ نظام  مبتطلّبات 
اليت  عملها  ونواتج  األمانة  عمليات  مجيع 

تسهم يف بلوغ ذلك اهلدف.
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الرئيسية، وكذلك بتبسيط نظام مؤشّرات 
األداء الرئيسية.

وقد عُقدت حلقُة العمل اخلاصة بإدارة 
النوعية لعام 2010 يف الفرتة من 29 تشرين 
الثاني/نوفمرب إىل 1 كانون األول/ديسمرب يف 
فيينا. وحضرها أكثر من 35 مشاركًا ميّثلون 
10 دول موقِّعة، ومنظمتني دوليتني واألمانة 

الفنية املؤّقتة.

وأقرّت حلقُة العمل دليل مقاييس عمليات 
األمانة، وأوصت جبملة أمور منها اعتماد 

الغايات العامة التالية اخلاصة بالعمليات 
اإلجرائية واألداء: استكمال املنصّة احلاسوبية 

املعاد تصميمها اهلندسي اليت تعرض قيم 
مؤشّرات األداء الرئيسية يف املوقع الشبكي 

وإتاحة سبل الوصول إليها للمستعملني 
املأذونني؛ ومواصلة تطوير أدوات القياس 

وخطوط األساس ومؤشّرات األداء الرئيسية 
الالزمة لقدرات الشبكة واختبارها والتثبّت 

من صحتها.

وسّلمت حلقة العمل بأنَّ نظام املؤشّرات 
الوارد يف دليل مقاييس عمليات األمانة الفنية 

املؤّقتة ينبغي أن يكون يف صميم اإلطار 
الذي تؤدّي فيه الشُعَب التقنية باألمانة أنشطة 

التقييم الذاتي. وذكرت أيضًا أنَّ وظيفة 
التقييم املنوطة باألمانة الزمة لدعم الشُعَب 

التقنية يف االضطالع هبذه األنشطة، وكذلك 
للحصول على تعليقات على مدى اّتساق 

هذه األنشطة مع إطار التقييم.

وُنوقش مسرد املصطلحات املستخدَمة يف 
منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 

النووية، وذلك أثناء حلقة العمل، وسوف 
يُواصَل صقله وفقًا لتوصيات املشاركني.

وبغية تطبيع املهام الوظيفية والتوفيق بينها يف 
خمتلف هيئات األمم املتحدة، اتفق فريق 
األمم املتحدة املعين بالتقييم على قواعد 
ومعايري التقييم يف منظومة األمم املتحدة 

يف عام 2005. واستنادًا إىل هذه القواعد 
واملعايري، وإىل الوالية املسَندة من جانب 

اللجنة، جرت عملية تقييم ذاتي خضعت 
للمناقشة أثناء حلقة العمل.

وقد ظهر بوضوح أنَّ عمليات التقييم 
الذاتي تنّفذها على نطاق واسع الشُعَب 

التقنية يف األمانة، وأنه جيري الرتكيز بقدر 
كبري على حتديد اإلطار الالزم هلذه الشُعَب 
لكي تؤدّي املهام الوظيفية اخلاصة بالتقييم 

الذاتي.

وُنّظمت أيضًا عمليات تقييم خارجي قام هبا 
مستعمِلو البيانات والنواتج، وكذلك ما تاله 

من رصد تنفيذ التوصيات يف هذا الشأن، 
وذلك باعتبارها من السمات اجلوهرية يف 

نظام التقييم يف األمانة الفنية املؤّقتة.

وقد تبيّن أنَّ نظام إدارة النوعية واإلجراءات 
 املّتبعة ذات الصلة به وسيلتان توّفران 
أساسًا جيدًا لتنفيذ عمليات التقييم، 

واجلديرة باملصداقية واملفيدة واملستقّلة. 
ولكن، مّت االتفاق على النظر بعني االعتبار 

إىل إعداد دليل عملي للتقييم من أجل 
حتديد مبادئ توجيهية وتوفريها، وفقًا 

لقواعد ومعايري فريق األمم املتحدة املعين 
بالتقييم، خبصوص ما ينبغي تقييمه وكيف 
ومن يقوم بذلك، مبا يف ذلك خمتلف ُنهج 

التقييم وأدواته.

تقييم أنشطة التفتيش 
املوقعي

رّكز تقييم أنشطة التفتيش املوقعي على 
إعداد اإلطار التقييمي للتمرين املوجّه لعام 

2010 والتمرين املنضدي املخصّص للرصد 
البصري األرضي.

 التعليقات الواردة من 
مراكز البيانات الوطنية

استضافت حكومة غينيا حلقة العمل اخلاصة 
بتقييم مراكز البيانات الوطنية لعام 2010، 

اليت شارك يف تنظيمها احلكومة واللجنة معًا. 
 وقد اجتمع أكثر من 75 مشاركًا ميّثلون 

30 دولًة موقِّعة ومراكز بيانات وطنية 
واألمانة الفنية املؤّقتة، يف نريوبي من 10 إىل 

14 أيار/مايو.

ويف إطار السياسة العامة بشأن النوعية، 
تؤّكد األمانة الفنية املؤّقتة على العناية 
بزبائنها من اجلهات املعنية، أيْ مراكز 

املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بتقييم مراكز البيانات الوطنية، نريويب، أيار/مايو 2010.
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بالتقييم  املعين  املتحدة  األم��م  فريقُ  يضمّ 
التقييم يف منظومة  املسؤولة عن  الوحدات 
األمم املتحدة، مبا فيها الوكاالت املتخصّصة 
والربامج واملنظمات املنتسِبة. ويهدف الفريق 
التقييم  وظ��ي��ف��ة  م��وض��وع��ي��ة  ت��ع��زي��ز  إىل 
وفعاليتها وبروزها للعيان على نطاق منظومة 
األمم املتحدة، وإىل الدعوة إىل إدراك أمهية 
واملساءلة.  القرارات  واختاذ  للتعلُّم  التقييم 
ر فريق التقييم ملتقى لألعضاء لتبادل  ويوفِّ
مسائل  آخر  ومناقشة  واملعلومات،  اخلربات 
وم��واءم��ة  تبسيط  على  وال��ع��م��ل  التقييم، 

ممارسات اإلبالغ.

■ حتسني األداء والكفاءة ■42

وقد عُقد االجتماع السنوي لعام 2010 
لفريق التقييم يف فيينا يف أيار/مايو. وافتتح 
االجتماعَ األمنيُ التنفيذي للجنة التحضريية 
بالنيابة عن املنظمات الكائنة يف مركز فيينا 
الدويل. ويف املالحظات اليت قدّمها، أّكد 

األمني التنفيذي الدورَ الرئيسي الذي يؤدّيه 
التقييم يف إطار األمانة يف املساعدة على 

الوفاء مبقتضيات أحكام املعاهدة، أي 
ق وتقييمه  رصد األداء الشامل لنظام التحقُّ

واإلبالغ عنه.

البيانات الوطنية، بصفتها اجلهات الرئيسية 
اليت تستعمل نواتج األمانة وخدماهتا، 
وجتتمع هذه املراكز يف حلقات العمل 
السنوية اخلاصة بتقييمها بغية تقديم 

تعليقاهتا إىل األمانة. ويف نريوبي، كانت 
التعليقات املقدَّمة من مترين جاهزية مراكز 

البيانات الوطنية لعام 2009، وغري 
ذلك من املدخالت اليت أسهمت هبا هذه 

املراكز، عنصرًا جوهريًا يف بلوغ هذا 
اهلدف املنشود. وقد سّلمت حلقة العمل 
بأنَّ التمرين اخلاص باستعداد هذه املراكز 
هو نشاط ختّطط له وتديره املراكز بذاهتا، 

وينبغي مواصلته بدعم من األمانة، 
وأّكدت احلاجة إىل البحث يف مسألة إجياد 
ناتج مستخَلص من دمج البيانات وحتديد 
ذلك الناتج من حيث املضمون والشكل. 

ويف حني اشتمل مترين اجلاهزية لعام 
2009 على بيانات الرصد دون السمعي 

ألول مرة، كان واضحًا أنَّ استعمال هذه 
البيانات اخلاصة بالرصد دون السمعي كان 

يف مرحلة مبّكرة، وأنَّ هناك حاجة إىل 
أدوات إضافية من أجل مراكز البيانات 

ط للتمرين  الوطنية يف هذا الصدد. وقد خُطِّ
اخلاص باستعداد هذه املراكز لكي جيري 

خالل الفصل الرابع من عام 2010، 
ولكي يستند إىل توليفة مرّكبة من أرصاد 

النويدات املشعَّة. ورُئي أنَّ استخدام بيانات 
الرصد السيزمي املساعدة يف املعاجلة املؤمتتة 

للبيانات يف مركز البيانات الدويل ميكن 
أن يكون موضوعًا رئيسيًا حيظى باالهتمام 

لدى فريق اخلرباء املعين بالشكل املوجي 
التابع للفريق العامل باء.

وسّلمت حلقُة العمل بأنَّ إطار اختبار 
األداء جيري تعزيزه بعدد من املبادرات ذات 

الصلة بتطوير وتنفيذ االختبارات وأدوات 
الرصد وعملياته اإلجرائية. وقد شُجّعت 
مراكز البيانات الوطنية بقوّة على أن تلمّ 

جيدًا بأداة اإلبالغ عن األداء لدى األمانة 
والقدرات اليت تتيحها. والحظ املشاركون 

أنَّ مؤشّرات األداء الرئيسية ذات الصلة 
بالبيانات والنواتج ذات أمهية رئيسية ملراكز 

البيانات الوطنية، وينبغي أن ُتسنَد هلا 
 أولوية عليا يف سياق تطوير أداة اإلبالغ 

عن األداء.

وقد أوصت حلقة العمل باستعراض 
وضعية تنفيذ التوصيات اليت قدّمتها 

حلقات عمل سابقة، وذلك خالل حلقة 
العمل املقبلة اخلاصة بتقييم مراكز البيانات 

الوطنية.

وعلى سبيل املتابعة للتوصية املقدَّمة خالل 
حلقة العمل اخلاصة بتقييم مراكز البيانات 

الوطنية يف عام 2009 يف بيجني، جرى 
تبادل الدعم على حنو مل يسبق له مثيل 
فيما بني مراكز البيانات الوطنية، حيث 

يقدّم أحد هذه املراكز املساعدة إىل غريه من 
املراكز؛ إذ استضافت جامعة نريوبي املعهد 

الوطين اإليطايل للبحوث اجليوفيزيائية 
والربكانية )INGV(، الذي توّلى إرشاد 

مراكز البيانات الوطنية املشاركة يف دراسة 
حتليلية حلدَث يشابه التمرين اخلاص 

باستعداد هذه املراكز، اشتمل على تطبيق 
براجمية خاصة باآلالت االفرتاضية تستند 

إىل نظام جيوتول )املقدَّمة من األمانة الفنية 
املؤّقتة(. وهذا ’الدعم األفقي‘ متوّقع له أن 
يؤدّي إىل مشاركة إضافية من جانب مراكز 
البيانات الوطنية يف التمرين املذكور يف عام 

2010، بصرف النظر عن معوّقاهتا اخلاصة 

باملعدّات والرباجميات. وقد ثبت أنَّ منتدى 
مراكز البيانات الوطنية عنصر رئيسي يف 
التعاون املتنامي باستمرار فيما بني هذه 

 املراكز، وكذلك هو دعم جوهري 
املذكور. للتمرين 

املسامهة يف عمل فريق األمم 
املتحدة املعين بالتقييم
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تقرير السياسات

توّفر اهليئُة العامة للجنةِ التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
الفنية  لألمانة  السياسي  التوجيه  عة،  املوقِّ الدول  مجيع  من  املؤّلفة  النووية، 
املؤّقتة، واإلشراف عليها. واهليئة العامة هي جهاز تقرير السياسات، ويساعدها 

فريقان عامالن.

ويُعنى الفريقُ العامل ألف بشؤون امليزانية واإلدارة اليت تواجه املنظمة، يف حني 
باملعاهدة.  الصلة  ذات  والتقنية  العلمية  املسائل  يف  باء  العامل  الفريق  ينظر 
اللجنة لكي تنظر  العامالن كالمها مقرتحات وتوصيات إىل  الفريقان  ويقدِّم 

فيها وتعتمدها.

وإضافًة إىل ذلك يقوم فريق استشاري، مؤّلف من خرباء مؤهّلني، بدور داعم، 
فيسدي املشورة إىل اللجنة، من خالل فريقيها العاملني، حول الشؤون املالية 

وشؤون امليزانية وما يرتبط هبما من الشؤون اإلدارية.

أبرز األنشطة يف عام 2010
السري ُقدماً يف توسيع املشروع الرامي 
إىل تعزيز مشاركة البلدان النامية يف 
االجتماعات التقنية الرمسية للجنة، 
وذلك من خالل توفري الدعم لعشرة 

خرباء ألول مرة

تعيني السفري أنطونيو غرييرو )الربازيل( 
رئيساً للفريق العامل ألف

إحراز مزيد من التقدّم يف إقامة نظام 
املعلومات املزوّد بوصالت إلكرتونية بشأن 

املهام املسندة مبوجب القرار املنشئ 
للجنة التحضريية
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االجتماعات يف عام 2010
يف عام عام 2010، عُقدت الدورة الرابعة 

والثالثون للجنة التحضريية يف يومي 28 
و29 حزيران/يونيه، ورأستها السفرية سلمى 

آشيباال-موسَفيي، املمّثلة الدائمة لناميبيا. 
كما عُقدت الدورة اخلامسة والثالثون للجنة 
يف يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمرب، حيث 

ترأسها السفري سوليسا ماهبونغو، ممّثل 
جنوب أفريقيا الدائم.

وقد رأسَ الفريقَ العامل ألف السفريُ أنطونيو 
غرييرو )الربازيل(، وعقد الفريق دورته 

السابعة والثالثني يف يومي 7 و8 حزيران/
 يونيه، ودورته الثامنة والثالثني يف يومي 

4 و5 تشرين األول/أكتوبر. ورأس الفريقَ 
العامل باء السيد هاين هاك )هولندا(، وعقد 

الفريق دورته الرابعة والثالثني يف الفرتة 
من 15 شباط/فرباير إىل 5 آذار/مارس، 

 ودورته اخلامسة والثالثني يف الفرتة من 
16 آب/أغسطس إىل 3 أيلول/ سبتمرب. 

كما عُقدت اجتماعات مشرتكة بني الفريقني 
العاملني ألف وباء يف 1 آذار/مارس و3 

حزيران/يونيه و3 آب/أغسطس. وإضافًة 
إىل ذلك، عُقدت مشاورات غري رمسية 

مفتوحة العضوية بشأن مسائل خمتلفة لدى 
الفريقني، وذلك يف الفرتة من 31 أيار/

مايو إىل 2 حزيران/يونيه. ورأس الفريق 
االستشاري السيد مايكل ويستون )اململكة 

املتحدة(، وعقد الفريق اجلزأين األول 
والثاني من دورته الرابعة والثالثني يف يومي 

22 و23 نيسان/أبريل ويف الفرتة من 10 إىل 
14 أيار/مايو، ودورته اخلامسة والثالثني 

من 6 إىل 8 أيلول/سبتمرب.

 توسيع مشاركة خرباء 
من البلدان النامية

واصلت واصلت األمانة الفنية املؤّقتة 
تنفيذ مشروع، بدأ يف عام 2007، 

لتسهيل مشاركة خرباء من البلدان النامية 
يف االجتماعات التقنية الرمسية للجنة. 
واهلدف املعلن هلذا املشروع هو تعزيز 
الطابع العاملي للجنة وبناء القدرات يف 

النامية. البلدان 

وأدخلت األمانة عددًا من التحسينات 
اإلضافية على تنفيذ املشروع. ومشلت 

هذه التحسينات ترتيب جلسة إحاطة 
توجيهية أثناء الدورة اخلامسة والثالثني 
للفريق العامل باء لتزويد اخلرباء اجلدد 
بلمحة عن الوالية املسنَدة إىل اللجنة 
وعملها، باختاذ هنج أكثر استهدافًا يف 

القيام بالتشاور مع البلدان املاحنة، حسبما 
يكون مناسبًا، بتحديد األحداث الدولية 

احملتملة )مبا يف ذلك االجتماعات وحلقات 

■ تقرير السياسات ■44

الوفود يف الدورة اخلامسة والثالثني للجنة التحضريية يف تشرين الثاين/نوفمرب 2010.
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العمل التقنية اإلقليمية( اليت ميكن أن 
يشارك فيها اخلرباء يف إطار هذا املشروع 

والتماس التعليقات من اخلرباء الذين سبق 
أن تلّقوا الدعم خبصوص صالهتم املستمرة 
مبسائل املعاهدة، بغية تعزيز استدامة منافع 

املشاركة يف املشروع.

ويف عام 2010، غادر املشروعَ أربعُة 
خرباء دُعمت مشاركتهم يف عامي 2008 

و2009، واختري مخسة خرباء جدد، 
فبلغ بذلك جمموع عدد اخلرباء املدعومة 
مشاركتهم عشرة خرباء ألول مرة )واحد 
من كٍل من إندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة 

والربازيل وبوليفيا )دولة-املتعدّدة القوميات( 
وتونس وساموا وسري النكا والفلبني وكينيا 

ومدغشقر(. ومن ثمَّ فقد دُعمت يف إطار 
هذا املشروع مشاركة خبريين من اثنني من 

أقل البلدان منوًا.

وشارك اخلرباء يف دورات الفريق العامل باء 
وغريها من االجتماعات التقنية، مبا يف ذلك 

مشاورات غري رمسية بشأن مسائل ذات صلة 
بالفريق العامل باء يف الفرتة أيار/مايو - 

حزيران/يونيه، وحلقة العمل اخلاصة بتقييم 
مراكز البيانات الوطنية يف أيار/مايو، وحلقة 

العمل اخلاصة بإدارة النوعية يف تشرين 
الثاني/نوفمرب - كانون األول/ديسمرب. 

وإضافة إىل ذلك، استفاد اخلرباء من سلسلة 
 من املناقشات التقنية مع األمانة بشأن 

ق. وقاد  القضايا الرئيسية املتصلة بالتحقُّ
اخلبري الكيين املناقشات يف دورتي الفريق 

العامل باء العاديتني كلتيهما بصفته رئيس 
فريق املهام املعين باملسائل املتعلقة مبراكز 

البيانات الوطنية.

وقد مُوِّل املشروعُ يف عام 2010 بفضل 
التربّعات املقدّمة من كٍل من إسبانيا 

وإندونيسيا وتركيا ومجهورية كوريا وجنوب 
أفريقيا وسلوفينيا والصني وعُمان وفنلندا 

وقطر ولكسمربغ وماليزيا واملغرب واململكة 
املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا 

 وهنغاريا وهولندا. وإضافة إىل ذلك، 
تلّقى املشروع تربّعًا من صندوق األوبك 

للتنمية الدولية.

واستنادًا إىل تقرير أعدّته األمانة الفنية 
املؤّقتة عن التنفيذ، أعربت اللجنة، يف 

دورهتا املعقودة يف تشرين الثاني/نوفمرب، 
عن الدعم املشروع، ومّت اإلعالن عن مزيد 

من االلتزامات بتنفيذه. وأعربت اللجنة 
أيضًا عن تقديرها للبلدان املاحنة ملا قدّمته 

من إسهامات، وإىل األمانة من أجل إعداد 
تقاريرها عن املشروع وإدارته.

دعم اللجنة التحضريية 
وهيئاهتا الفرعية

وقد وّفرت األمانة دعمًا فنيًا وتنظيميًا ملنسّقي 
عملية املادة الرابعة عشرة من املعاهدة فيما 

يتعلق بعقد مشاورات غري رمسية بني الدول 
املصدِّقة على املعاهدة. واختذت اللجنة 

قرارًا بشأن متويل املؤمتر املعين باملادة الرابعة 
عشرة، يف حال الطلب إىل األمني العام لألمم 

املتحدة، بصفته وديع املعاهدة، من جانب 
أكثرية من الدول املصدّقة، عقدَ مؤمتٍر من هذا 

القبيل يف عام 2011.

 نظام املعلومات عن التقدّم 
احملرز يف الوفاء بالوالية اليت 

تنصّ عليها املعاهدة

 ُأحرز مزيدٌ من التقدّم يف إقامة نظام 
املعلومات املزوّد بوصالت إلكرتونية بشأن 
املهام املسندة مبوجب القرار املنشئ للجنة 

التحضريية )نظام "إشتار" ISHTAR(. واهلدف 
من مشروع إشتار، الذي يقوم على استخدام 

وصالت إلكرتونية بالوثائق الرمسية اخلاصة 
باللجنة، هو رصد التقدم احملرز وفقا للوالية 

املنصوص عليها يف املعاهدة وللقرار املنشئ 
للجنة وللتوجيهات الصادرة عن اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية. والغرض العام من ذلك 
هو متكني اللجنة من حتديد املهام اليت مل 

ُتستكمل بعدُ من حيث األعمال التحضريية 
 إلنشاء منظمة معاهدة احلظر الشامل 

 للتجارب النووية عند دخول املعاهدة 
حيّز النفاذ.

 استحداث بيئة عمل 
افرتاضية

توّفر األمانة بيئة عمل افرتاضية ملن ال 
يستطيعون حضور االجتماعات املنتظمة 

للجنة وهيئاهتا الفرعية. وُتستخدم أحدث 
التكنولوجيات لبثِّ مداوالت كل جلسة عامة 
رمسية على نطاق العامل يف الزمن احلقيقي. 
وُتسجَّل االجتماعات وُتبثُّ على اهلواء عرب 
نظام اتصاالت اخلرباء قبل حفظها من أجل 

ع  األغراض املرجعية. وإضافًة إىل ذلك، ُتوزَّ
 على الدول املوقِّعة الوثائق الداعمة ذات

 الصلة بكل دورة معيَّنة، من خالل نظام 

ال��يت  اهل��ي��ئ��ة  ه��ي  امل��ؤّق��ت��ة  الفنية  األم��ان��ة 
اللجنة.  تعتمدها  ال���يت  ال���ق���رارات  ��ذ  ت��ن��فِّ
إذ  تكوينها:  يف  اجلنسيات  متعدّدة  وه��ي 
عة،  املوقِّ ال���دول  م��ن  املوظفني،  تعيني  يتمّ 
وال��دور  أس��اس جغرايف ممكن.  أوس��ع  على 
باجتماعات  يتعلق  فيما  باألمانة  امل��ن��وط 
الدعم  توفري  هو  الفرعية  وهيئاهتا  اللجنة 
ثمَّ فإنَّ األمانة هي  والتنظيمي. ومن  الفين 
وهيئاهتا  اللجنة  عمل  يف  ح��ي��وي  عنصر 
املؤمترات  مرافق  تنظيم  من  بدءاً  الفرعية، 
إىل  الشفوية  ال��رتمج��ة  تسهيالت  وترتيب 
الوثائق الرمسية اخلاصة مبختلف  صياغة 
الدورات وإسداء املشورة إىل رؤساء الدورات 

واالجتماعات.
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اتصاالت اخلرباء، ويُخطر املشاركون 
بالوثائق اجلديدة بواسطة رسائل تنبيه بالربيد 

اإللكرتوني. ويف عام 2010، باشرت األمانة 

الفنية املؤّقتة توزيع مجيع وثائق اللجنة 
وهيئاهتا الفرعية والعروض اإليضاحية املقدَّمة 

إليها، مسجَّلة على أقراص تسجيل رقمي 

بصري مضغوطة )دي فـي دي( يف بداية كل 
دورة من دوراهتا.
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التوعية

التحضريية ملنظمة  للجنة  املؤّقتة  الفنية  املسنَدة لألمانة  الرئيسية  املهام  من 
املعاهدة  أهداف  فهم  تعزيز  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة 
ق من االمتثال للمعاهدة،  ومبادئها، وسري عمل اللجنة، والنظام العاملي للتحقُّ
والتطبيقات املدنية والعلمية لنظام الرصد الدويل، وذلك من خالل التفاعل 
واملؤسسات  الدولية  واملنظمات  الدول  يشمل  مبا  الدويل،  اجملتمع  مع 
العام.  واجلمهور  اإلعالم  ووسائل  احلكومية  غري  واملنظمات  األكادميية 
وتشمل أنشطة التوعية الرتويج لتوقيع الدول على املعاهدة والتصديق عليها، 
على  الدويل  التعاون  وتشجيع  اللجنة،  أنشطة  بشأن  الناس  عموم  وتثقيف 

ق. تبادل التكنولوجيات ذات الصلة بالتحقُّ

أبرز األنشطة يف عام 2010
َتواصُُل االلتزام باملعاهدة وبدء نفاذها

تصديقُ ترينيداد وتوباغو ومجهورية 
أفريقيا الوسطى على املعاهدة، وإعرابُ 
إندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة وتايلند 

والعراق وغواتيماال على التزامها 
بالتصديق 

 استهالُل مشروع بالصوت والصورة 
لتحسني التغطية اإلعالمية يف العامل 

ق من  قاطبًة عن املعاهدة ونظام التحقُّ
االمتثال هلا

47
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توفري الدعم للمعاهدة
واصلت اللجنة، طيلة السنوات املاضية 

سعيها احلثيث إىل حتقيق أهدافها املنشودة يف 
زيادة الوعي باملعاهدة وتعزيز فهمها، وإقامة 
ق من االمتثال هلا، وإنشاء مرافق  نظام التحقُّ

نظام الرصد الدويل اخلاص هبا، والرتويج 
للتوقيع والتصديق على املعاهدة. ومع 

أنَّ عام 2009 شهد عدّة أحداث فاصلة 
جعلت معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
 ، النووية تربز بقوّة مل ُتعهَد من قبُل قطُّ

فإنَّ الزخم املتجدّد صوب بدء نفاذ املعاهدة 
وحتقيق عامليتها قد استدام كذلك يف عام 

2010 نتيجة لعدّة تطوّرات عزّزت التصميم 
السياسي لدى اجملتمع الدويل لصاحل 

املعاهدة. كما أنَّ الدول األطراف يف معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية أّكدت األمهية 

احليوية لبدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية، باعتبارها عنصرًا جوهريًا 
يف نظام عدم انتشار األسلحة النووية ونزع 

السالح النووي، وذلك يف مؤمتر الستعراض 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف 
عام 2010. ومما له داللة ملحوظة أنَّ 

إندونيسيا، وهي دولة مدرجة يف املرفق 2 
من املعاهدة، أعلنت عزمها على بدء عملية 

التصديق على املعاهدة. وحضر أكثر من 
سبعني بلدًا االجتماع الوزاري للرتويج لبدء 

نفاذ املعاهدة، وكان 24 بلدًا منها ممثَّالً على 
املستوى الوزاري. وتبشّر املعاهدة بأن تظّل، 

كما كانت دائمًا، قوةً توحيديًة يف النظام 
املتعدّد األطراف؛ وهذه األحداث تبيّن 

بوضوح أنَّ املعاهدة ال تزال عامالً يوحد 
الصفوف يف السعي إىل عدم انتشار األسلحة 

النووية ونزع السالح النووي.

وقد بلغ الدعم السياسي للمعاهدة 
وألعمال اللجنة مستوى مل يسبق له مثيل، 

حسبما يشهد عليه االعرتاف شبه العاملي 
يف أوساط اجملتمع الدويل بأنَّ املعاهدة أداة 

فعّالة من أدوات األمن اجلماعي وركن 
هام من أركان نظام منع انتشار األسلحة 

النووية ونزع السالح. وهنالك عدد 
متزايد من الدول والساسة وممّثلي اجملتمع 

املدني يسري اآلن يف طليعة احلملة من أجل 
التصديق على املعاهدة من جانب الدول 
املتبّقية، مبا فيها الدول املدرجة يف املرفق 
2. ومن خالل جهودهم، يوجّه اجملتمع 

الدويل رسالًة ترتدّد أصداؤها بأنَّ املعاهدة 
تنطوي على دور حاسم تؤدّيه يف بيئة 

األمن يف عامل اليوم. ذلك أنَّ إقامة حاجز 
ق منه حيول دون  هنائي راسخ وقابل للتحقُّ

اكتساب املقدرة النووية أمر له أمهية حيوية 
الّتباع هنج شامل يف التصدّي للتحدّيات 
األمنية املشرتكة. ومن ثمّ فإنَّ املعاهدة، 

باعتبارها صكًا قانونيًا جامعًا وغري متييزي، 
إمنا تشّكل ترتيبًا سياسيًا وعلميًا فريدًا 

يف جمال األمن التعاوني. وإنَّ التصميم 
السياسي جلعل هذا الصك حيصل على 

وضعية قانونيًة كاملًة يستند إىل إميان قوي 
بالبنية األمنية املتعدّدة األطراف املدعَّمة 
ق من االمتثال هلا  مبعاهدات قابلة للتحقُّ
وواجب إنفاذها، وإىل الرغبة يف وضع 

حدّ لتجارب األسلحة النووية بتقنني 
القاعدة املعيارية الدولية اليت حتظر التجارب 

النووية، وكذلك إىل السعي احلثيث 
إىل حتقيق رؤية عامل خال من األسلحة 

النووية.

ويتطّلب صونُ وتنمية الزخم الناشئ يف دعم 
املعاهدة من اللجنة أن تغتنم كل مناسبة 

مالئمة يف سعيها إىل بلوغ أهدافها املنشودة 
وإىل استكشاف الكيفيات اليت تنخرط هبا 
يف العمل مع الدول، وكذلك مع اجملتمع 

املدني ومع األوساط العلمية الدولية يف 
هذا الصدد. غري أنَّ أيَّ مسعًى مُجدٍ، وهو 

يتمثَّل يف وضع حدّ للتجارب النووية، ال 
ميكن حتقيقه إاّل من خالل االستثمار املستدام 
يف سبيل إجنازه. ومن حيث املعاهدة بذاهتا، 

فإنَّ ما هو ضروري اآلن ويف املستقبل 
إمنا هو االستثمار السياسي والتقين واملايل 
ق من  املستدام يف املعاهدة ويف نظام التحقُّ

االمتثال هلا. ولكنْ هذا االستثمار لن يدرّ 
مكاسبه فحسب من خالل تعزيز السالم 

واألمن الدوليني بإهناء التجارب النووية على 
ق منه، بل سيحققها كذلك  حنو ميكن التحقُّ
من خالل االستناد إىل البنية األمنية املتعدّدة 

األطراف املصمَّمة لتهيئة الشروط إلجياد عامٍل 
خلٍو من األسلحة النووية

صوب بدء نفاذ املعاهدة 
وعامليتها

اقرتبت املعاهدة من العاملية أكثر من ذي 
قبُل يف عام 2010، بعد أن صدَّقت 

عليها ترينيداد وتوباغو ومجهورية أفريقيا 
الوسطى. وأعلنت إندونيسيا عن نيّتها 

مواصلة عملية التصديق عليها وإكماهلا. 
وإضافًة إىل ذلك، أثناء مؤمتر استعراض 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف عام 
2010، أعلنت بابوا غينيا اجلديدة وتايلند 
والعراق وغواتيماال عن نيتها يف التصديق 

على املعاهدة.

وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2010، 
كانت قد وّقعت على املعاهدة 182 دولًة 

 وصدّقت عليها 153 دولًة، من بينها 
35 دولًة من الدول الـ44 املذكورة يف املرفق 
2 للمعاهدة، اليت يلزم تصديقها لبدء نفاذ 

املعاهدة.

التفاعل مع اجملتمع الدويل
واصلت األمانة جهودها لتيسري تنفيذ 

ق،  قرارات اللجنة بشأن إنشاء نظام التحقُّ
وللرتويج للمشاركة يف أعمال اللجنة، أبقت 

يف عام 2010 احلوار قائما مع الدول من 
خالل الزيارات الثنائية يف العواصم، ومن 
خالل التفاعل مع البعثات الدائمة يف فيينا 

وبرلني وجنيف ونيويورك. وكان جمال 
الرتكيز الرئيسي هلذه التفاعالت هو الدول 
املضيفة ملرافق نظام الرصد الدويل والدول 
اليت مل توّقع أو تصدّق بعد على املعاهدة 

)وخصوصًا الدول املدرجة يف املرفق 2 
باملعاهدة(. كما استفادت األمانة من خمتلف 

املؤمترات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية 
وغريها من االجتماعات لتعزيز فهم املعاهدة 
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والعمل على دخوهلا حيّز النفاذ وبناء نظام 
الرصد الدويل.

وقد زار األمنيُ التنفيذي للجنة التحضريية 
كالً من األردن وإسرائيل وأملانيا وإيرلندا 

وتايلند وسويسرا وفرنسا والفلبني 
وكازاخستان وكينيا واملغرب والنرويج 

والواليات املتحدة األمريكية واليابان، بغية 
تعزيز تفاعلها مع اللجنة وتسليط الضوء 

على أمهية بدء نفاذ املعاهدة.

مؤمتر استعراض معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية

يف 6 أيار/مايو 2010، ألقى األمنيُ 
التنفيذي خطابًا يف مؤمتر عام 2010 

االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية الذي عُقد يف مقر 

األمم املتحدة يف نيويورك. وقد أعربت 
الدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار 

عن عزمها الراسخ على تدارك إخفاقها يف 
عام 2005، ومنحت هذه املعاهدة فرصًة 
لتجديد مفعوهلا احليوي. واعتمد املؤمتر 

باإلمجاع وثيقًة ختاميًة تضمّنت استنتاجات 
وتوصيات مع خطة عمل بشأن نزع السالح 

النووي وعدم انتشاره، برزت فيها جبالء 
أمهية معاهدة حظر التجارب النووية.

وقد حظيت معاهدة حظر التجارب النووية 
مبستوى عال من االنتباه أثناء املؤمتر. 

وأحدث إعالن وزير خارجية إندونيسيا بأنَّ 
بلده ينوي التصديق على املعاهدة مناخًا 
إجيابيًا منذ البدء. ويف الوثيقة اخلتامية، 

أّكدت الدول األطراف جمدّدًا الدور 
األساسي املنوط باملعاهدة يف نظام نزع 
السالح النووي وعدم انتشار األسلحة 
النووية وكذلك األمهية احلامسة لبدء 

نفاذها. وعالوة على ذلك، اتفقت الدول 
األطراف يف معاهدة عدم االنتشار على أنَّ 

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
تؤدّي دورًا هامًا يف كبح تطوير األسلحة 

الصورة العليا: الوفود يف مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، نيويورك، أيار/مايو 2010. 
الصورة الوسطى: كان من بني الضيوف املدعوين حلضور افتتاح املعرض املنظم حتت عنوان "وضع حدٍّ 

للتفجريات النووية" )من اليسار إىل اليمني( مايكل دوغالس، سفري األمم املتحدة للسالم، وماريت ناتاليغاوا، 
وزير خارجية إندونيسيا، وبان كي-مون، األمني العام لألمم املتحدة، والطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون املغريب، وسريجيو دواريت، وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملمثل السامي لشؤون نزع 
السالح. الصورة السفلى: األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 

تيبور توت، يف مناقشة مع األمني العام لألمم املتحدة.
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النووية وكذلك حيازة القدرة اخلاصة 
بالسالح النووي. وال بدّ للمجتمع الدويل 
من ثمَّ أن ينّفذ التعهّدات الواردة يف خطة 

العمل. وليس مثة من طريقة خمتصرة لتنفيذ 
هذه االلتزامات. وإنَّ معاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية ال ميكن أن توجد إاّل 
بوجود نظام قوي بشأن عدم انتشار األسلحة 

النووية. كما إنَّ هذه املعاهدة، باعتبارها 
املانع األخري لألسلحة النووية، تتيح اّتباع 

هنج نظامي يف التصدّي للتحدّيات اليت 
تواجه نظام عدم االنتشار النووي.

وقامت األمانة الفنية املؤّقتة حبملة إعالمية 
شاملة واستباقية، أثناء املؤمتر وبعده. كما 

إنَّ افتتاح معرض معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية يف هبو الزوّار يف مقرّ األمم 
املتحدة يف األسبوع األول من املؤمتر اجتذب 

أكثر من ثالمثائة زائر، كان فيهم وزراء 
خارجية وسفراء ومندوبون وممّثلو هيئات من 

اجملتمع املدني ومؤسسات جامعية ووسائل 
إعالمية. وأدّى املعرض مهمًة باعتباره أداةً 

فعّالًة للتوعية البعيدة املدى، بتوفري إطار 
ملناسبات مثل اجلوالت املصحوبة مبرشدين 

وجلسات إحاطة إعالمية بشأن معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية. وظّل 

املعرض مفتوحًا للجمهور حتى هناية شهر 
حزيران/يونيه واجتذب مائة ألف زائر.

االجتماع الوزاري اخلامس 
بشأن الرتويج لبدء نفاذ 

املعاهدة
يف عشية الذكرى الرابعة عشرة لفتح باب 

التوقيع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية، التقى وزراء اخلارجية يف االجتماع 

الوزاري اخلامس بشأن الرتويج لبدء 
نفاذ املعاهدة يف نيويورك. وقد عُقد هذا 

االجتماع اإلثناسنوي يف 23 أيلول/سبتمرب 
2010، ودعت إىل عقده أسرتاليا وفرنسا 
وفنلندا وكندا واملغرب وهولندا واليابان. 

وشارك يف االجتماع أكثر من سبعني بلدًا، 

لًة على مستوى  24 بلدًا منها كانت ممثَّ
وزاري. وانضمّ األمني التنفيذي إىل األمني 

العام لألمم املتحدة، بان كي- مون، ووزير 
اخلارجية األسرتايل ورئيس االجتماع، كيفن 

رَد، يف اجللسة الرفيعة املستوى. ويف بيان 
وزاري مشرتك صدر يف االجتماع، تعهّد 

وزراء اخلارجية جبعل املعاهدة حمور االنتباه 
على أعلى مستوى سياسي وبتنفيذ تدابري 

ترمي إىل تسهيل عملية التوقيع والتصديق 
على املعاهدة حسبما توصي به الوثيقة 
اخلتامية الصادرة عن مؤمتر استعراض 
معاهدة عدم االنتشار. وقد أقرّ البيان 

 الوزاري املشرتك أكثر من سبعني 
بلدًا رمسيًا.

 اليوم الدويل ملناهضة 
التجارب النووية

متيَّز االحتفال باليوم الدويل ملناهضة التجارب 
النووية يف 29 آب/أغسطس حبملة إعالمية 
شاملة تضمّنت أنشطًة يف فيينا ويف نيويورك 

على حدّ سواء، وكذلك باستعمال الوسائط 
اإلعالمية االجتماعية وغريها عرب اإلنرتنت 

تة  العاملية. وخصّصت األمانة الفنية املؤقَّ
جمااًل مكرّسًا يف موقعها الشبكي العمومي؛ 
وسامهت يف املوقع الشبكي اخلاص باألمم 
املتحدة، ويف إنتاج فيلم عن املوضوع، ويف 

العروض اإليضاحية يف نيويورك ويف أستانا، 

"إّننا اليوم ونحن نحتفل 
باليوم الدولي األول 

لمناهضة التجارب النووية، 
نتطّلع إلى التعاون مع 

جميع الشركاء على تحجيم 
اإلنفاق على األسلحة 

النووية وتخليص العالم 
من هذا التهديد النووي. 

ومن الدعائم الرئيسية لهذه 
االستراتيجية معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب النووية ...  

 إّننا ال نستطيع توريث 
األجيال القادمة هذه 

التحّديات. ويجب على كل 
مّنا أن ينهض بدوره في 

العمل على بناء عالم أكثر 
أمنًا وأشّد أمانًا اليوم ."

 بان كي-مون، 
األمين العام لألمم المتحدة
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ويف معرض يف مركز فيينا الدويل، بادرت 
إليه كازاخستان؛ وكذلك قدّمت جمموعة 

متكاملة من األفالم املصورة والصور 
 الفوتوغرافية للصحفيني؛ وبدأت محلة 

على الفيسبوك.

األمم املتحدة
قام األمنيُ التنفيذي بزيارات إىل األمم 

املتحدة يف نيويورك يف مناسبات عدّة خالل 
عام 2010. ويف 8 كانون الثاني/يناير، 

اجتمع مع األمني العام ومع عدد من 
رؤساء منظمات حكومية دولية أخرى عاملة 

يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار، 
إلجراء جولة مناقشات مائدة مستديرة 

وتبادل عام لآلراء حول مواضيع حتظى 
باهتمام مشرتك. ثمّ يف 3 شباط/فرباير، يف 

باريس، وّقع األمني التنفيذي على اتفاق 
تعاون بني اللجنة ومنظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، وعقد 
اجتماعات مع مسؤولني يف اليونسكو. 

ويف 14 متوز/يوليه، زار األمني التنفيذي 
مقر مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
يف كوبنهاغن، وعقد مناقشات مع مديره 

التنفيذي، يان ماتسون، بغية تعميق العالقة 
بني اللجنة واملكتب املذكور.

وشارك األمنيُ التنفيذي يف الدورة اخلامسة 
والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 
نيويورك من 22 إىل 25 أيلول/سبتمرب. 

وعلى هامش الدورة، التقى مع كبار 
املسؤولني واملمّثلني احلكوميني. وألقى 

األمني التنفيذية كلمًة يف االجتماع الرفيع 
املستوى بشأن تنشيط عمل مؤمتر نزع 

السالح والسري ُقدمًا يف املفاوضات املتعدّدة 
األطراف بشأن نزع السالح، وذلك يف 
24 أيلول/سبتمرب. ثمّ يف 13 تشرين 

األول/أكتوبر، شارك األمني التنفيذي يف 
حلقة نقاش تابعة للجنة األوىل للجمعية 
العامة ملناقشة موضوع "احلالة الراهنة يف 

جمال حتديد األسلحة ونزع السالح ودور 
املنظمات املعنية يف هذا الشأن".

ويف 13 كانون األول/ديسمرب، ألقى األمنيُ 
التنفيذي كلمًة يف اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بشأن التعاون بني األمم املتحدة 
واللجنة. ثمّ فيما بعدُ اعتمدت اجلمعية 
العامة قرارها بشأن "التعاون بني األمم 
املتحدة ومنظمة معاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية" دومنا تصويت. ويف اليوم 
نفسه، اجتمع األمني التنفيذي مرةً ثانيًة مع 

األمني العام ملناقشة موضوع رفع مستوى 
التعاون بني املنظمتني.

وأثناء العام، شارك ممّثلون لألمانة الفنية 
تة يف عدّة مؤمترات رعتها األمم املتحدة،  املؤقَّ

كان هدفها تعزيز التعاون مع األكادمييني 
واملمارسني يف ميدان نزع السالح النووي 

وعدم انتشاره.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ألقى األمني التنفيذي خطابه التقليدي أمام 
املؤمتر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية يف فيينا يف 21 أيلول/سبتمرب. وعلى 
هامش املؤمتر العام، عقد األمني التنفيذي 
اجتماعات مع مسؤولني رفيعي املستوى، 

كان فيهم املدير التنفيذي هليئة الطاقة النووية 
الشيلية، ومدير عام هيئة الطاقة الذرّية يف 

إسرائيل، ونائب وزير العلوم والتكنولوجيا 
يف العراق، ونائب وزير خارجية مجهورية 

إيران اإلسالمية، واملدير العام للمعهد الكوييت 
للبحوث العلمية، ووزير التعليم العايل 

والعلوم والتكنولوجيا يف كينيا، ووزير الطاقة 
يف الواليات املتحدة األمريكية، واملدير العام 

للطاقة يف وزارة خارجية أوروغواي.

املنظمات املتعدّدة األطراف
حضر األمنيُ التنفيذي االجتماعني 122 

و123 جلمعية االحتاد الربملاني الدويل، اللذين 
عُقدا من 27 آذار/مارس إىل 1 نيسان/

أبريل يف بانكوك ومن 4 إىل 6 تشرين األول/
أكتوبر يف جنيف. وعلى هامش االجتماعني 

اهلامني لالحتاد الربملاني الدويل، اجتمع األمنيُ 
التنفيذي مع عدد من املشرِّعني من إندونيسيا 

وتايلند وتيمور-ليشيت وغانا وسري النكا 
وفرنسا واملغرب ونيبال، وكذلك مع ممّثلني 

ألمانة االحتاد املذكور.

وشارك األمني التنفيذي يف الدورة العامة 
اخلامسة للجمعية الربملانية لبلدان البحر 
 األبيض املتوسط، اليت عُقدت من 28 

إىل 30 تشرين األول/أكتوبر يف الرباط. 
وأثناء االجتماع، ألقى الكلمة الرئيسية يف 

 اللجنة الدائمة للجمعية الربملانية بشأن 
املسائل اليت ختصّ التعاون السياسي والذي 

له صلة باألمن.

األنشطة األخرى
شارك األمني التنفيذي بصفة متكلِّم 

يف اليوم األول من حلقة عمل عنواهنا 
"العمل على حتقيق جناح مؤمتر عام 2010 

االستعراضي لألطراف يف معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية" عُقدت يف مانيال 

يومي 1 و2 شباط/فرباير.

ومن 2 إىل 4 شباط/فرباير، حضر األمني 
التنفيذي مؤمترَ قمة عامل بال أسلحة نووية، 

يف باريس، الذي مجع أكثر من مائيت 
شخصية من القادة السياسيني والعسكريني 
احلاليني والسابقني والدبلوماسيني ورجال 

الدين واألكادمييني وخرباء مراقبة األسلحة 
من مجيع أحناء العامل، لعقد مناقشات بشأن 

السري ُقدمًا يف تعزيز نزع السالح النووي. 
وأثناء مؤمتر القمة، شارَك يف فريق مناقشة 

حول مسألة "التحّقق من ختفيضات األسلحة 
النووية" مع غاريت إيفانز، وزير اخلارجية 
األسرتايل السابق، وهانز بليكس، املدير 

العام األسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرّية.

ويف 23 آذار/مارس، سافر األمني التنفيذي 
إىل دبلن للمشاركة يف حلقة دراسية عقدها 

معهد الشؤون الدولية واألوروبية، كانت 
حلقة يف سلسلة من األحداث اهلامة اليت 
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نّظمها املعهد يف عام 2010 لتعزيز النظام 
العاملي لعدم االنتشار النووي. وقدّم األمني 

التنفيذي موجزًا لألعضاء عن مجلة أمور 
ومنها وضعية املعاهدة وآفاق بدء نفاذها 

والتقدّم احملرز يف إنشاء نظام التحّقق.

وألقى األمنيُ التنفيذي كلمًة أمام املؤمتر عن 
"سيميباالتينسك: من إعادة التأهيل إىل 

التنمية"، الذي عُقد يف أستانا يف 26 آب/
أغسطس. وقد عُقد املؤمتر ُقبيل اليوم الدويل 

ملناهضة التجارب النووية.

ويف 9 أيلول/سبتمرب، شارك األمني 
التنفيذي يف حلقة عمل رفيعة املستوى 

نّظمها معهد الشرق والغرب يف نيويورك 
عنواهنا "حتديد أولويات خطة العمل 
اخلاصة مبعاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية". وأثناء حلقة العمل، ناقش 

املشاركون مسألة الفرص املتاحة والتحدّيات 

املواجَهة فيما يقرتن بتنفيذ خطة العمل 
الواردة يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عن 

مؤمتر استعراض معاهدة عدم االنتشار، 
وكذلك موضوع استبانة فرص القيادة 

يف اجلهود العاملية الرامية إىل نزع السالح 
النووي وعدم انتشاره.

وزار األمني التنفيذي أوسلو يف 12 تشرين 
األول/أكتوبر للمشاركة يف مؤمتر دويل 
عن "عامل خال من األسلحة النووية: 

اسرتاتيجيات نزع السالح النووي وعدم 
انتشاره ومراقبة تصديره". وقد عقد املؤمتر 

 على حنو مشرتك حكومة كازاخستان 
ووزارة اخلارجية النروجيية واملعهد النروجيي 

للشؤون الدولية.

ويف 13 تشرين الثاني/نوفمرب، شارك األمني 
التنفيذي يف مؤمتر القمة العاملية العاشرة 

للحائزين على جائزة نوبل للسالم، عنوانه 

"تركة هريوشيما: عامل بال أسلحة نووية". 
وألقى كلمًة يف الدورة الرابعة للقمة عن 
"التقدّم صوب عامل خال من األسلحة 

النووية: نتائج املفاوضات الدولية اجلارية 
ودور املدن واجملتمع املدني".

ويف عام 2010، عقدت األمانة الفنية 
تة حلقيت عمل دوليتني بشأن التعاون:  املؤقَّ

حلقة عمل إقليمية بشأن التعاون الدويل 
يف إطار منظمة معاهدة احلظر الشامل 
 للتجارب النووية، يف ُأالنباتار يومي 
15 و16 آذار/مارس، وحلقة عمل 

إقليمية خاصة مبنظمة معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية لكبار املسؤولني األفريقيني 

يف الرباط يومي 28 و29 تشرين األول/
أكتوبر.

وحلقة العمل يف ُأالنباتار، اليت اشرتك يف 
تنظيمها كٌل من اللجنة ووزارة اخلارجية 
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السيناتور روبرت ب. كيزي االبن، عضو جملس الشيوخ بالواليات املتحدة )الثالث 
من اليسار( ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق األوسط وجنوب ووسط آسيا 

التابعة للجنة العالقات اخلارجية مصحوبا بداميان ماريف )الثاين من اليسار(، واملساعد 
التشريعي لشؤون السياسات اخلارجية واألمن الوطين وأمن الوطن، خالل زيارة إىل 

مقر اللجنة يف 29 آذار/مارس 2010. وقد الُتقطت هلما هذه الصورة مع )يف اليسار( 
األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، تيبور 
توت، وأربعة من مديري األمانة )من اليسار إىل اليمني(: جون سيكريا )شعبة الشؤون 

اإلدارية(، والسينا زيربو )شعبة مركز البيانات الدويل(، وفريديريكو غينديل )شعبة نظام 
الرصد الدويل( وجينسني يل )شعبة الشؤون القانونية والعالقات اخلارجية(.

يف 17 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، وّقع يوها أوفينن )اليسار(، رئيس وحدة 
العمليات املشتركة للسياسات اخلارجية واألمنية باملفوضية األوروبية، مع تيبور 
توت، األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 

النووية، اتفاقا سوف حتصل مبوجبه اللجنة التحضريية على مبلغ 5.3 ماليني يورو 
من جملس االحتاد األورويب لتعزيز قدراهتا يف جمايل الرصد والتحقق.
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على  حلقات عمل  تة  املؤقَّ الفنية  األمانة  تعقد 
هدفها  اإلقليمي،  ودون  اإلقليمي  الصعيدين 
العام التشجيع على التعاون السياسي والتقين 
يف اجملاالت ذات الصلة باملعاهدة، واستعراض 
دعم  جم��ال  يف  باملعاهدة  املتعلقة  اإلجن���ازات 
لبدء  وال��رتوي��ج  ال��ن��ووي،  االنتشار  ع��دم  نظام 
األه��داف  وتشمل  وعامليتها.  امل��ع��اه��دة  نفاذ 
املنشودة األخرى تعزيز فهم املعاهدة باعتبارها 
الثقة،  وب��ن��اء  اإلقليمي  األم���ن  ب��ش��أن  ت��دب��رياً 

أجل  من  املنطقة  يف  الوطنية  القدرات  وتنمية 
ق.  التحقُّ نظام  يف  واملشاركة  املعاهدة  تنفيذ 
أيضاً  العمل  حلقات  املشاركون يف  ويستكشف 
وسائل الرتويج الستخدام بيانات ونواتج األمانة 
والعلمية،  املدنية  ل��ألغ��راض  تة  املؤقَّ الفنية 
التجارب  تبادل  بواسطتها  ميكن  اليت  والسبل 
واخلربات بني األمانة واهليئات الوطنية املعنية، 

وكذلك بني الدول املشاركة.

حلقات العمل بشأن التعاون الدويل

املنغولية، مجعت زهاء مخسني مشاركًا 
من أكثر من عشرين بلدًا، ومنهم ممّثلون 
هليئات دبلوماسية وخرباء من األكادميية 
املنغولية للعلوم. وبيَّن املشاركون أمهية 

استدامة الزخم السياسي احمليط باملعاهدة، 
وكذلك التوقيع والتصديق عليها من جانب 
الدول املذكورة يف املرفق 2 وغري املذكورة 

فيه اليت مل تنضمّ بعدُ إىل املعاهدة.

وأثناء حلقة العمل يف الرباط، انضمّ 
مندوبون من سبعة دول أفريقية مصدِّقة 

على املعاهدة إىل ممّثلي اللجنة يف اجلهود 
الرامية إىل احلصول على تصديقات من 

بقية البلدان. وكان رئيس اللجنة احلايل، 
السفري سوليسا ماهبونغو )جنوب أفريقيا(، 
حاضرًا، وكذلك ممّثلون للمغرب، الذي 

يتوّلى مع فرنسا حاليًا التنسيق يف عملية بدء 

نفاذ املعاهدة. كما شارك يف حلقة العمل 
ممّثلو مثانية بلدان غري مصدِّقة واّطلعوا على 
املزايا السياسية والتقنية اليت ميكن اكتساهبا 

من املعاهدة.

وقد اغُتنمت الفرصُة لزيادة الوعي بشأن 
ق من االمتثال هلا لدى  املعاهدة ونظام التحقُّ

الربملانيني ووسائل اإلعالم، من خالل تنظيم 
معرض يف الربملان املغربي وتقديم إحاطات 

عن خلفية املوضوع. وعقد جلسات إحاطة 
إعالمية أثناء حلقة العمل.

دورة متهيدية عن املعاهدة
يف الفرتة من 18 إىل 22 تشرين األول/
أكتوبر، عقدت اللجنة دورةً متهيديًة يف 
ق،  مقرّها الرئيسي عنواهنا "تعزيز التحقُّ

تعزيز األمن: األمهية العلمية والسياسية 
ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية". 

وكانت الدورة التمهيدية مصمَّمة بقصد 
تعزيز وتوسيع املشاركة يف جهود الرصد 

ق على الصعيد العاملي. واشتملت  والتحقُّ
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حلقة العمل اإلقليمية اليت نظمتها اللجنة التحضريية من أجل كبار املسؤولني األفارقة يف الرباط، تشرين األول/أكتوبر 2010. الصورة اليمىن: فلورانس ماجنان، املمثلة 
الدائمة لفرنسا تتكلم يف جلسة اإلحاطة اإلعالمية يف وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون املغربية. وتظهر الصورة أيضا )يف اليسار( سوليسا ماهبونغو، املمثل الدائم جلنوب 
أفريقيا ورئيس اللجنة التحضريية، و)يف اليمني( تيبور توت، األمني التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، وعمر زنيرب، املمثل الدائم 

للمغرب. الصورة اليسرى: املشاركون يف حلقة العمل.
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أصبحت أنشطة اإلعالم جزءاً ال يتجزّأ من 
يف  اللجنة  هبا  تضطلع  ال��يت  التوعية  جهود 
امليادين ذات  الساحة السياسية، وكذلك يف 
ق. وهذه نتيجة الزمة مباشرة  الصلة بالتحقُّ
احملَكم  اإلع���داد  يف  يُتَّبع  ل��ه  ط  خمطَّ لنهج 
حل��م��الت خ��اص��ة م��ن أج���ل أح����داث هامة 
وتطوّرات معيّنة، مسبّقاً على حنو استباقي 

واسرتاتيجي.
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The exhibition features the 
history of nuclear testing and 
the arduous path to adopting 
the Comprehensive-Nuclear-
Test-Ban Treaty, CTBT. It 
provides realistic impressions 
of the CTBT’s globe-spanning 
alarm system that monitors 
the planet for signs of a 
nuclear test. It also shows 
how the system promptly 
detected the two recent nuclear 
explosions in North Korea. 
And it illustrates how the 
state-of-the art technologies 
can help make a difference 
in people’s everyday lives.

على جوانب قانونية وسياسية وأمنية ذات 
صلة باملعاهدة، وكذلك على مسائل علمية 

ق املصمَّم  وتكنولوجية ختصّ نظام التحقُّ
لغرض رصد االمتثال للمعاهدة. وحضر 
الدورة أكثر من مخسني مشاركًا. وكان 

منهم سفراء وممّثلو بعثات دائمة وسفارات 
ومنظمات دولية ووزارات خارجية وأوساط 
أكادميية. وأما الذين مل يتمّكنوا من حضور 

الدورة فقد توّفرت هلم إمكانية االّطالع 
على احملاضرات والعروض اإليضاحية ومواد 

الدورة الدراسية من خالل موقع اللجنة 
العمومي على اإلنرتنت. وقد اشرتك يف 

الدورة عشرات من املؤسسات األكادميية يف 
شّتى أحناء العامل، وكذلك العديد من مراكز 
التفكري واملنظمات غري احلكومية واملنظمات 

الدولية، من أجل الرتويج للدورة واجتذاب 
املشاركة فيها عرب "الفضاء االفرتاضي".

وقد أصبحت اجلهود املعنية باإلعالم العام 
أكثر نزوعًاأصبحت اجلهود املعنية باإلعالم 

أكثر نزوعًا حنو االستباقية وحنو حتديد 
األهداف املتوخّاة، يف عام 2010. ومشلت 

تقديم إحاطات إعالمية للصحافيني، 
والتفاعل مع الدول ومع اجملتمع املدني. 
وُنشرت مقاالت بقلم شخصيات رئيسية 
وخرباء من املنظمة يف منافذ إعالمية ذات 
تأثري. وال يزال املوقع الشبكي العمومي 

الرتويج للمعاهدة وللجنة

■ التوعية ■54 545454

والنواتج املطبوعة، ومنها مثالً املنشور 
املعنوَن "أطياف" )Spectrum( ومعرض 
منظمة احلظر الشامل للتجارب النووية، 

حجرَ الزاوية يف أنشطة التوعية. كما 
إنَّ استمرار استعمال وسائط التواصل 

االجتماعي و"غرفة أخبار منظمة احلظر 
الشامل للتجارب النووية" املتاحة للصحفيني 

على املوقع الشبكي، أدّى إىل تنامي 
االهتمام بعمل املنّظمة. كذلك واصلت 

تة تقديم عروض إيضاحية  األمانة الفنية املؤقَّ
إىل فئات مهتمّة واسعة التنوّع من اجلمهور.

مشروع اإلعالم بالصورة 
والصوت

طيلة العام، أصبح مشروع اإلعالم بالصوت 
والصورة ركنًا من أركان اجلهود اليت تبذهلا 

تة من أجل زيادة الوعي  األمانة الفنية املؤقَّ
باملعاهدة. وقد واصلت األمانة إنتاج 

وتوزيع مواد وتقارير تلفازية وإذاعية مسجَّلة 
ومصمَّمة خصّيصًا عن املعاهدة وأنشطة 

ق، لكي يستفيد منها  املنّظمة ونظام التحقُّ
مذيعو األخبار يف العامل قاطبًة، وكذلك 

من أجل النشر عرب املواقع الشبكية ووسائل 
التواصل االجتماعي.
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اإلدارة

األمانة  ألنشطة  والكفاءة  بالفعالية  املّتسمة  اإلدارة  لكفالة  الرئيسية  الوسيلة 
للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية  للجنة  تة  املؤقَّ الفنية 
النووية، مبا يف ذلك دعم اللجنة وهيئاهتا الفرعية، هي توفري اخلدمات اإلدارية 

واملالية والقانونية.

الرتتيبات اخلاصة  من  العامة، بدءاً  ر أيضاً طائفٌة واسعٌة من اخلدمات  وتُوفَّ
اهلوية  وبطاقات  السفر،  وتأشريات  اجلمركية،  واإلجراءات  الشحن،  بعمليات 
ضة القيمة فيما خيصّ خدمات  الشخصية، وجوازات املرور، واملشرتيات املخفَّ
الدعم  وكذلك  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  والسفر  والضرائب  التأمني 
يف جمال التكنولوجيا املكتبية وتكنولوجيا املعلومات وإدارة املوجودات. وتُرصد 
اخلدمات املقدَّمة من كيانات خارجية رصدا مستمرا لضمان تقدميها بأكثر 

الطرائق كفاءةً وفعاليًة واقتصاداً.

وتشمل اإلدارةُ أيضاً التنسيقَ مع املنظمات الدولية األخرى املوجودة يف مركز 
فيينا الدويل بشأن ختطيط احليِّز املكاني للمكاتب والتخزين، وصيانة املباني، 

وتوفري اخلدمات املشرتكة، وتعزيز اجلهود األمنية

أبرز األنشطة يف عام 2010
زيادة تعزيز الرقابة

 احلفاظ على معدَّل منو حقيقي 
صفري يف الربنامج وامليزانية

موافقة اللجنة على متويل إعادة بناء 
 )HA3( حمطيت نظام الرصد الدويل 
و )IS14(  )15 مليون دوالر أمريكي(، 

وتنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية 
يكون ممتثالً للمعايري احملاسبية الدولية 
للقطاع العام )8.9 ماليني دوالر أمريكي(
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الرقابة
الرقابة عنصر رئيسي يف مكوّنات النهج 

االسرتاتيجي الذي تّتبعه اللجنة لضمان فعالية 
املنظمة وإدارهتا الرشيدة. ويف عام 2010، 

جرى االضطالع خبمس عمليات مراجعة 
للحسابات. وقدِّمت توصيات بشأن حتسني 

فعالية الضوابط الرقابية الداخلية يف هذه 
اجملاالت، واستمرت متابعة تنفيذ التوصيات 
املقدّمة خالل السنوات السابقة. واضطلعت 

أيضًا وحدة املراجعة الداخلية للحسابات 
بعّدة أنشطة للدعم اإلداري يف جمال إدارة 

املخاطر وحتسني العمليات اإلجرائية، ومنها 
مثالً عملية االشرتاء، ممّا من شأنه أن يعزّز 
فعالية الضوابط الرقابية الداخلية. وعُنيت 
أيضًا وحدة املراجعة الداخلية للحسابات 

تة  بتسهيل مبادرة قامت هبا األمانة الفنية املؤقَّ
يف ضمان الدمج املتكامل السليم لروابط 

التآزر فيما بني عدّة جماالت رئيسية وزيادهتا 
إىل أقصى حدّ. وتشمل هذه اجملاالتُ نظامَ 
ختطيط املوارد املؤسسية، وإدارة املشاريع؛ 
واإلدارة القائمة على التخطيط/النتائج، 

وإدارة النوعية، وإدارة املعارف، وإدارة األداء 
املهين، وإدارة املخاطر.

وقد مّت يف عام 2010 حتديثُ ميثاق مبادئ 
وحدة املراجعة الداخلية للحسابات لعام 

1998، وذلك من أجل توضيح مسؤوليات 
وحدة املراجعة الداخلية للحسابات، وزيادة 
تعزيز استقالهلا وموضوعيتها. ويبيّن ميثاق 

املبادئ إجراءات اإلبالغ، وكيفية اإلذن 
بالوصول إىل امللفات ذات الصلة باحملفوظات 
وِمالك املوظفني واملوجودات املادية، ونطاق 

أنشطة مراجعة احلسابات. وميثاق املبادئ 
متاح جلميع املوظفني. واسُتكمل يف عام 

2010 العمل على استحداث صفحة خاصة 
بوحدة املراجعة الداخلية للحسابات على 

املوقع الشبكي الداخلي "اإلنرتانت" اخلاص 
تة. وتقدّم الصفحة  باألمانة الفنية املؤقَّ

معلومات للموظفني فيما خيصّ املهام املسنَدة 
واألنشطة وعمليات مراجعة احلسابات 

وغري ذلك من املسائل ذات الصلة بوحدة 

املراجعة الداخلية للحسابات. وتقدّم الصفحة 
أيضًا تسهيالً للموظفني من أجل اإلبالغ، 
بثقة، عن إساءات التصرّف املشتبه فيها أو 

املخالفات إىل رئيس وحدة املراجعة الداخلية 
للحسابات. ويف وثيقة السياسة العامة بشأن 

محاية املبلِّغني عن املخالفات، الصادرة 
تة يف عام 2007،  عن األمانة الفنية املؤقَّ

عُيِّنت هذه الوحدة بصفتها اجلهاز املسؤول 
غ  عن التحقيق يف الشكاوى واملزاعم املبلَّ
عنها خبصوص حاالت اإلخالل باللوائح 

التنظيمية، اليت تثري خماطر هامة متسّ بامتثال 
اللجنة وكفاءهتا وفعاليتها ومصداقيتها. 

وعالوة على ذلك، اسُتكمل يف عام 2010، 
بالتعاون يف العمل مع قسم التقييم، إنشاء 

قاعدة بيانات من أجل رصد تنفيذ توصيات 
الرقابة )مراجعة احلسابات والتقييم(.

وأنشأت وحدةُ املراجعة الداخلية للحسابات 
برناجمًا لتحسني ضمان اجلودة من أجل 
رصد فعالية أدائها. وأحد عناصر هذا 

الربنامج هو اضطالع وحدة املراجعة 
الداخلية للحسابات بتقييم ذاتي ملمارساهتا 

بناءً على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
العام. وقد مّت ذلك يف عام 2010.

الشؤون املالية
الربنامج وامليزانية لعام 2010
ُأعدّ الربنامج وامليزانية لعام 2010 على 

مستوى مقابل لدرجة أدنى قليالً من معدَّل 
النمو احلقيقي الصفري، مع احلفاظ على نظام 
ثنائية العملة )دوالر الواليات املتحدة واليورو( 

ة على  لتقدير االشرتاكات املقرَّرة املستحقَّ
الدول املوقِّعة. وقد اسُتحدث هذا النظام يف 
عام 2005 من أجل احلدِّ من تعرُّض اللجنة 

بات يف قيمة دوالر الواليات املتحدة  آلثار التقلُّ
)الدوالر األمريكي( مقابل اليورو.

وكانت ميزانية عام 2010 تبلغ 100 595 45 
دوالر أمريكي و800 702 55 يورو. 
وحبسب سعر الصرف يف امليزانية البالغ 

0.7960 يورو للدوالر الواحد، كان 
املعادل الدوالري اإلمجايل مليزانية عام 
2010 يبلغ 600 579 115 دوالر، 
مبا ميثِّل منوًا امسيًا بنسبة 1.8 يف املائة 

احلقيقية  بالقيم  مستقرًا  يكون  يكاد  ولكن 
)نقصان مببلغ 300 108 دوالر أي 0.1 

يف املائة(.

وكان املعادل الدوالري اإلمجايل النهائي 
مليزانية عام 2010 يبلغ 308 266 119 

دوالرات، على أساس متوسط سعر 
الصرف الفعلي يف عام 2010، البالغ 

0.7561 يورو للدوالر األمريكي الواحد 
)اجلدول 4(. وكانت نسبة 79.09 

يف املائة من امليزانية اإلمجالية خمصّصة 
ق، منها  أصالً لألنشطة ذات الصلة بالتحقُّ

خمصّص قدره 052 383 18 دوالرًا 
 لصندوق االستثمار الرأمسايل، الذي 
 ُأنشئ من أجل البناء التدرجيي لنظام 

 الرصد الدويل. وازداد هذا املخصّص 
 إىل 052 383 33 دوالرًا بعد املوافقة 

 على اعتمادات تكميلية مببلغ قدره 
000 000 15 دوالر.

 
38.7 نظام الرصد الدويل 
44.5 مركز البيانات الدويل 
9.1 التفتيش املوقعي 
2.0 التقييم ومراجعة احلسابات 
4.9 دعم أجهزة تقرير السياسات 

الشؤون اإلدارية والتنسيق 
15.9    والدعم 

الشؤون القانونية والعالقات
4.1    اخلارجية 

119.2 اجملموع 

)أ(  استُخدم متوسِّط سعر صرف قدره 0.7561 يورو 
للدوالر األمريكي الواحد لتحويل املكوِّنات احملسوبة 

باليورو يف ميزانية عام 2010.

مباليني دوالرات   
جمال النشاط    الواليات املتحدة)أ(

اجلدول 4- توزيع ميزانية عام 2010
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االشرتاكات املقرّرة
حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2010، 

بلغ معدَّل حتصيل االشرتاكات املقرَّرة عن 
عام 2010 نسبة 97.9 يف املائة من اجلزء 

احملسوب بالدوالر األمريكي ونسبة 76.4 يف 
املائة من اجلزء احملسوب باليورو. وباملقارنة، 

كان معدّال التحصيل يف عام 2009 قد 
بلغ حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2009 

ما نسبته 84.8 يف املائة و75.1 يف املائة 
على التوايل. وبلغ يف عام 2010 معدّل 

التحصيل املدمج للجزء احملسوب بالدوالر 
واجلزء احملسوب باليورو 84.5 يف املائة، 

مقابل 79.2 يف املائة يف عام 2009.

وكان عدد الدول اليت سدَّدت اشرتاكاهتا 
املقرَّرة عن عام 2010 كاملة حتى 31 كانون 
األول/ديسمرب 2010 قد بلغ 101 دولة، أي 

أكثر من عددها البالغ 96 يف عام 2009. 
أما االشرتاكات املقرَّرة عن عام 2009 فكان 

معدّل حتصيلها حتى 31 كانون األول/ديسمرب 
2010 قد بلغ 99.2 يف املائة.

النفقات
بلغت النفقات من الربنامج وامليزانية عام 

2010 مقدار 374 578 112 دوالرًا 
أمريكيًا، منها 334 170 17 دوالرًا 

من صندوق االستثمار الرأمسايل. ومن 
الصندوق العام، بلغت امليزانية غري 

املستخدمة 215 475 5 دوالرًا. وفيما 
خيصّ صندوق االستثمار الرأمسايل، كان 

قد ُأنفق ما نسبته 35.4 دوالرًا يف املائة 
تقريبًا من املبالغ املخصَّصة حبلول هناية عام 
2010. وميكن البحث عن معلومات أكثر 

تفصيالً عن تنفيذ امليزانية يف التقرير عن أداء 
الربنامج وامليزانية لعام 2010.

املشرتيات
تة  يف عام 2010، التزمت األمانة الفنية املؤقَّ

بنفقات مببلغ قدره 46.7 مليون دوالر تقريبًا 

 عدد املوظفني يف الفئة الفنية حبسب املنطقة اجلغرافية 
حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2010

)النسب املئوية حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2009 واردة بني قوسني .(

 اجلدول 5- املوظفون النظاميون حبسب جمال العمل 
)31 كانون األول/ديسمرب 2010(

 4  1  3 قسم التقييم 
 56  21  35 شعبة نظام الرصد الدويل 
 81  16  65 شعبة مركز البيانات الدويل 
 22  6  16 شعبة التفتيش املوقعي 

اجملموع الفرعي، اجملاالت 
 )٪66.26( 163  )٪51.16( 44  )٪74.38( 119 ق     ذات الصلة بالتحقُّ

 7  3  4 مكتب األمني التنفيذي 
 3  1  2 املراجعة الداخلية للحسابات 

 42  23  19 شعبة الشؤون اإلدارية 
شعبة الشؤون القانونية 

 31  15  16    والعالقات اخلارجية 
اجملموع الفرعي، اجملاالت 

)٪33.74( 83  )٪48.84( 42  )٪25.62( 41 ق     غري ذات الصلة بالتحقُّ

 246  86  160 اجملموع 

اجملموع فئة اخلدمات   الفئة الفنية  جمال العمل 
العامة    

أفريقيا
٪17.50

)٪15.98(

أوروبا الشرقية
٪15.00

)٪14.79(
الالتينية  أمريكا 

والكاريب�ي
٪6.25

)٪5.92(

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

٪2.50
)٪3.55(

الشمالية  أمريكا 
وأوروبا الغربية

٪41.87
)٪42.01(

جنوب شرقي آسيا 
واحمليط اهلادئ 
والشرق األقصى

٪16.88
)٪17.75(
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من خالل 647 صكًا تعاقديًا، ومبلغ قدره 
2.5 مليون دوالر تقريبًا من أجل مشرتيات 
صغرية القيمة. ويف هناية العام، كان هنالك 

93 طلب اشرتاء يف انتظار املوافقة عليها 
بشأن االلتزام بنفقات يف املستقبل تبلغ قيمتها 

اإلمجالية 29.1 مليون دوالر تقريبًا، ومنها: 
26.5 مليون دوالر لصندوق االستثمار 

الرأمسايل، و1.5 مليون دوالر للصندوق 
العام، و1.1 مليون دوالر للتربّعات.

تة مخسة نظم  وأَدرجت األمانُة الفنية املؤقَّ
لرصد الغازات اخلاملة يف عقد إلجراء 

االختبار والتقييم. وحتى 31 كانون األول/
ديسمرب 2010، ُأدرجت يف عقود من هذا 

النمط 128 حمطًة من احملطات التابعة لنظام 
الرصد الدويل، و9 خمتربات للنويدات 

املشعَّة، إىل جانب اختبار 26 نظامًا من نظم 
رصد الغازات اخلاملة.

املوارد البشرية
تُة احلصوَل على  املؤقَّ الفنيُة  األمانُة  أمّنت 

لعملياهتا عن  الالزمة  البشرية  املوارد 

طريق تعيني موظفني على درجة عالية 
الربامج واحلفاظ  الكفاءة واجلدِّ جلميع  من 

التعيني  املِالك. وجرت عملية  عليهم يف 
على أساس ضمان أعلى املعايري من حيث 

املهنية واخلربة والكفاءة والقدرة  الدراية 
ملبدأ  الواجبة  العناية  وُأوليت  والنـزاهة. 
تعيني  التوظيف وألمهية  تكافؤ فرص 

املوظفني على أساس أوسع نطاق جغرايف 
اليت  للمعايري األخرى  ممكن، وكذلك 

باملوضوع  الصلة  تنصُّ عليها األحكام ذات 
يف املعاهدة وكذلك يف النظام األساسي 

للموظفني.

ويف 31 كانون األول/ديسمرب 2010، 
بلغ عدد موظفي األمانة 246 موظفًا 

من 70 بلدًا، بعد أن كان 262 موظفًاً 
من 74 بلدًا يف هناية عام 2009. ويبيّن 
ع موظفي  أدناه توزُّ الوارد  البياني  الشكل 

ويبيِّن  اجلغرافية.  املنطقة  الفنية حبسب  الفئة 
ع املوظفني النظاميني حبسب  5 توزُّ اجلدول 

العمل. جمال 

تة جهودها  وواصلت األمانة الفنية املؤقَّ
الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف وظائف 

الفئة الفنية. ويف هناية عام 2010، كانت 
هنالك 47 امرأة يف مناصب من الفئة 

الفنية، أي ما يقابل 29.38 يف املائة من 
عدد موظفي الفئة الفنية. ومقارنًة بعام 
2009، كانت هنالك زيادة بنسبة قدره 

16.67 يف املائة يف عدد املوظفات يف 
الفئة الفنية ف-5. ومن الناحية األخرى، 

حدث اخنفاض بنسبة قدرها 20.00 يف 
املائة وبنسبة قدرها 10 يف املائة يف أعداد 

املوظفات يف الفئتني الفنيتني ف-4 وف-3، 
على التوايل. وأما يف الفئة الفنية ف-2، 
فقد ظّلت نسبة متثيل املرأة كما كانت يف 

العام السابق.

 وقد استمرت إتاحة الفرص للموظفني 
من أجل زيادة مهاراهتم يف جماالت 

ذات صلة بتحقيق األهداف املنشودة لدى 
املنّظمة. وُقدِّمت يف عام 2010 طائفة 
 متنوّعة من الربامج املصمّمة خصّيصًا 

تة  لكي تعود بالنفع على األمانة الفنية املؤقَّ
يف قيامها بربامج عملها، ومن أجل تعزيز 

أداء املوظفني املهين وتطوير مستقبلهم 
املهين.
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59 ■ نظام الرصد الدويل ■

الدول اليت يلزم أن تصدِّق على املعاهدة لكي يبدأ نفاذها 
)31 كانون األول/ديسمرب 2010(

التوقـيع والتصديـق 

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
11 متوز/يوليه 2003 15 تشرين األول/أكتوبر 1996 اجلزائر 

4 كانون األول/ديسمرب 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 األرجنتني 
9 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 أسرتاليا 
13 آذار/مارس 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 النمسا 

8 آذار/مارس 2000 24 تشرين األول/أكتوبر 1996 بنغالديش 
29 حزيران/يونيه 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 بلجيكا 
24 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 الربازيل 
29 أيلول/سبتمرب 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 بلغاريا 

18 كانون األول/ديسمرب 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 كندا 
12 متوز/يوليه 2000 24 أيلول/سبتمرب 1996 شيلي 
24 أيلول/سبتمرب 1996 الصني 

29 كانون الثاني/يناير 2008 24 أيلول/سبتمرب 1996 كولومبيا 
مجهورية كوريا الشعبية

الدميقراطية 
28 أيلول/سبتمرب 2004 4 تشرين األول/أكتوبر 1996 مجهورية الكونغو الدميقراطية

14 تشرين األول/أكتوبر 1996 مصر 
15 كانون الثاني/يناير 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 فنلندا 
6 نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 فرنسا 
20 آب/أغسطس 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 أملانيا 

13 متوز/يوليه 1999 25 أيلول/سبتمرب 1996 هنغاريا 
اهلند 

24 أيلول/سبتمرب 1996 إندونيسيا 

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
24 أيلول/سبتمرب 1996 إيران )مجهورية-اإلسالمية( 

25 أيلول/سبتمرب 1996 إسرائيل 
1 شباط/فرباير 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 إيطاليا 
8 متوز/يوليه 1997 24 أيلول/سبتمرب 1996 اليابان 

5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 املكسيك 
23 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 هولندا 

15 متوز/يوليه 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 النرويج 
باكستان 

12 تشرين الثاني/نوفمرب 1997 25 أيلول/سبتمرب 1996 بريو 
25 أيار/مايو 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 بولندا 

24 أيلول/سبتمرب 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 مجهورية كوريا 
5 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 رومانيا 

30 حزيران/يونيه 2000 24 أيلول/سبتمرب 1996 االحتاد الروسي 
3 آذار/مارس 1998 30 أيلول/سبتمرب 1996 سلوفاكيا 

30 آذار/مارس 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 جنوب أفريقيا 
31 متوز/يوليه 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 إسبانيا 
2 كانون األول/ديسمرب 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 السويد 
1 تشرين األول/أكتوبر 1999 24 أيلول/سبتمرب 1996 سويسرا 

16 شباط/فرباير 2000 24 أيلول/سبتمرب 1996 تركيا 
23 شباط/فرباير 2001 27 أيلول/سبتمرب 1996 أوكرانيا 

6 نيسان/أبريل 1998 24 أيلول/سبتمرب 1996 اململكة املتحدة
24 أيلول/سبتمرب 1996 الواليات املتحدة األمريكية

10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمرب 1996 فييت نام

عة دولة موقِّ  41

دولة مصدِّقة  35

عة 3 دول غري موقِّ

9 دول غري مصدِّقة
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يقيا  فر أ
)53 دولة(

موقِّعة دولة   51
قة دولة مصدِّ  38

حالة التوقيع والتصديق على املعاهدة 
)31 كانون األول/ديسمرب 2010(

الشرقية أوروبا 
)23 دولة(

موقِّعة دولة   23
قة دولة مصدِّ  23

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
24 أيلول/سبتمرب 242003 أيلول/سبتمرب 2003أفغانستان

23 نيسان/أبريل 272003 أيلول/سبتمرب 1996ألبانيا
11 متوز/يوليه 152003 تشرين األول/أكتوبر 1996اجلزائر
12 متوز/يوليه 242006 أيلول/سبتمرب 1996أندورا
27 أيلول/سبتمرب 1996أنغوال

11 كانون الثاني/يناير 162006 نيسان/أبريل 1997أنتيغوا وبربودا
4 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996األرجنتني

12 متوز/يوليه 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996أرمينيا
9 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمرب 1996أسرتاليا
13 آذار/مارس 241998 أيلول/سبتمرب 1996النمسا

2 شباط/فرباير 281999 متوز/يوليه 1997أذربيجان
30 تشرين الثاني/نوفمرب 42007 شباط/فرباير 2005جزر البهاما

12 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمرب 1996البحرين
8 آذار/مارس 242000 تشرين األول/أكتوبر 1996بنغالديش
14 كانون الثاني/يناير 142008 كانون الثاني/يناير 2008بربادوس
13 أيلول/سبتمرب 242000 أيلول/سبتمرب 1996بيالروس

29 حزيران/يونيه 241999 أيلول/سبتمرب 1996بلجيكا
26 آذار/مارس 142004 تشرين الثاني/نوفمرب 2001بليز
6 آذار/مارس 272001 أيلول/سبتمرب 1996بنن

بوتان
4 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996بوليفيا  )دولة-املتعددة القوميات(

26 تشرين األول/أكتوبر 242006 أيلول/سبتمرب 1996البوسنة واهلرسك
28 تشرين األول/أكتوبر 162002 أيلول/سبتمرب 2002بوتسوانا
24 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمرب 1996الربازيل

22 كانون الثاني/يناير 1997بروني دار السالم
29 أيلول/سبتمرب 241999 أيلول/سبتمرب 1996بلغاريا

17 نيسان/أبريل 272002 أيلول/سبتمرب 1996بوركينا فاسو
24 أيلول/سبتمرب 242008 أيلول/سبتمرب 1996بوروندي
10 تشرين الثاني/نوفمرب 262000 أيلول/سبتمرب 1996كمبوديا

6 شباط/فرباير 162006 تشرين الثاني/نوفمرب 2001الكامريون
18 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996كندا

1 آذار/مارس 12006 تشرين األول/أكتوبر 1996الرأس األخضر
19 كانون األول/ديسمرب 2001مجهورية أفريقيا الوسطى

8 تشرين األول/أكتوبر 1996تشاد

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
12 متوز/يوليه 242000 أيلول/سبتمرب 1996شيلي
24 أيلول/سبتمرب 1996الصني

29 كانون الثاني/يناير 242008 أيلول/سبتمرب 1996كولومبيا
12 كانون األول/ديسمرب 1996جزر القمر

11 شباط/فرباير 1997الكونغو
6 أيلول/سبتمرب 52005 كانون األول/ديسمرب 1997جزر كوك
25 أيلول/سبتمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996كوستاريكا

11 آذار/مارس 252003 أيلول/سبتمرب 1996كوت ديفوار
2 آذار/مارس 242001 أيلول/سبتمرب 1996كرواتيا

كوبا
18 متوز/يوليه 242003 أيلول/سبتمرب 1996قربص

11 أيلول/سبتمرب 121997 تشرين الثاني/نوفمرب 1996اجلمهورية التشيكية
مجهورية كوريا الشعبية

الدميقراطية
28 أيلول/سبتمرب 42004 تشرين األول/أكتوبر 1996مجهورية الكونغو الدميقراطية

21 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996الدامنرك
15 متوز/يوليه 212005 تشرين األول/أكتوبر 1996جيبوتي

دومينيكا
4 أيلول/سبتمرب 32007 تشرين األول/أكتوبر 1996اجلمهورية الدومينيكية

12 تشرين الثاني/نوفمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996إكوادور
14 تشرين األول/أكتوبر 1996مصر

11 أيلول/سبتمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996السلفادور
9 تشرين األول/أكتوبر 1996غينيا-االستوائية

11 تشرين الثاني/نوفمرب 112003 تشرين الثاني/نوفمرب 2003إريرتيا
13 آب/أغسطس 201999 تشرين الثاني/نوفمرب 1996إستونيا
8 آب/أغسطس 252006 أيلول/سبتمرب 1996إثيوبيا
10 تشرين األول/أكتوبر 241996 أيلول/سبتمرب 1996فيجي
15 كانون الثاني/يناير 241999 أيلول/سبتمرب 1996فنلندا
6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمرب 1996فرنسا
20 أيلول/سبتمرب 72000 تشرين األول/أكتوبر 1996غابون
9 نيسان/أبريل 2003غامبيا

27 أيلول/سبتمرب 242002 أيلول/سبتمرب 1996جورجيا
20 آب/أغسطس 241998 أيلول/سبتمرب 1996أملانيا
3 تشرين األول/أكتوبر 1996غانا

21 نيسان/أبريل 241999 أيلول/سبتمرب 1996اليونان
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61 ■ نظام الرصد الدويل ■

آسيا وجنوب  األوسط  الشرق 
)26 دولة(

موقِّعة دولة   21
قة دولة مصدِّ  15

والكارييب الالتينية  أمريكا 
)33 دولة(

موقِّعة دولة   31
قة دولة مصدِّ  30

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة
19 آب/أغسطس 101998 تشرين األول/أكتوبر 1996غرينادا

20 أيلول/سبتمرب 1999غواتيماال
3 تشرين األول/أكتوبر 1996غينيا

11 نيسان/أبريل 1997غينيا-بيساو
7 آذار/مارس 72001 أيلول/سبتمرب 2000غيانا
1 كانون األول/ديسمرب 242005 أيلول/سبتمرب 1996هاييت

18 متوز/يوليه 242001 أيلول/سبتمرب 1996الكرسي الرسويل
30 تشرين األول/أكتوبر 252003 أيلول/سبتمرب 1996هندوراس

13 متوز/يوليه 251999 أيلول/سبتمرب 1996هنغاريا
26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمرب 1996إيسلندا

اهلند
24 أيلول/سبتمرب 1996إندونيسيا

24 أيلول/سبتمرب 1996إيران )مجهورية - اإلسالمية(
19 آب/أغسطس 2008العراق
15 متوز/يوليه 241999 أيلول/سبتمرب 1996إيرلندا

25 أيلول/سبتمرب 1996إسرائيل
1 شباط/فرباير 241999 أيلول/سبتمرب 1996إيطاليا

13 تشرين الثاني/نوفمرب 112001 تشرين الثاني/نوفمرب 1996جامايكا
8 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمرب 1996اليابان
25 آب/أغسطس 261998 أيلول/سبتمرب 1996األردن

14 أيار/مايو 302002 أيلول/سبتمرب 1996كازاخستان
30 تشرين الثاني/نوفمرب 142000 تشرين الثاني/نوفمرب 1996كينيا

7 أيلول/سبتمرب 72000 أيلول/سبتمرب 2000كرييباتي
6 أيار/مايو 242003 أيلول/سبتمرب 1996الكويت

2 تشرين األول/أكتوبر 82003 تشرين األول/أكتوبر 1996قريغيزستان
5 تشرين األول/أكتوبر 302000 متوز/يوليه 1997مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

20 تشرين الثاني/نوفمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996التفيا
21 تشرين الثاني/نوفمرب 162008 أيلول/سبتمرب 2005لبنان

14 أيلول/سبتمرب 301999 أيلول/سبتمرب 1996ليسوتو
17 آب/أغسطس 12009 تشرين األول/أكتوبر 1996ليربيا

6 كانون الثاني/يناير 132004 تشرين الثاني/نوفمرب 2001اجلماهريية العربية الليبية
21 أيلول/سبتمرب 272004 أيلول/سبتمرب 1996ليختنشتاين

7 شباط/فرباير 72000 تشرين األول/أكتوبر 1996ليتوانيا
26 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمرب 1996لكسمربغ

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
15 أيلول/سبتمرب 92005 تشرين األول/أكتوبر 1996مدغشقر
21 تشرين الثاني/نوفمرب 92008 تشرين األول/أكتوبر 1996مالوي
17 كانون الثاني/يناير 232008 متوز/يوليه 1998ماليزيا

7 أيلول/سبتمرب 12000 تشرين األول/أكتوبر 1997ملديف
4 آب/أغسطس 181999 شباط/فرباير 1997مايل

23 متوز/يوليه 242001 أيلول/سبتمرب 1996مالطة
28 تشرين األول/أكتوبر 242009 أيلول/سبتمرب 1996جزر مارشال

30 نيسان/أبريل 242003 أيلول/سبتمرب 1996موريتانيا
موريشيوس

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996املكسيك
25 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمرب 1996ميكرونيزيا )واليات -  املتحدة(

18 كانون األول/ديسمرب 11998 تشرين األول/أكتوبر 1996موناكو
8 آب/أغسطس 11997 كانون األول/ديسمرب 1996منغوليا

23 تشرين األول/أكتوبر 232006 تشرين األول/أكتوبر 2006اجلبل األسود
17 نيسان/أبريل 242000 أيلول/سبتمرب 1996املغرب

4 تشرين الثاني/نوفمرب 262008 أيلول/سبتمرب 1996موزامبيق
25 تشرين الثاني/نوفمرب 1996ميامنار
29 حزيران/يونيه 242001 أيلول/سبتمرب 1996ناميبيا
12 تشرين الثاني/نوفمرب 82001 أيلول/سبتمرب 2000ناورو
8 تشرين األول/أكتوبر 1996نيبال

23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمرب 1996هولندا
19 آذار/مارس 271999 أيلول/سبتمرب 1996نيوزيلندا
5 كانون األول/ديسمرب 242000 أيلول/سبتمرب 1996نيكاراغوا

9 أيلول/سبتمرب 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996النيجر
27 أيلول/سبتمرب 82001 أيلول/سبتمرب 2000نيجرييا
نيوي

15 متوز/يوليه 241999 أيلول/سبتمرب 1996النرويج
13 حزيران/يونيه 232003 أيلول/سبتمرب 1999عُمان

باكستان
1 آب/أغسطس 122007 آب/أغسطس 2003باالو
23 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمرب 1996بنما

25 أيلول/سبتمرب 1996بابوا غينيا اجلديدة
4 تشرين األول/أكتوبر 252001 أيلول/سبتمرب 1996باراغواي

12 تشرين الثاني/نوفمرب 251997 أيلول/سبتمرب 1996بريو
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الغربية وأوروبا  الشمالية  أمريكا 
)28 دولة(

موقِّعة دولة   28
قة دولة مصدِّ  27

اهلادئ  واملحيط  آسيا  شرقي  جنوب 
األقصى  والشرق 

)32 دولة(

موقِّعة دولة   28
قة دولة مصدِّ  20

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
23 شباط/فرباير 242001 أيلول/سبتمرب 1996الفلبني
25 أيار/مايو 241999 أيلول/سبتمرب 1996بولندا

26 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمرب 1996الربتغال
3 آذار/مارس 241997 أيلول/سبتمرب 1996قطر

24 أيلول/سبتمرب 241999 أيلول/سبتمرب 1996مجهورية كوريا
16 كانون الثاني/يناير 242007 أيلول/سبتمرب 1997مجهورية مولدوفا

5 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996رومانيا
30 حزيران/يونيه 242000 أيلول/سبتمرب 1996االحتاد الروسي

30 تشرين الثاني/نوفمرب 302004 تشرين الثاني/نوفمرب 2004رواندا
27 نيسان/أبريل 232005 آذار/مارس 2004سانت كيتس ونيفيس

5 نيسان/أبريل 42001 تشرين األول/أكتوبر 1996سانت لوسيا
23 أيلول/سبتمرب 22009 متوز/يوليه 2009سانت فنسنت وجزر غرينادين

27 أيلول/سبتمرب 92002 تشرين األول/أكتوبر 1996ساموا
12 آذار/مارس 72002 تشرين األول/أكتوبر 1996سان مارينو

26 أيلول/سبتمرب 1996سان تومي وبرينسيـيب
اململكة العربية السعودية

9 حزيران/يونيه 261999 أيلول/سبتمرب 1996السنغال
19 أيار/مايو 82004 حزيران/يونيه 2001صربيا

13 نيسان/أبريل 242004 أيلول/سبتمرب 1996سيشيل
17 أيلول/سبتمرب 82001 أيلول/سبتمرب 2000سرياليون
10 تشرين الثاني/نوفمرب 142001 كانون الثاني/يناير 1999سنغافورة
3 آذار/مارس 301998 أيلول/سبتمرب 1996سلوفاكيا
31 آب/أغسطس 241999 أيلول/سبتمرب 1996سلوفينيا

3 تشرين األول/أكتوبر 1996جزر سليمان
الصومال

30 آذار/مارس 241999 أيلول/سبتمرب 1996جنوب أفريقيا
31 متوز/يوليه 241998 أيلول/سبتمرب 1996إسبانيا

24 تشرين األول/أكتوبر 1996سري النكا
10 حزيران/يونيه 102004 حزيران/يونيه 2004السودان
7 شباط/فرباير 142006 كانون الثاني/يناير 1997سورينام

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
24 أيلول/سبتمرب 1996سوازيلند

2 كانون األول/ديسمرب 241998 أيلول/سبتمرب 1996السويد
1 تشرين األول/أكتوبر 241999 أيلول/سبتمرب 1996سويسرا

اجلمهورية العربية السورية
10 حزيران/يونيه 71998 تشرين األول/أكتوبر 1996طاجيكستان

12 تشرين الثاني/نوفمرب 1996تايلند
14 آذار/مارس 292000 تشرين األول/أكتوبر 1998مجهورية مقدونيا

اليوغوسالفية سابقا
26 أيلول/سبتمرب 2008تيمور-ليشيت

2 متوز/يوليه 22004 تشرين األول/أكتوبر 1996توغو
تونغا

26 أيار/مايو 82010 تشرين األول/أكتوبر 2009ترينيداد وتوباغو
23 أيلول/سبتمرب 162004 تشرين األول/أكتوبر 1996تونس
16 شباط/فرباير 242000 أيلول/سبتمرب 1996تركيا

20 شباط/فرباير 241998 أيلول/سبتمرب 1996تركمانستان
توفالو
14 آذار/مارس 72001 تشرين الثاني/نوفمرب 1996أوغندا

23 شباط/فرباير 272001 أيلول/سبتمرب 1996أوكرانيا
18 أيلول/سبتمرب 252000 أيلول/سبتمرب 1996اإلمارات العربية املتحدة

6 نيسان/أبريل 241998 أيلول/سبتمرب 1996اململكة املتحدة
30 أيلول/سبتمرب 302004 أيلول/سبتمرب 2004مجهورية تنزانيا املتحدة

24 أيلول/سبتمرب 1996الواليات املتحدة األمريكية
21 أيلول/سبتمرب 242001 أيلول/سبتمرب 1996أوروغواي
29 أيار/مايو 31997 تشرين األول/أكتوبر 1996أوزبكستان

16 أيلول/سبتمرب 242005 أيلول/سبتمرب 1996فانواتو
13 أيار/مايو 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996فنزويال )مجهورية - البوليفارية(

10 آذار/مارس 242006 أيلول/سبتمرب 1996فييت نام
30 أيلول/سبتمرب 1996اليمن
23 شباط/فرباير 32006 كانون األول/ديسمرب 1996زامبيا

13 تشرين األول/أكتوبر 1999زمبابوي

عة دولة موقِّ  182
دولة مصدِّقة  153

عة 13 دولة غري موقِّ
دولة غري مصدِّقة  42
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