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يف مجيع املواضع من هذه الوثيقة، ُيشار إىل البلدان حبسب األمساء اليت كانت مستخدمة رمسيًا يف الفترة اليت ُأعدَّ فيها النص.
ال ينطوي رسم احلدود وعرض املواد يف اخلرائط الواردة يف هذه الوثيقة على اإلعراب عن أي رأي من جانب اللجنة 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها.
للمساس  أم مل يكن( على أي قصد  لًة  ال ينطوي ذكر أمساء شركات أو منتجات معيَّنة )سواء أكان مبيَّنًا أهنا مسجَّ
حبقوق امللكية، كما ال ينبغي تأويله على أنه إقرار أو توصية من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية.
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iii نظام الر�صد الدويل

رسالة
من األمني التنفيذي

يسرّني أن أُطلعكم يف هذا التقرير على نتائج عمل اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف عام 
2009. فقد متّخض العام عن زخم قوي لصاحل نزع السالح النووي وعدم انتشاره، وبرز فيه جلياً تأييد بدء نفاذ معاهدة احلظر 

الشامل للتجارب النووية يف موعد مبّكر.

لقد سُلّطت األضواء على املعاهدة أثناء املؤمتر السادس املعين بتيسري بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الذي 
عُقد يف نيويورك يومي 24 و25 أيلول/سبتمرب. فهذا املؤمتر، بفضل ما متيَّز به من حضور متألِّق، أتاح فرصا أخرى لتجديد 
االلتزام باملعاهدة والدعم للعمل الذي تضطلع به اللجنة. فقد حظيت املعاهدة وكذلك عمل اللجنة بتغطية إعالمية مل يسبق هلا 
مثيل. كما إن مؤمتر قمة جملس األمن لألمم املتحدة، الذي عُقد يف 24 أيلول/سبتمرب، برئاسة رئيس الواليات املتحدة األمريكية 

أوباما، اعرتف بأمهية املعاهدة، ودعا مجيع الدول إىل التوقيع والتصديق عليها لكي يبدأ نفاذها يف موعد مبّكر.

عني واملصدِّقني عليها. وأصبحت املعاهدة، بعد أن حظيت حتى اآلن مبا  وقد انضمّ عدد إضافـي من البلدان إىل صفوف املوقِّ
جمموعه 182 توقيعاً و151 تصديقاً، تتبوّأ اليوم مكانًة ضمن املعايري الدولية اليت تتمّتع بأكرب عدد من املناصرين.

ق اخلاص باملعاهدة، فقد عُزِّزت قدراته على كشف تفجريات االختبارات النووية.  وأُحرز تقدّم هام أيضا يف تطوير نظام التحقُّ
ويف هذا اخلصوص، استمر العمل تدرجيياً على بناء املرافق واعتمادها يف إطار نظام الرصد الدويل. وحبلول هناية العام، ُفرغ 

من إنشاء ما نسبته 83 يف املائة من الشبكة بكاملها.

ومّت كذلك حتسني موثوقية تشغيل مركز البيانات الدويل وقدرته على إرسال كل ذلك املقدار املتزايد من بيانات الرصد ونواجته. 
ورُكِّب يف مركز العمليات نظام الستبانة حالة صالحية املعدات للتشغيل. وهذا من شأنه أن يساعد على ضمان دقة املعلومات 

ق. املرسَلة من احملطات وصحة عمل كل أجزاء نظام التحقُّ

وقد أجرت اللجنة استعراضاً شامالً للتمرين امليداني املتكامل املضطلع به يف عام 2008. وعقب ذلك االستعراض، أُعدّت خطة 
السنوات  باملعاهدة يف  املوقعي اخلاص  التفتيش  توجّه هذه اخلطُة مسارَ تطوير نظام  املوقعي. وسوف  للتفتيش  عمل شاملة 

املقبلة.

وكان مؤمتر الدراسات العلمية الدولية، الذي عُقد يف حزيران/يونيه، حمفالً لتعزيز التفاعل بني اللجنة واألوساط العلمية على 
ق وجاهزيته وعلى استبانة التطوّرات اليت من شأهنا  الصعيد العاملي. فقد ساعد على إجراء تقييم مستقل لقدرات نظام التحقُّ

أن تعزّز هذه القدرات.
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ivنظام الر�صد الدويل

وضع حدّ
للتفجريات النووية

وضع حدّ
للتفجريات النووية

ويف 25 أيار/مايو، أعلنت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أهنا أجرت جتربة نووية. ومع أن ذلك احلدَث ميّثل حتدّياً 
خطري الشأن للعُرف الدويل الراسخ بشأن مناهضة التجارب النووية، فقد استتبعه فوراً دعم قوي لصاحل املعاهدة. كما أن 
ق. وقد أثبت النظام قيمته احلقيقية بأدائه وظيفته يف الوقت املناسب وعلى  هذا احلدَث كان فرصة الختبار أداء نظام التحقُّ

حنو مّتسق وفعّال.

لقد َقدَّمتُ هنا عرضاً موجزاً فحسبُ لبعض إجنازاتنا اجَلماعية. وإنين لعلى ثقة بأن التقدّم الذي حّققته اللجنة يف عام 
2009، حسبما يبيّنه هذا التقرير السنوي بالتفصيل، يرسي أساساً راسخاً إلجناز املزيد من التقدّم يف عام 2010.

تيبور توت
األمني التنفيذي
 اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية
فيينا، شباط/فرباير 2010
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للتفجريات النووية

وضع حدّ
للتفجريات النووية

املعاهدة
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 احلد من تطوير األسلحة النووية ومن 
حتسني نوعيتها، وإىل إهناء تطوير أنواع جديدة من األسلحة 
ل تدبريا فعّاال لنـزع السالح النووي  النووية. وهي بذلك تشكِّ

وعدم انتشاره جبميع جوانبهما.

وقد اعتمدت اجلمعيُة العامة لألمم املتحدة هذه املعاهدة وُفتح 
باب التوقيع عليها يف نيويورك يف 24 أيلول/سبتمرب 1996. ويف 
عت 71 دولة على املعاهدة. وكانت فيجي أوَّل دولة  ذلك اليوم وقَّ
تصدّق على املعاهدة، وذلك يف 10 تشرين األول/أكتوبر 1996.

ومبوجب شروط املعاهدة وأحكامها، تُنشَأ منظمة معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية )املنظمة( يف فيينا، النمسا. 
والوالية املسنَدة إىل هذه املنظمة الدولية هي حتقيق هدف 

املعاهدة والغرض منها، وضمان تنفيذ أحكامها، مبا فيها 
ق الدويل من االمتثال للمعاهدة، وتوفري  األحكام املتعلقة بالتحقُّ

منتدى للتعاون والتشاور بني الدول األطراف.

اللجنة التحضريية
متهيداً لبدء نفاذ املعاهدة وإنشاء املنظمة املنشودة، أنشأت 

عُة اللجنَة التحضرييَة للمنظمة يف 19 تشرين الثاني/ الدوُل املوقِّ
نوفمرب 1996. وأُسنِدت إىل اللجنة مهمَّة التحضري لدخول 
املعاهدة حيّز النفاذ؛ ومقرُّها يوجد يف مركز فيينا الدويل.

وتقوم اللجنة بنشاطني رئيسيني. األول هو اختاذ مجيع 
ق من االمتثال  التحضريات الالزمة لضمان تشغيل نظام التحقُّ
للمعاهدة لدى دخوهلا حيّز النفاذ. والثاني هو التشجيع على 
التوقيع على املعاهدة والتصديق عليها من أجل إمتام دخوهلا 
حيّز النفاذ. ويبدأ نفاذ املعاهدة بعد 180 يوما من التصديق 

عليها من جانب مجيع الدول الـ44 املدرجة يف مرفقها الثاني.

وتتكوَّن اللجنة التحضريية من هيئةٍ عامةٍ مسؤولة عن توجيه 
عة، وأمانةٍ فنيةٍ مؤقتةٍ  السياسات العامة، تضمُّ كل الدول املوقِّ

)األمانة( تساعد اللجنة على القيام بواجباهتا، فنياً وموضوعياً 
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 املوّقعة على أوسع نطاق جغرايف ممكن.
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ملّخص

وضع حدّ
للتفجريات النووية

كان العام 2009 عاماً حامساً بشأن معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية. فقد متيّز بتعزيز اجلهود الرامية إىل 

حتقيق انضمام عاملي إىل املعاهدة، وبإحراز تقدّم هام يف 
ق التشغيلية. حتقيق جاهزية نظام التحقُّ

وقد أتاح املؤمتر السادس املعين بتيسري بدء نفاذ املعاهدة، 
الذي عُقد يف نيويورك يومي 24 و25 أيلول/سبتمرب، فرصًة 

عة عليها  ساحنًة للدول املصدِّقة على املعاهدة والدول املوقِّ
وكذلك للمجتمع املدني للتعبري بصوت واضح عن نداء اجملتمع 
الدويل الداعي إىل بدء نفاذ املعاهدة يف موعد مبّكر وحتقيق 
عاملية االنضمام إليها. وحظي املؤمتر حبضور عدد مل يسبق 
له مثيل من الشخصيات الرفيعة املقام، مع ممّثلني من 103 

عة  دول مشاركة فيه منها 87 دولًة مصدِّقة، و13 دولًة موقِّ
عة. كما إن مؤمتر قمة جملس األمن يف  و3 دول غري موقِّ

األمم املتحدة، الذي عُقد يف 24 أيلول/سبتمرب، وقراره الذي 
اختذه باإلمجاع ودعا فيه إىل بدء نفاذ املعاهدة يف موعد 

مبّكر، كانا مفيدين يف إضفاء مزيد من األمهية على املعاهدة 
باعتبارها واحداً من املكوّنات اجلوهرية جلدول أعمال األمن 
الدويل. وبفضل ارتفاع مستوى االنتباه، وكذلك االسرتاتيجية 

اإلعالمية املُحَكمة، حظيت املعاهدة بتغطية شاملة.

وشهد العام أيضاً تصديق كٍل من جزر مارشال وسانت 
فنسنت وجزر غرينادين وليربيا على املعاهدة، وانضمام 

عة عليها. وحبلول  ترينيداد وتوباغو إىل صفوف الدول املوقِّ
31 كانون األول/ديسمرب 2009، كانت قد وّقعت على املعاهدة 

182 دولًة وصدّقت عليها 151 دولًة. وكان من بني الدول 
املصدِّقة 35 دولًة من الدول البالغ عددها 44، املذكورة يف 

املرفق الثاني باملعاهدة، واليت يلزم تصديقها عليها لكي 
وضع حدّتدخل حيّز النفاذ.

للتفجريات النووية

ومع استمرار العمل على حتقيق استدامة نظام الرصد 
الدويل، أُحرز تقدّم هام يف كل جماالت التكنولوجيات األربع 
اخلاصة هبذا النظام. وحبلول هناية العام 2009، مّت تركيب 

268 حمطًة من احملطات التابعة هلذا النظام، مما ميّثل 
83 يف املائة من الشبكة بأكملها. كما أُنشئ ما جمموعه 

24 نظاماً لرصد الغازات اخلاملة، مما ميثل نسبة 60 يف 
املائة من جمموع النظم املخّطط هلا. وتطوّر أيضاً تصميم 

احملطات، وخباصة يف جمال تكنولوجيا الرصد دون السمعي، 
مما أدّى إىل زيادة املقدرة على كشف ما يقع من أحداث. 

كما إن جمموع عدد حمطات وخمتربات نظام الرصد الدويل 
املعتَمدة، الذي كان صفراً يف عام 2000، ارتفع إىل 254 

حمطًة وخمترباً يف هناية العام 2009؛ فأصبحت هذه الزيادة 
احلادة مصدراً لكثري من التحسّن يف مدى مشول الشبكة 

وقدرهتا على التالؤم.

ويف العام 2009، رّكزت أنشطة التشغيل والصيانة اخلاصة 
مبرفق االتصاالت العاملي على دمج القدرات املعزَّزة للشبكة 

اجلديدة للمرفق، الذي استمرت جاهزيته يف التحسّن أيضاً. 
كما ازداد أثناء العام حجم حركة البيانات املرسَلة بواسطة 
مرفق االتصاالت العاملي وبواسطة الوصالت اخلاصة إىل 

مركز البيانات الدويل ويف االجتاه اآلخر أيضاً من هذا املركز 
إىل املواقع النائية املوصولة به.

ومن خالل التطبيقات الرباجمية احلاسوبية، تعزّزت القدرة 
على الكشف اخلاصة مبركز البيانات الدويل وكذلك 

موثوقية تشغيل هذا املركز، وُطوّرت على حنو إضافـي سبل 
عة  الوصول املتاحة للمستعملـني املأذون هلم يف الـدول املوقِّ
للحصول على البيانات ونواتج البيانات الصادرة عن مركز 

البيانات الدويل.
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وكان من اإلجنازات الكربى إنشاء النظام اخلاص باستبانة 
حالة صالحية األجهزة للتشغيل يف مركز العمليات. وهو 

نظام جلمع وإدارة املعلومات عن حالة الصالحية التشغيلية 
من مجيع مكوّنات نظام الرصد الدويل، مبا يف ذلك احملطات 

ووصالت مرفق االتصاالت العاملي والربامج وحواسيب 
اخلدمة لدى مركز البيانات الدويل، وكذلك أي مصدر آخر 

من مصادر البيانات، اليت قد تكون وثيقة الصلة بتشغيل 
نظام الرصد الدويل وصيانته.

ويف مواجهة االختبار النووي الذي أعلنت عن إجرائه 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف 25 أيار/مايو 

2009، ينبغي القول إنّ نظام الرصد أدّى عمله على حنٍو 
مُرٍض. وكان أداء املكوّنات الرئيسية للنظام، واليت تشمل 

شبكة حمطات نظام الرصد الدويل ومرفق االتصاالت العاملي 
ومركز البيانات الدويل، وكذلك مراكز البيانات الوطنية، 

وفقاً للمعايري املقرّرة. وقد ُكشف احلدَث وحُدّد موضعه آلياً 
 باستخدام 23 حمطة رصد سيزمي رئيسية، حسبما أُبلغ 

عنه يف قائمة األحداث األولية )أي قائمة األحداث النمطية 
رقم SEL1“ 1”( الصادرة عن مركز البيانات الدويل. 

وأُتيحت هذه القائمة رقم 1 إىل املستعملني املأذون هلم يف 
غضون ساعة واحدة. وبداعي االهتمام هبذا احلدَث، أسرع 

مركز البيانات الدويل يف إصدار نشرة األحداث املنقحة 
)REB( بشأن أحداث 25 أيار/مايو. وتضمّنت هذه النشرة 
املنّقحة نتائج عمليات رصد من 31 حمطة رصد سيزمي 

رئيسية و30 حمطة رصد سيزمي مساعدة. وقد نتجت عن 
أداء نظام الرصد دعاية إعالمية انتشرت يف العامل قاطبة 

على نطاق مل يسبق له مثيل.

ومتابعًة للندوة حول روابط التآزر مع العلوم اليت جرت يف 
عام 2006، عُقد املؤمتر املعين بالدراسات العلمية الدولية 

من 10 إىل 12 حزيران/يونيه يف قصر اهلوفبورغ يف فيينا. 
ويهدف مشروع الدراسات العلمية الدولية إىل مساعدة 

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية على مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، 
وكذلك إىل إقامة روابط تعاونية طويلة األمد مع األوساط 

العلمية. وحضر املؤمتر أكثر من مخسمائة عامل من حوايل 
مائة بلد، إىل جانب الدبلوماسيني والصحافيني. وقد أُتيحت 
نتائج املؤمتر، وكذلك املنشور النهائي الصادر عنه وأكثر من 

مائيت ملصق إعالني من املصوّرات العلمية اليت عُرضت 
فيه، للجمهور العام على املوقع الشبكي، ووُزِّعت على فئات 

مستهدفة من مجهور املعنيني يف العامل قاطبة.

ويف جمال التفتيش املوقعي، أُجري استعراض شامل للتمرين 
امليداني املتكامل الذي اضُطلع به يف عام 2008. وقد أدّى ذلك 

إىل مجع بيانات من قرابة تسعمائة عملية رصد، استُنبطت 
منها توصيات من أجل تنفيذها الحقاً. وتكلّل التمرين بإعداد 

خطة عمل شاملة ملواصلة تطوير نظام التفتيش املوقعي، 
وافقت عليها اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني. وتتضمّن 

خطة العمل مخسة مشاريع أساسية: التخطيط والعمليات يف 
إطار السياسات العامة، ودعم العمليات واللوجستيات الالزمة، 

والتقنيات واملعدات، والتدريب، واإلجراءات والوثائق.

ولقد َقدَّمت منجزات العام 2009 والزخم املتجدّد لصاحل 
املعاهدة وعمل اللجنة حافزاً قوياً لتجديد العزم السياسي 

على إدخال املعاهدة حيّز النفاذ وحتقيق عامليتها.
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viiiنظام الر�صد الدويل

 

CIFصندوق االستثمار الرأمسايل
DOTSقاعدة بيانات األمانة الفنية
GCIمرفق االتصاالت العاملي
IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرّية
IDCمركز البيانات الدويل
IFEمترين ميداني متكامل
IMSنظام الرصد الدويل
INGEالتجربة الدولية اخلاصة بالغازات اخلاملة
IRSنظام اإلبالغ اخلاص بنظام الرصد الدويل
ISSالدراسات العلمية الدولية
KPIمؤشرات األداء الرئيسية
MPLS تقنية حتويل متعدّد الربوتوكوالت
NDCمركز بيانات وطين

NGOمنظمة غري حكومية
NPTمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
OSIالتفتيش املوقعي
PCAاألنشطة الالحقة لالعتماد
PTSاألمانة الفنية املؤقتة
REBحة نشرة األحداث املنقَّ
SAMS نظام الرصد السيزمي للهزّات الالحقة
SELقائمة األحداث النمطية
SOH حالة الصالحية
VPNشبكة خصوصية افرتاضية
VSATًحمطة طرفية ذات فتحة صغرية جدا
WMOاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

املختصرات
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اهليكل التنظيمي لألمانة الفنية املؤقتة
رب 2009(

)31 كانون األول/ديسم

األمني التنفيذي
ب 

مكت
األمني التنفيذي

شعبة الشؤون
اإلدارية

شعبة نظام 
الرصد الدويل

ب تنسيق املشاريع
مكت

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
ف األقدم 

املوظ
املعين بامليزانية 

والتخطيط

ت 
قسم تطبيقا
ت

الرباجميا
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نظام الرصد الدويل هو شبكة عاملية من أجهزة االستشعار املخصّصة للكشف عن التفجريات النووية احملتملة وتوفري 
األدلَّة اإلثباتية عليها. وسوف يشتمل هذا النظام لدى اكتماله على 321 حمطة رصد و16 خمترباً للنويدات املشعَّة، 

عة يف مجيع أحناء العامل يف مواضع حدَّدهتا املعاهدة. ويقع العديد من هذه املرافق يف مناطق نائية يصعب الوصول  موزَّ
إليها، تطرح حتدِّيات هندسية ولوجستية كربى.

الرصد الدويلنظام
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3

للتفجريات النووية
وضع حدّ

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

ويستخدم رصد النويدات املشعَّة العيِّنات اهلوائية جلمع جُسيمات املواد من الغالف اجلوي. ثمُّ تُحلَّل العيِّنات من أجل 
د حتليُل  احلصول على أدلَّة على النواتج الفيزيائية الناشئة عن تفجري نووي واحملمولة عرب الغالف اجلوي. وميكن أن يؤكِّ

احملتوى من النويدات املشعَّة ما إن كان احلدَث الذي سجَّلت 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.
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نظام الر�صد الدويل4

إنشاء احملطات وتركيبها 
واعتمادها

بناء  إىل  يشري  ع��ام  مصطلح  هو  املحطة  إنشاء 
املحطة بدءًا من مراحلها األولية وحىت إكماهلا. 
األعمال  مجيع  إىل  منطيًا  املحطة  تركيب  ويشري 
ج��اه��زة  امل��ح��ط��ة  تصبح  أن  إىل  هب��ا  املضطلع 
ال��دويل.  البيانات  مركز  إىل  البيانات  إلرس��ال 
املوقع  إع��داد  املثال،  سبيل  على  ذلك،  ويشمل 
وتنال  ات.  امل��ع��دَّ وتركيب  اإلن��ش��اءات  وتشييد 
املواصفات  جبميع  تفي  عندما  االعتماد  املحطة 
البيانات  توثيق  متطّلبات  فيها  مب��ا  التقنية، 
العاملي  االت��ص��االت  مرفق  وصلة  عرب   وإرس��اهل��ا 
ذلك  فيينا. وعند  الدويل يف  البيانات  مركز  إىل 
نظام  ضمن  للعمل  جاهزة  وحدًة  املحطة  ُتعترب 

الرصد الدويل.

  
إنشاء نظام الرصد الدويل

معَلمًا  يعترب  إجنازًا  التحضريية  اللجنة  حّققت 
 2009 الثاين/نوفمرب  تشرين   16 يف  ب��ارزًا 
 )RN14( باعتماد حمطة رصد النويدات املشعّة
يف سيدين، كولومبيا الربيطانية، كندا: وكانت 
تلك املحطة املرفق رقم 250 الذي مّت اعتماده 
التقنية  املتطّلبات  مجيع  يستويف  ب��اع��ت��ب��اره 
فإن  مّث  ومن  اللجنة.  تشترطها  اليت  الصارمة 
جمموع عدد املحطات واملختربات التابعة لنظام 
كان صفرًا يف  الذي  املعتَمدة،  الدويل  الرصد 

يف  حمطًة   254 بلغ  قد   ،2000 ع��ام  بداية 
الزيادة  هذه  وأصبحت   .2009 العام  هناية 
واملعتَمدة  املنشأة  املحطات  ع��دد  يف  احل��ادة 
الشبكة وقدرهتا  لتحسني مدى مشول  مصدرًا 
على التالؤم. وتطّور أيضًا تصميم املحطات، 
دون  ال��رص��د  تكنولوجيا  جم��ال  يف  وخب��اص��ة 
السمعي، مما أّدى إىل ارتفاع مستوى املقدرة 

الكشف. على 

فبلغ  حمطات،   9 العام،  أثناء  اعُتمدت،  وقد 
 244 املعتَمدة  املحطات  عدد  جمموع  بذلك 
حمطات  إمج��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   76 )أي  حمطًة 
الشبكة(. وكان عدد خمتربات النويدات املشّعة 
املعتمدة يف هناية العام 10 خمتربات )أي 63 يف 

املائة من العدد اإلمجايل(.

نظام  إك��م��ال  ملحوظ ص��وب  ت��ق��ّدم  وُأح���رز 
ال����دويل، م��ن خ���الل م��واص��ل��ة بنائه  ال��رص��د 
مجيعها  األرب����ع  ال��رص��د  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  يف 
)التكنولوجيا السيزمية، والصوتية املائية، ودون 
املشّعة(.  ال��ن��وي��دات  وتكنولوجيا  السمعية، 
لرصد  نظم  وأربعة  حمطات  أربع  تركيب  فتمَّ 
العام  بنهاية  مّت  فقد  مث  ومن  اخلاملة.  الغازات 
2009 إنشاء 268 حمطًة من حمطات النظام، 
متّثل 83 يف املائة من الشبكة بأمجعها. وأُنشئ 
الغازات  لرصد  نظامًا   24 جمموعه  ما  أيضًا 
ط  اخلاملة، متّثل 60 يف املائة من املجموع املخطَّ
ستة  شراء   2009 العام  يف  مّت  كما  إلنشائه. 
أجل  من  اخلاملة  الغازات  لرصد  إضافية  نظم 

تركيبها أثناء عام 2010.

المرفق رقم 250 المقرر اعتماده من مرافق نظام الرصد الدولي: محطة رصد النويدات المشعّة )RN14( في 
سيدني، كولومبيا البريطانية، كندا.

الرصد الدويلنظام
أبرز األنشطة يف عام 2009 

اعتماد املرفق رقم 250 من مرافق نظام الرصد الدويل يف تشرين الثاني/نوفمرب  ■
ازدياد توافر البيانات يف احملطات املعتمدة  ■

توفري سبل الوصول اخلارجي إىل قاعدة بيانات األمانة الفنية  ■
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5 نظام الر�صد الدويل

هوائي محطة طرفية ذات فتحة صغيرة جدا )صحن صغير( في مرفق االتصاالت العالمية، ينقل البيانات 
عبر السواتل من محطة الرصد الصوتي المائي HA8، الواقعة في دييغو غارسيا في تشاغوس آرشيبالغو 

)المملكة المتحدة(، إلى مركز البيانات الدولي في فيينا.

كاشف محطة رصد النويدات المشعة )RN72( في 
ملبورن، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية.

املوّسع  االختبار  من  املكتسبة  اخل��ربُة  وتبّين 
م��دى  ع��ل��ى  اخل��ام��ل��ة  ال��غ��ازات  لنظم رص��د 
النظم قادرة على  السنوات األربع املاضية أن 
مبتطّلبات  يفي  مما  نائية،  بيئة  يف  عملها  أداء 
اخلاملة  ال��غ��ازات  رص��د  بشأن  األدىن   احل��د 

اعتماد  ف��إن  ول��ذل��ك  اللجنة.  ح��ّددهت��ا   ال��يت 
أن  املتوّقع  من  اخلاملة  ال��غ��ازات  رص��د  نظم 
ُيباَشر يف عام 2010. وقد ُبوشرت يف العام 
لتحقيق  الالزمة  التحضريية  األعمال   2009

الغاية. هذه 

 االتفاقات اخلاصة 
مبرافق الرصد

ُتربم اتفاقات وترتيبات املرافق بني اللجنة والدول 
بغية  الدويل،  الرصد  نظام  مرافق  تستضيف  اليت 
عمليات  مثل  متنّوعة  بأنشطة  االضطالع  تنظيم 
مسح املواقع وأعمال تركيب جتهيزات املرافق أو 
تطويرها وإجراءات اعتمادها، وكذلك األنشطة 
الالحقة لالعتماد. ويبدأ سريان هذه االتفاقات 
جانب  م��ن  عليها  التوقيع  ل��دى  والترتيبات 
فيه  ُتعلِِم  ال��ذي  التاريخ  يف  أو  املعنية  األط��راف 
الدوُل اللجنَة باستيفاء املتطّلبات الوطنية الالزمة 
إىل  والترتيبات  االتفاقات  لبدء سرياهنا. وتستند 
النموذج الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتا السادسة 

يف عام 1998.

  
يف نيسان/أبريل، ُأبرم اتفاق مع ناميبيا ودخل 
التوقيع  مّت  قد  يكون  وبذلك  النفاذ،  حّيز 
بشأن  ترتيبًا  أو  اتفاقًا   38 جمموعه  ما  على 
املرافق، بدأ سريان 32 منها. ويف هناية العام 
2009، كانت اللجنة تتفاوض مع 12 دولًة 
من أصل 51 دولًة مضيفًة مل تربم بعُد اتفاق 
توّقفت  الدول،  بقية  ومن  مرفق.  ترتيب  أو 
 30 وهنالك  منها،  دول   9 مع  املفاوضات 
األمانة  جلهود  بعُد  تستجب  مل  أخرى  دولًة 
استهالل  إىل  الرامية  )األمانة(  املؤقتة  الفنية 

معها.  املفاوضات 

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

3 صفر    2  5  40 سيزمية رئيسية 
6 صفر   7  13  94 سيزمية مساعدة 

صفر صفر  صفر   1  10 صوتية مائية 
11 صفر   7 صفر   42 دون مسعية 
7  4  6  5  58 لرصد النويدات املشعة 

27  4  22  24  244 املجموع 

الجدول 1- حالة برنامج تركيب المحطات واعتمادها 
)31 كانون األول/ديسمبر 2009(

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

            عدد املختربات اإلمجايل                 املختربات املعتمدة

24  40  

10  16  

الجدول 2- حالة تركيب تجهيزات نظام رصد الغازات الخاملة 
)31 كانون األول/ديسمبر 2009(

الجدول 3- حالة اعتمادات مختبرات النويدات المشّعة 
)31 كانون األول/ديسمبر 2009(
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نظام الر�صد الدويل6

بإنشاء  اخل��اص��ة  الوظيفية  باملهام  القيام  بغية 
بكفاءة  ال��دويل  الرصد  نظام  مرافق  واستدامة 
من  تعفيها  حصانة  إىل  اللجنة  حتتاج  وفعالية، 
املفروضة.  والقيود  اجلمركية  والرسوم  الضرائب 
وتبعًا لذلك، فإن اتفاقات أو ترتيبات املرافق تنّص 
على  مناسبًا(  يكون  حيثما  تغيريات  إج��راء  )مع 
املتحدة  األمم  بامتيازات  اخلاصة  االتفاقية  تطبيق 
وحصاناهتا على أنشطة اللجنة، و/أو تنّص صراحًة 
على هذه االمتيازات واحلصانات. ويف املمارسة 
الدولة  تعتمد  العملية، قد يقتضي هذا ضمنًا أن 
املضيفة التدابري الوطنية الالزمة يف هذا اخلصوص.

للجنة،  التابع  باء  العامل  الفريق  الحظ  وقد 
ذات  األس��ب��اب  أح��د  أن  األخ��ري،  تقريره  يف 
املعدات  شحنات  يف  التأّخر  حل��االت  الداللة 
عدم  هو  ال��دويل  الرصد  نظام  ملرافق  الالزمة 
ومن  املنشأة  امل��راف��ق  بشأن  اتفاقات  وج��ود 
الصعيد  على  الالزمة  التدابري  اعتماد  عدم  مّث 
الفوري  اجلمركي  التخليص  لضمان  الوطين 
الضرائب  من  واإلعفاء  املشحونة،  للتجهيزات 
الحظ  وإذ  للتطبيق.  قاباًل  ذلك  يكون  حيثما 
يف  مباشرًا  تأثريًا  لذلك  أن  باء  العامل  الفريق 
توافر البيانات، فقد طلب إىل األمانة أن تقّدم 
بشأن  دقيقًا  تفصياًل وحتلياًل  أكثر  أمثلًة حمّددًة 
البلدان  وشّجع   ،2010 عام  يف  املسألة  هذه 
املضيفة على التعاون على حنو وثيق مع األمانة 

على تسوية هذه املسألة.

ما بعد اعتماد املرافق
عقب اعتماد حمطٍة ما وإدماجها يف نظام الرصد 
من  لالعتماد  الالحقة  املرحلُة  ز  تركِّ ال��دويل، 
تقدمي  على  املطاف،  هناية  يف  تشغيلها،  مراحل 

البيانات إىل مركز البيانات الدويل. 

العقود  هي  لالعتماد  الالحقة  األنشطة  وعقوُد 
الثابتة التكلفة اليت ُتربم بني األمانة الفنية املؤقتة 
العقود  وه��ذه  املحطات.  ومشغِّلي  )األم��ان��ة( 
تشمل عمليات املحطات وبعض أنشطة الصيانة 
نفقات  جمموع  بلغ   2009 عام  ويف  الوقائية. 
 15  800  000 لالعتماد  الالحقة  األنشطة 
 133 من  أكثر  على  موزَّعة  أمريكي،  دوالر 
للنويدات  معتمدة  خمتربات   10 تشمل  مرفقًا 

تعاقدية  اتفاقات  على  املوافقة  ومتَّ��ت  املشعَّة. 
حمطات  ثالث  ختّص  لالعتماد  الحقة  ألنشطة 

جديدة وخمتربًا واحدًا للنويدات املشعَّة.

استدامة مرافق الرصد
الرصد  نظام  إنشاء  مرحلة  إكمال  اقتراب  مع 
الدويل واعتماده، تتزايد أمهية استعراض وحتسني 
استدامة  وتنطوي  النظام.  مرافق  ودعم  تشغيل 
ال��دويل  ال��رص��د  لنظام  التابعة  ال��رص��د  م��راف��ق 
وتنسيق  إدارة  على  نفسها  شبكته  واستدامة 
ودعم دورة العمر التشغيلي الكاملة لكل مكوِّن 
من مكوِّنات املرافق، على أن تؤدَّى تلك املهام 
والفعالية. وإضافًة  الكفاءة  ما ميكن من  بأقصى 
التجهيز  إلع���ادة  التخطيط  جي��ب  ذل���ك،  إىل 
مرافق  من  مرفق  مكّونات كل  الرأمسايل جلميع 

نظام الرصد الدويل.

األنسب  التوقيت  يف  القيام  ضمان  وبغية 
الرصد  نظام  مل��راف��ق  التصحيحية  بالصيانة 
توافر  فيها  يتأّثر  ال��يت  األح���وال  يف  ال���دويل 
البيانات املتاحة، عّدلت اللجنة القاعدة املالية 
املشتريات  عتبة  رفع  أجل  من   10-5-11
املجدولة.  غري  الصيانة  أنشطة  خي��ّص  فيما 
هذه  ملعاملة  املجال  يتيح  املذكور  والتعديل 
األنشطة إداريا بالطريقة نفسها اليت ُتعامل هبا 
املشتريات املتفّرقة، مما يتيح املزيد من السرعة 

التصّرف. يف 

محطة الرصد السيزمي المساعدة AS10 في بيتينغا، البرازيل. 

محطة الرصد دون السمعي IS43 في دوبنا، االتحاد الروسي.
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7 نظام الر�صد الدويل

ز العمُل يف جمال الدعم اللوجسيت على  وقد َتركَّ
املضّي ُقدمًا يف حتديد هنج نظامي ُيتَّبع يف تسوية 
مسائل اجلمارك والشحن، وكذلك على اّتباع 
األسلوب األمثل يف ختزين معدات األمانة الفنية 
املؤقتة. وقد ُقطع شوط أكرب يف تبسيط مسار 
الدويل  الرصد  نظام  ملرافق  اللوجسيت  الدعم 
القائمني  مع  بالتعاون  حنو  أمثل  على  وحتسينه 
حلقة عمل حول  وُعقدت  املحطات.  بتشغيل 
تقييم الرباجمية احلاسوبية اخلاصة بتحليل الدعم 
األداة  هذه  توضع  أن  املتوّقع  ومن  اللوجسيت. 

الرباجمية موضع االستعمال يف عام 2010.

التحقُّق  على   2009 العام  يف  العمل  واستمر 
من صالحية إدارة التشكيل النَسقي ملرافق نظام 

الرصد الدويل واستعراضها وحتسينها. ويف هناية 
بيانات  قاعدة  يف  ُأدرج���ت  قد  كانت  ال��ع��ام، 
األساسية  البيانات   )DOTS( الفنية  األم��ان��ة 
املحّددة عن 237 حمطًة من أصل 244 حمطًة 
قاعدة  ُع��ّززت  ذل��ك،  على  وع��الوة  معتَمدًة. 
تتعلق  معلومات  بإضافة  امل��ذك��ورة  البيانات 
الدعم  ومستوى  للمحطات،  األمين  باملستوى 
بذلك من  يرتبط  املحطات، وما  املوفَّر ملشّغلي 
العاملي،  االتصاالت  مرفق  ووص��الت  معدات 
وُأطلقت  امل��ع��دات.  لوجستيات  عن  وبيانات 
األمانة  بيانات  لقاعدة  اجلديدة  الصيغة  بنجاح 
الفنية. وأخريًا مّت إتاحة سبل الوصول اخلارجية 
إىل أجزاء معّينة من قاعدة البيانات هذه اخلاصة 

خمتلفة،  حمطات  ع��دة  ملشّغلي  الفنية  باألمانة 
وكذلك لبعض البعثات الدائمة، بناًء على طلبها.

تبذله  ما  بزيادة  املؤقتة  الفنية  األمانة  وُعنيت 
أنشطة  بشأن  استراتيجية  إعداد  يف  جهود  من 
كل  خيّص  فيما  هلا  واملخّطط  الوقائية  الصيانة 
الوثائق  إع��داد  استمر  كما  ح��دة.  على  حمطة 
العمليات  بصقل  وُع��ين  حمطة،  بكل  اخلاصة 
التحسني  وعمليات  بالصيانة  اخلاصة  اإلجرائية 
الرأمسالية  التجهيزات  وإع���ادة  املحطات  يف 
الالزمة. واسُتهّلت أو اسُتكملت عدة مشاريع 
وإع��ادة  واستبداهلا  امل��ع��دات  لصيانة  رئيسية 
تلك  ضمن  م��ن  وك���ان  ال���رأمس���ايل.  جتهيزها 
املشاريع مباشرة إعادة التجهيز الرأمسايل يف 20 
حمطًة )مبا يف ذلك شراء 80 نظامًا حاسوبيًا(، 
وإج��راء 20 زي��ارًة إىل حمطات، و7 زي��ارات 
كبالت  معاينة  وكذلك  إضافية،  وقائية  صيانة 
ممّددة حتت سطح املاء يف حمطة الرصد الصويت 
املائي )HA1( يف كيب لييوين يف والية أستراليا 
الغربية. وإضافًة إىل ذلك، بوشر التحضري ألكرب 
عملية إصالح للمحطات يف إطار نظام الرصد 
الدويل، من حيث ضخامة االستثمار املايل، يف 
جزر  يف   )HA3( املائي  الصويت  الرصد  حمطة 

خوان فرينانديس )شيلي(.

واجتذبت مسألة تشغيل وصيانة حمطات الرصد 
مزيدًا  الطويل  املدى  على  املساعدة  السيزمي 

محطة رصد النويدات المشعة RN42 في تانا راتا بماليزيا.

تنـزيل مركبة موجهة عن بعد في الماء من أجل أخذ تسجيالت فيديو لكبل نقل البيانات الذي يصل المساميع 
المائية لمحطة الرصد الصوتي المائي HA1 بالشاطئ عند كيب ليوفين في غرب أستراليا، خالل عملية 

تفتيشها في عام 2009.

مسبار شريطي متعدد الحزم الموجية لتصوير 
قاع المحيط تحضيرا لعمليات تمديد الكبالت في 

محطات الرصد الصوتي المائي.
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نظام الر�صد الدويل8

عدد املرافقتاريخ بدء النفاذالدولة
29 آذار/مارس 2004  األرجنتني

1أرمينيا
21 17 آب/أغسطس 2000 أسرتاليا
1النمسا

1بنغالديش
3بوليفيا )دولة-املتعددة القوميات(

1بوتسوانا 
7الربازيل 

1الكامريون  
1916 تشرين األول/أكتوبر 1998كندا 

)املواد 6 و8 و9 يف 1 آذار/مارس 2000( 
1الرأس األخضر  

2مجهورية أفريقيا الوسطى  
7شيلي  
12 الصني 

1 كولومبيا 
142 نيسان/أبريل 2000  جزر كوك 

1كوستاريكا  
2كوت ديفوار  

291 كانون الثاني/يناير 2004  اجلمهورية التشيكية 
2 الدامنرك 

2 جيبوتي 
2 إكوادور 

2 مصر 
2 إثيوبيا 
2فيجي 
62 حزيران/يونيه 2000فنلندا 
117 أيار/مايو 2004فرنسا
1غابون 
4أملانيا 

1أملانيا/جنوب أفريقيا)أ( 
1اليونان 

21 حزيران/يونيه 2005غواتيماال 
262 كانون الثاني/يناير 2006إيسلندا 

4ستُحدَّد فيما بعد
6إندونيسيا 

5إيران )مجهورية-اإلسالمية( 
3إسرائيل
2إيطاليا 
10اليابان 
111 تشرين الثاني/نوفمرب 1999األردن 

55 كانون األول/ديسمرب 2008كازاخستان 
292 تشرين األول/أكتوبر 1999كينيا 

1كرييباتي 
1الكويت 

1قريغيزستان 
1اجلماهريية العربية الليبية 

عدد املرافقتاريخ بدء النفاذالدولة
2مدغشقر 

1ماليزيا 
1مايل 

171 أيلول/سبتمرب 2003موريتانيا 
5املكسيك 
253 أيار/مايو 2001منغوليا 
1املغرب 
12 نيسان/أبريل 2009ناميبيا 

1نيبال 
197 كانون األول/ديسمرب 2000نيوزيلندا 

242 تشرين الثاني/نوفمرب 2000النيجر 
106 حزيران/يونيه 2002النرويج 

1عمان 
2باكستان 

291 نيسان/أبريل 2002باالو 
261 تشرين الثاني/نوفمرب 2003بنما 

4بابوا غينيا اجلديدة 
272 كانون الثاني/يناير 2006باراغواي 

82 متوز/يوليه 2002بريو 
83 كانون الثاني/يناير 2004الفلبني 
3الربتغال 

1مجهورية كوريا 
131 تشرين األول/أكتوبر 2004رومانيا 

2732 كانون األول/ديسمرب 2006االحتاد الروسي 
1ساموا 

2اململكة العربية السعودية 
241 آذار/مارس 2006السنغال 

1جزر سليمان 
205 أيار/مايو 1999جنوب أفريقيا 

121 كانون األول/ديسمرب 2003إسبانيا 
1سري النكا 

2السويد 
1سويسرا 

2تايلند 
2تونس 
1تركيا 

1تركمانستان 
1أوغندا 

201 نيسان/أبريل 2001أوكرانيا 
1612 حزيران/يونيه 2004 اململكة املتحدة 

101 كانون األول/ديسمرب 2007 مجهورية تنـزانيا املتحدة 
39الواليات املتحدة األمريكية 

2فنزويال )مجهورية-البوليفارية( 
201 تشرين األول/أكتوبر 2001زامبيا 

1زمبابوي 
337 اجملموع 

االتفاقات أو الرتتيبات املربمة مع الدول اليت تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل 
ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

اتفاق املرفق/الرتتيب نافذ

)أ(   تتحمّل أملانيا وجنوب أفريقيا املسؤولية املشرتكة عن حمطة رصد سيزمي مساعدة يف أنتاركتيكا.

اتفاق املرفق/الرتتيب غري نافذ بعد
مل يتم بعد تبادل الرسائلمت تبادل الرسائل

نظام الر�صد الدويل 8
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9 نظام الر�صد الدويل

وقد   .2009 العام  يف  السياسي  االنتباه  من 
رصد  حمطات  تستضيف  اليت  البلدان  ُسئلت 
سيزمي مساعدة، تنطوي على َمواطن قصور 
تكنولوجي،  تقادم  مشاكل  أو  التصميم  يف 
االرتقاء  تكاليف  تغطية  على  مقدرهتا  عن 
قيام  إىل  ذل��ك  أّدى  وق��د  املحطات.  بوضع 
عمل  إج��راءات  باختاذ  املضيفة  البلدان  بعض 
تدّفق  حتسني  أو  ت��دارك  أجل  من  تصحيحية 
البيانات يف عدة حمطات. غري أن التحّدي يف 
بلوغ املستوى املناسب من الدعم التقين واملايل 
يظل قائمًا لدى عدة بلدان تستضيف حمطات 

رصد سيزمي مساعدة.

التكلفة  حيث  من  فّعالٌة  حلوٌل  ُوضعت  وقد 
الناشئة  اهلندسية  املشاكل  تسوية  أج��ل  من 
واسُتهّلت  ال��دويل.  الرصد  نظام  حمطات  يف 
أيضًا مبادرات من أجل حتسني أداء وقدرات 
ال��دويل.  الرصد  نظام  يف  الرصد  تكنولوجيا 
املشاريع،  من  عدد  بشأن  هام  تقّدم  وُأح��رز 
ومنها حتليل حاالت القصور يف حمطات رصد 
املتانة  وحتسني  املشّعة،  النويدات  ُجسيمات 
يف  االحتياطي  النسقي  والتشكيل  التشغيلية 
أجل حتسني  من  السيزمي  الرصد  مصفوفات 
عّدة  واستحداث  مهمتها،  أداء  على  قدرهتا 

أدوات اختبار للرصد دون السمعي.

وُبذلت جهود كبرية من أجل إدارة النوعية. 
العمليات  لتحديد  م��ش��روع  اس��تُ��ه��ّل  فقد 

الرصد  ُتتَّبع يف معايرة نظام  اليت  واإلجراءات 
ومواصلة  حتديد  على  ذلك  ويشتمل  الدويل. 
اإلشارات  لتفسري  الالزمة  البارامترات  رصد 
اليت تسّجلها مرافق هذا النظام تفسريًا سليمًا، 

وذلك بقياسها أو مقارنتها مبعيار معّين.

ووضعت األمانُة الفنية املؤقتة ونّفذت برناجمًا 
لضمان النوعية/مراقبة النوعية من أجل رصد 
أداء شبكة حمطات رصد جسيمات النويدات 
تكون  أن  إىل ض��م��ان  ي��ه��دف  مب��ا  امل��ش��ّع��ة، 
وُيعىن  مقبولة.  نوعية  ذات  املنتجة  البيانات 
الربنامج بالتحقُّق من توافق أداء املحطات مع 
اخلاصة  املعَتمدة  املسموحة  التشغيلية  احلدود 

الالزمة  الوقائية  العمل  إجراءات  وحتديد  هبا، 
ومباشرة  ال��ت��واف��ق،  ع��دم  ح��االت  الجتناب 
عند  ال��الزم��ة  التصحيحية  العمل  إج���راءات 
وإضافًة  التوافق.  ع��دم  من  حالة  اكتشاف 
إىل عملية اختبار الكفاءة اليت ُتجرى سنويًا، 
خمتربات  ع��دة  يف  رق��ايب  باستعراض  اضُطلع 
نويدات مشّعة. وأخريًا مّت حتديد عملية متهيدية 
لضمان النوعية/مراقبة النوعية وتنفيذها بشأن 

حمطات رصد الغازات اخلاملة.

وقد أسهمت مجيع األنشطة املذكورة أعاله، 
بيانات  ت��واف��ر  زي���ادة  يف   ،2009 ال��ع��ام  يف 
بنسبة  املعتَمدة  ال��دويل  الرصد  نظام  حمطات 
تزيد على 4 يف املائة مقارنة بتوافرها يف عام 
يف  هبا  املضطلع  األنشطة  إن  كما   .2008
العام 2009 ويف األعوام السابقة، يف شبكة 
حمطات نظام الرصد الدويل، اآلخذة دوما يف 
النمو ويف التقادم أيضا، مل تؤدِّ إىل التخفيف 
من آثار تقادم عهد الشبكة فحسُب بل أّدت 
البيانات  توافر  تراجع  إىل عكس مسار  أيضًا 

املالَحظ يف عام 2008.

محطة الرصد السيزمي المساعدة AS41، في جايابورا، إريان جايا، إندونيسيا.

إحدى الحفر التجهيزية التي تشكل صفيفة رصد سيزمي في محطة الرصد السيزمي المساعدة AS104، في 
إيسكداليموير، المملكة المتحدة.
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نظام الر�صد الدويل10

حمطة الرصد السيزمي
اهلدف من الرصد السيزمي هو الكشف عن التفجريات النووية يف باطن 
الطبيعية  األحداث  من  وغريها  الزالزل  وتولد  مواقعها.  وحتديد  األرض 
السيزمية:  املوجات  من  رئيسيني  نوعني  البشري  املنشأ  ذات  واألحداث 
املوجات اجلسمية واملوجات السطحية. واملوجات اجلسمية أسرع وتنتقل 
عرب باطن األرض، يف حني أن املوجات السطحية أبطأ وتنتقل على سطح 
األرض. وينظر يف نوعي املوجات كليهما عند التحليل بغية مجع معلومات 

حمددة عن حدث معني.

والتكنولوجيا السيزمية فعّالة جداً يف الكشف عن أي تفجري نووي يشتبه 
يف  تسجيلها  وميكن  سريعا  تنتقل  السيزمية  املوجات  ألن  وقوعه،  يف 
غضون ثوان بعد وقوع احلدث. وتوفر 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. 

وتتألف حمطة الرصد السيزمي التابعة لنظام الرصد الدويل عادة من ثالثة 
يسجل  ونظام  األرضية،  احلركة  لقياس  سيزمي  مقياس  أساسية:  أجزاء 

البيانات رقميا مزود خبامت توقييت دقيق، ووصلة تابعة لنظام اتصاالت.

الرصد السيزمي
   170 حمطة، منها 50 حمطة رئيسية و120 حمطة مساعدة، قائمة 

يف 76 بلدا يف مجيع أحناء العامل

مالمح
تكنولوجيات الرصد
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11 نظام الر�صد الدويل

حمطة الرصد الصوتي املائي
توّلد التفجريات النووية حتت سطح املاء، أو يف اجلو بقرب سطح احمليط، 
أو يف باطن األرض بالقرب من سواحل احمليطات، موجات صوتية ميكن 

أن تكشفها شبكة الرصد الصوتي املائي.

تغريات  على  تدل  اليت  اإلشارات  تسجيل  املائي  الصوتي  الرصد  ويشمل 
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 جدا. ومن ثم تكفي 11 حمطة لرصد مجيع احمليطات.

وهناك نوعان من حمطات الرصد الصوتي املائي: حمطات املسماع املائي 
وحمطات الطور الثالثي املقامة على اجلزر أو السواحل. وحمطات املسماع 
املائي، اليت تشتمل على منشآت حتت املاء، من أصعب حمطات الرصد 
بناء وأكثرها كلفة. فهذه املنشآت ال بدّ هلا من أن تعمل ملدة 20-25 سنة 
يف بيئات مناوئة إىل أقصى حد، وتتعرّض لدرجات حرارة قريبة من نقطة 

التجمد ولضغوط هائلة وللتآكل بفعل ملوحة املياه.

ونشر األجزاء املغمورة باملياه من حمطة املسماع املائي، أي وضع املساميع 
املائية ومدّ الكبالت، هو عملية معّقدة للغاية. فهي تنطوي على استئجار 
السفن، والقيام بأعمال واسعة النطاق حتت املاء، واستخدام مواد ومعدات 

مصمّمة خصيصا هلذه األغراض.
 

حمطة الرصد دون السمعي
تُسمّى املوجات الصوتية ذات الرتدّدات املنخفضة جداً إىل أدنى من النطاق 
الرتدّدي املسموع لألذن البشرية موجات دون مسعية. وتنتج املوجات دون 
السمعية من جمموعة متنوعة من املصادر الطبيعية والبشرية. وميكن أن 
تولِّد االنفجارات النووية يف الغالف اجلوي واالنفجارات النووية اجلوفية 
الضحلة موجات دون مسعية ميكن أن تكشفها شبكة الرصد دون السمعي 

التابعة لنظام الرصد الدويل.

تُقاس  اجلوي  الضغط  يف  دقيقة  تغريات  السمعية  دون  املوجات  وتُسبِّب 
مبقاييس الضغط اجلوي الدقيق. ولدى املوجات دون السمعية القدرة على 
قطع مسافات طويلة مع القليل من التبدّد، وهذا هو السبب يف أن الرصد 
الغالف اجلوي  النووية يف  التفجريات  تقنية مفيدة لكشف  السمعي  دون 
اجلوفية  النووية  التفجريات  فألن  ذلك،  إىل  وإضافة  مواقعها.  وحتديد 
التكنولوجيا  استخدام  بني  اجلمع  فإن  مسعية،  دون  موجات  أيضا  توّلد 
دون السمعية والتكنولوجيا السيزمية يعزّز قدرة نظام الرصد الدويل على 

استبانة التجارب اجلوفية احملتملة.

يف  توجد  الدويل  الرصد  لنظام  التابعة  السمعية  دون  احملطات  أن  ومع 
املطرية  االستوائية  الغابات  من  البيئات متتد  من  التنوّع  واسعة  جمموعة 
إىل اجلزر النائية اليت جتتاحها الرياح واجلروف اجلليدية القطبية، فإن 
الكثيفة،  الغابات  داخل  السمعية هي  دون  لنشر احملطات  املثالية  املواقع 
حيث تكون حممية من الرياح السائدة، أو يف املواقع اليت يوجد فيها أقل 

قدر ممكن من الضوضاء اخللفية، من أجل حتسني استقبال اإلشارات.

التابعة  السمعي  دون  الرصد  صفيفة(  )أو  حمطُة  تَستخدم  العادة،  ويف 
لنظام الرصد الدويل عدّةَ عناصر من الصفائف دون السمعية مرتبة يف 
أمناط هندسية شتى، وحمطة لألرصاد اجلوية، ونظاماً للحد من ضوضاء 
الريح، ومرفقاً للمعاجلة املركزية للبيانات، ونظام اتصاالت لنقل البيانات.

 

الرصد دون السمعي
   60 حمطة قائمة يف 35 بلدا يف مجيع 

أحناء العامل

الرصد الصوتي املائي
  11 حمطة، منها 6 حمطات رصد باملساميع 
املائية موجودة حتت سطح املاء و5 حمطات 

ثالثية الطور موجودة على اليابسة، يف 8 بلدان 
متوّزعة يف مجيع أحناء العامل
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نظام الر�صد الدويل12

حمطة رصد النويدات املشعة
املوجي  الشكل  لتكنولوجيات  مكمِّلة  املشعة  النويدات  رصد  تكنولوجيا 
هي  وهذه  للمعاهدة.  االمتثال  من  ق  التحقُّ نظام  يف  املستخدمة  الثالث 
التكنولوجيا الوحيدة القادرة على تأكيد ما إن كان االنفجار الذي ُكشف 
ومت حتديد مكانه بواسطة تكنولوجيات أخرى يدل على جتربة نووية. وهي 
توّفر وسيلة الستبانة ’حالة التلبّس‘ اليت يدل وجودها على احتمال حدوث 

انتهاك للمعاهدة.

املشعة  النويدات  جُسيمات  املشعّة  النويدات  رصد  حمطات  وتكشف 
اهلواء  عيّنات  ألخذ  جهاز  على  حمطة  كل  وحتتوي  اهلواء.  يف  املوجودة 
ومعدات للكشف وحواسيب ونظام اتصاالت. ويف جهاز أخذ عينات اهلواء، 
ُيقسر اهلواء على املرور من خالل مرشِّح حيتفظ مبعظم اجلزيئات اليت 
غاما  أشعة  أطياف  وتُرسل  املستخدمة  املرشِّحات  وتُفحص  إليه.  تصل 
الناجتة من هذا الفحص إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا إلجراء مزيد 

من التحليل عليها. 

نظام الكشف عن الغازات اخلاملة
عند بدء سريان املعاهدة، ال بدّ من أن يكون لدى 40 حمطًة من حمطات 
املشعة  األشكال  عن  الكشف  على  إضافية  قدرة  املشعة  النويدات  رصد 
لغازات خاملة مثل الزينون واألرغون. ولذلك استُحدثت نظم كشف خاصة 
وجيري نشرها واختبارها يف شبكة رصد النويدات املشعة، قبل إدماجها 

يف العمليات الروتينية. وسوف تعزِّز إضافة هذه النظم قدرةَ نظام الرصد 
الدويل وتكفل مواصلة هنج األخذ بأحدث التكنولوجيات يف إنشاء نظام 

ق. التحقُّ

هامدة  الكيميائية  العناصر  هذه  أن  اخلاملة‘  ’الغازات  التسمية  وتؤّكد 
ونادراً ما تتفاعل مع غريها من العناصر. وللغازات اخلاملة، مثلها مثل 
ميكن  وال  بل  الطبيعة،  يف  موجودة  متنوعة  نظائر  األخرى،  العناصر 
مشعة  نظائر  أيضا  وهناك  إشعاعات.  منه  وتصدر  مستقر  غري  بعضها 
للغازات اخلاملة ال توجد يف الطبيعة بل ميكن أن تنتج إال من التفاعالت 
النووية،  الزينون اخلامل، حبكم خاصياهتا  لغاز  النووية. وألربعة نظائر 
الصادر من  املشع  والزينون  النووية.  التفجريات  أمهية خاصة يف كشف 
يتسرب من خالل طبقات  أن  االحتواء ميكن  مُحَكم  نووي جويف  تفجري 
آالف  بُعد  على  الحقا  ويُكشف  اجلوي،  الغالف  إىل  وينطلق  الصخور، 
الدولية  "التجربة  الدويل:  البيانات  مركز  أيضا  )انظر  الكيلومرتات. 

للغازات اخلاملة".(

على  الدويل  الرصد  نظام  يف  اخلاملة  الغازات  كشف  نظم  كل  وتعمل 
النباتي  الفحم  على  حيتوي  تنقية  جهاز  يف  اهلواء  فيُضخّ  متماثل.  حنو 
حيث يُعزل الزينون. وتُزال ملوِّثات خمتلفة األنواع، مثل الغبار وخبار املاء 
زات أعلى درجة  وعناصر كيميائية أخرى. وحيتوي اهلواء الناتج على تركُّ
من الزينون بشكليه املستقر وغري املستقر )أي املشع( على السواء. ويُقاس 
النشاط اإلشعاعي للزينون املعزول املرّكز، ويُرسل الطيف الناتج إىل مركز 

البيانات الدويل للمزيد من التحليل.
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13 نظام الر�صد الدويل

خمترب النويدات املشعة
بلد خمتلف،  منها يف  كل  يقع  املشعة،  للنويدات  يدعم ستة عشر خمتربا 
شبكَة حمطات رصد النويدات املشعة التابعة لنظام الرصد الدويل. وتقوم 
هذه املختربات بدور هام يف تأكيد صحة النتائج الواردة من أي حمطة تابعة 
للنظام، وخصوصا لتأكيد وجود نواتج االنشطار و/أو نواتج التنشيط اليت 
ميكن أن تدل على جتربة نووية. وهي تسهم، عالوة على ذلك، يف مراقبة 
طريق  عن  الشبكة  أداء  وتقييم  احملطات  يف  تتم  اليت  القياسات  نوعية 
التحليل املنتظم للعينات الروتينية الواردة من مجيع حمطات نظام الرصد 
الدويل املعتمَدة. كما تقوم هذه املختربات ذات املستوى العاملي بتحليل أنواع 
اليت  العينات  مثل  املؤقتة،  الفنية  األمانة  من  الواردة  العينات  من  أخرى 

تُجمع أثناء مسح موقع احملطة أو اعتمادها.

املشعّة مبوجب شروط  النويدات  املؤقتة خمتربات  الفنية  األمانُة  وتعتمد 
صارمة بشأن حتليل أطياف أشعة غاما. وتؤكد عملية االعتماد أن النتائج 
أيضا يف  املختربات  املخترب دقيقة وصحيحة. وتشارك هذه  يقدّمها  اليت 

العملية السنوية الختبار الكفاءة، اليت تنظمها األمانة الفنية املؤقتة.

رصد النويدات املشعة
  80 حمطة و16 خمتربا يف 27 بلدا يف مجيع 
أحناء العامل، ومن هذه احملطات 40 حمطة 
جمهّزة بقدرات إضافية على كشف الغازات 

اخلاملة
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صد الدويل، استنادا إىل املعلومات الواردة يف املرفق 1 من الربوتوكول امللحق 
ضع التقريبية ملرافق نظام الر

صفحة املواجهة تبيِّن املوا
خلريطة على ال

ا
ضريية إلدراجها يف تقرير اإلبالغ الذي يُقدَّم إىل 

ضع البديلة املقرتحة اليت وافقت عليها اللجنة التح
ضاء، وفقا للموا

حبسب االقت
باملعاهدة، معدَّلة، 

صيل املرافق.
جلداول التالية تفا

ف عقب بدء نفاذ املعاهدة. وترد يف ا
الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطرا

صفيفية رئيسية
صد سيزمي 

حمطة ر
 

 
صد سيزمي رئيسية ثالثية املكوّنات
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خمترب نويدات مشعة 
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رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

األرجنتني
PS1Paso Flores70.63 غربا40.7 جنوبا-C

أسرتاليا
PS2Warramunga, NTصفيفة134.3 شرقا19.9 جنوبا
PS3Alice Springs, NTصفيفة133.9 شرقا23.7 جنوبا
PS4Stephens Creek, NSW141.63 شرقا31.9 جنوبا-C
PS5Mawson, Antarctica62.93 شرقا67.6 جنوبا-C

بوليفيا )دولة - املتعددة 
القوميات(

PS6La Paz68.13 غربا16.3 جنوبا-C
الربازيل

PS7Brasilia48.03 غربا15.6 جنوبا-C
كندا

PS8Lac du Bonnet, Man.95.93 غربا50.2 مشاال-C
PS9Yellowknife, N.W.T.صفيفة114.6 غربا62.5 مشاال

PS10Schefferville, Quebec66.83 غربا54.8 مشاال-C
مجهورية أفريقيا الوسطى

PS11Bangui18.43 شرقا5.2 مشاال-C
الصني

PS12Hailarصفيفة119.8 شرقا49.5 مشاال
PS13Lanzhouصفيفة103.7 شرقا36.0 مشاال

كولومبيا
PS14El Rosal74.33 غربا4.9 مشاال-C

كوت ديفوار
PS15Dimbokro4.93 غربا6.7 مشاال-C

مصر
PS16Luxorصفيفة33.5 شرقا26.0 مشاال

فنلندا
PS17Lahtiصفيفة26.1 شرقا61.4 مشاال

فرنسا
PS18Tahiti149.63 غربا17.6 جنوبا-C

أملانيا
PS19Freyungصفيفة13.7 شرقا48.8 مشاال

ُتحدَّد فيما بعد
PS20تُحدَّد فيما بعدتُحدَّد فيما بعد

إيران )مجهورية-اإلسالمية(
PS21Tehran51.13 شرقا35.9 مشاال-C

اليابان
PS22Matsushiroصفيفة138.2 شرقا36.5 مشاال

كازاخستان
PS23Makanchiصفيفة82.3 شرقا46.8 مشاال

كينيا
PS24Kilimambogo37.33 شرقا1.1 جنوبا-C

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

منغوليا
PS25Songinoصفيفة106.4 شرقا47.8 مشاال

النيجر
PS26Torodiصفيفة1.7 شرقا13.1 مشاال

النرويج
PS27Hamarصفيفة10.8 شرقا60.8 مشاال
PS28Karasjokصفيفة25.5 شرقا69.5 مشاال

باكستان
PS29Pariصفيفة73.3 شرقا33.7 مشاال

باراغواي
PS30Villa Florida57.33 غربا26.3 جنوبا-C

مجهورية كوريا
PS31Wonjuصفيفة127.9 شرقا37.5 مشاال

االحتاد الروسي
PS32Khabaz42.93 شرقا43.7 مشاال-C
PS33Zalesovoصفيفة84.8 شرقا53.9 مشاال
PS34Norilsk87.53 شرقا69.3 مشاال-C
PS35Peleduyصفيفة112.6 شرقا59.6 مشاال
PS36Petropavlovsk-Kamchatskiyصفيفة157.7 شرقا53.1 مشاال
PS37Ussuriyskصفيفة132.0 شرقا44.2 مشاال

اململكة العربية السعودية
PS38Halebanصفيفة44.5 شرقا23.4 مشاال

جنوب أفريقيا
PS39Boshof25.33 شرقا28.6 جنوبا-C

إسبانيا
PS40Sonsecaصفيفة4.0 غربا39.7 مشاال

تايلند
PS41Chiang Maiصفيفة98.9 شرقا18.5 مشاال

تونس
PS42Kesra9.33 شرقا35.7 مشاال-C

تركيا
PS43Keskinصفيفة33.6 شرقا39.7 مشاال

تركمانستان
PS44Alibeckصفيفة58.1 شرقا37.9 مشاال

أوكرانيا
PS45Malinصفيفة29.2 شرقا50.7 مشاال

الواليات املتحدة األمريكية
PS46Lajitas, TXصفيفة103.7 غربا29.3 مشاال
PS47Mina, NVصفيفة118.3 غربا38.4 مشاال
PS48Pinedale, WYصفيفة109.6 غربا42.8 مشاال
PS49Eielson, AKصفيفة146.9 غربا64.8 مشاال
PS50Vanda, Antarctica161.93 شرقا77.5 جنوبا-C

حمطات الرصد السيزمي الرئيسية

مالحظة: فيما خيص املرافق اليت كانت معتمدة حتى هناية عام 2009، يدل لون خلفية رقم املرفق 
على نوع هذا املرفق )انظر مفتاح رموز األلوان يف خريطة العامل(.

C-3:  ثالثية املكوّنات
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رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

األرجنتني
AS1Coronel Fontana68.23 غربا31.6 جنوبا-C
AS2Ushuaia68.43 غربا54.8 جنوبا-C

أرمينيا
AS3Garni44.73 شرقا40.1 مشاال-C

أسرتاليا
AS4Charters Towers, QLD146.33 شرقا20.1 جنوبا-C
AS5Fitzroy Crossing, WA125.63 شرقا18.1 جنوبا-C
AS6Narrogin, WA117.23 شرقا32.9 جنوبا-C

بنغالديش
AS7Bariadhala, Chittagong91.63 شرقا22.7 مشاال-C

بوليفيا )دولة - املتعددة 
القوميات(

AS8San Ignacio61.13 غربا16.0 جنوبا-C
بوتسوانا

AS9Lobatse25.63 شرقا25.0 جنوبا-C
الربازيل

AS10Pitinga60.03 غربا0.7 جنوبا-C
AS11Riachuelo35.93 غربا5.8 جنوبا-C

كندا
AS12Iqaluit, NU68.53 غربا63.7 مشاال-C
AS13Dease Lake, B.C.130.03 غربا58.4 مشاال-C
AS14Sadowa, Ont.79.13 غربا44.8 مشاال-C
AS15Bella Bella, B.C.128.13 غربا52.2 مشاال-C
AS16Resolute, Nunavut 94.93 غربا74.7 مشاال-C
AS17Inuvik, N.W.T.133.53 غربا68.3 مشاال-C

شيلي
AS18Easter Island109.33 غربا27.1 جنوبا-C
AS19Limon Verde68.93 غربا22.6 جنوبا-C

الصني
AS20Baijiatuan116.23 شرقا40.0 مشاال-C
AS21Kunming102.73 شرقا25.1 مشاال-C
AS22Sheshan121.23 شرقا31.1 مشاال-C
AS23Xi’an108.93 شرقا34.0 مشاال-C

جزر كوك
AS24Rarotonga159.83 غربا21.2 جنوبا-C

كوستاريكا
AS25Las Juntas de Abangares85.03 غربا10.3 مشاال-C

اجلمهورية التشيكية
AS26Vranov16.63 شرقا49.3 مشاال-C

الدامنرك

AS27Søndre Strømfjord,
Greenland50.63 غربا67.0 مشاال-C

جيبوتي
AS28Arta Tunnel42.83 شرقا11.5 مشاال-C

مصر
AS29Kottamya31.83 شرقا29.9 مشاال-C

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

إثيوبيا
AS30Furi38.73 شرقا8.9 مشاال-C

فيجي
AS31Monasavu, Viti Levu178.13 شرقا17.7 جنوبا-C

فرنسا
AS32Mont Dzumac166.43 شرقا22.1 جنوبا-C

AS33Saul, French Guiana53.23 غربا3.6 مشاال-C
غابون

AS34Masuku13.63 شرقا1.7 جنوبا-C
أملانيا/جنوب أفريقيا

AS35SANAE Station, Antarctica2.83 غربا71.7 جنوبا-C
اليونان

AS36Anogia, Crete24.93 شرقا35.3 مشاال-C
غواتيماال

AS37El Apazote90.53 غربا15.0 مشاال-C
إيسلندا

AS38Borgarnes21.33 غربا64.7 مشاال-C
ُتحدَّد فيما بعد

AS39تُحدَّد فيما بعدتُحدَّد فيما بعد
إندونيسيا

AS40Lembang, Jawa Barat107.63 شرقا6.8 جنوبا-C
AS41Jayapura, Irian Jaya140.73 شرقا2.5 جنوبا-C
AS42Sorong, Irian Jaya131.33 شرقا0.9 جنوبا-C
AS43Parapat, Sumatera98.93 شرقا2.7 مشاال-C
AS44Kappang, Sulawesi Selatan119.83 شرقا5.0 جنوبا-C
AS45Baumata, Timur123.73 شرقا10.2 جنوبا-C

إيران )مجهورية - اإلسالمية(
AS46Kerman56.83 شرقا30.0 مشاال-C
AS47Shushtar48.83 شرقا32.1 مشاال-C

إسرائيل
AS48Eilath35.03 شرقا29.7 مشاال-C
AS49Mount Meronصفيفة35.4 شرقا33.0 مشاال

إيطاليا
AS50Valguarnera, Sicily14.43 شرقا37.5 مشاال-C

اليابان
AS51Ohita, Kyushu130.93 شرقا33.1 مشاال-C
AS52Kunigami, Okinawa128.33 شرقا26.8 مشاال-C
AS53Hachijojima, Izu Islands139.83 شرقا33.1 مشاال-C
AS54Kamikawa-asahi, Hokkaido142.63 شرقا44.1 مشاال-C
AS55Chichijima, Ogasawara142.23 شرقا27.1 مشاال-C

األردن
AS56Tel-Alasfar36.93 شرقا32.2 مشاال-C

كازاخستان
AS57Borovoyeصفيفة70.4 شرقا53.0 مشاال
AS58Kurchatovصفيفة78.6 شرقا50.7 مشاال
AS59Aktyubinsk58.03 شرقا50.4 مشاال-C

حمطات الرصد السيزمي املساعدة
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رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

قريغيزستان
AS60Ala-Archa74.53 شرقا42.6 مشاال-C

مدغشقر
AS61Ambohidratompo47.23 شرقا18.6 جنوبا-C

مايل
AS62Kowa4.03 غربا14.5 مشاال-C

املكسيك
AS63Tepich, Quintana Roo88.53 غربا20.4 مشاال-C

AS64
Colonia Cuauhtémoc, Matias 
Romero, Oaxaca 94.93 غربا17.1 مشاال-C

AS65La Paz, Baja California Sur110.33 غربا24.1 مشاال-C
املغرب

AS66Midelt4.63 غربا32.8 مشاال-C

ناميبيا
AS67Tsumeb17.63 شرقا19.2 جنوبا-C

نيبال
AS68Everest86.83 شرقا28.0 مشاال-C

نيوزيلندا
AS69Rata Peaks, South Island171.13 شرقا43.7 جنوبا-C
AS70Raoul Island177.93 غربا29.3 جنوبا-C
AS71Urewera, North Island177.13 شرقا38.3 جنوبا-C

النرويج 
AS72Spitsbergenصفيفة16.4 شرقا78.2 مشاال
AS73Jan Mayen8.53 غربا71.0 مشاال-C

عُمان
AS74Wadi Sarin58.63 شرقا23.2 مشاال-C

بابوا غينيا اجلديدة
AS75Port Moresby147.23 شرقا9.4 جنوبا-C
AS76Keravat152.03 شرقا4.3 جنوبا-C

بريو
AS77Atahualpa78.43 غربا7.0 جنوبا-C
AS78Nana76.83 غربا12.0 جنوبا-C

الفلبني
AS79Davao, Mindanao125.63 شرقا7.1 مشاال-C
AS80Tagaytay, Luzon120.93 شرقا14.1 مشاال-C

رومانيا
AS81Muntele Rosu25.93 شرقا45.5 مشاال-C

االحتاد الروسي
AS82Kirov49.43 شرقا58.6 مشاال-C
AS83Kislovodskصفيفة42.7 شرقا44.0 مشاال
AS84Obninsk36.63 شرقا55.1 مشاال-C
AS85Arti58.63 شرقا56.4 مشاال-C
AS86Seymchan152.43 شرقا62.9 مشاال-C
AS87Talaya103.63 شرقا51.7 مشاال-C
AS88Yakutsk129.73 شرقا62.0 مشاال-C
AS89Kuldur131.83 شرقا49.2 مشاال-C

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

AS90Bilibino166.43 شرقا68.0 مشاال-C
AS91Tiksi128.93 شرقا71.6 مشاال-C
AS92Yuzhno-Sakhalinsk142.83 شرقا47.0 مشاال-C
AS93Magadan150.83 شرقا59.6 مشاال-C
AS94Zilim57.03 شرقا53.9 مشاال-C

ساموا
AS95Afiamalu171.83 غربا13.9 جنوبا-C

اململكة العربية السعودية
AS96Dhaban Al-Janub43.53 شرقا17.7 مشاال-C

السنغال
AS97Babate16.63 غربا14.7 مشاال-C

جزر سليمان
AS98Honiara, Guadalcanal159.93 شرقا9.4 جنوبا-C

جنوب أفريقيا
AS99Sutherland20.83 شرقا32.4 جنوبا-C

سري النكا
AS100Pallekele80.73 شرقا7.3 مشاال-C

السويد
AS101Hagforsصفيفة13.7 شرقا60.1 مشاال

سويسرا
AS102Davos9.93 شرقا46.8 مشاال-C

أوغندا
AS103Mbarara30.73 شرقا0.6 جنوبا-C

اململكة املتحدة
AS104Eskdalemuirصفيفة3.2 غربا55.3 مشاال

الواليات املتحدة األمريكية
AS105Guam, Marianas Islands144.93 شرقا13.6 مشاال-C
AS106Palmer Station, Antarctica64.03 غربا64.8 جنوبا-C
AS107Tuckaleechee Caverns, TN83.83 غربا35.7 مشاال-C
AS108Piñon Flat, CA116.53 غربا33.6 مشاال-C
AS109Yreka, CA122.73 غربا41.7 مشاال-C
AS110Kodiak Island, AK152.63 غربا57.8 مشاال-C
AS111Albuquerque, NM106.53 غربا34.9 مشاال-C
AS112Attu Island, AK173.23 شرقا52.9 مشاال-C
AS113Elko, NV115.23 غربا40.7 مشاال-C
AS114South Pole, Antarctica145.03 شرقا89.9 جنوبا-C
AS115Newport, WA117.13 غربا48.3 مشاال-C
AS116San Juan, PR66.23 غربا18.1 مشاال-C

فنزويال )مجهورية - 
البوليفارية(

AS117Santo Domingo70.63 غربا8.9 مشاال-C
AS118Puerto la Cruz64.63 غربا10.2 مشاال-C

زامبيا
AS119Lusaka28.23 شرقا15.3 جنوبا-C

زمبابوي
AS120Matopos28.53 شرقا20.4 جنوبا-C

حمطات الرصد السيزمي املساعدة )تابع(

مالحظة: فيما خيص املرافق اليت كانت معتمدة حتى هناية عام 2009، يدل لون خلفية رقم املرفق 
على نوع هذا املرفق )انظر مفتاح رموز األلوان يف خريطة العامل(.

C-3:  ثالثية املكوّنات
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رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
خط الطولخط العرضوموقعها

األرجنتني
IS1Bariloche 70.9 غربا41.2 جنوبا
IS2Ushuaia 67.3 غربا54.6 جنوبا

أسرتاليا
IS3Davis Base, Antarctica 77.6 شرقا68.4 جنوبا
IS4Shannon, WA 116.4 شرقا34.6 جنوبا
IS5Hobart, TAS 147.7 شرقا42.5 جنوبا
IS6Cocos Ilands 96.8 شرقا12.2 جنوبا
IS7Warramunga, NT 134.3 شرقا19.9 جنوبا

بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(
IS8La Paz 68.5 غربا16.2 جنوبا

الربازيل
IS9Brasilia 48.0 غربا15.6 جنوبا

كندا
IS10Lac du Bonnet, Man. 96.0 غربا50.2 مشاال

الرأس األخضر
IS11Cape Verde Islands 23.2 غربا15.2 مشاال

مجهورية أفريقيا الوسطى
IS12Bangui 18.4 شرقا5.2 مشاال

شيلي
IS13Easter Island 109.4 غربا27.1 جنوبا
IS14Robinson Crusoe Island 78.8 غربا33.6 جنوبا

الصني
IS15Beijing 115.9 شرقا39.6 مشاال
IS16Kunming 102.7 شرقا25.3 مشاال

كوت ديفوار
IS17Dimbokro 4.9 غربا6.7 مشاال

الدامنرك
IS18Qaanaaq, Greenland 69.3 غربا77.5 مشاال

جيبوتي
IS19Djibouti 43.2 غربا11.5 مشاال

إكوادور
IS20Isla Santa Cruz, Galápagos Islands 90.4 غربا0.6 جنوبا

فرنسا
IS21Marquesas Islands 140.2 غربا8.9 جنوبا
IS22Port Laguerre, New Caledonia 166.8 شرقا22.2 جنوبا
IS23Kerguelen 70.3 شرقا49.3 جنوبا
IS24Tahiti 149.3 غربا17.8 جنوبا
IS25Kourou, French Guiana 52.9 غربا5.2 مشاال

أملانيا
IS26Freyung 13.7 شرقا48.9 مشاال
IS27Georg von Neumayer, Antarctica 8.3 غربا70.7 جنوبا

يُحدَّد فيما بعد
IS28يُحدَّد فيما بعديُحدَّد فيما بعد

إيران )مجهورية - اإلسالمية(
IS29Tehran57.0 شرقا53.9 مشاال

اليابان
IS30Isumi 140.3 شرقا35.3 مشاال

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
خط الطولخط العرضوموقعها

كازاخستان
IS31Aktyubinsk 58.0 شرقا50.4 مشاال

كينيا
IS32Nairobi 36.8 شرقا1.3 جنوبا

مدغشقر
IS33Antananarivo 47.3 شرقا19.0 جنوبا

منغوليا
IS34Songino 106.4 شرقا47.8 مشاال

ناميبيا
IS35Tsumeb 17.6 شرقا19.2 جنوبا

نيوزيلندا
IS36Chatham Island 176.5 غربا43.9 جنوبا

النرويج
IS37Bardufoss 18.6 شرقا69.1 مشاال

باكستان
IS38Rahimyar Khan 70.3 شرقا28.2 مشاال

باالو
IS39Palau 134.5 شرقا7.5 مشاال

بابوا غينيا اجلديدة
IS40Keravat 152.0 شرقا4.3 جنوبا

باراغواي
IS41Villa Florida 57.3 غربا26.3 جنوبا

أملانيا
IS42Graciosa, Azores 28.0 غربا39.0 مشاال

االحتاد الروسي
IS43Dubna 37.3 شرقا56.7 مشاال
IS44Petropavlovsk-Kamchatskiy 157.7 شرقا53.1 مشاال
IS45Ussuriysk 132.0 شرقا44.2 مشاال
IS46Zalesovo 84.8 شرقا53.9 مشاال

جنوب أفريقيا
IS47Boshof 25.3 شرقا28.6 جنوبا

تونس
IS48Kesra 9.3 شرقا35.8 مشاال

اململكة املتحدة
IS49Tristan da Cunha 12.3 غربا37.1 جنوبا
IS50Ascension 14.4 غربا7.9 جنوبا
IS51Bermuda 64.7 غربا32.3 مشاال
IS52BIOT/Chagos Archipelago 72.5 شرقا7.4 جنوبا

الواليات املتحدة األمريكية
IS53Fairbanks, AK 147.9 غربا64.9 مشاال
IS54Palmer Station, Antarctica 64.1 غربا64.8 جنوبا
IS55Windless Bight, Antarctica 167.6 شرقا77.7 جنوبا
IS56Newport, WA 117.1 غربا48.3 مشاال
IS57Piñon Flat, CA 116.5 غربا33.6 مشاال
IS58Midway Islands 177.4 غربا28.2 مشاال
IS59Hawaii, HI 155.9 غربا19.6 مشاال
IS60Wake Island 166.6 شرقا19.3 مشاال

حمطات الرصد دون السمعي
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رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

أسرتاليا

HA1Cape Leeuwin, WA مسماع مائي115.2 شرقا34.3 جنوبا

كندا

HA2Queen Charlotte Islands, 
B.C.  طور ثالثي132.5 غربا 53.3 مشاال

شيلي
HA3Juan Fernández Islands مسماع مائي78.8 غربا 33.6 جنوبا

فرنسا
HA4Crozet Islands مسماع مائي51.9 شرقا 46.4 جنوبا

HA5Guadeloupe طور ثالثي61.1 غربا 16.3 مشاال
املكسيك

HA6Socorro Island طور ثالثي110.9 غربا 18.7 مشاال
الربتغال

HA7Flores طور ثالثي31.2 غربا 39.4 مشاال
اململكة املتحدة

HA8BIOT/Chagos Archi-
pelago مسماع مائي72.4 شرقا 7.3 جنوبا

HA9Tristan da Cunha طور ثالثي12.3 غربا 37.1 جنوبا

HA10Ascension مسماع مائي14.4 غربا 8.0 جنوبا
الواليات املتحدة 

األمريكية
HA11Wake Island مسماع مائي166.6 شرقا 19.3 مشاال

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

األرجنتني
RN1Buenos Aires غاز خامل58.5 غربا 34.5 جنوبا

RN2Salta 65.4 غربا24.8 جنوبا

RN3Bariloche 71.2 غربا41.1 جنوبا
أسرتاليا

RN4Melbourne, VIC غاز خامل145.1 شرقا 37.7 جنوبا

RN5Mawson, Antarctica 62.9 شرقا67.6 جنوبا

RN6Townsville, QLD 146.8 شرقا19.2 جنوبا

RN7Macquarie Island 159.0 شرقا54.5 جنوبا

RN8Cocos Islands 96.8 شرقا12.2 جنوبا

RN9Darwin, NT غاز خامل130.9 شرقا 12.4 جنوبا

RN10Perth, WA 116.0 شرقا31.9 جنوبا
الربازيل

RN11Rio de Janeiro غاز خامل43.4 غربا 23.0 جنوبا

RN12Recife 35.1 غربا7.8 جنوبا
الكامريون

RN13Edea غاز خامل10.2 شرقا 3.8 مشاال

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

كندا
RN14Sidney, B.C. 123.5 غربا48.7 مشاال

RN15Resolute, NU 95.0 غربا74.7 مشاال

RN16Yellowknife, N.W.T. غاز خامل114.5 غربا 62.5 مشاال

RN17St John’s, N.L. غاز خامل 52.7 غربا 47.6 مشاال

شيلي
RN18Punta Arenas 70.9 غربا53.1 جنوبا

RN19Hanga Roa, Easter Island غاز خامل109.3 غربا 27.1 جنوبا

الصني
RN20Beijing غاز خامل116.4 شرقا 40.0 مشاال
RN21Lanzhou 104.2 شرقا36.0 مشاال

RN22Guangzhou غاز خامل113.3 شرقا 23.1 مشاال

جزر كوك
RN23Rarotonga 159.8 غربا21.2 جنوبا

إكوادور

RN24Isla Santa Cruz, Galápa-
gos Islands 90.3 غربا0.7 جنوبا

إثيوبيا
RN25Addis Ababa غاز خامل38.8 شرقا 9.1 مشاال

فيجي
RN26Nadi 177.4 شرقا17.8 جنوبا

فرنسا
RN27Papeete, Tahiti غاز خامل149.6 غربا 17.6 جنوبا

RN28Pointe-à-Pitre, Guade-
loupe 61.5 غربا16.3 مشاال

RN29Réunion غاز خامل55.6 شرقا 20.9 جنوبا

RN30Port-aux-Français, 
Kerguelen غاز خامل70.3 شرقا 49.4 جنوبا

RN31Kourou, French Guiana غاز خامل52.7 غربا 5.2 مشاال

RN32Dumont d’Urville,  
Antarctica 140.0 شرقا66.7 جنوبا

أملانيا
RN33Schauinsland/Freiburg غاز خامل7.9 شرقا 47.9 مشاال

إيسلندا
RN34Reykjavik 21.9 غربا64.1 مشاال

ُتحدَّد فيما بعد
RN35غاز خاملتُحدَّد فيما بعدتُحدَّد فيما بعد

إيران )مجهورية - 
اإلسالمية(

RN36Tehran غاز خامل52.0 شرقا 35.0 مشاال
اليابان

RN37Okinawa 127.9 شرقا26.5 مشاال

RN38Takasaki, Gunma غاز خامل139.1 شرقا 36.3 مشاال
كرييباتي

RN39Kiritimati 157.4 غربا2.0 مشاال
الكويت

RN40Kuwait City47.9 شرقا29.3 مشاال

حمطات الرصد الصوتي املائي

حمطات رصد النويدات املشعّة

مالحظة: فيما خيص املرافق اليت كانت معتمدة حتى هناية عام 2009، يدل لون خلفية رقم املرفق 
على نوع هذا املرفق )انظر مفتاح رموز األلوان يف خريطة العامل(.
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رقم 
االسم واملوقعالدولة املسؤولة عنهاملخترب

RL1األرجنتني National Board of Nuclear Regulation, 
Buenos Aires

RL2أسرتاليا Australian Radiation Protection and Nuclear 
Safety Agency, Melbourne, VIC

RL3النمسا ARC Seibersdorf research GmbH )ARCS(, 
Seibersdorf

RL4الربازيلInstitute of Radiation Protection 
and Dosimetry, Rio de Janeiro

RL5كنداHealth Canada, Ottawa, Ont.
RL6الصنيBeijing

RL7فنلندا Radiation and Nuclear Safety  
Authority, Helsinki

RL8فرنسا Atomic Energy Commission,  
Bruyères-le-Châtel

RL9إسرائيلSoreq Nuclear Research Centre, Yavne

RL10إيطاليا Laboratory of the National Agency for the 
Protection of the Environment, Rome

RL11اليابان Japan Atomic Energy Agency, Tokai,  
Ibaraki

RL12نيوزيلنداNational Radiation Laboratory,  
Christchurch

RL13االحتاد الروسي
Central Radiation Control Laboratory, 
Ministry of Defence Special Verification 
Service, Moscow

RL14جنوب أفريقياAtomic Energy Corporation, Pelindaba
RL15اململكة املتحدةAWE Aldermaston, Reading, Berkshire

RL16   الواليات املتحدة
األمريكية

Pacific Northwest National Laboratory,  
Richmond, WA

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
وموقعها

خط 
النوعخط الطولالعرض

اجلماهريية العربية الليبية
RN41Misratah 15.0 شرقا32.4 مشاال

ماليزيا
RN42Tarah Rata 101.4 شرقا4.5 مشاال

موريتانيا
RN43Nouakchott غاز خامل15.9 غربا 18.1 مشاال

املكسيك

RN44Guerrero Negro, Baja 
California غاز خامل114.1 غربا 28.0 مشاال

منغوليا
RN45Ulaanbaatar غاز خامل106.3 شرقا 47.9 مشاال

نيوزيلندا
RN46Chatham Island غاز خامل176.5 غربا 43.8 جنوبا

RN47Kaitaia 173.3 شرقا35.1 جنوبا
النيجر

RN48Agadez غاز خامل8.0 شرقا 17.0 مشاال
النرويج

RN49Spitsbergen غاز خامل15.4 شرقا 78.2 مشاال
بنما

RN50Panama City غاز خامل79.5 غربا 9.0 مشاال

بابوا غينيا اجلديدة
RN51Kavieng, New Ireland 150.8 شرقا2.6 جنوبا

الفلبني
RN52Tanay 121.4 شرقا14.6 مشاال

الربتغال

RN53Ponta Delgada, 
São Miguel, Azores 25.7 غربا37.7 مشاال

االحتاد الروسي
RN54Kirov 49.4 شرقا58.6 مشاال

RN55Norilsk غاز خامل87.5 شرقا 69.3 مشاال

RN56Peleduy 112.6 شرقا59.6 مشاال

RN57Bilibino 166.4 شرقا68.0 مشاال

RN58Ussuriysk غاز خامل132.0 شرقا 44.2 مشاال

RN59Zalesovo 84.8 شرقا53.9 مشاال

RN60Petropavlovsk-Kamchatskiy غاز خامل53.1 جنوبا 53.1 جنوبا
RN61Dubna غاز خامل37.3 شرقا 56.7 مشاال

جنوب أفريقيا
RN62Marion Island غاز خامل37.8 شرقا 46.9 جنوبا

السويد
RN63Stockholm غاز خامل17.9 شرقا 59.4 مشاال

 مجهورية تنزانيا 
املتحدة

RN64Dar es Salaam 39.2 شرقا6.8 جنوبا
تايلند

RN65Bangkok غاز خامل100.0 شرقا 14.0 مشاال

رقم 
احملطة

 الدولة املسؤولة عنها 
النوعخط الطولخط العرضوموقعها

اململكة املتحدة
RN66BIOT/Chagos Archipelago غاز خامل72.4 شرقا 7.3 جنوبا

RN67St Helena 5.7 غربا15.9 جنوبا

RN68Tristan da Cunha غاز خامل12.3 غربا 37.1 جنوبا

RN69Halley, Antarctica غاز خامل28.0 غربا 76.0 جنوبا

الواليات املتحدة األمريكية
RN70Sacramento, CA 121.4 غربا38.7 مشاال

RN71Sand Point, AK 160.5 غربا55.3 مشاال

RN72Melbourne, FL 80.6 غربا28.1 مشاال

RN73
Palmer Station,  
Antarctica 64.1 غربا64.8 جنوبا

RN74Ashland, KS غاز خامل99.8 غربا 37.2 مشاال

RN75Charlottesville, VA غاز خامل78.4 غربا 38.0 مشاال

RN76Salchaket, AK 147.1 غربا64.7 مشاال

RN77Wake Island غاز خامل166.6 شرقا 19.3 مشاال

RN78Midway Islands 177.4 غربا28.2 مشاال

RN79Oahu, HI غاز خامل158.0 غربا 21.5 مشاال

RN80Upi, Guam 144.9 شرقا13.6 مشاال

خمتربات النويدات املشعّة

حمطات رصد النويدات املشعّة )تابع(
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مرفق االتصاالت العاملي مصمَّم إلرسال البيانات اخلام من مرافق نظام الرصد الدويل البالغ عددها 337 مرفقاً، يف 

وقت قريب من الزمن احلقيقي، إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا ملعاجلتها وحتليلها. واملرفق مصمَّم أيضاً ليوّزع على 

العامليةاالتصاالت
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23

 

للتفجريات النووية
وضع حدّ

ق من االمتثال للمعاهدة. وتُستخدَم فيه أيضاً  عة على املعاهدة البيانات احمللَّلة والتقارير ذات الصلة بالتحقُّ الدول املوقِّ
تواقيع ومفاتيح رقمية لضمان صحَّة البيانات املرسَلة وعدم وقوع عبث فيها.

ن هذه الشبكة العاملية مرافق نظام الرصد الدويل  وباستخدام جمموعة من وصالت االتصاالت الساتلية واألرضية، متكِّ
والدول يف مجيع مناطق العامل من تبادل البيانات مع اللجنة التحضريية للمنظمة. ومرفق االتصاالت العاملي مُطالَب بأن 
يعمل بنسبة جاهزية قدرها 99.5 يف املائة فيما خيصّ وصالت االتصاالت األرضية، وأن يوّفر البيانات يف غضون ثواٍن 

من املرسِل إىل املستقِبل. وقد بدأ عملياته املؤقتة يف منتصف عام 1999.
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االت�صاالت العاملية24

أبرز األنشطة يف عام 2009 
حتسني جاهزية مرفق االتصاالت العاملي  ■

■  إضافة حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جداً ووصلة اتصاالت أرضية جديدة للتحويل 
املتعدّد الربوتوكوالت للبيانات حبسب ومساهتا )MPLS(، وتسع وصالت جديدة لشبكات 
خصوصية افرتاضية أنشئت لدعم وصالت احملطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية جداً

■  ازدياد يف حجم حركة إرسال البيانات بواسطة مرفق االتصاالت العاملي والوصالت اخلاصة 
إىل مركز البيانات الدويل، ومن هذا املركز إىل املواقع النائية

 تكنولوجيا مرفق 
االتصاالت العاملي

ميكن ملرافق نظام الرصد الدويل، وكذلك الدول 
املوقِّعة، يف مجيع أحناء العامل ما عدا األماكن القريبة 
طريق  عن  البيانات  تبادل  القطبية،  املناطق  من 
الفتحات  ذات  املحلية  األرضية  الطرفية  حمطاهتا 
سواتل  ستة  من  واحد  من خالل  جدًا  الصغرية 
السواتل  ه  وتوجِّ األرض.  مع  متزامن  مدار  ذات 
البيانات املرَسلة إىل حماور اتصاالت على األرض، 
ال��دويل  البيانات  مركز  إىل  البيانات  ُترسل  مثَّ 

بواسطة وصالت أرضية.

وتستخِدم الشبكة اخلصوصية االفتراضية شبكات 
إرس��ال  عمليات  إلج���راء  القائمة  االت��ص��االت 
الشبكات  معظم  أن  كما  اخلصوصية.  البيانات 
العاملي  االتصاالت  ملرفق  االفتراضية  اخلصوصية 
تستعِمل  املرفق(  من  اجلديدة  الصيغة  )أْي  الثاين 
مع  لإلنترنت،  األساسية  العمومية  التحتية  البنية 
الربوتوكوالت  من  متنوِّعة  جمموعة  استخدام 
صة لدعم االتصاالت اخلصوصية املأمونة.  املتخصِّ
الطرفية  املحطات  فيها  تكون  اليت  األح��وال  ويف 
ذات الفتحات الصغرية جدًا غري مستخَدمة أو غري 
عاملة بعُد، توفِّر تلك الشبكات االفتراضية وسيلة 
اخلصوصية  الشبكات  وُتستخدم  بديلة.  اتصال 
وصلة  لتوفري  املواقع  بعض  يف  أيضًا  االفتراضية 
مساندة زائدة لالتصاالت يف حالة إخفاق وصلة 

حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جدًا.

توسيع مرفق 
االتصاالت العاملي

تشغيل  أنشطة  دخ��ل��ت   ،2009 ال��ع��ام  يف 
ال��ع��امل��ي مرحلة  االت��ص��االت  م��رف��ق  وص��ي��ان��ة 
حامسة. ويف حني أن توسيع شبكة االتصاالت 
العاملي قد  فيما خيّص مواقع مرفق االتصاالت 
تباطأ على حنو طبيعي )بالنظر إىل أن ما نسبته 
حاليًا(،  قائم  الشبكة  من  املائة  يف   90.77
فإن اجلاهزية استمرت يف التحّسن. وقد أتاح 
يف  ُقدمًا  للمضّي  املجال  التشفري  استخدام 

توسيع نطاق استخدام موارد اإلنترنت. وُنّفذ 
مشروع جتري�يب بالتعاون مع عدة دول موقِّعة 
من أجل تعزيز القدرات التقنية يف أربع حمطات 
املسار   - املسار  مزدوجة  اتصال  قابلية  بتوفري 
عرب  االحتياطي  واملسار  السواتل  عرب  الرئيسي 
النّسقي  التشكيل  من  النحو  وهذا  اإلنترنت. 
البيانات  مستخدم أيضًا يف توفري نواتج مركز 
وكذلك  الوطنية،  البيانات  مل��راك��ز  ال���دويل 
ملراكز  املخّصص  ال��ق��درات  بناء  برنامج  يف 

الوطنية. البيانات 

محطات طرفية ذات فتحة صغيرة جدا قيد التركيب و)على الصفحة المواجهة( بعد التركيب في تريستان دا 
كونا )المملكة المتحدة(، موقع محطة الرصد دون السمعي IS49 ومحطة رصد النويدات المشعة للغازات 

.RN66 الخاملة

العامليةاالتصاالت
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25 االت�صاالت العاملية

طرفية  حمطة   2009 ال��ع��ام  يف  ُأنشئت  وق��د 
ووصلة  ج���دًا،  ص��غ��رية  فتحة  ذات  ج��دي��دة 
املتعّدد  للتحويل  ج��دي��دة  أرض��ي��ة  ات��ص��االت 
ومس��اهت��ا،  حبسب  للبيانات  ال��ربوت��وك��والت 
اخلصوصية  للشبكات  جديدة  وصالت  وتسع 
الطرفية  املحطات  االفتراضية ملساندة وصالت 
أثناء  ازداد  وقد  جدًا.  الصغرية  الفتحة  ذات 
بواسطة  املنقولة  البيانات  حركة  حجم  العام 
الوصالت  وبواسطة  العاملي  االتصاالت  مرفق 
ازداد  كما  ال��دويل،  البيانات  مبركز  اخلاصة 
مركز  من  اآلخ��ر  االجت��اه  يف  البيانات  تدّفق 

البيانات الدويل إىل املواقع النائية.

مرفق االتصاالت العاملي 
الثاني: سنة التشغيل األوىل 

على  العام  أثناء  هبا  املضطلع  األنشطة  رّكزت 
شبكة  على  املتاحة  املعّززة  القدرات  إدم��اج 
الثاين من أجل توفري  العاملي  مرفق االتصاالت 

البيانات املؤّمنة واملوثوقة.

االتصاالت  مرفق  وخضعت جاهزية وصالت 
وتثبيت  التحسني  من  لعملية  الثاين  العاملي 
االستقرار يف العام 2009. وكان هذا تطّورًا 
اليت  التكنولوجي  الترحيل  عملية  بعد  طبيعيًا 

جرت يف املواقع يف عام 2008.

االتصاالت  مرفق  يضّم  احل��ايل،  الوقت  ويف 
العاملي الثاين 209 حمطات طرفية ذات فتحات 
الشبكات  لربط  وصلًة  و26  ج��دًا،  صغرية 
اخلاصة االفتراضية تديرها األمانة الفنية املؤقتة، 
اخلصوصية  للشبكات  منفردتني  ووصلتني 

أمر  يتوّلى  ال��ذي  املتعاقد  يديرها  االفتراضية 
وصلًة  و14  الثاين،  العاملي  االتصاالت  مرفق 
داعمة لربط الشبكات اخلصوصية االفتراضية، 
وصالت  على  مستقلة  فرعية  شبكات  ومخس 
أرضية للتحويل املتعّدد الربوتوكوالت للبيانات 
حبسب ومساهتا، ووصلة أرضية واحدة للتحويل 
املتعّدد الربوتوكوالت للبيانات حبسب ومساهتا 
خاصة مبحطات الواليات املتحدة املوجودة يف 
ساتلية  حماور  وأربعة  اجلنوبية،  القطبية  القارة 
)اثنان يف النرويج واثنان يف الواليات املتحدة(، 
لعمليات  واح����د  وم��رك��ز  س���وات���ل،  وس��ت��ة 
املتحدة  ال��والي��ات  ماريالند،  )يف  الشبكات 
اخلدمات  إلدارة  واحد  ومكتب  األمريكية(، 
)يف فيينا(، وشبكة أرضية أساسية يديرها مقدم 
خدمات كبري. وتغطي السواتل منطقة املحيط 
واملحيط  الشمالية،  وأمريكا  واليابان،  اهلادئ، 
األطلسي، وأوروبا والشرق األوسط، ومنطقة 

املحيط اهلندي.

10° 5° 0°

التغطية التي يوفرها مرفق االتصاالت العالمي للقارة األمريكية وأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط بواسطة 
NSS-7، وهو ساتل قوي يعمل بالنطاق الترددي سي )C( وكو )KU(، موجود فوق المحيط األطلسي عند 

درجة 338 شرقا.
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الدويلمركز البيانات
القصد من مركز البيانات الدويل هو 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 تُرسَل البيانات والنواتج إىل 
عة على املعاهدة، من أجل تقييمها النهائي. وترد البيانات والنواتج وتوّزع عن طريق مرفق االتصاالت العاملي. الدول املوقِّ
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للتفجريات النووية
وضع حدّ

ويوجد مركز البيانات الدويل يف مقرّ اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف مركز فيينا 
ل نظام إدارة قواعد البيانات العالقيّة أساس إدارة مجيع املعلومات. وقد استُحدث دعم احتياطي كامل  الدويل. ويشكِّ
للشبكات يف مركز البيانات الدويل بغية ضمان جاهزية عالية. وهناك نظام ختزين ضخم يتيح قدرة على حفظ نتاج 

ق. ومعظم الرباجميات املستخدمة يف تشغيل املركز مستحدث حتديدا من أجل نظام  أكثر من 10 سنوات من بيانات التحقُّ
ق من االمتثال للمعاهدة. التحقُّ
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مركز البيانات الدويل28

أبرز األنشطة يف عام 2009 
■  إثبات األداء املرضي لنظام الرصد يف سياق التجربة النووية الثانية اليت أعلنت عن القيام 

هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
نقل 16 نظاماً لرصد الغازات اخلاملة إىل داخل إطار عمليات مركز البيانات الدويل  ■

إنشاء نظام التثبّت من حالة صالحية املعدات للتشغيل يف مركز العمليات  ■

دعم النظام وبناؤه
الرصد  نظام  دع��م   2009 ال��ع��ام  يف  استمر 
الدويل وبناؤه باختبار وتقييم البيانات الواردة 
من املحطات اجلديدة. وُأدخلت املحطات اليت 
عمليات  إطار  يف  حديثًا  ُحّسنت  أو  ُرّكبت 
حمطات  وُرك��ب��ت  ال���دويل.  البيانات  م��رك��ز 

ة االختبار اخلاصة باملركز. أخرى يف منصَّ

اخلاصة  احلاسوبية  التطبيقات  براجمية  وُحوِّلت 
لكي  اإلمكان،  بقدر  الدويل،  البيانات  مبركز 
تعمل على النظم املفتوحة املصادر )لينوكس(، 
ومّتت كتابة براجمية بديلة لألجزاء اليت مل ميكن 
بدقة  واخُتربت  الرباجمية  ُنفِّذت  وقد  حتويلها. 
مبركز  اخل��اص��ة  االختبار  منّصة  على  شاملة 
 2009 العام  هناية  وحبلول  ال��دويل،  البيانات 
كان معظم الرباجمية جاهزًا للتشغيل يف كانون 
التفاعلية  وال��رباجم��ي��ة   .2010 ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر 
الوحيدة  هي  املشّعة  النويدات  بتحليل  اخلاصة 
التحضريية  األعمال  بداعي  قلياًل  ُأّجلت  اليت 
الالزمة ملعاجلة بيانات الغازات اخلاملة يف أثناء 
يف  التشغيل  طور  ستدخل  ولكنها  العمليات، 

مطلع العام 2010.

 من البيانات اخلام 
إىل النواتج النهائية

الدويل  الرصد  نظام  جيمعها  اليت  البيانات  ُتعاَلج 
العمليات املؤقتة فور وصوهلا إىل مركز  يف إطار 
املؤمَتت  البيانات  ناتج  ويصدر  ال��دويل.  البيانات 
النمطية  األح��داث  قائمة  باسم  املعروف   األول، 
بعد  واح��دة  رقم SEL1( 1(، يف غضون ساعة 
تسجيل البيانات يف املحطة. وهذا الناتج البيانايت 
حمطات  تسجلها  ال��يت  األول��ي��ة  األح���داث  يسرد 

الرصد السيزمي والصويت املائي الرئيسية.

ه طلبات للحصول على البيانات  وبعد ذلك، ُتوجَّ
وُتدمج  املساعدة.  السيزمي  الرصد  حمطات  من 
حمطات  من  ال��واردة  البيانات  مع  البيانات  هذه 
الرصد دون السمعي وأي بيانات وصلت متأّخرة، 
اكتماال،  أكثر  أحداث  قائمة  إلعداد  وُتستخدم 
 ،)SEL2(  2 رقم  النمطية  األح��داث  قائمة  هي 
ن  بعد أربع ساعات من تسجيل البيانات. وُتحسَّ
قائمة األح��داث النمطية رقم 2 مرة أخرى بعد 
انقضاء 6 ساعات إلدماج أي معلومات إضافية 
وصلت متأخرة، من أجل إنتاج قائمة األحداث 
النمطية  األح���داث  قائمة  أي  النهائية،   املؤمتَتة 

 .)SEL3( 3 رقم

قائمة  يف  لة  املسجَّ األح��داث  املحلِّلون  ينقِّح  مث 
األح��داث النمطية رقم 3 من أجل إع��داد نشرة 

نشرة  وحت��ت��وي   .)REB( املنقَّحة  األح����داث 
على  معيَّن  يوم  بأي  اخلاصة  املنقَّحة  األح��داث 
الرصد  اليت ُكشفت يف حمطات  األحداث  مجيع 
التابعة  السمعي  ودون  املائي  والصويت  السيزمي 
دة.  لنظام الرصد الدويل واليت تفي باملعايري املحدَّ
املؤقت  التشغيل  مرحلة  أثناء  د،  املحدَّ واهل��دف 
نشرة  إصدار  هو  الدويل  البيانات  ملركز  احلالية 
األحداث املنقَّحة يف غضون 10 أيام. وبعد بدء 
األحداث  نشرة  تصدر  أن  ُيعتزم  املعاهدة،  نفاذ 

املنقَّحة يف غضون يومني تقريبًا. 

من  املستمدَّة  الرصد  بيانات  تصل  العادة،  ويف 
اليت تسجلها حمطات رصد جسيمات  األحداث 
لنظام  التابعة  اخلاملة،  والغازات  املشعَّة  النويدات 
ة أيام من وصول اإلشارات  الرصد الدويل، بعد عدَّ
لتها  سجَّ ال��يت  نفسها  األح���داث  م��ن  ة  املستمدَّ
ودون  املائي  والصويت  السيزمي  الرصد  حمطات 
النويدات  جسيمات  بيانات  وختضع  السمعي. 
إنتاج  آلية وتنقيحية معًا من أجل  املشعَّة ملعاجلة 
التقرير  مثَّ  املشعَّة،  النويدات  عن  املؤمَتت  التقرير 
املنقَّح عن النويدات املشعَّة، لكل طيف كامل من 
املعلومات  وُتدمج  تلقِّيه.  يتّم  غاما  أشعة  أطياف 
التقرير  ويف  املنقَّحة  األح��داث  نشرة  املدَرجة يف 
املنقَّح عن النويدات املشعَّة معًا يف هناية املطاف، 
فُتربط األحداث السيزمية-الصوتية حباالت كشف 

النويدات املشعَّة.

الدويلمركز البيانات
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29 مركز البيانات الدويل

مركز العمليات
��ل م��رك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات، ب��اع��ت��ب��اره اجلهة  ي��ش��كِّ
حاسم  ج��زءا  العملياتية،  لألنشطة  املحورية 
األمهية من العمليات املتكاملة. وهو يتكوَّن من 
وللوسائط  العمليات  ولتصعيد  للمراقبة  غرف 
لت  توصَّ ما  بأحدث  م��زود  أنه  كما  دة،  املتعدِّ
موظفو  ويرصد  ات.  معدَّ من  التكنولوجيا  إليه 
الدويل  الرصد  نظام  مرافق  املؤقتة  الفنية  األمانة 
من مركز العمليات يف الزمن احلقيقي. وتشمل 
أنشطة املركز اإلبالغ عن الوضع القائم، وإدارة 
حادثات التشغيل، وإعداد بيانات مرفق االتصال 

العاملي، وعمليات الشبكات والنظم.

مركز  يف  وس���وِّي  ��ل  ُس��جِّ  ،2009 ع��ام  ويف 
م��ن 800 3 ح��ادث��ة يف  أك��ث��ر  ال��ع��م��ل��ي��ات 
األداء  عن  اإلب��الغ  أداة  إط��ار  يف  ومّت  املرافق. 
املستندة  الرئيسية  األداء  م��ؤش��رات  حتديث 
البيانات،  بتوافر  املتعلقة  اإلح��ص��اءات  إىل 
ال��دويل،  الرصد  بنظام  اخل��اص  اإلب��الغ  ونظام 
وتوفري  العاملي،  االتصاالت  مرفق  وإحصاءات 

هذه املؤّشرات للمستعملني املأذون هلم.

وقد ُطوِّرت الرباجمية املسّماة زبائن نظام اإلبالغ 
 ،)IRSClient( ال��دويل  الرصد  نظام  إط��ار  يف 
نظام  م��ن  األداء  عالية  ج��دي��دة  صيغة  وه��ي 
املعّدة  ال��دويل،  الرصد  بنظام  اخل��اص  اإلب��الغ 
املحطات،  بتشغيل  القائمون  يستعملها  لكي 
ومّت اختبارها، وجيري تقدميها هلؤالء املشّغلني. 

يف  اإللكتروين  الربيد  الرباجمية  هذه  وتستخدم 
املحطات  بتشغيل  القائمني  بني  االت��ص��االت 
استخدام  عن  وتغين  املؤقتة،  الفنية  واألم��ان��ة 
االفتراضية  اخلصوصية  والشبكات  ال��رم��وز 

واالتصال املباشر بقواعد بيانات األمانة.

نظام  تركيب  أيضًا  الرئيسية  املنجزات  وم��ن 
للتشغيل يف  املعدات  حالة صالحية  من  التثّبت 
وإدارة  جبمع  النظام  ويقوم  العمليات.  مركز 
املعدات  صالحية  حالة  عن  املعلومات  معاجلة 
نظام  مكّونات  مجيع  من  املستمّدة  للتشغيل 
الرصد الدويل، مبا يف ذلك املحطات ووصالت 
وحواسيب  والربامج  العاملي  االتصاالت  مرفق 
اخلدمة اخلاصة مبركز البيانات الدويل، ومن أي 
مصدر بيانات آخر قد يكون وثيق الصلة بتشغيل 
أداة  تصميم  ومّت  ال��دويل.  الرصد  نظام  وصيانة 
براجمية لرصد بارامترات حالة صالحية املعدات 
للتشغيل وإلصدار تقارير اإلبالغ بسرعة استنادا 

إليها، وجيري اختبار منوذج أويل هلا.

مراكز البيانات الوطنية

اخلربة  لديها  منظمة  هو  الوطين  البيانات  مركز 
التقنية الالزمة يف تكنولوجيات التحقُّق من االمتثال 
للمعاهدة. وقد تشمل وظائفه إرسال بيانات نظام 
وتلقِّي  الدويل  البيانات  مركز  إىل  الدويل  الرصد 

البيانات والنواتج من مركز البيانات الدويل.
غرفة التحكم في مركز العمليات.
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ال��دويل  البيانات  ‘مركز  اة  املسمَّ والرباجمية 
جمموعة  هي   )’NDC in a box‘( علبة’  يف 
البيانات  مركز  ط��وَّره��ا  متكاملة  براجميات 
الدويل لكي تستعملها مراكز البيانات الوطنية، 
بيانات نظام  تلقِّي  القدرة على  حبيث توفِّر هلا 
العام  ويف  وحتليلها.  ومعاجلتها  الدويل  الرصد 
على  للتدريب  ج��ه��ود  ��ص��ت  ُخ��صِّ  ،2009
استعمال هذه الرباجمية وجلعلها أكثر موثوقية.

جمموعه  ما  أنشئ  قد  كان  العام،  انتهاء  ومع 
حيث  امل��وقِّ��ع��ة،  ل��ل��دول  آم��ن��ًا  حسابًا   113
موقِّعة  دول��ة  لكل  واح��د  حساب  ص  ُيخصَّ
الدول  من  مستعماًل   1  134 تطلبه، وحصل 
املوقِّعة على اإلذن الالزم للوصول إىل بيانات 
البيانات  مركز  ونواتج  ال��دويل  الرصد  نظام 

الدويل وكذلك لتلّقي الدعم التقين.

التجربة الدولية اخلاصة 
بالغازات اخلاملة

خاصًا  نظامًا   16 املؤقتة  الفنية  األمانة  نقلت 
تابعًة  حمطًة   15 يف  )مرّكبة  اخلاملة  بالغازات 
متعاِون  وط��ين  وم��رف��ق  ال���دويل  ال��رص��د  لنظام 
واحد( إىل إطار عمليات مركز البيانات الدويل 
الرباجمية  استخدام  بدأ  وقد   .2009 العام  يف 
بارامترات  من رصد  للتمكني  الالزمة  املحّددة 

التثّبت من حالة الصالحية للتشغيل.

غاز  حتليل  براجمية  إض��ايف  حنو  على  وُط���وِّرت 
الزينون اخلاصة باملعاجلة اآللية واليدوية لألطياف 
التشغيل.  طور  تدخل  تكاد  وهي  اإلشعاعية، 
براجمية  استعمال  املحّللني على  تدريب  وجرى 
االستعراض والتنقيح. وقد جنح اختبار جمموعة 

النواتج  بتقدمي  اخلاصة  اجلديدة  اإلجراءات  من 
باستعمال تقنيات تستند إىل خاّصية لغة الترميز 
مراكز  بعض  مع  بالتواصل   )XML( املوّسعة 

البيانات الوطنية.

اإلشعاعية  اخللفية  مستوى  بني  التمييز  ومهّمة 
الناجتة من األنشطة املدنية ذات املنشأ البشري 
للنويدات املشعة املحمولة يف اهلواء، من ناحية، 
واالنبعاثات اإلشعاعية الناشئة من أحداث ذات 
األخرى،  الناحية  من  املعاهدة،  بأحكام  صلة 
هي مهمة ال تزال صعبة يتعني أن يشارك فيها 
واختصاصيو  وإحصائيون  نوويون  فيزيائيون 
أرصاد جوية. وقد عملت األمانة الفنية املؤقتة 
رصد  نظم  م��ن  املجّمعة  البيانات  فهم  على 
الغازات اخلاملة اليت يتزايد عددها باستمرار يف 
بياناهتا،  قاعدة  يف  ال��دويل،  الرصد  نظام  إطار 

حة على الصعيد العاملي، للفرتة 2009-2005 توزع األحداث البالغ عددها 729 149 حدثا الواردة يف نشرة األحداث املنقَّ

308 36 أحداث من نشرة األحداث املنقحة لعام 2009 ملركز البيانات الدويل
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31 مركز البيانات الدويل

التارخيية  البيانات  من  جمموعة  واستحدثت 
ُطوِّرت  كما  الفئات.  تصنيف  طريقة  الختبار 
باملواقع  خ��اص��ة  حم���ّددة  وصفية  ب��ارام��ت��رات 
الستعماهلا يف الربط بني املؤّشرات واألطياف، 
الشاّذة  املشّع  الزينون  ترّكزات  بني  وللتمييز 
عن  ذلك  وج��رى  النمطية.  اخللفية  وتركزاته 
التعاون مع علماء من أكثر من عشرين  طريق 
التجربة  إطار  يف  العامل  أحناء  مؤسسًة يف مجيع 
حلقات  يف  وُنوقش  اخلاملة،  للغازات  الدولية 

عمل واجتماعات علمية

وقد ُأجنز بنجاح مشروع مّوله االحتاد األورويب 
جمال  يف  املؤقتة  الفنية  األم��ان��ة  أنشطة  لدعم 
استكشاف اخللفية البشرية املنشأ لغاز الزينون، 
من خالل القيام حبمالت استكشاف ميدانية يف 
عدة أحناء من العامل. وقد جرت ست محالت، 

على  انطوت  أشهر،  ثالثة  إىل  أسبوعا  دامت 
أخذ عينات بصورة مستمرة وبصورة آنية، يف 
كل من أوروبا وجنويب أفريقيا والشرق األوسط 
وجنويب آسيا، وكان من شأهنا تقدمي معلومات 
املدنية،  الزينون  مصادر  عن  إضافية  متعّمقة 
الغاز.  هذا  انبعاثات  وتأثري  عملها،  وطرائق 
وأّدت النتائج املتوّصل إليها إىل صقل جوهري 
من  جرده  مّت  ما  جمموع  عن  املتكونة  للصورة 
مصادر غاز الزينون املشّع على الصعيد العاملي. 
مستويات  عن  اإلضافية  املعلومات  أّدت  كما 
حتديد  على  القدرات  تعزيز  إىل  النظائر  خلفية 
املشروع  هذا  نتائج  حمّصلة  وتفيد  مصادرها. 
باعتبارها أساسًا للمناقشات حول كيفية تأثري 
يف  اإلشعاعية  الصيدالنية  املستحضرات  مرافق 
مبقتضى  الزينون  غاز  بشأن  املجراة  التحاليل 
هلذا  مبتابعة  القيام  صدد  ويف  املعاهدة.  أحكام 

تكنولوجية  نظم  شراء  حاليًا  جيري  املشروع، 
خمتارة  مواضع  يف  الستعماهلا  جديدة  منقولة 
خالل محالت استكشافية أطول مدًة، من شأهنا 
تباينات الغالف اجلوي بصورة متّثل  أن ترصد 

على حنو أفضل األحوال الواقعية.

اقتفاء أثر النويدات املشعَّة 
عرب الغالف اجلوي

منظمة  بني  املشترك  االستجابة  نظام  واص��ل 
النووية  للتجارب  ال��ش��ام��ل  احل��ظ��ر  م��ع��اه��دة 
يف  عمله  اجل��وي��ة  ل��ألرص��اد  العاملية  واملنظمة 
النظام  املؤقت. وهذا  التشغيل  من  الثانية  سنته 
املنظمة  إىل  طلبات  إرس��ال  من  اللجنة  ميّكن 
يف  للمساعدة  التماسا  اجلوية  لألرصاد  العاملية 
حالة كشف نويدات مشعة مريبة. وتليب هذه 

منطقة  في  الجوي  الغالف  في  كبير  نيزك  انفجار  ُسمع 
مقاطعة  في  باليتي  قرية  كيلومترا حول   17 قطرها  يبلغ 
تشرين   8 في  بإندونيسيا،  سوالويسي  جزيرة  في  بون 
سجلته  أن  سبق  انفجار  أكبر  وكان   .2009 األول/أكتوبر 
فقد  الدولي:  الرصد  لنظام  السمعي  دون  الرصد  شبكة 
كشفت االنفجار 15 محطة من محطات الرصد دون السمعي 
كم.   14  000 إلى  تصل  مسافة  على  الدولي  الرصد  لنظام 
محطات  خريطة  تبيِّن  األسفل  في  العالم  خريطة  صورة 
الرصد دون السمعي )باللون األصفر( التي كشفت النيزك 
 REB ُيشار إلى الموقع الوارد في نشرة األحداث المنقحة(
باللون األحمر(. وتبيِّن الصورة األخرى في األسفل الموقع 
وإهليلج الخطأ المسجل تلقائيا في قائمة األحداث النمطية 
المنقحة  األحــداث  نشرة  وفي  األصفر(  )باللون   SEL3
الغالف  في  النيزك  انفجار  يخص  فيما  األحمر(  )باللون 
الخاصة  البيانات  ُسجلت  وقد  سوالويسي.  فوق  الجوي 
بهذا االنفجار تلقائيا في مركز البيانات الدولي استنادا إلى 
السمعي.  للرصد دون  الواردة من ست محطات  البيانات 
البيانات  إضافة  بعد  الدقة  من  بمزيد  الموقع  تحديد  وتم 

الواردة من تسع محطات أخرى في مرحلة التحليل.

أجري تفجير مخطط له 
على سطح األرض لنحو 
82 طنا من المتفجرات 
ألغراض المعايرة في المنطقة 
العسكرية ساياريم في 
إسرائيل )مشار إليها بنجمة 
حمراء(، في 26 آب/أغسطس 
2009، وكشفته محطتان للرصد 
دون السمعي )IS26 في 
 IS48 فريونغ بألمانيا، و
في كسرى بتونس(، وكشفته 
كذلك مصفوفة الرصد دون 
السمعي المحمولة لألمانة 
 I62IT( الفنية المؤقتة
في إيطاليا(، التي ُشغلت 
خصيصا لكشف هذا االنفجار.
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مركز البيانات الدويل32

إقليمية  جوية  أرص��اد  مراكز  تسعة  الطلبات 
متخصصة أو مراكز أرصاد جوية وطنية تابعة 
وموجودة  اجلوية  لألرصاد  العاملية  للمنظمة 
وذلك  العامل،  أحناء  خمتلفة يف مجيع  أماكن  يف 
بتقدمي العمليات احلسابية اليت أجرهتا إىل اللجنة 
يف غضون زمن استجابة مستهدف ال يتجاوز 

24 ساعًة.

والقصد من هذا النظام تأكيد حسابات اقتفاء 
مجيع  وتستفيد  اللجنة،  هبا  تقوم  ال��يت  األث��ر 
األثر  اقتفاء  نظم  وتقييم  التعليقات  من  املراكز 
احلفاظ  أج��ل  وم��ن  املستخدمة.  واألساليب 
من  عال  مستوى  على  االستجابة  نظام  على 
غري  باختبارات  القيام  على  اتُّفق  االستعداد، 
للنظام كل ثالثة أشهر،  النطاق  معلنة حمدودة 
وعلى القيام سنويا باختبار معلن كامل النطاق.

قدراهتا  تعزيز  املؤقتة  الفنية  األمانة  وواصلت 
على منذجة انتقال االنبعاثات املشّعة يف الغالف 
اجلوي، وحتقيق املوثوقية يف تقدمي النواتج اجليدة 
النوعية بصورة تعّول عليها إىل الدول املوقِّعة. 
أثر  باقتفاء  اخلاصة  احلسابية  العمليات  وُتؤدَّى 
يوميًا  اجل��وي،  الغالف  يف  املشّعة  النويدات 
اليت  اجلوية  األرص��اد  بيانات  من  باالستفادة 
تكاد تكون آنية، املستمّدة من املركز األورويب 
لتنّبؤات الطقس املتوسطة األمد. مّث ُتدمج هذه 
اليت  اخلاصة  الرباجمية  باستعمال  احلسابات، 
طّورهتا األمانة، مع البارامترات املحّددة اخلاصة 
حساسية  بيانات  توفري  أج��ل  من  بالنويدات 
املستقبل بالنسبة للمصدر وجمال الرؤية ومنطقة 

يف  الرصد  عمليات  ألغراض  املحتملة  املصدر 
كل حمطة من حمطات نظام الرصد الدويل.

ق:   أداء نظام التحقُّ
 التجربة النووية الثانية 

اليت أعلنت عنها مجهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية  أعلنت   ،2009 أيار/مايو   25 يف 
جتربتها  أجرت  أهنا  الدميقراطية  الشعبية  كوريا 
النووية الثانية. ومنذ إعالن هذا البلد عن جتربته 
النووية األوىل يف عام 2006، توّسعت شبكة 
نظام الرصد الدويل جدًا، وذلك باعتماد 65 

حمطًة يف غضون ذلك الوقت.

جرى  الذي  احلدث  موضع  تلقائيًا  د  ُحدِّ وقد 
حمطًة   23 بواسطة  وذلك  أيار/مايو،   25 يف 
يف  عنه  ُأبلغ  حسبما  رئيسية،  سيزمي  رص��د 
األحداث  قائمة  )أي  األولية  األح��داث  قائمة 
البيانات  مركز  أصدرها  اليت   )1 رقم  النمطية 
احلدث.  وق��وع  حلظة  من  ساعة  ُبعيد  ال��دويل 
مل��وض��ع احل���دث ك��ان  ال��ت��ق��دي��ر األويل  ل��ك��ن 
ريبة، بشأن اإلحداثيات  ‘إهليلج  ينطوي على 
كيلومترًا   860 مساحتها  تبلغ  منطقة  يف 
حبدث  اخلاص  اإلهليلج  مع  تداخلت  مرّبعًا، 
ثالث  البيانات  مركز  وأن��ت��ج   .2006 ع��ام 
نشرات آلية، صدرت تباعًا بعد ساعة واحدة، 
ساعات،  ست  بعد  مث  ساعات،  أربع  بعد  مث 
الثانية  النشرتان  وتضّمنت  احلدث.  وقوع  من 

بيانات إضافية بفواصل زمنية من 20  والثالثة 
دقيقة. وقد تضّمنت هاتان النشرتان األخريتان 
رصد  حمطة   23 من  رص��د  عمليات  بيانات 
سيزمي  رص��د  حمطة  و16  رئيسية  سيزمي 
إىل  الريبة  إهليلج  تقليل  إىل  أّدت  مساعدة، 
شبكات  ترصد  ومل  مرّبعًا.  كيلومترًا   582
التابعة  املائي  والصويت  السمعي  دون  الرصد 
لنظام الرصد الدويل أي إشارات كان ميكن أن 

ُتقرن هلذا احلدث.
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نويدات، هي  بثالث  الكشف  تتعلق معظم عمليات 
األمر  وكوبالت-60،  وسيزيوم-137  صوديوم-24 
الذي ُيعزى في المقام األول إلى اإلشعاعات الكونية 
أوالجزيئات المعّلقة المتأتية عن حادث تشيرنوبيل 
في عام 1986 أو االختبارات التي سبق أن ُأجريت 

في الغالف الجوي.

التوّزع اإلمجايل لألحداث املتعلقة 
بالنويدات املشعة ذات الصلة باملعاهدة 

يف عام 2009

صوديوم-24

سيزيوم-137

غير ذلك
يود-131

تكنيتيوم-99م

كوبالت-60

احلوادث املتعلقة بالنويدات البشرية املنشأ املرصودة يف كل حمطة يف عام 2009

صوديوم–24
سيزيوم-137
كوبالت-60
تكنيتيوم-99م
يود-131
غير ذلك

رقم حمطة رصد النويدات املشعة
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33 نظام الر�صد الدويل

موقع االختبار الثاني الذي جرى في عام 2009 في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإهليلج الريبة بشأن إحداثيات ذلك الموقع، باالستناد إلى بيانات الرصد 
السيزمي المسجلة في نظام الرصد الدولي. وفي غضون يومين، صدرت في نشرة األحداث المنقحة التقديرات النهائية التي تم الحصول عليها إثر قيام المحللين 

بتنقيح جميع البيانات.

تصاعد أعمدة اإلشعاعات الممكن كشفها المنبعثة في سياق االختبار النووي الذي جرى في 25 أيار/مايو 2009 في جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية، وفقا لمستوى االحتواء الذي توفره التهوية المباشرة المفترضة. وقد ُأخذت هذه اللقطات ألعمدة اإلشعاعات الصادرة عن االختبار 
الثاني عندما كان اإلشعاع عند حد نشاطه األقصى بتركيز يبلغ زينون-133، ولذا أمكن كشفه بسهولة، وذلك في محطة رصد النويدات المشعة 
للغازات الخاملة RN58 )في أوسورييسك باالتحاد الروسي( ومن ثم في محطة رصد النويدات المشعة RN38 )في تاكاساكي، غونما، 
اليابان( ومحطة رصد النويدات المشعة RN22 )غوانغجو، الصين(. وُيعّبر عن حجم أعمدة اإلشعاعات الممكن كشفها )والتي يتعيَّن بالتالي 
أن يكون مستوى نشاطها بتركيز يفوق الحد األدنى للتركيز الممكن كشفه البالغ 0.2 ميليبكريل للمتر المكعب( باأللوان على سلم لوغاريتمي 
يقابل القيم الممكنة لدرجة احتواء االختبار الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية- فكلما زادت نسبة االحتواء كلما صغر حجم عمود 
قوة  وتتمشى  الزينون-133.  غاز  من  تيرابيكريل   40  000 انبعاث  فورا  بسبب  أن  اإلطالق  على  محتوى  غير  اختبار  شأن  ومن  اإلشعاعات. 
المصدر مع إشارات الرصد السيزمي التي ُجمعت في مركز البيانات الدولي فيما يخص االختبار الثاني الذي أجرته جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية. وُيشار إلى محطات رصد الغازات الخاملة التي كانت عاملة وقت االختبار بنقاط زرقاء. أما فيما يخص موقع االختبار النووي 
األول الذي أعلنت عنه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 9 تشرين األول/أكتوبر 2006، فقد كانت هناك محطة رصد غازات خاملة عاملة 

وحيدة هي RN45 )أوالنباتار، منغوليا(؛ وُيشار إليها بنقطة زرقاء محاطة بدائرة صفراء. 

المحطة RN58 في أوسورييسك 
باالتحاد الروسي

30 أيار/مايو 2009
الساعة 12 حسب التوقيت الكوني المنسق 

المحطة RN38، تاكاساكي، 
غونما، اليابان

31 أيار/مايو 2009
الساعة 21 حسب التوقيت الكوني المنسق 

 المحطة RN22، غوانغجو، 
الصين

2 حزيران/يونيه 2009
الساعة صفر حسب التوقيت الكوني المنسق 
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مركز البيانات الدويل34

وبالنظر إىل االهتمام هبذا احلدث، أسرع مركز 
املنّقحة  بإنتاج نشرة األحداث  الدويل  البيانات 
باحلدث  اخلاصة  املوجي  الشكل  بيانات  عن 
النشرة  وتضّمنت  أي��ار/م��اي��و.   25 يف  ال��واق��ع 
بيانات عمليات رصد من 31 حمطة  املذكورة 
رصد سيزمي رئيسية و30 حمطة رصد سيزمي 
وفقًا  أيار/مايو،   27 يف  وص��درت  مساعدة، 
اّتباعه  املتوّخى  النشرات  إنتاج  مواعيد  جلدول 
بعد بدء سريان املعاهدة. وساعدت النشرة على 

تقليص عدم يقني إىل 264 كيلومترًا مرّبعًا.

وبعد أن تصبح نشرة األحداث املنّقحة متاحة، 
إجراءات  بتطبيق  الدويل  البيانات  مركز  يقوم 
استبعاد  أج��ل  م��ن  التجريبية  األح���داث  ف��رز 
أو  طبيعية  ظواهر  مع  "تّتسق  اليت  األح��داث 
ظواهر غري نووية من صنع اإلنسان"، حسبما 
البيانات  مركز  ويتيح  املعاهدة.  يف  حمّدد  هو 
الدويل نتائج فرز األحداث يف النشرة النمطية 
األحداث  تشمل  اليت  املفروزة،  األحداث  عن 
وال��يت  املنّقحة  األح���داث  ن��ش��رة  يف  ال����واردة 
عن  النمطية  النشرة  وكانت  بعُد.  تُ��ف��َرز  مل 
أيار/مايو   25 خيّص  فيما  املفروزة  األح��داث 

الفئة،  ه��ذه  من  حدثًا   43 تتضّمن   2009
من أصل 79 حدثًا واردة يف نشرة األحداث 
املنّقحة. وكان احلدث الذي وقع يف مجهورية 
ال�43  ضمن  من  الدميقراطية  الشعبية  كوريا 
حدثًا الواردة يف النشرة النمطية عن األحداث 
املفروزة. ومن املهم أن يوضع يف االعتبار أن 
الدول  حتتفظ  أن  على  حتديدًا  تنّص  املعاهدة 
أي  منشأ  بشأن  حكم  إصدار  عن  باملسؤولية 

حدث.

ألسباب  جيدًا  عمله  الرصد  نظام  أّدى  وقد 
الرئيسية،  النظام  مكّونات  أّدت  فقد  متنّوعة. 
ومرفق  ال���دويل  ال��رص��د  ن��ظ��ام  شبكة  ومنها 
الدويل،  البيانات  ومركز  العاملي  االتصاالت 
وظائفها  الوطنية،  البيانات  مراكز  وكذلك 
الرئيسيون  املوظفون  وق��ام  م��ْرٍض.  حنو  على 
بتسيري النظم احلاسوبية على حنو سليم، وكانوا 
فضال عن ذلك جاهزين دائمًا ملعاجلة املسائل 

حسب اللزوم.

اجلوي  الغالف  عرب  املشّعة  النويدات  وتنتقل 
األم���واج  ارحت���ال  م��ن  بكثري  أب��ط��أ  حن��و  على 

أن  ميكن  ال  ولذلك،  األرض.  عرب  السيزمية 
ما  املتولَّدة عن حدث  املشّعة  النويدات  ُترصد 
أيام، أو حىت أسابيع، من وقوع  إاّل بعد عّدة 
الغالف  يف  السائدة  للظروف  تبعًا  احل��دث، 
الرصد.  املصدر وحمطات  بني  واملسافة  اجلوي 
وميكن وضع منوذج تنبؤي لالنتقال يف الغالف 
املشّعة،  النويدات  تبّدد  كيفية  ملحاكاة  اجلوي 
متصورة  حالة  سياق  ما يف  عن حدث  الناجتة 
هذه  اسُتخدمت  وق��د  النبعاثها.  مفترضة 
بالوقت  التنبؤ  أجل  من  اإلستشرافية  النمذجة 
رصد  حمطات  فيه  ترصد  أن  يتوخى  ال��ذي 
النويدات املشعة لنظام الرصد الدويل املوجودة 
يف املنطقة النويدات املشّعة ذات الصلة باحلَدث 

الذي وقع يف 25 أيار/مايو.

أدت  احلدث،  أعقبت  اليت  األسابيع  وخالل 
لنظام  التابعة  املشّعة  النويدات  رصد  حمطات 
عملها  املنطقة  يف  امل��وج��ودة  ال��دويل  الرصد 
أقرب حمطات رصد  ووفَّرت  جيد،  على حنو 
وأق��رب  الثالث  امل��وج��ودة  اخلاملة  ال��غ��ازات 
املشّعة  ال��ن��وي��دات  ج��زي��ئ��ات  رص��د  حم��ط��ات 
النوعية.  ج��ي��دة  ب��ي��ان��ات  ال��س��ب��ع  امل��وج��ودة 
وبيانات  اخلاملة  ال��غ��ازات  بيانات  وكانت 
مبا  يوميًا،  ُتنقَّح  املشّعة  النويدات  جزيئات 
يف ذل���ك خ���الل ع��ط��الت هن��اي��ة األس��ب��وع؛ 
دون  من  والتنقيح  املعاجلة  أدوات  وعملت 
بيانات  ُنقِّحت  وقد  الشأن.  خطرية  مشاكل 
أكثر من مخسمائة طيف من أطياف الغازات 
على  احلصول  وك��ان  احل��دث،  بعد  اخلاملة 
خالل  م��ن  املوقِّعة  ل��ل��دول  متاحًا  البيانات 
املوقع الشبكي املأمون اخلاص مبركز البيانات 
حتليل  إمتام  من  ساعًة   24 غضون  يف  الدويل 
األط��ي��اف. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��واف��ر ق��درة 
املتر  يف  ميّليبيكريل   0.2 درجة  تبلغ  كشف 
املكّعب الواحد أو أدىن )حيث يعادل بيكريل 
واحد جزيئًا مشّعًا متفّككًا واحدًا يف الثانية( 
لدى أجهزة كشف الغازات اخلاملة يف مواقع 
جماورة خالل ذلك الوقت، مل يتّم كشف أي 
الذي  باحلدث  ُتقَرن  أن  ميكن  خاملة  غازات 
مل  مماثل،  حنو  وعلى  أيار/مايو.   25 يف  وقع 
تبّين بيانات اجلزيئات أي أثر يتعلق باحلدث.
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النووي  االختبار  موقع  في  المشع  الزينون  من  الممكنة  القصوى  االنبعاثات  كمية  الزرقاء  الخطوط  ُتظهر 
في  كشفه  الممكن  المستوى  من  أدنى  مستوى  في  الديمقراطية، وهي  الشعبية  كوريا  في جمهورية  الثاني 
محطات رصد النويدات المشعة للغازات الخاملة RN58 وRN38 وRN22. ويعبر الخط األحمر عن االنبعاث 
الفوري، بنسبة احتواء قدرها صفر في المائة، لـ 000 40 تيرابيكريل من الزينون–133- وتبيِّن الخطوط الزرقاء 
أن مثل هذا الحدث كان قابال للكشف. وُيعبر الخط األخضر عن الحساسية الدنيا الالزمة لكشف االنبعاثات 
)خط األساس(، التي يتم وفقها تقييم تغطية الرصد العالمي لنظام الرصد الدولي- وعليه، فإن الخطوط 

الزرقاء تدل على أن قدرات الرصد الفعلية في المنطقة تفوق ذلك الحد األدنى الالزم.  
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25 أيار/مايو 31 أيار/مايو 6 حزيران/يونيه  12 حزيران/يونيه 2009
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35 مركز البيانات الدويل

وُتستخَدم معايرُي موضوعية تستند إىل قياسات 
يف  أثره  واقتفاء  الزينون-133  لغاز  متعّددة 
الغالف اجلوي، من أجل تعيني عتبات الكشف 
املقابلة لتلك املعايري عرب مساحة منطقة احلدث. 
على  جيدة  كانت  عتبة كشف  ُصودفت  وقد 
وه��ذه  ال��ق��ي��اس.  عمليات  خ��الل  مّتسق  حن��و 
لغاز  انطالق  هنالك  كان  لو  أنه  ضمنًا  تدل 
لتّمت  تترابيكريل،   10 مبقدار  الزينون-133 
شبكة  بواسطة  كشف  عمليات  عّدة  حينذاك 
د هذا االستنتاج  الغازات اخلاملة. ويؤكِّ رصد 
أن احلدث مل ينطِو على انطالق مقدار ضخم 
على حنو فوري )أي أكثر من 0.1 يف املائة من 
تسّرب  هنالك  يكن  ومل  اإلمجالية(،  احلصيلة 

بطيء ضخم.

عمليات  من  بيانات  هنالك  يكن  مل  أنه  ومع 
تكون  أن  ميكن  امل��ش��ّع��ة،  ال��ن��وي��دات  رص��د 
العام 2009  مقترنة باحلدث الذي جرى يف 
فإنه  الدميقراطية،  الشعبية  كوريا  مجهورية  يف 

مستوى  لتقييد  الرصد  بيانات  استخدام  ميكن 
احتواء الغازات اخلاملة. كما إن عدم وجود 
النويدات املشّعة  بيانات رصد إرشادية بشأن 
لنظام  التابعة  اخلاملة  الغازات  يف شبكة رصد 
التفتيش  أمه��ي��ة  أي��ض��ًا  يبّين  ال���دويل  ال��رص��د 
نظام  مكّونات  من  عنصرًا  باعتباره  املوقعي 
قد  اخلاملة  الغازات  بصمات  ألن  التحقُّق، 
بني  تتراوح  فترة  لغاية  لكشفها  قابلة  تكون 
نووية يف  إجراء جتربة  بعد  أشهر  أربعة وستة 
باطن األرض يف حالة وجود منفذ أو تسّرب.

 نظم اإلنذار املبّكر 
بالتسونامي

يف تشرين الثاين/نوفمرب 2006، أقّرت اللجنة 
الرصد  نظام  بيانات  تقدمي  مبواصلة  توصية 
املعنية  املنظمات  إىل  احلقيقي  الزمن  الدويل يف 
باإلنذار بأحداث التسونامي. مث دخلت األمانة 
وترتيبات  اتفاقات  يف  ذلك  بعد  املؤقتة  الفنية 

مع عدد من مراكز اإلنذار بالتسونامي املعتمدة 
والعلم  للتربية  املتحدة  األم��م  منظمة  ل��دى 
ألغراض  البيانات  لتقدمي  )اليونسكو(  والثقافة 
العام 2009،  ويف  األح���داث.  هب��ذه  اإلن��ذار 
ُوضعت الصيغة النهائية التفاٍق ُأبرم مع مركز 
لإلنذار بالتسونامي قائم يف تايلند. وقد وصل 
اليت  والترتيبات  االتفاقات  ه��ذه  ع��دد  بذلك 
دخلت فيها األمانة إىل سبعة منها، وهي مع: 
أستراليا وإندونيسيا وتايلند والفلبني والواليات 
املتحدة األمريكية )أالسكا وهاواي( واليابان. 
وكان جيري وضع اتفاقات أو ترتيبات إضافية 
وميامنار.  وماليزيا  النكا  س��ري  من  كل  مع 
وكانت ُترَسل يوميًا بيانات يف الزمن احلقيقي 
تقريبًا  جيغابايت   1.2 بنحو  حجمها  ر  ُيقدَّ
اجلهود،  تيسري هذه  وبغية  اإلنذار.  مراكز  إىل 
وافقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والثالثني، على 
مذّكرة تفاهم ُأبرمت بينها وبني اليونسكو يف 

هذا الصدد.
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الدولية الدراسات العلمية 
للمعاهدة  االمتثال  من  ق  التحقُّ نظام  يعتمد 
العلم  جمال  يف  التقدّم  منجزات  أحدث  على 
اسرتاتيجية  أمهية  لــه  وممــا  والتكنولوجيا، 
للجنة أن تظل مواكِبًة للتطوّرات العلمية، وأن 
تسعى إىل اجتذاب العلماء املؤهّلني للعمل من 
الدولية،  العلمية  الدراسات  ومشروع  أجلها. 
طويل  جهد  هو   ،2008 عــام  يف  بُوشر  الــذي 
من  بأمجعها  األمانة  نطاق  على  يُبَذل  األجل 
مع  والتعاون  الصالت  تطوير  مواصلة  أجــل 
اجملتمع العلمي؛ كما أنه متابعة لندوة "جماالت 
آب/ الفرتة  يف  عُقدت  اليت  العلم"  مع  التآزر 

أغسطس - أيلول/سبتمرب 2006. 

يف  الدولية  العلمية  الدراسات  مؤمتر  عُقد  وقد 
فيينا  يف  اهلوفبورغ  قصر  يف  املــؤمتــرات  مركز 
شــارك يف  وقد  حزيران/يونيه.   12 إىل   10 من 
والصحافيني  الدبلوماسيني  جانب  إىل  االجتماع 

بلد.  مائة  زهــاء  مــن  عــامل  مــن مخسمائة  أكثر 
مناظرات  إطــار  يف  مناقشات  مثاني  وختلّلته 
شارك فيها زهاء ستني مسامهاً، وكذلك عروض 
وأسهم  مــدعــوون.  مشاركون  قدّمها  إيضاحية 
اجملتمع العاملي بأكثر من مائيت ملصق إيضاحي 
لُــّخــصــت مــــداوالت االجــتــمــاع يف  علمي. وقـــد 
على  وأُتيح  العامل،  أحناء  ع يف مجيع  وُزِّ منشوٍر، 
املوقع الشبكي العمومي اخلاص مبنظمة معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية، وعنوان املنشور: 
ق من االمتثال ملعاهدة  العلم لصاحل األمن: التحقُّ
 Science for( احلظر الشامل للتجارب النووية
 Security: Verifying the Comprehensive

.)Nuclear-Test-Ban Treaty

اإليضاحية  امللصقات  عــرض  جلسة  واشتملت 
أثناء املؤمتر على مثانية مواضيع حمورية، وهي: 
الثالث )يف جماالت  املوجي  الشكل  تكنولوجيات 
الرصد السيزمي والرصد الصوتي املائي والرصد 

املشعّة، ومنذجة  النويدات  السمعي( ورصد  دون 
االنتقال يف الغالف اجلوي، وأداء النظم، والتفتيش 
املوقعي، والتنقيب عن البيانات. وكانت العروض 
اإليضاحية عموماً من نوعية علمية رفيعة، وأدّت 
خبصوص  مفيدة  استنتاجات  استخالص  إىل 
ق اإلمجالية يف نظام الرصد الدويل،  قدرات التحقُّ
االجتــاهــات  بشأن  توصيات  وضــع  إىل  وكــذلــك 

اجلديدة اليت ميكن اّتباعها على حنو جمدٍ.

الدولية،  العلمية  الــدراســات  الجتماع  ومتابعًة 
مت يف تشرين الثاني/نوفمرب يف فيينا حلقة  نُظِّ
بيانات أجهزة استشعار متعدّدة.  عمل عن دمج 
ومشل اجتماع الدراسات العلمية الدولية عروضاً 
إيضاحيًة عن تطبيقات دمج البيانات اليت يقوم 
هبا علماء األمانة وخرباؤها من أوساط األحباث 
العاملية. وقد انصبّ الرتكيز على النتائج اجلديدة 
بشأن  الناشطة  األحبــاث  مشاريع  من  املستمدّة 

التنقيب عن البيانات.

جوقة األطفال خالل المراسم االفتتاحية. 

في  )فرنسا(  كاريستان  وإيف  )إسرائيل(  فرانك  غيديون  اليمين:  إلى  اليسار  من 
الشامل  الحظر  معاهدة  بموجب  التحقق  نظام  وقدرة  جاهزية  بشأن  المناظرة 

للتجارب النووية. 

أوال دالمان )السويد(، رئيس مؤتمر الدراسات العلمية الدولية.

ديميتريوس بيّريكوس )عضو في لجنة األمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
سابقا(، يتكلم عن التفتيش الموقعي. 
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37 نظام الر�صد الدويل

مناظرون في المناقشة بشأن االنفجارات النووية في الغالف الجوي.

أندرياس ستول )النرويج(، يتكلم عن نمذجة االنتقال في الغالف الجوي. 

هوغو إيبيس )إكوادور(، يتكلم عن بناء القدرات.

العلوم  عن  يتكلم  السيزمية(،  للعلوم  الدولي  )المركز  ستورشاك  أ.  ديمتري 
السيزمية. 

أليكسيس لو بيشون )فرنسا(، يتكلم عن تكنولوجيا الرصد دون السمعي.

رايموند جينلوز )الواليات المتحدة األمريكية(، يتكلم عن تسخير العلوم ألغراض 
األمن.

من اليسار إلى اليمين: ميكاييل سبينديليغر )وزير الشؤون األوروبية والدولية 
معاهدة  لمنظمة  التحضيرية  للجنة  التنفيذي  )األمين  توت  وتيبور  النمسا(،  في 
التنفيذي الفخري(  النووية، وولفغانغ هوفمان )األمين  الحظر الشامل للتجارب 

وأوال دالمان )رئيس مؤتمر الدراسات العلمية الدولية(. 
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لعمليات التفتيش املوقعياإلعداد
ق من االمتثال للمعاهدة برصد العامل حبثاً عن األدلَّة على حدوث تفجري نووي. فإذا وقع حدث من هذا  يقوم نظام التحقُّ
النوع فإن دواعي القلق بشأن احتمال عدم االمتثال للمعاهدة ميكن أن تعاجل من خالل عملية تشاور واستيضاح. وميكن 
ق مبوجب املعاهدة، ولكن ال ميكن اللجوء إليه  أيضاً أن تطلب الدول إجراء تفتيش موقعي، وهو التدبري النهائي يف التحقُّ

إالَّ بعد بدء نفاذ املعاهدة. 
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للتفجريات النووية
وضع حدّ

والغرض من التفتيش املوقعي هو توضيح ما إذا كان تفجري نووي ما قد أُجري إخالالً باملعاهدة، وكذلك مجع الوقائع اليت 
قد تساعد على حتديد هوية اجلهة املخلَّة احملتملة.
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الإعداد لعمليات التفتي�ش املوقعي4040

أبرز األنشطة يف عام 2009 
استعراض ومتابعة التمرين امليداني املتكامل ووضع خطة العمل بشأن التفتيش املوقعي  ■

إجراء التمرين املوجّه يف فنلندا واالختبار امليداني اخلاص بالغازات اخلاملة يف سلوفاكيا  ■
التمرين املكتيب والدورات التمهيدية بشأن التفتيش املوقعي يف النمسا  ■

المتحاورون في حلقة العمل-16 بشأن التفتيش الموقعي في برون آم غيبيرغ بالنمسا في أيار/مايو 2009 
)من اليسار إلى اليمين(: السيد جيري سويني، المقرر )مركز لورنس ليفيرمور الوطني في الواليات المتحدة 
لمنظمة معاهدة  التحضيرية  اللجنة  الموقعي في  التفتيش  األمريكية(، والسيد بوريس كفوك، مدير شعبة 
الحظر الشامل للتجارب النووية، والسيد فيتالي شوكين، الرئيس المشارك لشعبة التفتيش الموقعي ورئيس 
مهام معني بالتفتيش الموقعي في الفريق العامل باء )المركز النووي االتحادي الروسي، االتحاد الروسي(. 

لعمليات التفتيش املوقعياإلعداد

التمرين  متابعة 
امليداني املتكامل 

قامت  املتكامل،  امليداين  التمرين  اختتام  لدى 
شامل  استعراض  بعملية  املؤقتة  الفنية  األمانة 
ومتابعة للتمرين بإشراك مجيع املعنيني من أجل 
ينبغي تعّلمها منه. ونتيجًة  حتديد الدروس اليت 
لالستعراض الشامل ملختلف مراحل التمرين يف 
الفترة من تشرين األول/أكتوبر 2008 وحىت 
املوظفون  مجع   ،2009 الثاين/يناير  كانون 
املعنيون يف األمانة بيانات قرابة تسعمائة عملية 
توصيات  وضع  إىل  أّدى  مما  وحّللوها،  رصد 

لكي ُتنفَّذ الحقًا يف هذا اخلصوص.

املسألة  هلذه  خمّصصة  عمل  حلقة  مت  ُنظِّ وقد 
)حلقة عمل حول التفتيش املوقعي- رقم 16: 
الدروس املستفادة من التمرين امليداين املتكامل 
يف  أيار/مايو 2009   7 إىل   3 من  ومتابعته(، 
برون َأم غبريغ، النمسا، التقى فيها 60 خبريًا 
من 16 دولًة موقِّعة، وممّثلون من بعثات دائمة 
وتضّمن  املؤقتة.  الفنية  األم��ان��ة  من  وأع��ض��اء 
عّدة  بشأن  اقتراحات  العمل  حلقة  عن  التقرير 
خالل  األولوية  إليها  ُتسَند  أن  ينبغي  جم��االت 
املوقعي،  التفتيش  نظام  بناء  من  التالية  املرحلة 
والتقنيات  املشّعة  النويدات  مثاًل كشف  ومنها 
والعمليات  اللوجستيات  نشر  ومرافق  الداعمة 
االستراتيجية  األمهية  إىل  وبالنظر  امليدان.  يف 
اليت اّتسم هبا التمرين امليداين املتكامل من أجل 

التفتيش  يف  اجلاهزية  بلوغ  حنو  ُقدمًا  املضّي 
العامل  للفريق  استثنائية  دورة  ُعقدت  املوقعي، 
باء يف أيار/مايو 2009 من أجل تقدير وتقييم 

حمّصلة نتائج التمرين.

خطة العمل 
عملية  بعد  م��ا  يف  ب��ه  اضُطلع  ال��ذي  العمل 
املتكامل  امليداين  التمرين  ومتابعة  استعراض 
بلغ ذروته يف هناية املطاف بإعداد خطة عمل 

ُعرضت  وقد  املوقعي.  التفتيش  بشأن  شاملة 
هذه اخلطة على الفريق العامل باء أثناء دورته 
 .2009 آب/أغسطس  يف  والثالثني  الثالثة 
أو  ُتختَبر  مل  مبسائل  أيضًا  العمل  خطة  وُتعىن 
املتكامل،  امليداين  التمرين  إج��راء  أثناء  ُتقيِّم 
اجلاهزية  حنو  لالنتقال  أساسية  ُتعترب  ولكنها 

العملياتية وتتطّلب تطوير العمل بشأهنا.

‘خريطة  يبّين  وصفًا  العمل  خطة  وتتضّمن 
املوقعي  بالتفتيش  اخلاصة  املقترحة  الطريق‘ 
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المشاركون في اجتماع الخبراء بشأن األمان من اإلشعاع في بوينس آيريس، تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

الموّجه  التمرين  النسبي خالل  الجاذبية  قياس حقل 
في فنلندا، تموز/يوليه - آب/أغسطس 2009.

من أجل مواصلة تطوير نظام التفتيش املوقعي 
مخسة  تتضّمن  كما   ،2013 ال��ع��ام  لغاية 
السياسات  ختطيط  وه��ي:  رئيسية،  مشاريع 
واللوجستيات،  العمليات  ودعم  والعمليات، 
والتقنيات واملعدات، والتدريب، واإلجراءات 
مرحلي،  هنج  اّتباع  اخلطة  وتتوّخى  والوثائق. 
وترّكز على تطوير تقنيات التفتيش وإجراءاته 
اليت هلا تأثري شديد يف القيام بالتفتيش املوقعي. 
اجلهود على  تترّكز  إىل ذلك، سوف  وإضافًة 
امليداين  التمرين  أثناء  تقييمها  مّت  اليت  اجلوانب 
من  ق��در  أك��رب  تتطّلب  باعتبارها  املتكامل 
من  عدد  بشأن  العمل  اسُتهّل  وقد  التحسني. 

األنشطة يف هذا الصدد.

ختطيط السياسات 
والعمليات 

تطوير  مواصلة  بشأن  املفاهيمي  العمل  ُبوشر 
هبا  يتعلق  وما  امليدانية  املعلومات  إدارة  نظام 
من إدارة تدّفق البيانات. وعالوة على ذلك، 
بالدروس  األخذ  املؤقتة  الفنية  األمانة  باشرت 
امل��ي��داين  التمرين  م��ن  املستخَلصة  ال��ع��دي��دة 
للتمارين،  بالتخطيط  يتعلق  فيما  املتكامل 
التوجيهية  من أجل وضع جمموعة من املبادئ 
بشأن إدارة التمرين. ومن شأن ذلك أن ييّسر 
وإجرائها  امليدانية  للتمارين  التحضري  أنشطة 

املستقبل. يف  ومتابعتها 

بتحسني  تتعلق  ُبوشرت  اليت  األخرى  واملهمة 
ِبنية تكوين فريق التفتيش، وصقل الدور الذي 
وفقًا  وظيفية  مهمة  ك��ل  إىل  إس��ن��اده  ميكن 
هبا.  للقيام  دافعًا  يكون  ال��ذي  احل��َدث  لنوع 
ونطاق هذا املشروع الفرعي وثيق الصلة جدًا 
بالتدابري املنطقية للتفتيش اليت ينبغي للفريق أن 
يطّبقها، تبعًا للحَدث نفسه، ومن مّث فإنه وثيق 
ويف  أولية.  تفتيش  خطة  بتحديد  أيضا  الصلة 
الوقت نفسه، فهو وثيق الصلة كذلك باستبانة 
يف  نووي  بتفجري  املقترنة  الرئيسية  البصمات 
باطن األرض، وبتقييم التكنولوجيات املختلفة 
كشف  يف  باستخدامها  املعاهدة  تسمح  اليت 

هذه البصمات.

دعم العمليات 
واللوجستيات 

ومتابعة  استعراض  عملية  نتائج  إىل  استنادًا 
املهام  إحدى  املتكامل، كانت  امليداين  التمرين 
الرئيسية إجراء دراسة ملتطّلبات دعم العمليات 
ُوضع  لذلك،  وتبعًا  الالزمة.  واللوجستيات 
مفهوم نظري يوِجز البنية املعمارية للنظم الرفيعة 
املستوى الالزمة لنظام متكامل لدعم التفتيش. 
قادرًا  يكون  النظام حبيث  ُيصمَّم هذا  وسوف 
بالتفتيش  اخل��اص  التحقُّق  نظام  تزويد  على 
املوقعي بكل ما هو مناسب من عناصر العاملني 
واملعدات واللوازم، يف الوقت املناسب واملكان 

املناسب وبالكميات املناسبة أيضًا.

ومتابعة  استعراض  عملية  نتائج  إىل  واستجابًة 
إج��راءات  جم��ال  يف  املتكامل  امليداين  التمرين 
اإلشعاعات،  من  والوقاية  والسالمة  الصحة 
خلرباء  اجتماعًا  املؤقتة  الفنية  األمانة  عقدت 
بشأن األمان اإلشعاعي، يف الفترة من 23 إىل 
آي��رس.  بوينس  يف  الثاين/نوفمرب  تشرين   27
دول��ةً   14 من  خبريًا   35 االجتماَع  وحضر 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وم��ن  موقِّعة، 
واألمانة نفسها. وكان اهلدف العام لالجتماع 
والسالمة  بالصحة  اخل��اص��ة  املنهجية  حتسني 
اإلشعاعات  من  بالوقاية  يتعلق  وفيما  )عمومًا 
على حّد سواء( واألجزاء ذات الصلة بذلك من 

للمفتشني  املخّصص  التدريب  مقّررات  منهاج 
العاملني يف جمال التفتيش املوقعي.

التقنيات واملعدات 
متوز/  28 بني  الفترة  يف  ه  موجَّ مترين  ُأج��ري 
 يوليه و12 آب/أغسطس يف فنلندا، شارك فيه 
38 خبريًا علميًا من 15 دولًة موقِّعة وكذلك 
موقع  اختري  وق��د  املؤقتة.  الفنية  األم��ان��ة  م��ن 
املعروفة  اجليولوجية  بنيته  أج��ل  من  التمرين 
الصلة  وثيقة  أمهية  ذات  تعّد  وال��يت  ج��ي��دًا، 
حفر  عمليات  أتاحت  وقد  املوقعي.  بالتفتيش 
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1-  اختبار قبول مقياس الجاذبية األرضية النسبية خالل تمرين ميداني في 
هيفز بهنغاريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

2-  عمليات حفر تحضيرا ألخذ عينات من التربة التحتية لرصد الغازات 
الخاملة، خالل اختبار عملياتي ميداني للتفتيش عن الغازات الخاملة 

ُأجري في ستوبافا، سلوفاكيا في تشرين األول/أكتوبر 2009.
3-  تشغيل وحدة أخذ العينات ميدانيا بنظام أريكس )ARIX( في ظروف 
جوية بالغة الصعوبة خالل االختبار العملياتي الميداني للتفتيش عن 
الغازات الخاملة في ستوبافا، سلوفاكيا في تشرين األول/أكتوبر 2009.

4-  مشاركون في تمرين إيضاحي في بادن بالنمسا، تموز/يوليه 2009.
5-  رئيس فريق تفتيش يعطي تعليمات للفريق الفرعي بشأن تقنيات فترة 
المواصلة خالل تمرين إيضاحي، في بادن بالنمسا، تموز/يوليه 2009.
الميدانية  األنشطة  فيما يخص  التحقق  إج��راءات  يناقشون  6-  مشاركون 
المجراة في إطار الدورة التدريبية التمهيدية اإلقليمية السادسة عشرة 
عن التفتيش الموقعي، المخّصصة للمنطقة الجغرافية ألمريكا الشمالية 
النمسا، في أيلول/ الغربية، في بوتشبيرغ َآم شنيبيرغ،  وأوروب��ا 

سبتمبر 2009.
7-  مشاركون يتمرنون على إجراءات إزالة التلوث خالل الدورة التدريبية 
التمهيدية اإلقليمية السادسة عشرة عن التفتيش الموقعي، المخّصصة 
للمنطقة الجغرافية ألمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، في بوتشبيرغ آم 

شنيبيرغ، النمسا، في أيلول/سبتمبر 2009.

-1-2

-3

األنفاق والتفجريات املتحّكم هبا يف املوقع فرصًة 
استثنائيًة الختبار قدرات نظام الرصد السيزمي 
تصميم  وك��ان   .)SAMS( الالحقة  للهّزات 
مها:  أساسيني  نشاطني  يتمحَور حول  التمرين 
املواصلة.  فترة  وتقنيات  املذكور  النظام  تطبيق 
على  بنجاح  التمرين  ذلك، جرى  إىل  وإضافة 
جانبني تشغيليني شاملني، إدارة تدّفق البيانات 

واالتصاالت، ضمن إطار فريق تفتيش.

للتفتيش  ميداين  عمليايت  اختبار  ُأج��ري  وق��د 
بني  الفترة  يف  اخلاملة  ال��غ��ازات  ع��ن  املوقعي 
ستوبافا،  يف  األول/أكتوبر  تشرين  و23   12
سلوفاكيا. وقد شارك فيه 51 خبريًا من خرباء 
الغازات اخلاملة من 17 دولًة موقِّعة ومن األمانة 
اختبار  الرئيسي  اهل��دف  وك��ان  املؤقتة.  الفنية 

معدات التفتيش املوقعي املتاحة لرصد الغازات 
اخلاملة )الزينون واألرغون( يف ظروف ميدانية. 
بني  مقارنة  إج��راء  فكان  الثانوي  اهلدف  وأما 
الغازات  عّينات  أخذ  استراتيجيات  من  نوعني 
يتأّتى عن كل منهما من معّوقات  السائبة وما 
ميدانية. وقد استخدم املشاركون عّدة أنواع من 
معدات أخذ العّينات، ومتّرنوا على أخذ عّينات 

الغازات من عّدة فتحات حمفورة يف األرض.

للتفتيش  األساسية  املعدات  جمموعة  عت  وُوسِّ
املوقعي باحلصول على مقياس للجاذبية األرضية 
أثناء  تسلُّمه  وبعد  املتاحة جتاريًا.  األجهزة  من 
بنجاح  ُأجريت  العام 2009،  الثاين من  الربع 
أثناء مترينني ميدانيني:  للجهاز  قبول  اختبارات 
رسم  أج��ل  م��ن  ه��ن��غ��اري��ا،  هفيز،  يف  واح���د 

بالتفتيش  الصلة  ذات  اجليولوجية  البنية  خرائط 
أثناء  واآلخر  اخلاملة،  الغازات  ورصد  املوقعي 
يشتمل  افتراضي  سيناريو  يف  املوّجه  التمرين 
استبانة  ذات  ضحل  عمق  على  قياسات  على 
الرصد  نظام  استكمال  الدرجة. وهبدف  عالية 
السيزمي للهّزات الالحقة، مّت شراء 20 صفيفًة 

مصّغرًة تامة التجهيز باملعدات.

التدريب
وتقييمه  املتكامل  امليداين  التمرين  إجراُء  مّكن 
الفنية  األمانَة  املستخلصة  الدروس  واستعراض 
حقيقية  متعّمقة  نظرة  اكتساب  من  املؤقتة 
أيضًا  هذا  وساعد  التدريب.  احتياجات  عن 
الثانية للمفتشني  التدريب  على اإلعداد لدورة 
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املوقعي.  التفتيش  عمل  خلطة  وفقًا  البديلني 
وقد ُعوجلت احتياجات التدريب املستبانة من 
يف  هبا  اضُطلع  اليت  األنشطة  من  عدد  خالل 

أثناء العام.

االستشارية  التخطيط  اجتماعات  وُع��ق��دت 
خيّص  فيما  املتقّدمة  التدريب  دورات  بشأن 
يف  املواصلة،  وفترة  البصري  الرصد  تقنيات 
األول/ديسمرب  وكانون  الثاين/نوفمرب  تشرين 
الوثائق  إع���داد  أيضًا  وبُ��وش��ر  ال��ت��وايل.  على 
التدريب  برامج  جمموعات  صيغ  ومشاريع 
النويدات  رص��د  بتقنيات  اخل��اص��ة  املتكاملة 
امل��ش��ّع��ة ون��ظ��ام ال��رص��د ال��س��ي��زم��ي ل��ل��ه��ّزات 
املرحلة  انتقال سلس من  الالحقة. ومّت ضمان 
املستويات  تطبيق  يف  الكفاءة  إىل  التمهيدية 

الصلة  ذات  واملهارات  املعارف  من  املستهدفة 
بالتفتيش املوقعي، وذلك من خالل هذا العمل 
 2009 ال��ع��ام  يف  بُ��وش��ر  ال���ذي  التحضريي 

بإشراك مجيع املعنيني هبذا املجال.

وجرى مترين حماكاة مكتيب يف بادن، النمسا، 
فترة  تقنيات  صقل  أجل  من  متوز/يوليه،  يف 
عن  املسؤول  الفرعي  الفريق  ودور  املواصلة 
الرئيسي.  التفتيش  فريق  ضمن  التقنيات  هذه 
وقد أّدى التمرين إىل استحداث مواد تدريبية 
هذه  على  التدريب  يف  ُقدمًا  للمضّي  مالئمة 

التقنيات يف إطار الدورة التدريبية الثانية.

جديدة  منوذجية  وحدات  واخُتربت  وُأع��ّدت 
التفتيش  تقنيات  جمال  يف  اإللكتروين  للتعّلم 

التفجريات  على  ال��دالّ��ة  والبصمات  املوقعي 
النووية حتت سطح األرض. وُأنتج أيضًا شريط 
املتكامل،  امليداين  التمرين  عن  تعليمي  مصوَّر 
إىل  وإضافة  التدريب.  يف  ُيستخدم  وأصبح 
ذلك، اسُتهّل العمل على إنشاء مكتبة مرجعية 
وسوف  املوقعي.  التفتيش  عن  وعلمية  تقنية 
التخطيط  من  املطاف  هناية  يف  إنشاؤها  ميّكن 
األحباث  إىل  استنادًا  التدريب  قطاعات  لكل 

واملوثوقة. املناسبة 

السابعة  التمهيدية  التدريبية  ال��دورة  وج��رت 
من  الفترة  يف  املوقعي،  التفتيش  عن   عشرة 
19 إىل 22 أيار/ مايو، وحضرها ما جمموعه 
من  الدبلوماسيني  املوظفني  من  شخصًا   31 
بقبول  حظيت  وقد  فيينا.  يف  دائمًة  بعثًة   21
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املوقِّعة  الدول  اهتمام  جتّدد  إىل  وأّدت  إجيايب 
يف دعم أنشطة التفتيش املوقعي. وتبّدى ذلك 
ازدياد االتصاالت واملناقشات بشأن  جبالء يف 
دورة  جرت  كما  للتدريب.  املتاحة  الفرص 
املوقعي  التفتيش  عن  إقليمية  متهيدية  تدريبية 
الشمالية  ألمريكا  اجلغرافية  للمنطقة  خمّصصة 
شنيبريغ،  َأم  بوتشبريغ  يف  الغربية،  وأوروب��ا 
النمسا، من 20 إىل 25 أيلول/سبتمرب، وحضرها 
هذا  وحظي  بلدان.  تسعة  من  مشاركًا   18

النشاط أيضًا بقبول حسن.

اإلجراءات والوثائق
يف  دورت��ي��ه  أثناء  ب��اء،  العامل  الفريق  واص��ل 
األمانة  م��ن  ج��وه��ري  بدعم   ،2009 ال��ع��ام 

دليل  مشروع  وضع  على  عمله  املؤقتة،  الفنية 
اجلولة  وب��اش��ر  امل��وق��ع��ي،  التفتيش  عمليات 
تواصل  وس��وف  العملية.  ه��ذه  م��ن  الثالثة 
األمانة توفري الدعم، على سبيل األولوية، من 

العملية. هذه  أجل 

واستعرضت  املؤقتة  الفنية  األمانة  مجعت  وقد 
عملية  من  اسُتخلصت  درس��ًا  مخسني  زه��اء 
ومتابعته  املتكامل  امليداين  التمرين  استعراض 
ومشروع  املوقعي  التفتيش  بوثائق  يتعلق  فيما 
ووضعت  املوقعي،  التفتيش  عمليات  دليل 
مشاريع ذات الصلة إلدراجها يف خطة العمل. 
رئيس  إىل  ال��دروس  هذه  من  عدد  ُأحيل  وقد 
التفتيش  عمليات  دليل  مشروع  إعداد  مهمة 

املوقعي، التابع للفريق العامل باء.

بشأن  العمل  اس��تُ��ه��ّل  العمل،  خلطة  ووف��ق��ًا 
ُتتَّبع  موّحدة  تشغيل  إجراءات  لوضع  مشروع 
يف هذا الصدد، سوف ُيباَشر يف عام 2010. 
القياسي واالّتساق  التوحيد  وهدفه هو ضمان 
التفتيش  عمليات  دليل  ومشروع  املعاهدة  بني 
جديدة  إج���راءات  وض��ع  وك��ذل��ك  املوقعي، 
اإلجرائية  التوجيهات  جمموعة  الستكمال 

الضرورية ألي عملية تفتيش موقعي.
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 تدريب القائمني 
بتشغيل احملطات

من  واس��ع��ٌة  جمموعٌة   2009 ع��ام  يف  ُوفِّ���رت 
وموظفي  املحطات  ملشّغلي  التدريبية  الربامج 
واستفاد  التقنيني.  الوطنية  البيانات  مراكز 
أكثرها  دورات  مث��اين  من  املحطات  مشّغلو 

حول استخدام املعدات وصيانتها.

تدريب احملّللني
مراجعة البيانات وإعداد نواتج البيانات املراَجعة 
اللجنة. فاملحلِّلون  مها مهمتان أساسيتان لدى 
لكي  البيانات  من  ضخمة  كميات  ميّحصون 
موا بيانًا دقيقًا جبميع األحداث اليت تستويف  يقدِّ
دة. وهذا عمل يتطلَّب جهدًا كبريًا  معايري حمدَّ

ودورة  امل��ه��ارة.  م��ن  عاليًة  درج���ًة  ويستلزم 
هي  ال���دويل  البيانات  مركز  حملِّلي  ت��دري��ب 
اللجنة؛  تقدمها  اليت  التدريبية  الدورات  أطول 
وتتطلَّب  أشهر،  ثالثة  من  أكثر  ت��دوم  فهي 
فيها.  املشاركني  جانب  من  شديدًا  التزامًا 
ُيخَتر  العديدين، مل  الطلبات  مي  مقدِّ بني  ومن 
عام  يف  فيينا  إىل  للمجيء  منهم  عشرة  سوى 
2009 حلضور هذه الدورة التعليمية الصعبة. 
على  عمليًا  تدريبًا  معظمها  يف  الدورة  م  وتقدِّ
مة  مقدِّ تسبقه  التحليلية،  األدوات  استخدام 
نظرية موجزة عند انتهاء هذه الدورة. وبنهاية 
وضع  يف  امل��ت��درِّب��ون  يصبح  الثالثة،  األشهر 
بوظائف  التحاق  بطلب  م  للتقدُّ كثريًا  أقوى 

حملِّلني لدى املنظمة.

حلقات العمل اخلاصة بإنشاء 
مراكز البيانات الوطنية

ُعقدت يف عام 2009 حلقتا عمل بشأن إنشاء 
الوطنية، إحدامها من 25 إىل  البيانات  مراكز 
أيار/مايو، يف سانتو دومينغو، اجلمهورية   27
الدومينيكية، واألخرى من 12 إىل 14 آب/

كاًل  وحضر  سييت.  مكسيكو  يف  أغسطس، 
منهما 20 مشاركًا. وكان الغرض منهما هو 
وتعزيز  اللجنة،  وأعمال  املعاهدة  فهم  حتسني 
الوطنية للدول املوقِّعة يف جمال تنفيذ  القدرات 
واخلربات  التجارب  تبادل  وتشجيع  املعاهدة، 
إن��ش��اء مراكز  امل��وقِّ��ع��ة يف جم��ال  ال���دول  ب��ني 
وترويج  وإدارهتا،  وتشغيلها  الوطنية  البيانات 
املدنية  األغ���راض  يف  التحقُّق  بيانات  تطبيق 

عة دورات تدريبية وحلقات عمل يف التكنولوجيات  ر اللجنة التحضريية للمنظمة للدول املوقِّ توفِّ
املقرتنة بنظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل والتفتيش املوقعي، وبذلك تقدِّم املساعدة 

يف تعزيز القدرات العلمية الوطنية يف اجملاالت ذات الصلة هبذه التكنولوجيات. ويف بعض 
ر املعدات إىل مراكز البيانات الوطنية من أجل زيادة قدرهتا على املشاركة بنشاط  احلاالت، تُوفَّ

ق من خالل الوصول إىل بيانات نظام الرصد الدويل ونواتج مركز البيانات الدويل  يف نظام التحقُّ
عة يف مجيع أحناء  وحتليلها. ويؤدِّي بناء هذه القدرات إىل تعزيز القدرات التقنية لدى الدول املوقِّ

العامل، وكذلك قدرات اللجنة. ومع اتِّساع نطاق التكنولوجيات وحتسُّنها، تتَّسع أيضاً وتتحسن 
معارف العاملني املعيَّنني وخرباهتم. وتُعقد الدورات التدريبية يف مقرّ اللجنة، وكذلك يف العديد 

من األماكن اخلارجية، وكثرياً ما يكون ذلك مبساعدة من الدول املستضيفة.

أبرز األنشطة يف عام 2009 
حلقتا عمل بشأن إنشاء مراكز البيانات الوطنية يف اجلمهورية الدومينيكية واملكسيك  ■
■  دورات متقدّمة بشأن بناء قدرات مراكز البيانات الوطنية يف مجهورية تنـزانيا املتحدة 

وشيلي واملغرب
حلقات عمل حول الرصد دون السمعي ورصد الغازات اخلاملة واملختربات  ■

بنــاء
القـــدرات
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عروضًا  العمل  حلقات  وتضّمنت  والعلمية. 
على  ش���ّددت  اللجنة  م��ن  م��ق��ّدم��ًة  إيضاحيًة 
املعلومات الالزمة لبناء مراكز البيانات الوطنية 
ممّثلي  من  إيضاحيًة  وع��روض��ًا  واستدامتها، 
مراكز بيانات وطنية يف مجيع مراحل إنشائها.

تدريب موظفي مراكز البيانات 
الوطنية التقنيني

بإنشاء مراكز  تنظيم حلقة عمل خاصة  عقب 
التقنيون  املوظفون  يُ��درَّب  الوطنية،  البيانات 
فترة  خالل  الوطنية  البيانات  ملراكز  التابعون 
نظام  بيانات  إىل  الوصول  أسبوعني على سبل 
الدويل،  البيانات  الدويل ونواتج مركز  الرصد 
احلاسوبية  الرباجمية  وتركيب  تن�زيل  وعلى 
علبة  يف  الوطنية،  البيانات  ‘مراكز  املسّماة 
حتليل  على  وك��ذل��ك   ،)NDC in a box(
وقد  املتوافرة.  األدوات  باستخدام  البيانات 
من  تقنيًا  موظفًا   60 جمموعه  ما  تدريب  مّت 
 2009 ال��ع��ام  خ��الل  امل��راك��ز  ه��ذه  موظفي 
يف  جرت  النحو،  هذا  من  دورات  ثالث  يف 

مجهورية تن�زانيا املتحدة وشيلي واملغرب.

معدات بناء قدرات مراكز 
البيانات الوطنية

املؤقتة  الفنية  األمانة  استراتيجية  إط��ار  يف  مت 
جمموعات  ع��ّدة  ش��راء  ال��ق��درات  بناء  بشأن 
تقنية  حتتية  بنية  إلنشاء  الالزمة  املعدات  من 
الوطنية.  البيانات  مراكز  لدى  بالغرض  وافية 
ومنها  متعّددة،  أجهزة  املعدات  هذه  وتشمل 
حاسوبية،  عمل  وحمطة  خ���ادوم،  ح��اس��وب 
ال  الكهربائية  بالقدرة  مستمر  إمداد  ومصدر 
طابعة  ووحدة  احتياطي،  دعم  ونظام  ينقطع، 
بيانات  مراكز  ستة  إىل  وُسلِّمت  حاسوبية، 
إضافية  تسليم  عمليات  عّدة  وهنالك  وطنية، 
املوفَّرة  امل��ع��دات،  وه��ذه  إمتامها.  انتظار  يف 
الدول  إىل  املقّدمة  التقنية  املساعدة  سياق  يف 
املوقِّعة من أجل إنشاء مراكز البيانات الوطنية 
حتسني  على  تساعد  تعزيزها،  أو  هبا  اخلاصة 
قدرة مركز البيانات الوطين على املشاركة يف 
املدنية  التطبيقات  تطوير  وعلى  التحقُّق،  نظام 

والعلمية وفقًا لالحتياجات املستبانة.

مشاركون في حلقة العمل الدولية العاشرة حول التجربة الدولية الخاصة بالغازات الخاملة، في ديجيون، 
جمهورية كوريا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

الوطني، سانتياغو،  البيانات  التقنيين في مركز  الموظفين  مشاركون في حلقة عمل بشأن تنمية قدرات 
شيلي، تشرين الثاني/نوفمبر 2009. 

تركيب جهاز في مركز البيانات الوطني في الجمهورية الدومينيكية، أيار/مايو 2009.
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حلقات العمل اخلاصة 
بالرصد دون السمعي ورصد 
الغازات اخلاملة واملختربات

برازيليا
الثاين/ تشرين   6 إىل   2 من  الفترة  يف  جرت 

ن��وف��م��رب يف ب��رازي��ل��ي��ا ح��ل��ق��ة ال��ع��م��ل ح��ول 
نّظمها  اليت  السمعي  دون  الرصد  تكنولوجيا 
التابع  السيزمولوجي  املرصد   2009 العام  يف 
واملؤسسة  اللجنة  من  بدعم  برازيليا،  جلامعة 
فيها  م  وُق��دِّ املحلية.  األحب��اث  لدعم  االحتادية 
لشبكة  احل��ايل  ال��وض��ع  ع��ن  إيضاحي  ع��رض 
لنظام  التابعة  السمعي  دون  الرصد  حمطات 
مركز  يف  البيانات  ومعاجلة  ال��دويل،  الرصد 
الرئيسية  املواضيع  ومشلت  ال��دويل.  البيانات 
معاجلة  العمل  حلقة  تناولتها  ال��يت  األخ��رى 
خوارزميات  ذلك  يف  مبا  والنمذجة،  البيانات 
فئات  وتصنيف  الكشف  )ل��وغ��اري��ت��م��ات( 
وكذلك  االنتشار،  حماكاة  وأمن��اط  امل��ص��ادر 
يف  االنتشار  لكيفية  املوجودة  النماذج  حتسني 
املعايرة  وتقنيات  واألجهزة  اجل��وي،  الغالف 

اخلاصة هبا.

دجييون
األم��ان  ال��ك��وري ألحب���اث  املعهد  اس��ت��ض��اف 
حول  العاشرة  الدولية  العمل  حلقة  النووي 
التجربة اخلاصة بالغازات اخلاملة، يف دجييون، 
مجهورية كوريا، من 9 إىل 13 تشرين الثاين/

ورّك��زت  اللجنة.  من  م  مقدَّ بدعم  نوفمرب، 
بقياسات  تتعلق  مواضيع  على  العمل  حلقة 
يتجّزأ  ال  جزءًا  ذلك  باعتبار  اخلاملة  الغازات 
يف  التطّورات  سيما:  وال  التحقُّق،  نظام  من 
العلوم والتكنولوجيا؛ وتقنيات حتليل البيانات؛ 
وأداؤها  اخلاملة  الغازات  رصد  نظم  عمليات 
واعتماد  هبا؛  الصلة  ذات  اجلديدة  والتطورات 
ال���دويل؛  ال��رص��د  بنظام  اخل��اص��ة  الشبكات 
التفتيش  جم��ال  يف  والتطبيقات  واملقتضيات 
املختربات  يف  النوعية  وضمان/مراقبة  املوقعي؛ 
وم��ع��اي��رهت��ا؛ ومن��ذج��ة االن��ت��ق��ال يف ال��غ��الف 
وتصنيف  ال��زي��ن��ون؛  غ���از  وط��ي��ف  اجل����وي؛ 

بقيام  العمل  حلقة  وأوصت  األحداث.  فئات 
الالزمة  امل��وارد  بدراسة  املؤقتة  الفنية  األمانة 
إليصال نظم رصد الغازات اخلاملة إىل مرحلة 
العامل  الفريق  طلبه  حسبما  املؤقت،  التشغيل 
بشأن  املناقشة  مبواصلة  كذلك  وأوصت  باء. 
ضمن  املوقعي  بالتفتيش  الصلة  ذات  املسائل 
إطار التجربة الدولية اخلاصة بالغازات اخلاملة.

سياتل
مشال  منطقة  يف  ال��وط��ين  املخترب  اس��ت��ض��اف 
واشنطن،  ريتشالند،  يف  اهلادئ  املحيط  غريب 
يستضيف  الذي  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
إطار  معتمدًا يف  املشّعة  للنويدات  أيضًا خمتربًا 
الرمسية  غري  العمل  حلقة   ،)RL16( املعاهدة 
املشّعة،  النويدات  لعام 2009 حول خمتربات 
بتعاون  األول/ديسمرب،  كانون   9 إىل   7 من 
تقين مع اللجنة. وتناولت حلقة العمل مسائل 
ذات صلة بتمارين اختبار الكفاءة اليت نّظمتها 
األمانة، وخصوصًا معايري تقييم نتائج وعواقب 
أيضًا  فيها  وُقدِّمت  املعايري.  استيفاء هذه  عدم 
املختربات  تشغيل  بشأن  إيضاحية  ع��روض 
عمل  نوعية  ضمان/مراقبة  برنامج  ونتائج 
املستوى  لعّينات  املختربات  وحتاليل  الشبكة، 
بشرية  متعّددة  نويدات  على  حتتوي  )اليت   5
باملعاهدة(،  صلة  ذات  فهي  ول��ذل��ك  املنشأ 
نظام  عّينات  حتليل  يف  املستخَدمة  والتقنيات 
عّدة  العمل  حلقة  وق��ّدم��ت  ال���دويل.  الرصد 
جديد  خم��ط��ط  اس��ت��ح��داث  منها  ت��وص��ي��ات، 
اختبار  عمليات  أجل  من  الدرجات  لتحديد 
االختبارات  مبعايري  االحتفاظ  مع  الكفاءة، 
إطار  يف  النتائج  لتقييم  املستخَدمة  الرئيسية 

عمليات سابقة.

التعّلم اإللكرتوني
كان معظم أنشطة التدريب التقليدية اليت تضطلع 
هبا اللجنة يندرج ضمن النوع النمطي للتدريب 
امليدانية. وبغية  الدرس والتمارين  قاعات  داخل 
تعزيز فرص التعّلم املتاحة ملوظفي الدول املوقِّعة 
التعّلم  أسلوب  ُأدخل  اللجنة،  ملوظفي  وكذلك 
قاعات  داخل  التدريب  الستكمال  اإللكتروين 

الدرس، ولتوسيع مدى وصول برامج التدريب 
يف  التقنيني  واملوظفني  املحطات،  مشغِّلي  إىل 
املحتملني  واملفتشني  الوطنية،  البيانات  مراكز 
ُتستخدم  أن  املوقعي. وميكن  التفتيش  ميدان  يف 
أيضًا املنّصة احلاسوبية اخلاصة بالتعّلم اإللكتروين 
املواد  وتقدمي  اللجنة،  تدريب موظفي  أجل  من 

التعليمية للدول املوقِّعة.

مشروع  م��ن  امل��ن��ش��ودة  الرئيسية  واأله����داف 
التعّلم اإللكتروين هي كما يلي: )أ( زيادة عدد 
هبا  تضطلع  اليت  التدريب  أنشطة  يف  املشاركني 
اللجنة؛ )ب( إعداد األفراد قبل مشاركتهم يف 
ويف  ال��درس  قاعات  داخل  التقليدي  التدريب 
الوقت  من  التقليل  )ج(  امليدانية؛  التمارين 
لصاحل  الغرف  داخ��ل  للمحاضرات  املخّصص 
األنشطة امليدانية أو التمارين العملية؛ )د( توفري 
وتريهتم  حبسب  يتعّلموا  لكي  ل��أف��راد  وسيلة 
قاعدة  توسيع  )ه�(  مناسبًا؛  كان  وحيثما  هم 
مما  اللجنة،  لدى  للوظائف  املحتملني  املرّشحني 

يساعد على تعيني املختارين منهم.

وقد استفاد نظام التعّلم اإللكتروين يف عام 2009 
من تطوير عّدة منائط للتعّلم اإللكتروين، بدعم 
من االحتاد األورويب. وتشمل النمائط مواضيع 
معاهدة  تاريخ  استعراض  من  تتدّرج  رئيسية 
احلظر الشامل للتجارب النووية وتنفيذها على 
الصعيد الوطين إىل تكنولوجيات التحقُّق، ومجع 
البيانات ومعاجلتها، وتوزيع البيانات والنواتج. 
وقد اسُتخدمت هذه النمائط ألول مرة يف عام 
دورات  من  جوهريًا  جزءًا  باعتبارها   2009
وسوف  حسن.  بقبول  وحظيت  التدريب، 
ُيترجم كثري من النمائط احلالية إىل لغات األمم 
استحداث  املقّرر  ومن  الست،  الرمسية  املتحدة 

منائط إضافية يف عام 2010.
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حتسني
األداء والكفاءة

تسعى األمانة الفنية املؤقتة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، خالل كل 
ق، إىل بلوغ الفعالية والكفاءة ومواصلة حتسينهما من خالل تنفيذ نظامها  مراحل عملية إنشاء نظام التحقُّ
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للتفجريات النووية
وضع حدّ

عة ومراكز البيانات الوطنية، ويهدف إىل  ز هذا النظام على الزبائن، مثل الدول املوقِّ اخلاص بإدارة النوعية. ويركِّ
ق اخلاص باملعاهدة امتثاالً للمقتضيات املبيّنة يف املعاهدة وبروتوكوهلا  الوفاء مبسؤوليات اللجنة يف إنشاء نظام التحقُّ

والوثائق ذات الصلة الصادرة عن اللجنة.
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تطوير نظام إدارة النوعية
وتطبيق  حتديد  هي  النوعية  إدارة  نظام  وظيفة 
عمليات  تقييم  أجل  من  رئيسية  أداء  مؤّشرات 
اإلداري��ة  املراجعة  يسهِّل  مبا  ونواجتها،  األمانة 
الرئيسية  األداء  ومؤّشرات  املستمر.  والتحسني 
م  للتقدُّ الكمِّي  للتقدير  ُتستخدم  أقيسة  ه��ي 
األداء  ول��ب��ي��ان  األه�����داف،  ب��ل��وغ  امل��ح��رز يف 
يف  ُتستخدم  وهي  منظمة.  أليِّ  االستراتيجي 
مسار  وحتديد  املنظمة  حالة  لتقييم  األول  املقام 
العمل الذي ينبغي اتِّباعه. والغاية من نظام إدارة 
حنو  على  الوفاء  هدف  حتقيق  دعم  هي  النوعية 
مستمر ومّتسق مبتطّلبات نظام التحقُّق. ويشمل 
النظام مجيع عمليات األمانة ونواتج عملها اليت 

تسهم يف بلوغ ذلك اهلدف.

ويف العام 2009، رّكز العمل بشأن نظام إدارة 
مؤشرات  واختبار  تعزيز  مواصلة  على  النوعية 
امل��وج��ي،  بالشكل  اخل��اص��ة  الرئيسية  األداء 
عن  اإلب��الغ  ألداة  األويل  النموذج  وكذلك 
مؤّشرات  قياسات  لعرض   )PRTool( األداء 
األداء الرئيسية. وبدأ العمل على إعداد مسرد 
خاص  بالتحقُّق  الصلة  ذات  باملصطلحات 
بنظام إدارة النوعية، وعلى مراجعة اإلجراءات 
النوعية،  بإدارة  يتصل  فيما  األمانة  تّتبعها  اليت 

وأنشطة  األداء  لرصد  كأساس  ُيستخدما  لكي 
االختبار.

مؤّشرات  وتنفيذ  حتديد  يف  تقّدم  ُأح��رز  وق��د 
أداء رئيسية، مثل املؤّشرات ذات الصلة بنوعية 
والغازات  املشّعة  بالنويدات  اخلاصة  النواتج 
ونوعية  اجل��وي؛  الغالف  يف  واالنتقال  اخلاملة 
النواتج اخلاصة بالشكل املوجي، مثل األحداث 
املفقودة واألحداث الزائفة، واألخطاء يف حتديد 
النشرات  بني  املقارنة  إىل  استنادًا  امل��واض��ع، 
والنشرات  الدويل  البيانات  الصادرة عن مركز 
وم��ؤّش��رات  أخ���رى؛  ع��ن شبكات  ال��ص��ادرة 
تقوم  اليت  االستدامة  الصيانة ألغراض  عمليات 
من  املستمّدة  البيانات  إىل  استنادًا  األمانة،  هبا 
ال��دويل  ال��رص��د  بنظام  اخل��اص  اإلب���الغ  نظام 
املشتريات  ون��ظ��ام  األم��ان��ة،  بيانات  وق��اع��دة 
)مثاًل الوقت الالزم إلصالح األعطال والوقت 

الفاصل بني األعطال(.

تقييم أنشطة التفتيش
املوقعي

بالتفتيش  اخلاصة  امليدانية  التمارين  أثناء 
ميدانية  ظ��روف  يف  وُتقيِّم  ُتخترب  املوقعي، 
ات  واملعدَّ القياسية  التشغيل  إجراءات  واقعية 

بأنشطة  الصلة  ذات  الرباجميات  وجمموعات 
التفتيش وتقنياته املبّينة يف الربوتوكول امللحق 
التمارين حتديد  تقييم هذه  ويتيح  باملعاهدة. 
أجل  من  حتسني  إىل  حتتاج  ال��يت  امل��ج��االت 

مواصلة تطوير تقنيات التفتيش.

مشروع  استكمال  وعقب   ،2009 العام  ويف 
التقرير عن تقييم التمرين امليداين املتكامل، الذي 
أخذ يف احلسبان نتائج الدراسات االستقصائية 
واملقابالت اليت ُأجريت مع املشاركني، ُعقدت 
التمرين  تقييم  باإلبالغ عن  حلقة عمل خاصة 
امليداين املتكامل، من 2 إىل 5 آذار/م��ارس يف 
منها  الرئيسي  اهل��دف  وك��ان  النمسا.  ب��ادن، 
املوقعي  التفتيش  نظام  عجلة  دفع  يف  املسامهة 
للعمل، وذلك من خالل تقدمي  حنو االستعداد 
عروض إيضاحية بشأن عناصر التقرير عن تقييم 
مع  مناقشات  وإجراء  املتكامل  امليداين  التمرين 
حلقة  وتناولت  ذاته.  التمرين  أثناء  املشاركني 
االتفاق  جم��االت  ه��ي:  مواضيع  أربعة  العمل 
ال��ع��م��ل-15  ت��ق��ري��ر حلقة  ب��ني  واالخ���ت���الف 
التقييمي  والتقرير  امل��وق��ع��ي  التفتيش  ب��ش��أن 
واملعّوقات  والقيود  املتكامل؛  امليداين  للتمرين 
ال���يت ح��ك��م��ت ال��ت��ح��ض��ري ل��ل��ت��م��ري��ن امل��ي��داين 
مباشرة  عالقة  من  هلذه  ملا  وتنفيذه،  املتكامل 

حتسني
األداء والكفاءة

أبرز األنشطة يف عام 2009 
مواصلة تعزيز نظام إدارة النوعية  ■

إعداد اجلرد األول اخلاص بنظام إدارة النوعية وما يتصل بذلك من إجراءات  ■
حلقة العمل اخلاصة بتقييم مركز البيانات الوطين يف بيجني  ■
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الدروس  إىل  هبا  ُينظر  أن  ينبغي  اليت  بالطريقة 
املوقعي  للتفتيش  التأّهب  ومفاهيم  املستخلصة؛ 
من أجل مساعدة األمانة يف أعماهلا التخطيطية 
األولوية  ذات  املتابعة  وإج��راءات  والتطويرية؛ 
العامل باء. وقد أتاحت حلقة  لأمانة والفريق 
واعُتربت  اآلراء،  يف  ثري  تبادل  إج��راء  العمل 
خطوة مفيدة للمضّي ُقدمًا يف مسار العمل على 

بناء نظام التفتيش املوقعي.

عن  باإلبالغ  اخلاصة  العمل  حلقة  تقرير  م  وُقدِّ
تضّمن  والذي  املتكامل،  امليداين  التمرين  تقييم 
املتكامل وما  امليداين  التمرين  تقييم  التقرير عن 
حلقة  وتوصيات  مناقشات  من  بذلك  يتصل 
العمل، إىل الدورة االستثنائية للفريق العامل باء 
من  تقييمية  خطة  أيضًا  وُأعّدت  أيار/مايو.  يف 
العامل باء يف دورته  الفريق  أجل عرضها على 
الثالثة والثالثني يف آب/أغسطس، مشلت برنامج 
التفتيش املوقعي لفترة السنتني 2010-2009، 
امليداين  التمرين  اس��ت��ع��راض  عملية  وك��ذل��ك 

املتكامل ومتابعته.

وإضافة إىل ذلك، ُأجريت عمليات تقييم بشأن 
الذي  املوقعي  التفتيش  على  املكتيب  التمرين 
جرى يف النمسا يف متوز/يوليه، وبشأن التمرين 
ه الذي جرى يف فنلندا يف الفترة بني متوز/ املوجَّ

االختبار  يوليه وآب/أغسطس، وكذلك بشأن 
امليداين اخلاص بالغازات اخلاملة الذي جرى يف 
سلوفاكيا يف تشرين األول/أكتوبر. وقد ُنفِّذت 
أنشطة التقييم مبشاركة قوية من شعبة التفتيش 
هذه  أثناء  احلقيقي  الزمن  يف  وجرت  املوقعي، 

األحداث اخلاصة بالتفتيش املوقعي.

التعليقات املقدَّمة من مراكز 
البيانات الوطنية

بشأن  العامة  سياستها  يف  األم��ان��ة،  ��ز  ت��ركِّ
النوعية، على زبائن نواجتها وخدماهتا. ومن 
باعتبارها  الوطنية،  البيانات  مراكز  فإن  مث 
األمانة  نواتج  مستعِملي  من  الرئيسية  الفئة 
السنوية  العمل  تلتقي يف حلقات  وخدماهتا، 
الوطنية،  البيانات  مبراكز  اخلاصة  التقييمية 

بغية تقدمي تعليقاهتا إىل األمانة.

وُعقدت يف بيجني، من 18 إىل 23 أيار/مايو 
البيانات  مبراكز  اخلاصة  التقييمية  العمل  حلقة 
للعام 2009، اليت استضافتها حكومة  الوطنية 
وحضرها  معها.  باالشتراك  ونّظمتها  الصني، 
أكثر من 70 مشاركًا ميّثلون 30 دولًة موقِّعة 

ومراكز البيانات الوطنية واألمانة.

حلقة  من  املنشود  الرئيسي  اهل��دف  حتّقق  وقد 
البيانات  مراكز  من  اخلرباء  قّدم  حيث  العمل، 
نظام  أداء  حتسني  زيادة  بغية  تقييمات  الوطنية 
التحقُّق. وعلى وجه اخلصوص، وحسبما طلبه 
الفريق العامل باء، قّدمت حلقة العمل تعليقات 
زي��ادة  أج��ل  من  الوطنية  البيانات  مراكز  من 
إحكام إطار العمل الذي اقترحته األمانة بشأن 

اختبار أداء النظم.

إىل  احلاجة  على  الضوَء  العمل  حلقة  وسّلطت 
زي��ادة رواب��ط التآزر فيما بني اخل��رباء يف مجيع 
باعتبارها  ال��دويل،  الرصد  نظام  تكنولوجيات 
التحقُّق  على  القدرة  لتعزيز  أساسية  ض��رورة 
العمل  حلقة  وأوصت  للمعاهدة.  االمتثال  من 
التمرين اخلاص باستعداد مراكز  بتوسيع نطاق 
يشمل  لكي   2009 عام  يف  الوطنية  البيانات 
ورصد  السيزمي  الرصد  تكنولوجيا  بيانات 

النويدات املشّعة والرصد دون السمعي.

اخل��اص  التمرين  بأمهية  امل��ش��ارك��ون  وس��ّل��م 
وأوص��وا  الوطنية،  البيانات  مراكز  باستعداد 
مبواصلة إسناد درجة عالية من األولوية إلكمال 
املؤقت  وللتشغيل  ال��دويل،  الرصد  نظام  شبكة 
تتحّسن  لكي  املحطات  من  ممكن  عدد  ألكثر 
السيزمي  ال��رص��د  ملحطات  العامة  اجل��اه��زي��ة 

ن يف قدرات  التحسُّ
الكشف السيزمي

سيزمي  رص��د  محطات  وج��ود  ع��دم  إل��ى  بالنظر 
الرصد  نظام  شبكة  في  حديثا  معتمدة  رئيسية 
الدولي خالل عام 2009، فإن خريطة تقديرات القدرة 
إلى شبكة  نهاية عام 2009، نسبة  الكشف في  على 
الرصد  لنظام  الكاملة  الرئيسية  السيزمي  الرصد 
الدولي في الظروف المثلى )استعداد المحطة الكامل 
للعمل وانخفاض الضوضاء الخلفية(، بقيت مماثلة 
لما كانت عليه في عام 2008. وُتبيَّن قدرات الكشف 
الموجات  حجم  في  اختالفات  شكل  على  النسبية 
الباطنية. وُيعتبر أن الحدث قد اكُتشف عندما تجاوز 
إشارته مستوى الضوضاء بعامل مقداره 3 في ثالث 
محطات أو أكثر. وعموما، فإن االختالفات في حجم 
اآلن  تجاوز  ال  العالم  من  أنحاء  عدة  في  الموجات 
0.2. وفيما يخص المناطق القارية، يبدو أن األماكن 
محصورة   0.2 مقدار  االختالفات  فيها  تجاوز  التي 
في المناطق التي ُيخطط إلنشاء أو تركيب محطات 

الرصد السيزمي الرئيسية المتبقية فيها.

الفرق يف احلجم
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أن  أيضًا  وارتأوا  املعتَمدة.  واملساعدة  الرئيسية 
نظام  من  جزءًا  يصبح  أن  ينبغي  التمرين  هذا 

تقييم األداء.

تقدمي  ض��رورة  مسألة  العمل  حلقة  وناقشت 
الدعم ملراكز البيانات الوطنية الناشئة واملتطّورة. 
وهو  الوطنية،  البيانات  مراكز  منتدى  وأثبت 
بّوابة حاسوبية على اإلنترنت، أنه عنصر أساسي 
املراكز.  هذه  بني  باستمرار  املتزايد  التعاون  يف 
وأعربت مراكز البيانات الوطنية واألمانة أيضًا 
الوطين  املعهد  يبذهلا  اليت  للجهود  التقدير  عن 
يف  والربكانية  اجليوفيزيائية  للبحوث  اإليطايل 
كما  وصيانتها.  احلاسوبية  البّوابة  هذه  تطوير 
براجميات  بيئة  الكبري ألمهية  التقدير  ُأعرب عن 
املعدات االفتراضية اليت أسهم هبا املعهد اإليطايل 
مراكز  اس��ت��خ��دام  تيسري  أج��ل  م��ن  امل��ذك��ور 

 ،)Geotool( لأداة  اجلديدة  الوطنية  البيانات 
وهي نظام براجميات عرض بيانات نظام الرصد 
اخلاصة  ال��ق��ي��ود  ع��ن  النظر  ب��ص��رف  ال����دويل، 
باملعدات احلاسوبية والرباجميات احلاسوبية لدى 

هذه املراكز.

 ممارسات التقييم 
واألمم املتحدة

يضّم فريُق األمم املتحدة املعين بالتقييم الوحدات 
املسؤولة عن التقييم يف منظومة األمم املتحدة، مبا 
واملنظمات  والربامج  املتخّصصة  الوكاالت  فيها 
موضوعية  تعزيز  إىل  الفريق  ويهدف  املنتِسبة. 
على  للعيان  وبروزها  وفعاليتها  التقييم  وظيفة 
إىل  الدعوة  وإىل  املتحدة،  األمم  منظومة  نطاق 
ال��ق��رارات  واخت��اذ  للتعلُّم  التقييم  أمهية  إدراك 

لأعضاء  ملتقى  التقييم  فريق  ويوفِّر  واملساءلة. 
آخر  ومناقشة  واملعلومات،  اخل���ربات  لتبادل 
ومواءمة  تبسيط  على  والعمل  التقييم،  مسائل 

ممارسات اإلبالغ.

املتحدة  األمم  لفريق  السنوي  االجتماع  وُعقد 
وتبادل  آذار/م��ارس 2009،  بالتقييم يف  املعين 
ممّثلو األمانة املعلومات عن املمارسات واخلربات 
التقييمية مع نظرائهم من منظمات أخرى تابعة 
إدارة  يف  رئيسي  بدور  وقاموا  املتحدة،  لأمم 
اجللسات. وستواصل األمانة مشاركتها يف فريق 
املعين  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األم��م  منظمة 
مبمارسات تقييم عمليات االستعراض من جانب 
اليت  التقييم  نوعية  مقاييس  تطوير  ويف  األق��ران 

يستخدمها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم.

البيانات الوطنية لعام 2009،  العمل الخاصة بتقييم مراكز  مشاركون في حلقة 
بيجين، أيار/مايو 2009.

مشاركون في حلقة العمل الخاصة باإلبالغ عن تقييم التمرين الميداني المتكامل 
في بادن، النمسا، آذار/مارس 2009.

الوطني  البيانات  مركز  إلى  علمية  زي��ارة  خالل  العمل  حلقة  في  المشاركون 
الصيني، أيار/مايو 2009.

ه على التفتيش  تركيب نظام رصد سيزمي للهزات الالحقة خالل التمرين الموجَّ
الموقعي، فنلندا، تموز/يوليه – آب/أغسطس 2009. 
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االجتماعات يف عام 2009
الثانية  ال���دورة  ُع��ق��دت   ،2009 ال��ع��ام  يف 
و9   8 يومي  يف  التحضريية  للجنة  والثالثني 
شاّنون،  بيتر  السفري  وترأسها  حزيران/يونيه، 
اللجنة،  عّينت  وق��د  ال��دائ��م.  أستراليا  ممّثل 
مايكل  السيد  والثالثني،  الثانية  دورهتا  إّبان 
للفريق  رئيسًا  املتحدة(  )اململكة  ويستون 
من  اعتبارًا  سنوات  ثالث  ملدة  االستشاري 
ُعقدت  كما   .2009 حزيران/يونيه   16
 16 يومي  يف  للجنة  والثالثون  الثالثة  الدورة 
ترأسها  حيث  الثاين/نوفمرب،  تشرين  و17 

الدائم  أستراليا  ممّثل  بوتس،  مايكل  السفري 
اجلديد.

عبد  السفرُي  أل��ف  العامل  ال��ف��ري��َق  وت���رأس 
الفريق  وعقد  )نيجرييا(،  رميداب  بن  القادر 
 15 إىل   14 من  والثالثني  اخلامسة  دورت��ه 
أيار/مايو، ودورته السادسة والثالثني من 5 
الفريَق  وترأس  األول/أكتوبر.  تشرين   6 إىل 
العامل باء السيُد هاين هاك )هولندا(، وعقد 
إىل   9 من  والثالثني  الثانية  دورت��ه  الفريق 
والثالثني  الثالثة  ودورته  شباط/فرباير،   27
أي��ل��ول/  4 إىل  آب/أغ���س���ط���س   17 م���ن 

أي��ار/ و12   11 ي��وم��ي  وخ���الل  سبتمرب. 
استثنائيًة  باء دورًة  العامل  الفريق  مايو، عقد 
من  وغريها  األمانة  تقارير  تقييم  أجل  من 
املتكامل.  امليداين  التمرين  تقييم  عن  اهليئات 
أندريه  السيُد  االستشاري  الفريَق  وت��رأس 
األول  اجلزأين  الفريق  وعقد  )فرنسا(،  غيه 
 20 من  والثالثني  الثانية  دورته  من  والثاين 
أيار/  8 إىل   4 ومن  نيسان/أبريل   24 إىل 
أيلول/  17 14 إىل  الفريق من  مايو. وعقد 

ترأسها  اليت  والثالثني،  الثالثة  دورته  سبتمرب 
ويستون. مايكل  اجلديد  الفريق  رئيس 

تقرير السياسات
توّفر اهليئُة العامة للجنةِ التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، املؤّلفة من 

عة، التوجيه السياسي لألمانة الفنية املؤقتة، واإلشراف عليها. واهليئة العامة  مجيع الدول املوقِّ
هي جهاز تقرير السياسات، ويساعدها فريقان عامالن.

ويُعنى الفريق العامل ألف بشؤون امليزانية واإلدارة اليت تواجه املنظمة، يف حني ينظر الفريق 
العامل باء يف املسائل العلمية والتقنية املتصلة باملعاهدة. ويقدِّم الفريقان العامالن كالمها 

مقرتحات وتوصيات إىل اللجنة لكي تنظر فيها وتعتمدها.
وإضافة إىل ذلك يقوم فريق استشاري، مؤلف من خرباء مؤهَّلني، بدور داعم، فيسدي املشورة 

إىل اللجنة، من خالل فريقيها العاملني، حول الشؤون املالية وشؤون امليزانية وما يرتبط هبما من 
الشؤون اإلدارية.

أبرز األنشطة يف عام 2009 
■  توسيع املشروع الرامي إىل تعزيز مشاركة البلدان النامية يف االجتماعات التقنية 

الرمسية للجنة
■  تعيني السيد مايكل ويستون )اململكة املتحدة( رئيساً للفريق االستشاري ملدة ثالث 

سنوات
■  إجراء تغيريات على نظام الوثائق الرمسية، وإحراز مزيد من التقدّم يف إقامة نظام 
املعلومات املزوّد بوصالت إلكرتونية بشأن املهام املسندة مبوجب القرار املنشئ للجنة 

التحضريية
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 توسيع مشاركة خرباء 
من البلدان النامية

مشروع،  تنفيذ  املؤقتة  الفنية  األمانة  واصلت 
مشاركة خرباء  لتسهيل   ،2007 عام  بدأ يف 
التقنية  االجتماعات  يف  النامية  البلدان  من 
املشروع  هلذا  املعلن  واهلدف  للجنة.  الرمسية 
هو تعزيز الطابع العاملي للجنة وبناء القدرات 

النامية. البلدان  يف 

على  التحسينات  من  عددًا  األمانة  وأدخلت 
التحسينات  ه��ذه  ومشلت  امل��ش��روع.  تنفيذ 
مبجموعة  حديثًا  املختارين  اخل���رباء  ت��زوي��د 
األس��اس��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م���واد  م��ن  متكاملة 
وحتديد  اللجنة،  عمل  وع��ن  امل��ع��اه��دة  ع��ن 
اإلقليمية  التقنية  العمل  االجتماعات وحلقات 

املحتملة اليت ميكن أن يشارك فيها اخلرباء.

خبريان  املشروع  غ��ادر   ،2009 العام  ويف 
ُدعمت مشاركتهما يف عامي 2007 و2008، 
واختري مخسة خرباء جدد، فبلغ بذلك جمموع 
تسعة  مشاركتهم  امل��دع��وم��ة  اخل���رباء  ع��دد 
إثيوبيا  من  كٍل  من  )واحد  مرة  ألول  خرباء 
النكا  وسري  وساموا  وتونس  وتركمانستان 
ومن  ومنغوليا(.  واملكسيك  وكينيا  والفلبني 
مّث فقد ُدعمت يف إطار هذا املشروع مشاركة 

خبريين من اثنني من أقل البلدان منوًا.

باء  العامل  الفريق  اخلرباء يف دورات  وشارك 
ذلك  مبا يف  التقنية،  االجتماعات  من  وغريها 
املوقعي  بالتفتيش  اخلاصة  العمل-16  حلقة 
البيانات  مراكز  بتقييم  اخلاصة  العمل  وحلقة 
ال��دراس��ات  وم��ؤمت��ر  أي��ار/م��اي��و،  يف  الوطنية 
العلمية الدولية يف حزيران/يونيه. وإضافة إىل 
ذلك، استفاد اخلرباء من سلسلة من جلسات 
بشأن  األمانة  مع  التقنية  واملناقشات  اإلحاطة 
وق��اد  بالتحقُّق.  املتصلة  الرئيسية  القضايا 
الفريق  دوريت  يف  املناقشات  الكيين  اخلبري 
رئيس  بصفته  كلتيهما  العاديتني  باء  العامل 
مبراكز  املتعلقة  باملسائل  املعين  املهام  فريق 

الوطنية. البيانات 

بفضل   2009 العام  يف  املشروع  ُم��وِّل  وق��د 
إسبانيا  م��ن  ك���ٍل  م��ن  امل��ق��ّدم��ة  ال��ت��رّبع��ات 
وإندونيسيا وتركيا ومجهورية كوريا وجنوب 
وفنلندا  وُع��م��ان  والصني  وسلوفينيا  أفريقيا 
واململكة  واملغرب  وماليزيا  ولكسمربغ  وقطر 
املتحدة والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا 
املشروع  تلّقى  ذل��ك،  إىل  وإضافة  وهولندا. 

ترّبعًا من صندوق األوبك للتنمية الدولية.

املؤقتة  الفنية  األمانة  أعّدته  تقرير  إىل  واستنادًا 
عن التنفيذ، أعربت اللجنة، يف دورهتا املعقودة 
للبلدان  تقديرها  عن  الثاين/نوفمرب،  تشرين  يف 
األمانة  وإىل  إسهامات،  من  قّدمته  ملا  املاحنة 

عن  تقاريرها  إع��داد  أج��ل  من  املؤقتة  الفنية 
قّررت  وإدارت��ه. وعالوة على ذلك،  املشروع 
سنوات  ثالث  ملدة  املشروع  مواصلة  اللجنة 
إضافية بناًء على القرار الذي كانت قد اختذته 
ووفقًا  وال��ع��ش��ري��ن،  السابعة  دورهت���ا  خ��الل 
للمبادئ التوجيهية ومعايري االنتقاء اليت ُوضعت 
يف هناية عام 2006، ورهنًا بتوافر أموال كافية 

من خالل الترّبعات.

دعم اللجنة التحضريية 
الفرعية وهيئاهتا 

تنفِّذ  ال��يت  اهليئة  ه��ي  امل��ؤق��ت��ة  الفنية  األم��ان��ة 
متعّددة  وهي  اللجنة.  تعتمدها  اليت  القرارات 
اجلنسيات يف تكوينها: إذ يتّم تعيني املوظفني، 
جغرايف  أساس  أوسع  على  املوقِّعة،  الدول  من 
يتعلق  فيما  باألمانة  امل��ن��وط  وال���دور  ممكن. 
توفري  هو  الفرعية  وهيئاهتا  اللجنة  باجتماعات 
األمانة  فإن  مثَّ  ومن  والتنظيمي.  الفين  الدعم 
الفنية املؤقتة هي عنصر حيوي يف عمل اللجنة 
مرافق  تنظيم  م��ن  ب���دءًا  ال��ف��رع��ي��ة،  وهيئاهتا 
الشفوية  الترمجة  تسهيالت  وترتيب  املؤمترات 
مبختلف  اخلاصة  الرمسية  الوثائق  صياغة  إىل 
الدورات وإسداء املشورة إىل رؤساء الدورات 

واالجتماعات.

وقد وّفرت األمانة دعما فنيا وتنظيميا ملنّسقي 
فيما  املعاهدة  من  عشرة  الرابعة  املادة  عملية 
الدول  بني  رمسية  غري  مشاورات  بعقد  يتعلق 
قة على املعاهدة. ووّفرت كذلك الدعم  املصدِّ
نفاذ  ب��دء  بتسهيل  املعين   2009 ع��ام  ملؤمتر 
النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة 

أيلول/سبتمرب. الذي ُعقد يف نيويورك يف 

حتسني الوثائق الرمسية
اليت ُعقدت يف عام 2008  عقب املشاورات 
ألف  العاملني  والفريقني  اللجنة  رؤس��اء  مع 
عام  يف  املؤقتة  الفنية  األمانة  أدخلت  وب��اء، 
الوثائق  ن��ظ��ام  على  ت��غ��ي��ريات  ع���ّدة   2009
التكاليف، ُيقصد  الرمسية. وإضافة إىل ختفيض  إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات تقنية  السفر  النامية، تمكنوا من  البلدان  مناقشة يشارك فيها خبراء من 

للجنة نتيجة للدعم المتلقى من برنامج خاص لألمانة الفنية المؤقتة.
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واللجنة  الوفود  عمل  تسهيل  التغيريات  هبذه 
أكثر  النظام  الفرعية وذلك جبعل هذا  وهيئاهتا 
الرئيسي  التغيري  وكان  يستعمله.  ملن  سهولة 
الوثائق  عدد  من  بالتقليل  يتعلق  ُأدخل  الذي 

اللجنة. املرفقة بتقارير 

نظام املعلومات عن التقدم 
احملرز يف الوفاء بالوالية 
اليت تنص عليها املعاهدة

نظام  إق��ام��ة  ال��ت��ق��ّدم يف  م��ن  م��زي��د  ُأح����رز 
بشأن  إلكترونية  بوصالت  املزّود  املعلومات 
للجنة  املنشئ  القرار  مبوجب  املسندة  املهام 
 .)ISHTAR "إش��ت��ار"  )ن��ظ��ام  التحضريية 
واهل���دف م��ن م��ش��روع إش��ت��ار، ال��ذي يقوم 

على استخدام وصالت إلكترونية إىل الوثائق 
وفقا  املحرز  التقدم  رصد  هو  للجنة،  الرمسية 
وللقرار  املعاهدة  يف  عليها  املنصوص  للوالية 
عن  ال��ص��ادرة  وللتوجيهات  للجنة  املنشئ 
من  العام  والغرض  الفرعية.  وهيئاهتا  اللجنة 
ذلك هو متكني اللجنة من حتديد املهام اليت مل 
إلنشاء  التحضريات  حيث  من  بعُد  ُتستكمل 
للتجارب  الشامل  احل��ظ��ر  معاهدة  منظمة 

النفاذ. املعاهدة حّيز  النووية عند دخول 

 استحداث بيئة عمل 
افرتاضية

ال  مل��ن  افتراضية  عمل  بيئة  األم��ان��ة  ت��وّف��ر 
املنتظمة  االجتماعات  حضور  يستطيعون 

أحدث  وُتستخدم  الفرعية.  وهيئاهتا  للجنة 
جلسة  كل  مداوالت  لبثِّ  التكنولوجيات 
الزمن  يف  ال��ع��امل  نطاق  على  رمسية  عامة 
بثا  وُتبثُّ  االجتماعات  ل  وُتسجَّ احلقيقي. 
حيا عرب نظام اتصاالت اخلرباء قبل حفظها 
على  وعالوة  املرجعية.  األغراض  أجل  من 
الوثائق  املوقِّعة  ال��دول  على  تُ��وزَّع  ذل��ك، 
معيَّنة،  دورة  بكل  الصلة  ذات  الداعمة 
وُيخطر  اخلرباء،  اتصاالت  نظام  من خالل 
بواسطة  اجل��دي��دة  ب��ال��وث��ائ��ق  امل��ش��ارك��ون 

اإللكتروين. بالربيد  تنبيه  رسائل 

إكمال  درجة  هذه  الشاشة  وُتظهر صورة  )إشتار(.  التحضيرية  للجنة  المنشئ  القرار  بموجب  المسندة  المهام  بشأن  إلكترونية  المزّود بوصالت  المعلومات  نظام 
الصلة  ذات  الخلفية  المعلومات  وثائق  إلى  إلكترونية  عنوان وصلة  كل  ويحمل  الرئيسية.  المهام  فئات  من  واحدة  في  كاملة(  أو  بدوائر جزئية  )مبينة  األنشطة 

الصادرة عن اللجنة.
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من املهام الرئيسية املسنَدة لألمانة الفنية املؤقتة للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
ق من االمتثال للمعاهدة، والتطبيقات  تعزيز فهم أهداف املعاهدة ومبادئها، وسري عمل اللجنة، والنظام العاملي للتحقُّ
املدنية والعلمية لنظام الرصد الدويل. ويتم ذلك من خالل التفاعل مع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك الدول واملنظمات 

التوعية
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الدولية واملؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم واجلمهور العام. وتشتمل أنشطة التوعية 
البعيدة املدى على تثقيف عموم الناس بشأن أنشطة اللجنة، والرتويج لتوقيع الدول على املعاهدة والتصديق عليها، 

ق. وتشجيع التعاون الدويل على تبادل التكنولوجيات املتصلة بالتحقُّ

للتفجريات النووية
وضع حدّ
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عام فاصل لدى املنظمة
الفنية  األمانة  واصلت  املاضية،  السنوات  طيلة 
أهدافها  حتقيق  إىل  احلثيث  سعيها  امل��ؤق��ت��ة 
وتعزيز  باملعاهدة  الوعي  زي��ادة  يف  املنشودة 
هلا،  االمتثال  من  التحقُّق  نظام  وإقامة  فهمها، 
الدويل اخلاص هبا،  الرصد  وإنشاء مرافق نظام 
املعاهدة.  على  والتصديق  للتوقيع  والترويج 
غري أن عام 2009 شهد عّدة أحداث فاصلة 
جعلت معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
إىل  أّدى  مما   ، قطُّ قبُل  من  ُتعَهد  مل  بقوة  تربز 
املعاهدة  نفاذ  بدء  تكوين زخم متجّدد صوب 
ألقاه  ال��ذي  اخل��ط��اب  وإن  عامليتها.  وحتقيق 
الرئيس أوباما يف نيسان/أبريل، واالتفاق الذي 
مّت يف لندن بني الرئيسني مدفيديف وأوباما على 
العمل صوب بدء نفاذ املعاهدة، واعتماد جملس 
األمن باإلمجاع القرار 1887، الذي يدعو إىل 
مجلة أمور ومنها بدء نفاذ املعاهدة، هي معامل 
الذي  اجلديد  السياسي  التصميم  جبالء  توّضح 
أخذ يكتسب مزيدًا من القوة دعما للمعاهدة. 
وقد أّدى االهتمام باملعاهدة على هذا املستوى 
النطاق  واسعة  إعالمية  تغطية  توفري  إىل  الرفيع 
هبذه  العام  الوعي  ازدي��اد  إىل  مّث  ومن  بشأهنا، 

املعاهدة يف العامل قاطبة.

من  والعديد  ال��ع��امل  ق��ادة  م��ب��ادرات  إن  كما 
الدول وبياناهتا املؤّيدة للمعاهدة عّززت اإلميان 
اجَلماعي باإلسهام الذي تقّدمه املعاهدة يف نزع 
فإن  مّث  ومن  انتشاره.  وعدم  النووي  السالح 
احلاجة إىل دخول املعاهدة حّيز النفاذ أصبحت 
جم��ّددًا هدفًا ب��ارزًا، بل واح��دًا من األه��داف 
الوقت  ويف  ال��دويل.  املجتمع  لدى  الرئيسية، 
نزع  أجل  من  السياسي  الزخم  ازداد  نفسه، 
تغّيرًا  ميّثل  مما  انتشاره،  النووي وعدم  السالح 
وأصبح  ال��دويل.  السياسي  السياق  يف  حامسًا 
عمل  إج��راءات  اختاذ  على  السياسي  التصميم 
ملموسة من أجل القضاء على األسلحة النووية 
جتسيد  هي  إمنا  واملعاهدة  اآلن.  تأكيدًا  أكثر 
على  ويقوم  القسمة  يقبل  لأمن، وهو كٌل ال 
نظام حتقُّق متعّدد األطراف وغري متييزي. وهذا 
النظام مصّمم من أجل احلّد من مقدرة الدول 
حتسينات  إج��راء  على  النووية  األسلحة  ذات 
النووية، مع  نوعية على خمزوناهتا من األسلحة 
احلرص يف الوقت نفسه على منع دول إضافية 

من استحداث هذه األسلحة.

هذا  ف��إن  املؤقتة،  الفنية  األم��ان��ة  خيص  وفيما 
جديدة  ف��رص  على  يقتصر  ال  اجلديد  الزخم 
املسؤولية  أيضًا  تصحبه  بل  فحسُب،  تصحبه 

عن اغتنام كل مناسبة مالئمة للمضّي ُقدمًا حنو 
األمني  أعلن  وكما  املنشودة.  أهدافها  حتقيق 
افتتاح دورهتا  لدى  التحضريية  للجنة  التنفيذي 
"أهّم  اآلن  تدخل  املنظمة  فإن  والثالثني  الثالثة 

فترة حامسة من وجودها".

صوب عاملية املعاهدة
 ،2009 عام  يف  العاملية  من  املعاهدة  اقتربت 
الثالثة  البلدان  جانب  من  عليها  بالتصديق 
وجزر  فنسنت  وسانت  مارشال  جزر  التالية: 
بلد  املعاهدة  على  ووّق��ع  وليربيا.  غرينادين 

واحد: ترينيداد وتوباغو.

األول/دي��س��م��رب 2009،  وح��ىت 31 ك��ان��ون 
دول��ًة   182 املعاهدة  على  وّقعت  قد  كانت 
 35 بينها  من  دول���ًة،   151 عليها  وص��ّدق��ت 
دول���ًة م��ن ال���دول ال����44 امل��ذك��ورة يف املرفق 
نفاذ  لبدء  تصديقها  يلزم  ال��يت  للمعاهدة،   2

املعاهدة.

التفاعل مع اجملتمع الدويل
واصلت األمانة يف عام 2009 جهودها لتيسري 
تنفيذ قرارات اللجنة بشأن إنشاء نظام التحقُّق، 

أبرز األنشطة يف عام 2009 
جتديد االلتزام باملعاهدة وبدء نفاذها  ■

■  التصديق على املعاهدة من جانب كٍل من جزر مارشال وسانت فنسنت وجزر 
غرينادين وليربيا، والتوقيع على املعاهدة من جانب ترينيداد وتوباغو

ق من االمتثال تغطية إعالمية ودعائية مل يسبق هلا مثيل عن املعاهدة ونظام التحقُّ  ■

التوعية
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وللترويج للمشاركة يف أعمال اللجنة، حافظت 
ال��زي��ارات  ال��دول من خ��الل  على احل��وار مع 
مع  التفاعل  خالل  ومن  العواصم،  يف  الثنائية 
وجنيف  وب��رل��ني  فيينا  يف  ال��دائ��م��ة  البعثات 
هلذه  الرئيسي  التركيز  جمال  وكان  ونيويورك. 
نظام  مل��راف��ق  املضيفة  ال���دول  ه��و  التفاعالت 
الدويل والدول اليت مل توّقع أو تصّدق  الرصد 
املدرجة  الدول  )وخصوصًا  املعاهدة  على  بعد 
يف املرفق 2 باملعاهدة(. كما استفادت األمانة 
ودون  واإلقليمية  الدولية  املؤمترات  خمتلف  من 
فهم  لتعزيز  االجتماعات  من  وغريها  اإلقليمية 
النفاذ وبناء  املعاهدة والعمل على دخوهلا حّيز 

نظام الرصد الدويل.

وقد زار األمني التنفيذي للجنة التحضريية كاًل 
والصني  وسويسرا  وتركيا  وتايلند  بلجيكا  من 
املتحدة  واململكة  وامل��غ��رب  ومصر  وفرنسا 
املتحدة  والواليات  وهنغاريا  ونيجرييا  وناميبيا 
اللجنة  مع  تفاعلها  تعزيز  هب��دف  األمريكية 

والتشديد على أمهية بدء نفاذ املعاهدة.

 اللجنة التحضريية 
 ملعاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية

يف 7 أيار/مايو 2009، ألقى األمني التنفيذي 
كلمًة يف الدورة الثالثة للجنة التحضريية ملؤمتر 
عام 2010 االستعراضي لأطراف يف معاهدة 
اإلشارة  النووية. وجتدر  األسلحة  انتشار  عدم 
فيها خطاب  ��ه  ُوجِّ اليت  األخ��رية  امل��رة  أن  إىل 
إىل األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 
عام  يف  كانت  اللجنة،  عن  بالنيابة  النووية 

.1999

الدورة،  هامش  على  التنفيذي،  األمني  وعقد 
من  وف��ود  ومنها  وف��ود،  ع��ّدة  مع  اجتماعات 
بغية  املعاهدة،  املرفق 2 من  الدول املدرجة يف 
التباحث بشأن التصديقات املنَتظرة وآفاق بدء 
العام  األمني  مع  أيضًا  واجتمع  املعاهدة.  نفاذ 

والتقى  كي-مون،  بان  السيد  املتحدة،  لأمم 
مع رسول األمم املتحدة للسالم، السيد مايكل 

دوغالس.

املؤمتر املعين بتيسري بدء 
نفاذ معاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية

ع��ل��ى ه��ام��ش أع��م��ال م��ؤمت��ر امل����ادة ال��راب��ع��ة 
نيويورك  يف  ُعقد  ال��ذي  املعاهدة،  من  عشرة 
األمني  َعقد  أيلول/سبتمرب،  و25   24 يومي 
رفيعي  موفدين  عّدة  مع  اجتماعات  التنفيذي 
أستراليا،  خارجية  وزي��ر  ومنهم  امل��س��ت��وى، 
النمسا،  ووزير الشؤون األوروبية والدولية يف 
الشؤون  ووزير  كوستاريكا،  خارجية  ووزير 
اخلارجية واألوروبية يف فرنسا، ووزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون يف املغرب، ووزير خارجية 
ال��روس��ي،  االحت���اد  خارجية  ووزي���ر  الفلبني، 
إسبانيا،  يف  اخلارجية  للشؤون  الدولة  ووزي��ر 
خارجية  ووزي���رة  السويد،  خارجية  ووزي���ر 
للشؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  وت��وب��اغ��و،  ترينيداد 
اململكة  يف  الكومنولث  وش���ؤون  اخل��ارج��ي��ة 
املتحدة،  الواليات  خارجية  ووزي��رة  املتحدة، 
ووكيلة وزارة الدولة لشؤون احلّد من األسلحة 
ووكيلة  املتحدة،  الواليات  يف  الدويل  واألمن 
األمني العام للشؤون السياسية بوزارة خارجية 
الربازيل، ووكيل وزير خارجية الفلبني لشؤون 

السياسات، ونائب وزير خارجية فييت نام.

األمم املتحدة

آذار/  12 يف  جنيف  التنفيذي  األم��ني  زار 
للمنظمة  ال��ع��ام  األم��ني  م��ع  واجتمع  م��ارس، 
جنيف  فرع  ومدير  اجلوية،  لأرصاد  العاملية 
السالح.  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  ملكتب 
يف  ش��ارك  جنيف،  يف  أيلول/سبتمرب،   2 ويف 
املتحدة  األم��م  معهد  نّظمها  دراس��ي��ة  حلقة 
احلظر  "معاهدة  عنواهنا  السالح،  نزع  لشؤون 

الشامل للتجارب النووية: العالقة بني السياسة 
والعلم".

الرابعة  ال���دورة  يف  التنفيذي  األم��ني  وش��ارك 
يف  املتحدة  لأمم  العامة  للجمعية  والستني 
أيلول/سبتمرب.   30 إىل   23 م��ن  ن��ي��وي��ورك، 
كبار  من  بعدد  التقى  ال��دورة،  هامش  وعلى 
املسؤولني وممثلي احلكومات. ويف 13 تشرين 
األول/أكتوبر، شارك األمني التنفيذي يف اللجنة 
األوىل للجمعية العامة لأمم املتحدة، ويف حلقة 
تبادل اآلراء بشأن "احلالة الراهنة يف جمال حتديد 
األسلحة ونزع السالح ودور املنظمات املعنية 

يف هذا الشأن".

وأثناء العام، شارك ممّثلون لأمانة الفنية املؤقتة 
كان  املتحدة،  األمم  رعتها  مؤمترات  عّدة  يف 
هدفها تعزيز التعاون مع األكادمييني واملمارسني 
يف ميدان نزع السالح النووي وعدم انتشاره.

 الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية

ألقى األمني التنفيذي خطابه التقليدي أمام املؤمتر 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  السنوي  العام 
هامش  وعلى  أيلول/سبتمرب.   16 يف  فيينا  يف 
اجتماعات  التنفيذي  األمني  عقد  العام،  املؤمتر 
مع مسؤولني رفيعي املستوى، مبن فيهم وزيرة 
ووزير  غانا،  يف  والتكنولوجيا  والعلوم  البيئة 
الطاقة  ووزير  العراق،  يف  والتكنولوجيا  العلوم 
رئيس  ونائب  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
التكنولوجية يف  والتنمية  العلوم  ووزير  الوزراء 
أنغوال، ونائب  الطاقة يف  صربيا، ونائب وزير 
وزير خارجية إندونيسيا، ووكيل وزارة الدولة 
وزارة  ووكيل  إيطاليا،  يف  اخلارجية  لشؤون 
شؤون  ومدير  النووي  األم��ن  لشؤون  الطاقة 
النووي  لأمن  الوطنية  ب��اإلدارة  النووي  األمن 
يف الواليات املتحدة األمريكية، وسفري الفلبني 
لدى األمم املتحدة، وهو أيضًا الرئيس املنتخب 
ملؤمتر 2010 االستعراضي لأطراف يف معاهدة 
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جملس  ورئيس  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم 
عام  ومدير  الشيلية،  النووية  الطاقة  هيئة  إدارة 

هيئة الطاقة الذرية يف إسرائيل.

املنظمات املتعدّدة األطراف
التنفيذي  األمني  آذار/م��ارس، خاطب  يف 20 
نّظمتها  ال��يت  النووية،  العامة  السياسة  ن��دوة 
)الناتو(  األطلسي  مشال  حلف  معاهدة  منظمة 
يف  بلجيكا  إىل  بعثة  وأث��ن��اء  ب��وداب��س��ت.  يف 
مقر  إىل  ب��زي��ارة  ق��ام  األول/أك��ت��وب��ر،  تشرين 
الناتو، وعقد اجتماعات مع نائب األمني العام 
للناتو، ومساعد األمني العام للشؤون السياسية 
األمني  وشارك  الناتو.  يف  األمنية  والسياسات 
بشأن  السنوي  الناتو  مؤمتر  يف  أيضًا  التنفيذي 
هذه  ون��زع  الشامل  الدمار  أسلحة  من  احل��ّد 
األسلحة وعدم انتشارها، الذي ُعقد يف وارسو 
األول/ديسمرب،  كانون  و11   10 يومي  يف 
حيث قّدم عرضًا إيضاحيًا بشأن معاهدة احلظر 

الشامل للتجارب النووية.

العلم  جلنة  أع��ض��اَء  التنفيذي  األم���نُي  وأب��ل��غ 
للناتو،  الربملانية  للجمعية  التابعة  والتكنولوجيا، 
ما طرأ  بآخر  فيينا،  أبريل، يف  نيسان/  يف 27 
من تطّورات فيما يتعلق مبعاهدة احلظر الشامل 
التحقُّق.  نظام  وب��إن��ش��اء  ال��ن��ووي��ة  للتجارب 
وأُتيحت الفرصة أيضًا للربملانيني يف الناتو لزيارة 

مركز العمليات يف مقر اللجنة التحضريية.

وعقد األمني التنفيذي أثناء زيارته إىل ناميبيا يف 
الفترة من 31 آذار/مارس إىل 1 نيسان/أبريل 
للمشاركة يف حلقة عمل حول التعاون الدويل 
يف ويندهوك، اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس االحتاد 
اجلمعية  رئيس  أيضًا  وه��و  ال���دويل،  ال��ربمل��اين 

الوطنية.

يف  املؤقتة  الفنية  األم��ان��ة  من  وف��دان  وش��ارك 
ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  اجتماعي 
ُعقدا من 5 إىل  اللذين  الدويل 120 و121، 

إىل  أبابا ومن 19  أديس  نيسان/أبريل يف   10
وخالل  جنيف.  يف  األول/أكتوبر  تشرين   21
االحتاد  اعتمد   ،120 العامة  اجلمعية  اجتماع 
قرارًا عنوانه "دور الربملانات يف النهوض بعدم 
وكفالة  ال��ن��ووي��ني،  ال��س��الح  ون��زع  االنتشار 
دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

حّيز النفاذ".

اخلامس  القمة  مؤمتر  التنفيذي  األمني  وحضر 
عدم  حركة  وحكومات  دول  لرؤساء  عشر 
السابق  للحركة  الوزاري  واالجتماع  االحنياز، 
متوز/  16 إىل   13 من  ُعقدا  اللذين  للمؤمتر، 

التقى  وهناك  مصر.  يف  الشيخ،  شرم  يوليه يف 
من  الوفود  ورؤساء  اخلارجية  وزراء  من  بعدد 
املدرجة يف  الدول  عّدة دول، مبا يف ذلك من 
اليت  اخلتامية  الوثيقة  ويف  باملعاهدة.   2 املرفق 
رؤساء  شّدد  القمة،  مؤمتر  ختام  يف  اعُتمدت 
االنضمام  عاملية  حتقيق  أمه��ي��ة  على  ال���دول 
لديها  اليت  الدول  مبا يف ذلك مجيع  للمعاهدة، 
أسلحة نووية. وارتأى رؤساء الدول أيضًا أن 
حتقيق عاملية االنضمام للمعاهدة يسهم يف نزع 

األسلحة النووية.

األم��ني  ق��ّدم  األول/أك��ت��وب��ر،  تشرين   1 ويف 
اللجنة  اجتماع  يف  إعالميًا  موجزًا  التنفيذي 
الفرعية لأمن والدفاع التابعة للربملان األورويب 

يف بروكسيل.

األنشطة األخرى
يف شباط/فرباير، زار األمني التنفيذي واشنطن 
التحضريية،  اللجنة  رئ��ي��س  م��ع  ال��ع��اص��م��ة، 
للمشاركة  )السويد(،  لندبورغ  هانز  السفري 
بعدم  املعنية  الدولية  للجنة  استماع  جلسة  يف 
انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي، 
هبا  تّتسم  اليت  املحورية  األمهية  على  فيها  شّدد 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. مث عاد 
املتحدة  الواليات  عاصمة  إىل  التنفيذي  األمني 
يف نيسان/أبريل من أجل إلقاء كلمة يف مؤمتر 

وقبل  االنتشار.  عدم  بشأن  الدويل  كارنيجي 
نيويورك  يف  عشرة،  الرابعة  املادة  مؤمتر  انعقاد 
يف أيلول/سبتمرب، زار األمني التنفيذي وآخرون 
واشنطن  املؤقتة  الفنية  األمانة  أعضاء  كبار  من 
من أجل التباحث بشأن عدد من املسائل ذات 
على  املتحدة  الواليات  تصديق  بعملية  الصلة 
املعاهدة مع عدد من كبار املسؤولني وكذلك 

املؤسسات املعنية.

حلقات العمل اخلاصة 
بالتعاون الدويل

على  عمل  حلقات  املؤقتة  الفنية  األمانة  تعقد 
هدفها  اإلقليمي،  ودون  اإلقليمي  الصعيدين 
والتقين  السياسي  التعاون  على  التشجيع  العام 
باملعاهدة، واستعراض  الصلة  املجاالت ذات  يف 
دعم  جم��ال  يف  ب��امل��ع��اه��دة  املتعلقة  اإلجن����ازات 
لبدء  والترويج  ال��ن��ووي،  االنتشار  ع��دم  نظام 
األه��داف  وتشمل  وعامليتها.  امل��ع��اه��دة  ن��ف��اذ 
باعتبارها  املعاهدة  فهم  تعزيز  األخرى  املنشودة 
الثقة،  وب��ن��اء  اإلقليمي  األم���ن  ب��ش��أن  ت��دب��ريًا 
أجل  من  املنطقة  يف  الوطنية  ال��ق��درات  وتنمية 
التحقُّق.  نظام  يف  واملشاركة  املعاهدة  تنفيذ 
ويستكشف املشاركون يف حلقات العمل أيضًا 
وسائل الترويج الستخدام بيانات ونواتج األمانة 
املدنية والعلمية، والسبل  املؤقتة لأغراض  الفنية 
واخلربات  التجارب  تبادل  بواسطتها  ميكن  اليت 
بني األمانة واهليئات الوطنية املعنية، وكذلك بني 

الدول املشاركة.

ويف العام 2009، عقدت األمانة الفنية املؤقتة 
ثالثًا من حلقات العمل اخلاصة بالتعاون الدويل 
التعاون  إقليمية بشأن  هذه، وهي: حلقة عمل 
الشامل  احلظر  معاهدة  منظمة  إطار  الدويل يف 
يف  األعضاء  ال��دول  لصاحل  النووية  للتجارب 
يف  األف��ري��ق��ي،  للجنوب  اإلمن��ائ��ي��ة  اجل��م��اع��ة 
وحلقة  نيسان/أبريل؛  و2   1 يومي  ويندهوك، 
إطار  يف  ال��دويل  التعاون  بشأن  إقليمية  عمل 
منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
ميليكيوك، يف  اهلادئ، يف  املحيط  دول  لصاحل 
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باالو، يومي 21 و22 أيار/مايو؛ وحلقة عمل 
الشامل  احلظر  معاهدة  منظمة  إطار  إقليمية يف 
للتجارب النووية، يف بانكوك، يومي 23 و24 
العمل  حلقة  وأعقب  الثاين/نوفمرب.  تشرين 
املعاهدة، يف  بشأن  وطنية  دراسية  حلقة  الثالثة 

25 تشرين الثاين/نوفمرب، يف بانكوك.

الرتويج للمعاهدة وللجنة

 االستراتيجيات االستباقية 
بشأن وسائل اإلعالم

على  العام  طيلة  املؤقتة  الفنية  األمانة  عملت 
بإعداد  فُعنيت  اإلعالمية،  استراتيجيتها  تعزيز 
األنشطة التروجيية والنواتج اإلعالمية مبا يتالءم 
املعّينة.  املحّددة وفئات اجلمهور  مع األحداث 
التعامل  وقد اعتمدت األمانة هنجًا استباقيًا يف 
مقابالت  يف  فشاركت  اإلع��الم،  وسائل  مع 
مع  املواضيع  خلفيات  عن  إحاطة  وجلسات 
البارزة  لأحداث  متهيدًا  الدوليني،  الصحافيني 
للتجارب  الشامل  احلظر  مبعاهدة  الصلة  ذات 
أعقاهبا  ويف  األح���داث  تلك  وأث��ن��اء  النووية، 
أيضًا. وباإلمجال، شهد العام ازديادًا كبريًا يف 
واملنظمات  اإلع��الم  وسائل  مع  األمانة  تفاعل 
التفكري والبحث  غري احلكومية والدول وأفرقة 
العلمية  واملؤسسات  العامة  السياسات  ومعاهد 
العام  اجلمهور  اهتمام  بلغ  وق��د  واجلامعية. 
باملعاهدة واألحداث واألنشطة ذات الصلة هبا 

مستوًى مل يسبق له مثيل من قبُل.

النواتج اإلعالمية عن التجربة 
النووية الثانية اليت أعلنت عن 

إجرائها مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية

به  القيام  عن  أعلنت  ال��ذي  ال��ن��ووي  التفجري 
أيار/ يف  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  مجهورية 
التحقُّق  لنظام  اختبارًا  يكن  مل   2009 مايو 

مشاركون في حلقة العمل الخاصة بالتعاون الدولي في ميليكيوك، باالو، أيار/مايو 2009.

لويس  السير  وأودع   .2009 أيلول/سبتمبر   23 في  المعاهدة  على  غرينادين  وجزر  فنسنت  سانت  صدَّقت 
التصديق عليها لدى  الخارجية والتجارة، صك  الوزراء ووزير  اليسار(، نائب رئيس  )الثالث من  ستراكر 

األمين العام لألمم المتحدة. 

داغوستينو  توماس  جانب  إلى  للمعاهدة،  التحضيرية  للجنة  التنفيذي  األمين  الوسط(،  )في  توت  تيبور 
)في الوسط إلى اليسار(، وكيل وزارة الطاقة لشؤون األمن النووي ومدير شؤون األمن النووي باإلدارة 
من  وموظفين  الطاقة  وزارة  من  وفد  وأعضاء  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  النووي  لألمن  الوطنية 

األمانة الفنية المؤقتة في مركز العمليات خالل زيارة إلى مقر اللجنة في أيلول/سبتمبر 2009.
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للتجارب  الشامل  احلظر  ملعاهدة  االمتثال  من 
النووية فحسُب، بل كان اختبارًا أيضًا لأمانة 
الفنية املؤقتة يف تفاعلها مع وسائل اإلعالم ومع 
اجلمهور العام. وقد صّممت األمانُة استراتيجيًة 
إعالميًة تتيح املجال لنشر كل املعلومات ذات 
الصلة بسرعة وعلى حنو موثوق. ومشلت هذه 
عن  للصحافيني  الفوري  اإلعالن  االستراتيجية 
النتائج التحليلية يف عدد من اجللسات اإلعالمية 
الشبكي  املوقع  أيضًا عرب  ُبثَّت  اليت  الصحافية، 
ركن  ��ص  وُخ��صِّ اإلن��ت��رن��ت.  على  العمومي 
املعلومات  أح��دث  لتقدمي  الشبكي  املوقع  يف 
بارزة،  ومقاالت  صحفية  نشرات  شكل  على 
الفوتوغرافية واملواد السمعية  إضافًة إىل الصور 
البصرية عن خلفية احلَدث. وأّدت هذه اجلهود 
اشتملت  مستفيضة،  دولية  إعالمية  تغطية  إىل 
على نشر أكثر من مخسمائة مقالة مطبوعة عن 

احلَدث وعن املعاهدة كذلك.

التغطية اإلعالمية ملؤمتر الدراسات 
العلمية الدولية

الذي  الدولية  العلمية  الدراسات  مؤمتر  أثبت 
ممتازة  مناسبة  أن��ه  ح��زي��ران/ي��ون��ي��ه  يف  ُع��ق��د 
للترويج للمعاهدة وفعالية نظام التحقُّق اخلاص 
معظمه.  يف  الطابع  علمي  واس��ع  جلمهور  هبا 
لأمانة  اإلعالمية  االستراتيجية  رّك��زت  وقد 
الرصد  نظام  بناء  اليت مّتت يف  اإلجن��ازات  على 
املْثَبتة على كشف  العاملي النطاق وعلى قدرته 
النووية يف أي مكان على كوكب  التفجريات 

األرض.

وُقّدمت يف املؤمتر عّدة نواتج إعالمية جديدة. 
موضوعية  معلومات  ج��دي��د  م��ع��رض  م  وَق����دَّ
رئيسية عن تاريخ االختبارات النووية، وكذلك 
تاريخ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 
عنها  أعلنت  ال��يت  األوىل  ال��ن��ووي��ة  والتجربة 
عام  يف  الدميقراطية  الشعبية  كوريا  مجهورية 
2006، والتمرين امليداين املتكامل الذي جرى 
والعلمية  املدنية  والتطبيقات   ،2008 عام  يف 
للتكنولوجيات والنواتج ذات الصلة. وُأطلقت 
إلكترونية،  معلوماتية  نواتج  عّدة  املؤمتر  إبّ��ان 

بواسطتها  ُتعَرض  متحّركة  رسوم  مثاًل  ومنها 
تكنولوجيات الرصد األربع، وفيلم مصوَّر عن 
التمرين امليداين املتكامل، وعرض صور وشرائح 
التحقُّق  ون��ظ��ام  املعاهدة  ت��اري��خ  ع��ن  بيانات 
اخلاص هبا. ويف أعقاب املؤمتر، أنتجت األمانة 
عن  مقاالت  يتضّمن  للعموم  علميًا  منشورًا 
حماور املناقشة الرئيسية بقلم خرباء رئيسيني يف 
موضوع نظام التحقُّق اخلاص باملعاهدة، وقرص 
فيديو رقميًا حيتوي على عرض ملصقات علمية 

وغري ذلك من املعلومات اخلاصة باملؤمتر.
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الرقابة
النهج  م��ك��ّون��ات  يف  رئيسي  عنصر  ال��رق��اب��ة 
تّتبعه اللجنة لضمان فعالية  االستراتيجي الذي 
العام 2009،  الرشيدة. ويف  وإدارهتا  املنظمة 
على  قائمة  مرجعية  مقايسة  اللجنة  أج��رت 
املخاطر  وإدارة  الرقابة  لعملية  ذايت  تقييم 
ل��دي��ه��ا، وذل���ك ب��ن��اًء على ت��وص��ي��ات وح��دة 
وجلنة  املتحدة  األم��م  يف  املشتركة  التفتيش 
املتحدة.  األمم  يف  والرقابة  اإلدارة  استعراض 
لزيادة  عمل  خطة  ُوضعت  ذلك،  على  وبناًء 

الرقابة. تعزيز 

وحدة  موظفي  عدد  اكتمل  متوز/يوليه،  ويف 
ألول  وذل��ك  للحسابات،  الداخلية  املراجعة 
وموظف  الفنية  الفئة  من  موظفني  بثالثة  مرة، 
واح���د م��ن فئة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة. وُأجن���زت 
ث���الث م��راج��ع��ات داخ��ل��ي��ة ل��ل��ح��س��اب��ات يف 
وإجراءات  التعليم  ومنح  العقود  إلغاء  جماالت 
التجهيز واملراقبة اخلاصة برصد االلتزامات غري 
مراجعة حسابية  أيضًا خطة  وُأعّدت  املصّفاة. 
خاصة باملخاطر من أجل األعوام املقبلة. ومن 
خالل العمل مع الُشعب التقنية، يّسرت وحدة 
عملية  مباشرة  للحسابات  الداخلية  املراجعة 

إدارة املخاطر املؤسسية، اليت أّدت إىل االتفاق 
وتصنيف  للمخاطر،  مشترك  تعريف  على 
املخاطر  امل��خ��اط��ر، وحت��دي��د درج���ات  ف��ئ��ات 
اإلبالغ  ومتطّلبات  بذلك،  اخلاصة  واملعايري 
إقامة  املخاطر. وهذه خطوة هامة صوب  عن 
إدارة  بشأن  مّتسق  وهن��ج  م  منظَّ عمل  إط��ار 
وسوف  كلها.  املنظمة  نطاق  على  املخاطر 
بالتزامن  املؤسسية  املخاطر  إدارة  مبادرة  ُتنفَّذ 
الفنية  اليت تقوم هبا األمانة  املبادرات  مع سائر 
نظام  مثاًل  ومنها  اإلدارة،  حتسني  بغية  املؤقتة 

إدارة املشاريع.

الوسيلة الرئيسية لكفالة اإلدارة املّتسمة بالفعالية والكفاءة ألنشطة األمانة الفنية املؤقتة للجنة 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، مبا يف ذلك اللجنة وهيئاهتا 

الفرعية، هي توفري اخلدمات اإلدارية واملالية والقانونية.
ر أيضاً طائفة واسعة من اخلدمات العامة، بدءاً من الرتتيبات اخلاصة بعمليات الشحن،  وتُوفَّ

واإلجراءات اجلمركية، وتأشريات السفر، وبطاقات اهلوية الشخصية، وجوازات املرور، 
ضة القيمة يف جمال خدمات التأمني والضرائب والسفر واالتصاالت السلكية  واملشرتيات املخفَّ

والالسلكية، وكذلك الدعم يف جمال التكنولوجيا املكتبية وتكنولوجيا املعلومات وإدارة املوجودات. 
وتُرصد اخلدمات املقدَّمة من كيانات خارجية رصدا مستمرا لضمان تقدميها بأكثر الطرائق 

كفاءةً وفعاليًة واقتصاداً.
وتشمل اإلدارة أيضاً التنسيق مع املنظمات الدولية األخرى املوجودة يف مركز فيينا الدويل بشأن 

ختطيط احليِّز املكاني للمكاتب والتخزين، وصيانة املباني، وتوفري اخلدمات املشرتكة، وتعزيز 
اجلهود األمنية.

أبرز األنشطة يف عام 2009 
تعزيز الرقابة  ■

احلفاظ على معدَّل منو حقيقي صفري يف الربنامج وامليزانية  ■
ارتفاع معدّالت حتصيل االشرتاكات املقرَّرة السنوية لعام 2009 عنها يف السنة السابقة  ■

اإلدارة
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وعالوة على ذلك، مّت تعزيز التآزر والتعاون بني 
التقييم واملراجعة احلسابية، من خالل  وظائف 
والشروع  للعمليات  استعراض مشتركة  عملية 
التوصيات اخلاصة  إعداد جمَمع مشترك من  يف 

بالرقابة.

وعّينت اللجنة التحضريية رئيس ديوان املحاسبة 
اللجنة  حلسابات  خارجيا  ُمراجعًا  فرنسا  يف 
للفترة 2009-2010. ووّفرت األمانة الفنية 
املؤقتة الدعم لفريق مراجع احلسابات اخلارجي 

اجلديد يف مباشرة وتسيري عمله.

الشؤون املالية
الربنامج وامليزانية لعام 2009

ُأعّد الربنامج وامليزانية لعام 2009 يف حدود 
احلقيقي  النمو  ل  معدَّ بشأن  املفروض  القيد 
العملة  ثنائية  نظام  على  احلفاظ  مع  الصفري، 
لتقدير  واليورو(  املتحدة  الواليات  )ب��دوالر 
الدول  على  املستحقَّة  املقرَّرة  االشتراكات 
عام  يف  النظام  هذا  اسُتحدث  وقد  املوقِّعة. 
2005 من أجل احلدِّ من تعرُّض اللجنة آلثار 
املتحدة  الواليات  دوالر  قيمة  يف  التقلُّبات 

اليورو. مقابل 

وكانت ميزانية عام 2009 تبلغ 400 614 52 
دوالر أمريكي و600 543 48 يورو. وحبسب 
سعر الصرف يف امليزانية البالغ 0.7960 يورو 
للدوالر الواحد، كان املعادل الدوالري اإلمجايل 
 113  592  600 يبلغ   2009 ع��ام  مليزانية 
املائة  بنسبة 2.0 يف  إمسيًا  منوًا  ميثِّل  مبا  دوالر، 
احلقيقية  بالقيم  مستقرا  يكون  أن  يكاد  ولكن 
مببلغ 200 120 دوالر أي 0.001  )نقصان 

يف املائة(. 

النهائي  اإلمج��ايل  ال���دوالري  امل��ع��ادل  وك��ان 
 120  017  344 يبلغ   2009 عام  مليزانية 
الصرف  سعر  متوسط  أس��اس  على  دوالرًا، 

 0.7202 البالغ   ،2009 ع��ام  يف  الفعلي 
)اجل��دول  ال��واح��د  األمريكي  ل��ل��دوالر  ي��ورو 
من  امل��ائ��ة  يف   79.03 نسبة  وك��ان��ت   .)4
لأنشطة  أص��الً  خمّصصة  اإلمجالية  امليزانية 
ق��دره  خمّصص  منها  بالتحقُّق،  الصلة  ذات 
االستثمار  لصندوق  دوالرًا   17  992  275
الرأمسايل، الذي ُأنشئ من أجل البناء التدرجيي 
املخّصص  هذا  وازداد  ال��دويل.  الرصد  لنظام 
مبلغ  نقل  بعد  دوالرًا   35  692  275 إىل 
العام،  الصندوق  من  دوالر   2  700  000
قدره  مببلغ  تكميلية  اعتمادات  على  واملوافقة 

000 000 15 دوالر.

االشتراكات املقّررة
 ،2009 األول/دي��س��م��رب  ك��ان��ون   31 ح��ىت 
عن  رة  امل��ق��رَّ االشتراكات  حتصيل  معدَّل  بلغ 
اجلزء  من  املائة  يف   84.8 نسبة   2009 عام 
املحسوب بالدوالر األمريكي ونسبة 75.1 يف 
باليورو. وباملقارنة،  املحسوب  اجلزء  املائة من 
حىت   2008 ع��ام  يف  التحصيل  معّدال  ك��ان 
 77.7  ،2008 األول/ديسمرب  كانون   31
وبلغ  التوايل.  على  املائة  يف  و77.6  املائة  يف 
يف عام 2009 معّدل التحصيل املدمج للجزء 

باليورو  املحسوب  واجلزء  بالدوالر  املحسوب 
يف  املائة  يف   78.0 مقابل  امل��ائ��ة،  يف   87.7 

عام 2008.

دت اشتراكاهتا  ال��يت س��دَّ ال��دول  وك��ان ع��دد 
املقرَّرة عن عام 2009 كاملة حىت 31 كانون 
أي   ، دول��ةً  96 يبلغ   2009 ديسمرب  األول/ 
 .2008 عام  يف   99 البالغ  عددها  من  أقل 
أما االشتراكات املقرَّرة عن عام 2008 فكان 
معّدل حتصيلها حىت 31 كانون األول/ديسمرب 

2009 يبلغ 95.9 يف املائة.

النفقات
مقدار  عام 2009  ميزانية  من  النفقات  بلغت 
منها  أم��ري��ك��ي��ا،  دوالرا   117  604  928 
294 015 25 دوالرًا من صندوق االستثمار 
من  دوالرًا   78  808 و252  ال���رأمس���ايل، 
دوالرًا   13  781 و382  ال��ع��ام،  الصندوق 
دة  امل��م��دَّ االل��ت��زام��ات  إط��ار صالحية رب��ط  يف 
االستثمار  صندوق  خيّص  وفيما   .2008 لعام 
يف   66.3 نسبته  ما  أُنفق  قد  كان  ال��رأمس��ايل، 
هناية  حبلول  املخصصة  املبالغ  من  تقريبًا  املائة 

العام 2009.

الجدول 4- توزيع ميزانية عام 2009 

جمال النشاط   مباليني دوالرات الواليات املتحدة)أ(

38.8 نظام الرصد الدويل 
46.5 مركز البيانات الدويل 
7.5 التفتيش املوقعي 
2.0 التقييم ومراجعة احلسابات 
3.2 أجهزة تقرير السياسات 

22.0 الشؤون اإلدارية والتنسيق والدعم 
120.0 املجموع 

ط سعر صرف قدره 0.7202 يورو للدوالر األمريكي الواحد لتحويل املكوِّنات املحسوبة باليورو يف  )أ(   اسُتخدم متوسِّ
ميزانية عام 2009.
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املشرتيات
املؤقتة  الفنية  األمانة  التزمت  العام 2009،  يف 
بنفقات مببلغ قدره 57.2 مليون دوالر تقريبًا 
قدره  ومبلغ  تعاقديًا،  صكًا   521 خالل  من 
مشتريات  أجل  من  تقريبًا  دوالر  مليون   2.4
هنالك  كان  العام،  هناية  ويف  القيمة.  صغرية 
عليها  املوافقة  انتظار  يف  اشتراء  طلبات   106
قيمتها  تبلغ  املستقبل  بنفقات يف  االلتزام  بشأن 
ومنها:  تقريبًا،  دوالر  مليون   14.9 اإلمجالية 
االس��ت��ث��م��ار  ل��ص��ن��دوق  دوالر  م��الي��ني   9.4
للمسامهات  دوالر  مليون  و0.1  ال��رأمس��ايل، 
للصندوق  دوالر  ماليني  و4.0  االستثنائية، 

العام، و1.4 مليون دوالر للترّبعات.

نظم  مخسة  املؤقتة  الفنية  األمانة  وَأدرج��ت 
إلج��راء  عقد  يف  اخلاملة  ال��غ��ازات  لرصد 
االختبار والتقييم و/أو أداء األنشطة الالحقة 
عقود  ُأبرمت  وباإلمجال،  املرافق.  العتماد 
لنظام  تابعة  إضافية  حمطات  مخس  بشأن 
نظم  مخسة  اختبار  وبشأن  الدويل،  الرصد 
إضافية من النظم اخلاصة بالغازات اخلاملة. 
األول/ديسمرب 2009،  كانون   31 وحىت 
ُأدرجت يف عقود من هذا النمط 125 حمطًة 
الدويل،  الرصد  لنظام  التابعة  املحطات   من 
جانب  إىل  املشّعة،  للنويدات  خمتربات  و9 
الغازات  رصد  نظم  من  نظامًا   21 اختبار 

اخلاملة.

املوارد البشرية
أّمنت األمانة الفنية املؤقتة املوارد البشرية الالزمة 
درجة  على  موظفني  تعيني  طريق  عن  لعملياهتا 
عالية من الكفاءة واجلدِّ جلميع الربامج واحلفاظ 
على  التعيني  عملية  وج��رت  املِ��الك.  يف  عليهم 
الدراية  حيث  من  املعايري  أعلى  ضمان  أس��اس 
والن�زاهة.  وال��ق��درة  وال��ك��ف��اءة  واخل���ربة  املهنية 
وُأوليت العناية الواجبة ملبدأ تكافؤ فرص التوظيف 

 الجدول 5- الموظفون النظاميون بحسب مجال العمل 
)31 كانون األول/ديسمبر 2009(

املجموع فئة اخلدمات   الفئة الفنية  جمال العمل 
     العامة 

 5  1  4 قسم التقييم 
 58  24  34 شعبة نظام الرصد الدويل 
 86  17  69 شعبة مركز البيانات الدويل 
 22  5  17 شعبة التفتيش املوقعي 

اجملموع الفرعي، اجملاالت 
)٪65.27( 171  )٪50.54( 47  )٪73.37( 124 ق  ذات الصلة بالتحقُّ

     
 6  2  4 مكتب األمني التنفيذي 
 4  1  3 املراجعة الداخلية للحسابات 

 46  27  19 شعبة الشؤون اإلدارية 
شعبة الشؤون القانونية 

 35  16  19 والعالقات اخلارجية 

اجملموع الفرعي، اجملاالت 
)٪34.73( 91  )٪49.46( 46  )٪26.63( 45 ق  غري ذات الصلة بالتحقُّ

 262  93  169 املجموع 

 الجدول 6- الموظفون من الفئة الفنية بحسب المنطقة الجغرافية
)2009-2004(

2009  2008  2007  2006  2005  2004 املنطقة اجلغرافية 

27  25  22  21  19  22 أفريقيا 
25  22  23  21  24  23 أوروبا الشرقية 
10  13  12  10  12  12 أمريكا الالتينية والكاريب�ي 
6  8  7  7  8  7 الشرق األوسط وجنوب آسيا 

71  74  70  73  82  70 أمريكا الشمالية وأوربا الغربية 
 جنوب شرقي آسيا واملحيط 

30  27  24  29  30  24 اهلادئ والشرق األقصى 

169  159  158  161  175  158 املجموع 
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وألمهية تعيني املوظفني على أساس أوسع نطاق 
اليت  األخ��رى  للمعايري  وكذلك  ممكن،  جغرايف 
باملوضوع يف  الصلة  عليها األحكام ذات  تنصُّ 
املعاهدة وكذلك يف النظام األساسي للموظفني.

وحىت 31 كانون األول/ديسمرب 2009، كان 
بلدًا،   74 من  موظفًا   262 األمانة  ِمالك  يف 
مقارنًة بعددهم الذي كان 265 موظفًًا من 75 
بلدًا يف هناية عام 2008. ويوفِّر الشكل البياين 
الفئة  أدناه معلومات عن توزُّع موظفي  الوارد 
الفنية حبسب املنطقة اجلغرافية. ويبيِّن اجلدول 5 

توزُّع املوظفني النظاميني حبسب جمال العمل.

زي��ادة  إىل  الرامية  جهودها  األمانة  وواصلت 
هناية  ويف  الفنية.  الفئة  وظائف  يف  امل��رأة  متثيل 

عام 2009 كانت هناك 52 امرأًة يف مناصب 
يف الفئة الفنية، أي ما يعادل 30.77 يف املائة 
من موظفي الفئة الفنية. ومقارنة بعام 2008، 
كانت هنالك زيادة بنسبة 20.00 يف املائة يف 
عدد املوظفات يف الفئة الفنية ف-5. وحدثت 
عدد  يف  امل��ائ��ة  يف   5.26 بنسبة  أيضًا  زي���ادة 
الناحية  ومن  الفنية ف-3.  الفئة  املوظفات يف 
األخرى، حدث اخنفاض بنسبة 9.09 يف املائة 
الفئة  املوظفات يف  املائة يف عدد  و14.29 يف 
الفنية ف-4 والفئة الفنية ف-2، على التوايل.

موظفًا   40 األم��ان��ة  عّينت   2009 ع��ام  ويف 
األمانة  قامت  ذل��ك،  على  وع���الوة  ج��دي��دًا. 
و17  استشاريني  خ��رباء   108 عقود  بتجهيز 

معيَّنني  متدّربًا؛ وجهَّزت 133 عقدًا ملوظفني 
آلجال قصرية.

للموظفني  الفرص  إتاحة  األم��ان��ة  وواص��ل��ت 
التقنية  غري  املتنوعة  مهاراهتم  ي��ط��وِّروا  لكي 
لتحقيق  خصيصًا  مصّممة  دورات  خالل  من 
عملها  برامج  تنفيذ  يف  لأمانة  متبادلة  فائدة 
وتطوير  لوظائفهم  أدائ��ه��م  يف  وللموظفني 
عدة  العام  خالل  وُعقدت  املهين.  مستقبلهم 
حلقات دراسية تدريبية إلزامية. وشارك معظم 
املوظفني الفنيني يف دورات تدريبية بشأن إدارة 
الوساطة  وأساليب  والتوتر،  اإلجهاد  حاالت 
بشأن  برنامج  ويف  املعلومات،  وتكنولوجيا 

التنفيذية. القيادة 

Africa
15.98%
(14.79%)

South‐East Asia, the Pacific 
and the Far East
17.75%
(15.98%)

 

Eastern Europe
14.79%
(13.02%)

Latin America and    
the Caribbean
5.92%
(7.69%)

Middle East 
and South Asia
3.55%
(4.73%)

North America 
and Western Europe
42.01%
(43.79%)

 عدد املوظفني يف الفئة الفنية حبسب املنطقة 
اجلغرافية حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2009 

 )النسب املئوية حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2008 
واردة بني قوسني(

جنوب شرق آسيا 
والمحيط الهادئ 
والشرق األقصى

٪17.75
)٪15.98(

أفريقيا
٪15.98

)٪14.79(

أمريكا الالتينية 
والكاريب�ي

٪5.92
)٪7.69(

أوروبا الشرقية
٪14.79

)٪13.02(

الشرق األوسط 
وجنوب آسيا

٪3.55
)٪4.73(

أمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية

٪42.01
)٪43.79(
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تتعلق املادة الرابعة عشرة من معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية مبسألة بدء نفاذ املعاهدة. 
وتتوخّى املادة اللجوء إىل آلية يف عقد مؤمترات منتظمة لتيسري بدء نفاذ املعاهدة )يُشار إليها على 

حنو شائع باسم ‘مؤمترات املادة الرابعة عشرة‘(، إذا مل يبدأ نفاذها بعد ثالث سنوات من تاريخ 
فتح باب التوقيع عليها. وقد عُقد أول مؤمتر بشأن املادة الرابعة عشرة يف فيينا يف عام 1999. ثم 

عُقدت مؤمترات الحقة يف نيويورك يف عام 2001 وعام 2005 وعام 2009، وكذلك يف فيينا يف 
عامي 2003 و2007.

ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد هذه املؤمترات بناءً على طلب الدول اليت صدّقت على 
عة والدول  املعاهدة. ويُدعى ممّثلو الدول املصدِّقة إىل املشاركة يف املداوالت. كما تُدعى الدول املوقِّ

عة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل احلضور بصفة مراقبني. غري املوقِّ
وتتباحث مؤمترات املادة الرابعة عشرة عادة بشأن ما ميكن اختاذه من تدابري مّتسقة مع القانون 
الدويل للتعجيل بعملية التصديق تسهيالً لبدء نفاذ املعاهدة، وتتخذ قراراهتا بشأن هذه املسائل 

بتوافق اآلراء.

شروط بدء نفاذ املعاهدة
بدء نفاذ املعاهدة مشروط بالتصديق عليها من 
املذكورة  دولًة  واألربعني  األربع  مجيع  جانب 
يف القائمة الواردة يف مرفقها الثاين. وما ُيسمَّى 
دول امل��رف��ق 2 ه��ي ال��دول ال��يت ش��ارك��ت يف 
املعاهدة  بشأن  املفاوضات  من  النهائية  املرحلة 
نووية  مرافق  متتلك  وكانت   ،1996 عام  يف 
املعاهدة  على  قت  صدَّ اآلن،  وحىت  حينذاك. 
35 دول��ًة من أص��ل األرب��ع واألرب��ع��ني دول��ة. 
يزال  ال  اليت  التسع   2 املرفق  دول  أصل  ومن 
هنالك  املعاهدة،  على  ق  تصدِّ أن  بعُد  عليها 

ثالث دول مل توقِّع عليها بعُد.

مؤمتر نيويورك، 2009
املؤمتر السادس املعين بتيسري بدء نفاذ معاهدة 
انعقد  الذي  النووية،  للتجارب  الشامل  احلظر 
مقر  أيلول/سبتمرب يف  يومي 24 و25  خالل 
األمم املتحدة يف نيويورك، كان مفيدًا باعتباره 

مؤّشرًا آخر دّل على تعزيز التصميم السياسي 
على حتقيق بدء نفاذ املعاهدة وطابعها العاملي. 
دول،   103 مم��ثّ��ل��و  امل��ؤمت��ر  يف  ش���ارك  وق��د 
موقِّعًة  دول��ًة  و13  قًة  مصدِّ دول��ًة   87 تضّم 
عدد  حبضور  وافُتتح  موقِّعة،  غري  دول  و3 
املقام.  الرفيعة  الشخصيات  من  له  سابقة  ال 
 6 عشرة  الثالث  املوقِّعة  الدول  ضمن  وكان 
يبدأ  لكي  املعاهدة  على  تصديقها  يلزم  دول 
نفاذها، وهي: إسرائيل وإندونيسيا ومجهورية 
والواليات  ومصر  والصني  اإلسالمية  إي��ران 
الثالث  ال��دول  وكانت  األمريكية.  املتحدة 
وتوباغو  وترينيداد  باكستان  قة:  املصدِّ غري 

السعودية. العربية  واململكة 

التشارك يف الرئاسة
وزير  من  كٌل  املؤمتر  رئاسة  توّلي  يف  َتشارك 
خ��ارج��ي��ة ف��رن��س��ا، ب��رن��ار ك��وش��ن��ري، ووزي��ر 

الِفهري.  الفاسي  طّيب  امل��غ��رب،  خارجية 
الذي  العاملي  الطابع  التشارك  هذا  يف  وتبّدى 
الوزير كوشنري  املعاهدة. وقد أهاب  به  تّتسم 
بعُد  ق  تصدِّ مل  أو  توقِّع  مل  اليت  ال��دول  بكل 
على املعاهدة إىل القيام بذلك، وشّدد على أن 
قبُل على هذا  قّط من  تكن  املعاهدة "مل  هذه 
مناشدته  يف  وأيّ��ده  نفاذها".  بدء  من  الُقرب 
أن  أّكد  الذي  الفهري،  الفاسي  الوزير  هذه 
ميكن  ال  النووية  للتجارب  طوعي  وقف  "أّي 
أن يكون بدياًل عن التصديق على املعاهدة."

 بيانات اإلعراب عن 
التأييد القوي

عن  اإلع��راب  مظاهر  من  بالعديد  املؤمتر  متيَّز 
نفاذها.  وبدء  املعاهدة  لصاحل  القوي  التأييد 
املتحدة،  لأمم  العام  األمنُي  املؤمتَر  افتتح  وقد 
ب���ان ك���ي-م���ون، ال���ذي أش���ار إىل ال��زخ��م 

تيسري
بدء نفاذ املعاهدة
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إنه  وقال  املعاهدة.  تأييد  يف  اجلديد  السياسي 
بأن  ووع��د  ال��زخ��م،  ه��ذا  على  احلفاظ  جيب 
خيّصص كل وقته وطاقته من أجل ضمان بدء 
نفاذ املعاهدة يف موعد مبّكر، ودعا ذلك بأنه 
األسلحة  من  خاٍل  عامٍل  إىل  الصحيح  "املسار 
بأهنا  املعاهدَة  العام  األمني  ووصف  النووية." 
دعامة أساسية يف بناء عامٍل خاٍل من األسلحة 
مقترحه  أرك��ان  من  رئيسي  ورك��ن  النووية، 
النووية  األسلحة  انتشار  عدم  بشأن  اخلمسة 
مايكل  ش��ّدد  كما  ال��ن��ووي.  السالح  ون��زع 
دوغالس، رسول السالم لدى األمم املتحدة، 
االستراتيجية  سياساهتا  الدول  تعّدل  أن  على 
السالح  ن��زع  على  اجل��دي��د  للتأكيد  وف��ق��ًا 
ألن  تصلح  املعاهدة  هذه  إن  حيث  النووي، 
للتقّدم  والعشرين  الواحد  القرن  أداة  تكون 

صوب هذا اهلدف املنشود.

املتحدة  ال��والي��ات  خارجية  وزي��رة  وأعلنت 
أن  املؤمتر  يف  كلينتون،  هيالري  األمريكية، 
املؤمتر  إىل  تعود  أن  يسّرها  املتحدة  الواليات 
"إننا  بقوهلا:  وأضافت  قرابة عشر سنني.  بعد 
سنعمل يف األشهر املقبلة على التماس املشورة 
واملوافقة من جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة 
على  وكذلك  املعاهدة،  على  التصديق  بشأن 
اآلخرين،  جانب  من  عليها  التصديق  تأمني 
حّيز  املعاهدة  تدخل  أن  يتسّنى  لكي  وذلك 
يشهد  مما  بأن  التنفيذي  األمني  ونّوه  النفاذ". 
وكذلك  املؤمتر،  يف  البارز  احلضور  هذا  عليه 
املعاهدة  أن  هو  األم��ن،  جملس  قمة  مؤمتر  يف 
أصبحت تترّبع جمّددًا على قمة جدول أعمال 
احلّد من األسلحة على الصعيد الدويل. وأّكد 
القادة  يبادر  لكي  حان  قد  الوقت  أن  أيضًا 
من  األخري  "الشوط  الجتياز  املسار  قيادة  إىل 

النهائية:  املقصودة  الطويلة إىل وجهتنا  رحلتنا 
ب��دء ن��ف��اذ م��ع��اه��دت��ن��ا". وذك���ر أي��ض��ًا سفري 
بأنه  إعالنه  معرض  راماكر، يف  ياب  هولندا، 
يتخّلى عن دوره بصفته ممّثاًل خاصًا من أجل 
أن  املعاهدة،  على  التصديق  لعملية  الترويج 
على القادة السياسيني أن يلقوا بكل ما لديهم 
من وزن من أجل مساندة املعاهدة. وأضاف 
بقوله "إن الكرة أصبحت اآلن كّليًا يف ملعب 

السياسيني."

وأعرب اإلعالن اخلتامي، الذي صيغ بعبارات 
قوية واعُتمد بتوافق اآلراء يف بدء املؤمتر، عن 
به  اإلحساس  يف  الدول  تتشارك  الذي  القلق 
بشأن االختبارات النووية والتأّخر يف بدء نفاذ 
أن  املذِعنة‘  ‘غري  بالدول  وأه��اب  املعاهدة. 
وخصوصًا  املعاهدة،  على  تصدِّق  وأن  توقِّع 
يلزم  ال��يت  الثاين  املرفق  يف  امل��ذك��ورة  ال��دول 
اإلعالن  وذكر  املعاهدة.  نفاذ  لبدء  تصديقها 
اليت  النووية  للتجربة  الدولية  اإلدان���ة  أيضًا 
الدميقراطية  الشعبية  قامت هبا مجهورية كوريا 
يف أيار/مايو 2009، وبّين أن التجربة النووية 
املعَلن عنها "سّلطت الضوء على احلاجة املاّسة 
إىل بدء نفاذ املعاهدة يف موعد مبّكر، ومن مّث 
من  التحّقق  نظام  إنشاء  استكمال  إىل  احلاجة 

االمتثال للمعاهدة عند بدء نفاذها".

لأمم  العام  األم��ني  ب��ادر  رمزية،  ب��ادرة  ويف 
إىل عرض  املعاهدة،  الذي هو وديع  املتحدة، 
األنباء عن اإلعالن اخلتامي، املعتَمد باإلمجاع، 
وذلك  املجتمعة  العاملية  اإلعالم  وسائل  على 
يف  األم��ن  جملس  قمة  اجتماع  قبل  مباشرًة 
األسلحة  انتشار  ع��دم  بشأن  املتحدة  األم��م 
يرافقه  وكان  النووي.  السالح  ونزع  النووية 
كوشنري  برنار  املؤمتر،  رئاسة  يف  املتشاركان 

رس��ول  وك��ذل��ك  ال��ف��ه��ري،  الفاسي  وط��يّ��ب 
دوغ��الس،  مايكل  للسالم،  املتحدة  األم��م 
احلظر  م��ع��اه��دة  ملنظمة  التنفيذي  واألم���ني 

تيبور توت. النووية،  الشامل للتجارب 

جملس األمن يف األمم 
املتحدة: دعوة بشأن بدء نفاذ 

املعاهدة يف موعد مبّكر
يف 24 أيلول/سبتمرب، عقد جملس األمن يف األمم 
تناول  وقد  نيويورك.  يف  قمة  اجتماع  املتحدة 
االجتماع، الذي ترأسه رئيس الواليات املتحدة، 
باراك أوباما، قضية عدم انتشار األسلحة النووية 
ونزع السالح النووي. وكانت املعاهدة يف بؤرة 
القرار  القمة، وكذلك يف  م��داوالت  الضوء يف 
الصادر الذي اعُتمد باإلمجاع. وقد دعا القرار 
مجيع الدول أن توّقع على معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية وأن تصدِّق عليها، مما يؤّدي 

إىل بدء نفاذها يف موعد مبّكر.

 رسالة تأييد من املنظمات 
غري احلكومية

انتهى املؤمتر ببيان ألقته جيسيكا ماثيوز، رئيسة 
غري  منظمًة   40 باسم  كارنيجي،  ص��ن��دوق 
السيدة  وقالت  العامل.  أحناء  من مجيع  حكومية 
ماثيوز "إن بدء نفاذ املعاهدة له أمهية حيوية وهو 
األسلحة  انتشار  "أن  وأضافت  عاجلة"،  حاجة 
األم��ن يف  د  هت��دّ اليت  األخطار  أكرب  هو  النووية 
القرن احلادي والعشرين، وإن بدء نفاذ املعاهدة 
شرط أساسي مطلق بشأن اخلطوات اليت ال بّد 
من القيام هبا من أجل سّد الثغرات اخلطرية يف 

نظام عدم االنتشار."
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 تغطية إعالمية عاملية 
النطاق

أّدى القيام حبملة إعالمية استباقية متعّددة اجلوانب 
إىل إثارة انتباه وسائل اإلعالم على حنو مل يسبق 
له مثيل من قبُل. وذلك أنه من خالل االستهداف 
املباشر للصحافيني، واالّتساع يف توزيع البالغات 

الرمسية  باللغات  اإلعالم  وسائل  على  اإلعالمية 
واستخدام  املتحدة،  األمم  لدى  املعتَمدة  الست 
مخسة  وعقد  االجتماعية،  الشبكية  األدوات 
فيينا  يف  جيد  مؤمترات صحفية حظيت حبضور 
زيادة  حتّققت  العاصمة،  وواشنطن  ونيويورك 
الوعي يف مجيع أحناء العامل بشأن املؤمتر واملعاهدة 
ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. 

استثنائية يف  إخبارية  تغطية  يف  ذلك  تبّدى  وقد 
والتلفازية  واإلذاع��ي��ة  املطبوعة  اإلع��الم  وسائل 
اإلنترنت.  ع��رب  اإلع��الم��ي��ة  ال��وس��ائ��ل  وك��ذل��ك 
على  االنتشار  واسعة  اإلعالمية  التغطية  وكانت 
الصعيد الدويل، ومشلت منافذ إعالمية رئيسية يف 
كٍل من أوروبا والشرق األوسط والصني واهلند 

والواليات املتحدة األمريكية واليابان.

املادة الرابعة عشرة 
من املعاهدة

بدء النفاذ
1-  يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد 180 يومًا من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول 
المدرجة في المرفق 2 من هذه المعاهدة، ولكن ال يكون ذلك في أي حال من األحوال قبل انقضاء 

عامين على فتح باب التوقيع عليها.

2-  إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثالث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، يدعو الوديع 
الدول.  تلك  أغلبية  طلب  على  بناًء  تصديقها  فعال صكوك  أودعت  التي  للدول  مؤتمر  عقد  إلى 
ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة 1، ويبحث ويقّرر بتوافق اآلراء التدابير 
المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن االضطالع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء 

نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.

3-  ما لم يقّرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خالف ذلك، تتكرر 
يبدأ  أن  إلى  المعاهدة،  هذه  على  التوقيع  باب  لفتح  ذكرى سنوية الحقة  كل  في  العملية  هذه 

نفاذها.

4-  ُتدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة 2 وأي مؤتمرات الحقة على 
النحو المشار إليه في الفقرة 3، بصفة مراقب.

5-  يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ 
هذه المعاهدة، في اليوم الثالثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.

AR-2009-2 of 2.indd   69 22/07/2010   15:19:55



الإعداد لعمليات التفتي�ش املوقعي7070

السفير ياب راماكر )هولندا(، الممثل الخاص المعني بالترويج للتصديق على المعاهدة.

هيالري كلينتون، وزيرة خارجية الواليات المتحدة األمريكية.كارل بيلدت، وزير خارجية السويد.

كانات سوداباييف، وزير الدولة ووزير خارجية كازاخستان.جون سيلك، معالي وزير خارجية جزر مارشال.

بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة.

تيسري
بـدء نفــاذ املعاهـدة 
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ماجد عبد العزيز، الممثل الدائم لمصر لدى األمم المتحدة.جيسيكا ماثيوز، رئيسة صندوق كارنيجي للسلم الدولي. 

يو ميونغ-هوان، وزير الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا.

على المنصة )من اليسار إلى اليمين(: مايكل دوغالس )رسول السالم في األمم المتحدة(، 
نزع  لشؤون  السامي  والممثل  المتحدة  لألمم  العام  األمين  )وكيل  دوارت��ه  سيرجيو 
الشون  )رئيس  برنار كوشنير  المتحدة(،  لألمم  العام  )األمين  مون  بان كي  السالح(، 
الخارجية واألوروبية لفرنسا والرئيس المشارك للمؤتمر(، طيب الفاسي الفهري )وزير 
توت  تيبور  للمؤتمر(،  المشارك  والرئيس  المغرب  في  والتعاون  الخارجية  الشؤون 

)األمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية(.

سيرغي أ. ريابكوف، وزير خارجية االتحاد الروسي.

خوان مانويل غوميز-روبليدو، نائب وزير الخارجية للشؤون المتعددة األطراف 
وحقوق اإلنسان في المكسيك.
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التوقيع الدولة  التصديق تاريخ  تاريخ 
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 

مجهورية الكونغو 
28 أيلول/سبتمرب 2004 4 تشرين األول/أكتوبر 1996 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

نفاذها  املعاهدة لكي يبدأ  أن تصدِّق على  يلزم  اليت  الدول 
)2009 )31 كانون األول/ديسمرب 

72

التوقـــيع
والتصـديــق

موقِّعة دولة  قة41  دولة مصدِّ قة3 دول غري موقِّعة35  9 دول غري مصدِّ

AR-2009-2 of 2.indd   72 22/07/2010   15:20:15



73

            3 Not signed

73 التوقيع والت�سديق

  

3 Not signed

  

نفاذها  املعاهدة لكي يبدأ  أن تصدِّق على  يلزم  اليت  الدول 
)2009 )31 كانون األول/ديسمرب 

املعاهدة  على  والتصديق  التوقيع  حالة 
)2009 )31 كانون األول/ديسمرب 

التوقيع الدولة  التصديق تاريخ  تاريخ 
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
مجهورية الكونغو 

28 أيلول/سبتمرب 42004 تشرين األول/أكتوبر 1996الدميقراطية

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

يقيا  فر أ
)53 دولة(

موقِّعة دولة   51
قة دولة مصدِّ  37

الشرقية أوروبا 
)23 دولة(

موقِّعة دولة   23
قة دولة مصدِّ  23
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التوقيع الدولة التصديق تاريخ  تاريخ 
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
مجهورية الو الدميقراطية 

5 تشرين األول/أكتوبر 302000 متوز/يوليه 1997الشعبية

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

ميكرونيزيا )واليات - 
25 متوز/يوليه 241997 أيلول/سبتمرب 1996املتحدة(

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

والكارييب الالتينية  أمريكا 
)33 دولة(

موقِّعة دولة   31
قة دولة مصدِّ  29

آسيا وجنوب  األوسط  الشرق 
)26 دولة(

موقِّعة دولة   21
قة دولة مصدِّ  15
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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
سانت فنسنت وجزر 

23 أيلول/سبتمرب 22009 متوز/يوليه 2009غرينادين

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
مجهورية مقدونيا 

14 آذار/مارس 292000 تشرين األول/أكتوبر 1998اليوغوسالفية سابقا

26 أيلول/سبتمرب 2008تيمور-ليشيت
2 متوز/يوليه 22004 تشرين األول/أكتوبر 1996توغو
تونغا

8 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 تنـزانيا 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

فنـزويال )مجهورية - 
13 أيار/مايو 32002 تشرين األول/أكتوبر 1996البوليفارية(

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

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

موقِّعة دولة  قة182  دولة مصدِّ قة13 دولة غري موقِّعة151  44 دولة غري مصدِّ
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