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ا يف الفرتة التي ُأعدَّ عنها النص. يف مجيع املواضع من هذه الوثيقة، ُيشار إىل البلدان بحسب األسامء التي كانت مستخَدمًة رسميًّ

ال ينطوي رسم احلدود وعرض املواد يف اخلرائط الواردة يف هذه الوثيقة عىل اإلعراب عن أيِّ رأي من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية بشأن الوضع القانوين أليِّ بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن 

تعيني حدودها أو ختومها.

لًة( عىل أيِّ قصد للمساس بحقوق امللكية، كام   ال ينطوي ذكر أسامء رشكات أو منتجات معيَّنة )سواء ُأشري أو مل ُيَش إىل كوهنا مسجَّ
ال ينبغي تأويله عىل أنه إقرار أو توصية من جانب اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.

األول  املرفق  يف  الواردة  املعلومات  عىل  بناًء  الدويل  الرصد  نظام  ملرافق  التقريبيَة  املواقَع  الغالف  صفحة  عىل  املوجودُة  اخلريطُة  ُتبنيِّ 
هتا اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر  لت عىل الوجه املناسب وفق املواقع البديلة املقرتحة التي أقرَّ لربوتوكول املعاهدة، وقد ُعدِّ

لية التي سوف يعقدها مؤمتر الدول األطراف عقب نفاذ املعاهدة. الشامل للتجارب النووية لكي تعرضها يف تقرير عىل الدورة األوَّ

ُطبع يف النمسا
حزيران/يونيه 2014

استنادًا إىل الوثيقة CTBT/ES/2013/5، التقرير السنوي 2013
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ة  ياته امللحَّ لقد كان عام ٢٠١٣ عاًما حافًال للغاية باألحداث. وقد اتَّسم العام بتحدِّ

د، وإن يكن باقتضاب  وفرصه الواعدة. ويهدف هذا التقرير السنوي إىل أن يجسِّ

شديد، أداء اللجنة التحض¾ية املرموق يف جميع مجاالت ميدان عملها املتَّسع خالل 

الفرتة موضع االستعراض.

بتصديق بروË دار السالم وتشاد والعراق وغينيا-بيساو عىل املعاهدة، يكون عدد 

قة قد ارتفع إىل ١٦١، متجاوزًا بذلك عدد التصديقات التي Öثِّل معلÒًَ مهÑÒ وهو ١٦٠. وقد قرَّب ذلك قليًال من  الدول املصدِّ

إكساب املعاهدة طابًعا عامليÑا.

وتلقَّت املعاهدُة ودخولها حيِّز النفاذ وعمل اللجنة تأييًدا سياسيÑا قويÑا. فقد ألقى فخامُة رئيس بوركينا فاسو، السيد بليز 

كومباوري، كلمًة أمام دورة اللجنة األربعè. وكان مؤÖُر املادة الرابعة عرشة السابع املعقود يف نيويورك مناسبًة إلطالق دعوة 

دة وحازمة إىل دخول املعاهدة حيِّز النفاذ يف موعد مبكِّر. موحَّ

وقد قمُت بزيارة االتحاد الرويس واألردن وأنغوال وأوكرانيا والصè وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية واليابان حيث اجتمعُت 

عة  يتها خالل هذه الزيارات مشجِّ بكبار املسؤولî ،èن فيهم رؤساء وزارات ووزراء خارجية. ورسالة الدعم املطلق التي تلقَّ

للغاية. وخالل زيارô للصè جرى التوصل إىل اتفاق لضÒن تدفُّق البيانات من محطات نظام الرصد الدويل الكائنة يف أرايض 

هذا البلد. 

وبغية ضÒن املزيد من التوقيعات والتصديقات، أجرت اللجنة اتصاالت مع عدد من الدول وكذلك مع األمم املتحدة ومنظÒت 

ق بعد عىل املعاهدة أو توقِّع  عاملية وإقليمية أخرى. وأجرينا مشاورات مع كبار املسؤولè يف كل الدول تقريبًا التي õ تصدِّ

عليها، îا يف ذلك جميع الدول املُدرَجة يف املرفق ٢ باستثناء دولة واحدة. وعىل وجه الخصوص، اجتمعُت عىل هامش مؤÖر 

املادة الرابعة عرشة والدورة الثامنة والستè للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك مع وزراء خارجية أنغوال وبابوا غينيا 

الجديدة ورومانيا وكازاخستان وليتوانيا ومرص واليابان، وكذلك نائب رئيس وزراء توفالو ونائب وزير خارجية إيران.

ويف ٢٦ أيلول/سبتمرب، أنشأنا فريَق الشخصيات البارزة يف نيويورك. ويتألَّف هذا الفريق من رئيس وزراء سابق ووزراء دفاع 

ن لديهم قدر كب¾ من الخربة والتجربة عىل الصعيد الدويل.  وخارجية حاليè وسابقè وبرملانيè وسياسيè ودبلوماسيè ممَّ

و~كن لتأث¾هم السيايس واالجتÒعي أن يساعدنا بكل تأكيد عىل الرتويج للمعاهدة وتوسيع نطاق اتصاالتنا وتقوية الحوار مع 

قة، îا يف ذلك بقية الدول املدرجة يف املرفق ٢. الدول غ¾ املصدِّ

ي اللجنة لالختبار النووي الذي أعلنت عنه جمهورية كوريا الشعبية الد~قراطية يف ١٢ شباط/فرباير ٢٠١٣ مرًَّة  وقد أثبت تصدِّ

الة. وجرى  أخرى جاهزية نظام التحقُّق. وأظهر النظاُم من جديد أداًء رائًعا آخر. وعملت كلُّ عنارص النظام بطريقة متَّسقة وفعَّ

تسجيل الحدث بواسطة ٩٤ محطًة سيزميًة ومحطتي رصد دون سمعي يف شبكتنا. وفيÒ بعد، كشفت محطتنا لرصد النويدات 

ة îستويات متَّسقة مع حدوث انبعاث ناجم عن تجربة نووية.  ة يف تاكاسا` (اليابان) أيًضا عن وجود غازات خاملة مشعَّ املشعَّ

د يف املعاهدة.  وكان يجري تبادل بيانات الرصد ومنتجاته باستمرار مع الدول املوقِّعة وفًقا لإلطار الزمني املحدَّ

رسالة
من ا�مين التنفيذي
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وكان هذا العام أيًضا نقطة تحوُّل يف تخطيطنا االسرتاتيجي. فبغية تحسè فعاليتنا واستخدام املوارد املحدودة املتاحة للجنة 

عىل النحو األمثل، بدأنا األخذ باسرتاتيجيتنا املتوسطة األجل التي تدوم أربع سنوات (٢٠١٤-٢٠١٧). وهذه االسرتاتيجية الجديدة 

د أهدافنا االسرتاتيجية. وتشمل هذه األهداُف تشغيَل نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل وصيانتهÒ ومواصلة تطوير  تُرشِّ

القدرات التشغيلية للتفتيش املوقعي. وسوف تحظى أنشطة بناء القدرات، باعتبارها من عوامل التمكè، باهتÒم خاص أيًضا. 

وُ~ثِّل تحسèُ تغطية الشبكة وتوافر البيانات هدفè حيويè للجنة. ويتطلَّب ذلك توسيع شبكة نظام الرصد الدويل وصيانتها 

اتها باستمرار. وبحلول نهاية عام ٢٠١٣، كان قد جرى تركيب ٢٨٢ من محطات نظام الرصد الدويل. وُ~ثِّل هذا  وإبدال معدَّ

اة يف املعاهدة. وتَواَصل تطوُّر تصميم املحطات أيًضا بالنسبة لتكنولوجيات الرصد األربع  الرقم ٨٨ يف املائة من الشبكة املتوخَّ

كلِّها املنصوص عليها يف املعاهدة، مÒَّ وفَّر قدرًة أكرب عىل الكشف يف املحطات املركَّبة حديثًا. ومع اعتÒد ستة نظم غازات 

م يُعتدُّ به يف برنامج رصد الغازات الخاملة. وبحلول نهاية العام، كان قد جرى تركيب  خاملة وترقية ثالثة نظم أخرى، تحقَّق تَقدُّ

٣١ من نظم الغازات الخاملة (٧٨ يف املائة من اإلجÒيل املخطَّط).

م واالبتكار التكنولوجيè. وركَّزنا يف هذا الصدد عىل االسترشاف التكنولوجي  وقد بذلنا جهوًدا من أجل مجاراة جوانب التقدُّ

يف مجال تكنولوجيات التحقُّق. وكان مؤÖر العلم والتكنولوجيا ٢٠١٣ من املهام الرئيسية األخرى التي اضطلعت بها اللجنة يف 

م أك> من ٣٠٠ عرض إيضاحي شفوي وباستخدام  هذا الصدد. وقد حرض املؤÖَر أك> من ٧٠٠ مشارك من نحو ٩٠ بلًدا. وقُدِّ

ًة مفيدًة الستكشاف تكنولوجيات  امللصقات. وأتاح هذا الحدُث فرصًة الستعراض نظام التحقُّق طبًقا للمعاهدة، ووفَّر منصَّ

نة وإمكانية إدراجها يف نظام التحقُّق. ونظر املؤÖُر أيًضا يف التطبيقات العلمية واملدنية األوسع  وسبل الرصد الجديدة واملحسَّ

نطاقًا لبيانات الرصد ومنتجاته. وأخ¾ًا، ساعد اللقاُء عىل توسيع تفاعلنا مع األوساط العلمية والتكنولوجية. 

وقد ازدادت أنشطتنا يف مجال بناء القدرات، وال سيÒ لفائدة البلدان النامية، بدرجة ملحوظة. ونحن نعترب ذلك استثÒًرا 

مفيًدا يساعد الدوَل املوقِّعَة عىل الوفاء عىل نحو أفضل بالتزاماتها طبًقا للمعاهدة واستخدام بيانات ومنتجات نظام 

التحقُّق îزيد من الفعالية. 

م بشأن التحض¾ات للتمرين امليداË املتكامل املقبل املقرَّر إجراؤه يف األردن يف عام ٢٠١٤. ويهدف  وتَحقَّق املزيد من التقدُّ

التمريُن إىل تعزيز قدراتنا التشغيلية يف مجال التفتيش املوقعي يف أيِّ مكان ويف أيِّ وقت. وقد أجرينا يف عام ٢٠١٣ Öريًنا 

لبناء القدرات شارك فيه نحو ١٥٠ خب¾ًا. ويف غضون ذلك، أُجريت خمسة اختبارات ميدانية متعلقة بتقنيات التفتيش املوقعي 

وتكنولوجياته. وعالوة عىل ذلك، اكتمل تنفيذ خطة عملنا الخاصة بالتفتيش املوقعي التي دامت أربع سنوات ودورة التدريب 

ية  الثانية للمفتِّشè البدالء وعدد من برامج التدريب الخاص بالتفتيش املوقعي األخرى. وجرى تنشيط جميع أفرقة العمل املتبقِّ

من أجل التمرين امليداË املتكامل. 

وقد تحقَّق النجاُح الذي أحرزته اللجنة يف عام ٢٠١٣ بفضل دعم الدول املوقِّعة املطلق والراسخ والعمل الدؤوب الذي اضطلع 

مونه من   به موظفو األمانة الفنِّية املؤقَّتة املتفانون. ولذا يجدر , أن أهنِّئهم عىل إنجازاتهم وأن أعرب لهم عن تقديري ملا يقدِّ

ه أيًضا بإخالص إىل الجهود التي بذلها َسلَفي   خدمة جليلة لقضية عدم االنتشار النووي ونزع السالح النووي النبيلة. وإË أُنوِّ

السيد تيبور توت دون كلل للرتويج للمعاهدة والس¾ قُدًما بعمل اللجنة خالل السنوات الثËÒ األخ¾ة.

ينا زيربو السِّ

األمè التنفيذي

اللجنة التحض¾ية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

فيينا، شباط/فرباير ٢٠١٤
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المعاهدة
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المعاهدة) 
� جميع 

ات النووية �� هي معاهدة دولية تحظر التفج��
البيئات. وتسعى المعاهدة، من خ�ل النص� ع� 

فرض حظر شامل ع� التجارب النووية، إ� الحد� من 
� نوعيتها، وإ� وقف  تطوير ا¡�سلحة النووية ومن تحس��

استحداث أنواع جديدة من ا¡�سلحة النووية. وهي بذلك 
ع الس�ح النووي وعدم انتشاره  � اً ف̄عا¡ً ل�� تشك�ل تدب��

بجميع جوانبهما.

وقد اعتمدت الجمعيُة العامُة ل��مم المتحدة هذه 
 �

� نيويورك ��
المعاهدة، وُفِتح باُب التوقيع عليها ��

� ذلك اليوم و̄قعت ٧١ دولًة 
٢٤ أيلول/سبتم�¼ ١٩٩٦. و��

ق ع�  ع� المعاهدة. وكانت فيجي أ̄وَل دولة تصد�
ين ا¡�ول/أكتوبر ١٩٩٦. ÅÆ١٠ ت �

المعاهدة، وذلك ��

وط المعاهدة وأحكامها، تُنَشأ منظمة  ÅÊ وبموجب
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المنظمة) 

� فيينا، بالنمسا. والو¡ية المسَندة إ� هذه المنظمة 
��

الدولية هي تحقيق هدف المعاهدة والغرض منها، 
وضمان تنفيذ أحكامها، بما فيها ا¡�حكام المتعلقة 

ق الدو�� من ا¡متثال للمعاهدة، وتوف�� منتدى  Ôبالتحق

� الدول ا¡�طراف. للتعاون والتشاور ب��

 اللجنة 
التحضيرية

تمهيداً لبدء نفاذ المعاهدة وإنشاء المنظمة المنشودة، 
 �

يَة للمنظمة �� عُة اللجنَة التحض�� أنشأت الدوُل الموق�
/نوفم�¼ ١٩٩٦. وأُسِندت إ� اللجنة مه̄مة  �

�Øين الثا ÅÆ١٩ ت
 �

� النفاذ؛ ومقرÔها يوجد ��
� التحض�� لدخول المعاهدة ح��

. مركز فيينا الدو��

. ا¡�ول هو ات�خاذ جميع  � � رئيسي�� وتقوم اللجنة بنشاط��
ق من  Ôات ال�زمة لضمان تشغيل نظام التحق التحض��

� هو 
�Øالنفاذ. والثا �

� ا¡متثال للمعاهدة لدى دخولها ح��
التشجيع ع� التوقيع ع� المعاهدة والتصديق 

� النفاذ. ويبدأ 
� عليها من أجل إتمام دخولها ح��

نفاذ المعاهدة بعد ١٨٠ يوماً من التصديق 
عليها من جانب جميع الدول الـ٤٤ 

. �
�Øمرفقها الثا �

المدرجة ��

ية من هيئة  وتتك̄ون اللجنة التحض��
عامة مسؤولة عن توجيه السياسات 
عة،  العامة، تضمÔ كل الدول الموق�
وأمانة فن�ية مؤ̄قتة (ا¡�مانة) تساعد 
ا  äاللجنة ع� القيام بواجباتها، فني

ي  ا ع� السواء، وتؤد� äوموضوعي
دها  � تحد�

åæالمهام الوظيفية ال
لها اللجنة. وقد بدأت ا¡�مانة 

� ١٧ آذار/مارس 
� فيينا ��

عملها ��
 �

دة الجنسيات �� ١٩٩٧، وهي متعد�
� موظفوها من 

¯ تكوينها، حيث يُع��
عة ع� أوسع نطاق  الدول الموق�

جغرافي ممكن.

عليها من جانب جميع الدول الـ
المدرجة �

وتتكو
عامة مسؤولة عن توجيه السياسات 

العامة، تضم
وأمانة فن

اللجنة ع� القيام بواجباتها، فني
وموضوعي

æالمهام الوظيفية ال
لها اللجنة. وقد بدأت ا¡

عملها �
١٩٩٧

نفاذ ا
عليها من أجل إتمام دخولها ح�

التشجيع ع� التوقيع ع� المعاهدة والتصديق 
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يوفِّر هذا التقريُر وصًفا مقتضبًا ألهمِّ إنجازات اللجنة التحض¾ية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يف عام ٢٠١٣.

ي نظام التحقُّق للتجربة النووية التي أعلنت عنها جمهورية كوريا الشعبية الد~قراطية يف ١٢ شباط/فرباير دليًال  وكان تصدِّ

واضًحا عىل موثوقية قدرته التشغيلية وأهميته بالنسبة لن زع السالح النووي وعدم انتشاره عىل الصعيد العاملي.

وقد كشفت التفج¾ ٩٦ محطًة من محطات نظام الرصد الدويل، منها محطتان للرصد دون السمعي. واستُخدمت (اٍن و(انون 

ر أنَّ مكان الحدث يقع داخل إهليج ثقة نصف طول  محطة يف تقدير مكان الحدث املُفاد به يف نرشة األحداث املنقَّحة. وقُدِّ

محوره األكرب ٨٫١ كم. وبلغت قوة الحدث ٤٫٩ حسب مقياس سعة املوجات الداخلية املعتمد يف مركز البيانات الدويل. 

وقد أتيحت أوَّل البيانات والنتائج للدول املوقِّعة بعد أك> قليًال من ساعة واحدة وقبل إعالن جمهورية كوريا الشعبية 

د يف املعاهدة Öاًما. واستُخدمت  الد~قراطية، كÒ زوِّدت الدول املوقِّعة بنرشة األحداث املنقَّحة يف حدود اإلطار الزمني املحدَّ

ة. ويف ٩ نيسان/أبريل، أْي  $ذجة انتقال يف الغالف الجوِّي لتقدير املكان الذي ~كن فيه كشف انبعاث محتمل للنويدات املشعَّ

بعد ٥٥ يوًما من اإلعالن عن التجربة النووية، كشف نظام الغازات الخاملة التابع لنظام الرصد الدويل يف اليابان وجود غازات 

ة. ويدلُّ كشف هذه الغازات بعد وقوع الحدث بهذه الفرتة الطويلة عىل مدى القدرة عىل الرصد التي يتَّسم بها  خاملة مشعَّ

نظام الرصد الدويل.

م بشأن تركيب مرافق نظام الرصد الدويل وترقيتها واعتÒدها وبدء تشغيلها.  ويف عام ٢٠١٣، أحرزت اللجنُة مزيًدا من التقدُّ

وُركِّبت يف عام ٢٠١٣ ثالث من محطات نظام الرصد الدويل. وبذلك يكون عدد املحطات املركبة بنهاية العام ٢٨٢ محطًة (Öثِّل 

اة يف املعاهدة). وتواَصل أيًضا تطوير تصميم املحطات بالنسبة لجميع التكنولوجيات، وأدَّى ذلك  ٨٨ يف املائة من الشبكة املتوخَّ

إىل زيادة قدرة املحطات املركبة حديثًا عىل الكشف.

واعتُمدت أربع محطات باعتبارها تفي بكل املقتضيات التقنية الصارمة التي تشرتطها اللجنة. ووصل إجÒيل عدد محطات 

اة يف املعاهدة).  ومختربات نظام الرصد الدويل املعتمدة يف نهاية عام ٢٠١٣ إىل ٢٧٨ (Öثِّل ٨٢ يف املائة من الشبكة املتوخَّ

وقد ساعدت هذه األنشطة عىل زيادة التغطية وتوافُر البيانات بالنسبة لجميع تكنولوجيات نظام الرصد الدويل، وخاصًة رصد 

الغازات الخاملة، كÒ عزَّزت من قدرة الشبكة عىل الصمود.

 IS14 ومحطة الرصد دون السمعي HA3 1املا ôم يف املرشوع الرئييس الرامي إىل إصالح محطة الرصد الصو واستمر التقدُّ

(شييل) التابعتè لنظام الرصد الدويل اللتè أُصيبتا بأرضار جسيمة نتيجة لتسونامي يف عام ٢٠١٠. وتواصل بالتدريج التحض¾ 

م الكب¾ يف األعÒل التحض¾ية  لرتكيب واعتÒد مرافق إضافية تابعة لنظام الرصد الدويل. وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل التقدُّ

املتعلقة باملحطة HA4 (فرنسا)، وهي محطة الرصد الصوô املا1 الوحيدة غ¾ املعتمدة يف نظام الرصد الدويل، وذلك بغية 

إكÒل شبكة الرصد الصوô املا1 التابعة لنظام الرصد الدويل بحلول عام ٢٠١٦. ويف نهاية عام ٢٠١٣، كانت التحض¾ات جارية 

أيًضا بشأن تركيب و/أو اعتÒد نحو ٢٠ مرفًقا يف عام ٢٠١٤. 

ة بلدان مستضيفة ملرافق تابعة لنظام الرصد الدويل õ تكن األمانُة  وكانت هناك دالئل واضحة عىل الدعم السيايس من عدَّ

الفنِّيُة املؤقَّتُة (األمانة) قادرًة عىل تحقيق تقدم فيها يف السنوات السابقة. ومن األمور التي اتَّسمت بأهمية خاصة تسوية 

مسائل كانت قا6ة منذ أمد طويل مع الصè مÒَّ سمح باستئناف تدفق املعلومات من محطات نظام الرصد الدويل التي 

ة أيًضا لدعم إكÒل الجزء الواقع يف االتحاد الرويس من نظام الرصد الدويل. وقد  تستضيفها الصè. واتُّخذت خطوات مهمَّ

أسهمت كل هذه اإلنجازات التي تحقَّقت يف عام ٢٠١٣ يف تقريب شبكة هذا النظام من االكتÒل. 

ًما يُعتدُّ  ومع اعتÒد ستة من نظم الغازات الخاملة وترقية ثالثة نظم أخرى، يكون برنامج رصد الغازات الخاملة قد حقَّق تقدُّ

به. وبنهاية عام ٢٠١٣، كان قد جرى تركيب ٣١ نظاًما للغازات الخاملة (Öثِّل ٧٨ يف املائة من اإلجÒيل املخطَّط) يف محطات 

ة تابعة لنظام الرصد الدويل، منها ١٨ محطًة معتمدًة.  لرصد النويدات املشعَّ

ص ملخَّ
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ل اإلجÒيل أعىل من ٩٩٫٧٧ يف املائة باستمرار. ورفعت  ن ملرفق االتصاالت العاملي عىل بقاء التوافر املعدَّ وساعد األداء املحسَّ

الشبكة أيًضا من بثِّها للبيانات واملنتجات إىل أك> من ٣٥ غيغابايت إجÒًال يوميÑا.

ونجحت األمانة يف زيادة إدماج الرصد دون السمعي ورصد الغازات الخاملة يف عمليات مركز البيانات الدويل، حيث أدرجت 

ة من املرافق املعتمدة حديثًا. ويف نهاية العام، كان ٤٧ من نظم الرصد دون السمعي و٣١ من نظم الغازات  البيانات املستمدَّ

الخاملة قيد التشغيل املؤقَّت. وبُذلت أيًضا جهود لزيادة تعزيز قدرات نظام التحقُّق بشأن $ذجة االنتقال يف الغالف الجوي.

م  ات والربامجيات. وإضافًة إىل ذلك، تحقَّق مزيد من التقدُّ وتواصلت الجهود الرامية إىل تعزيز أمن البيانات وكذلك تحسè املعدَّ

بشأن املبادرة املموَّلة من االتحاد األورو, لتحسè املعرفة بالخلفية العاملية للزينون. 

وكان مؤÖُر العلم والتكنولوجيا ٢٠١٣، املعقود من ١٧ إىل ٢١ حزيران/يونيه يف فيينا، إنجازًا كب¾ًا، حيث حرضه أك> من ٧٥٠ 

 èر يف استعراض حالة نظام التحقُّق واستكشاف ُسبل ووسائل تحسÖثَّلت األهداف الرئيسية للمؤÖمشاركًا من نحو ١٠٠ بلد. و

قدراته. وسعى االجتÒع أيًضا إىل توسيع نطاق تفاعل اللجنة مع األوساط العلمية والتكنولوجية. 

م املحرز يف مجاالت  د و(٢) األحداث وتحديد خصائصها و(٣) التقدُّ وقد ناقش املؤÖُر ثالثَة مواضيع: (١) األرض كنظام معقَّ

ن املؤÖر أيًضا حلقات  ة مواضيع فرعية. وتضمَّ أجهزة االستشعار والشبكات والتجهيز. وجرى يف إطار كل موضوع تحديد عدَّ

د  نقاش تناولت أوجه التآزر بè تكنولوجيات التفتيش املوقعي والصناعة، واالبتكارات والتطورات التكنولوجية التي ستُحدِّ

مستقبل التحقُّق، والتخفيف من انبعاثات الزينون املشع البرشية املنشأ. وكان عدد العروض اإليضاحية كب¾ًا بدرجة ملحوظة، 

حيث كان هناك أك> من ٨٠ عرًضا إيضاحيÑا شفويÑا وأك> من ٢٥٠ عرًضا إيضاحيÑا باستخدام امللصقات. 

نت القدرات التشغيلية  وكان تعزيُز القدرات التشغيلية للمنظمة يف مجال التفتيش املوقعي أولويًة رئيسيًة يف عام ٢٠١٣. وُحسِّ

م يف خمسة مجاالت  للتفتيش املوقعي من خالل تنفيذ خطة عمل التفتيش املوقعي التي تدوم أربع سنوات، مع تحقيق التقدُّ

ات، والتدريب،  رئيسية، وهي التخطيط للسياسات العامة والعمليات، ودعم العمليات واللوجستيات، والتقنيات واملعدَّ

واإلجراءات والوثائق.

واستعداًدا للتمرين امليداË املتكامل يف عام ٢٠١٤، اضطُلع بعدد من األنشطة. فقد اكتمل Öرين بناء القدرات الثالث. وكان ما 

يقرب من ١٥٠ خب¾ًا من الدول املوقِّعة واألمانة قد شاركوا يف التمرين، وهو ثاË أكرب Öرين تجريه املنظمة عىل اإلطالق. وتدلُّ 

ًما يُعتَدُّ به حدث منذ التمرين امليداË املتكامل الذي جرى  النتائج واملالحظات املستمدة من Öرين بناء القدرات الثالث أنَّ تقدُّ

يف عام ٢٠٠٨. 

وشملت التحض¾ات للتمرين امليداË املتكامل أيًضا خمسة اختبارات تشغيلية ميدانية تناولت تقنيات التفتيش املوقعي 

ن كلَّ املعلومات الالزمة عن  وتكنولوجياته. وُوضع سيناريو للتمرين امليداË املتكامل ذو مصداقية علمية وشامل، حيث تضمَّ

ية. وهي تشمل تصميم السيناريو؛  التحض¾ات املتعلقة بالسيناريو وجوانب التنفيذ، كÒ جرى تنشيط جميع فرق العمل املتبقِّ

ات؛ واإلعالم والعالقات الخارجية؛ والوثائق. واللوجستيات والعمليات؛ والصحة والسالمة واألمن؛ واملعدَّ

وإضافة إىل ذلك، أُنجزت دورة التدريب الثانية للمفتِّشè البدالء وعدد آخر من برامج التدريب األخرى الخاصة بالتفتيش 

املوقعي. وكان إÖام خطة عمل التفتيش املوقعي التي تدوم أربع سنوات أحد إنجازات املنظمة البارزة يف عام ٢٠١٣. 

قت بروË دار السالم  وازداد الزخم السيايس يف سبيل دعم املعاهدة ودخولها حيِّز النفاذ يف وقت مبكِّر يف عام ٢٠١٣. فقد صدَّ

قة قد ارتفع إىل ١٦١. وألقى فخامُة رئيس بوركينا  وتشاد والعراق وغينيا-بيساو عىل املعاهدة، وبهذا يكون عدُد الدول املصدِّ

فاسو، السيد بليز كومباوري، كلمًة أمام دورة اللجنة األربعè، وكان أوَّل رئيس دولة يحرض دورًة للجنة. 

وقام األمè التنفيذي بزيارة االتحاد الرويس واألردن وأنغوال وأوكرانيا والصè وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية واليابان، 

واجتمع بكبار املسؤولî ،èا يف ذلك رؤساء وزارات ووزراء خارجية. واجتمع أيًضا بوزراء خارجية بابوا غينيا الجديدة ورومانيا 

ara pages i-38 with ge mb font.indd   7 11/07/2014   11:03:18



وكازاخستان وليتوانيا ومرص، وكذلك نائب رئيس وزراء توفالو ونائب وزير خارجية إيران. وكانت رسائل الدعم الثابت املتكرِّرة 

عًة للغاية. للمعاهدة ولعمل اللجنة مشجِّ

 èإضافي èُر املادة الرابعة عرشة الثامن والدورة الثامنة والستون للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك محفلÖوأتاح مؤ

ية واإلعراب عن التقدير لعمل اللجنة.  إلصدار نداء عاملي بالتصديق عىل املعاهدة إىل الدول املدرجة يف املرفق ٢ املتبقِّ

وبغية الرتويج للمعاهدة وضÒن املزيد من التصديقات، أُنشئ فريق الشخصيات البارزة. ويضمُّ هذا الفريق يف عضويته 

رؤساء وزارات ووزراء خارجية ودفاع سابقè وبرملانيè وسياسيè ودبلوماسيè. وقد عقد الفريق أول اجتÒعاته يف أيلول/

سبتمرب يف نيويورك. 

وتشمل أنشطُة التوعية األخرى التي اضطلعت بها اللجنة االتصال بالعديد من الدول، îا يف ذلك الدول املدرجة يف املرفق ٢ 

.Ëت الدولية واملجتمع املدÒواملنظ

وبُذلت جهود من أجل ترشيد أنشطة اللجنة املبذولة يف إطار مبادرة بناء القدرات وتطويرها وتوسيع نطاق هذه األنشطة. وقد 

ات وإجراء زيارات  شملت هذه األنشطة دورات تدريب وحلقات عمل ملراكز البيانات الوطنية وتوف¾ الربامجيات والتربُّع باملعدَّ

للمتابعة التقنية. وÖثَّل الهدف من ذلك يف ضÒن تشغيل نظام الرصد الدويل بسالسة وبناء قدرات مراكز البيانات الوطنية 

لD تفي بالتزاماتها îوجب املعاهدة. وشملت األنشطة املتعلقة îبادرة بناء القدرات وتطويرها أنشطة تعليم وتوعية تهدف 

يات السياسية والقانونية والتقنية والعلمية  ي بفاعلية للتحدِّ إىل توسيع نطاق املعرفة باملعاهدة وإعداد الدول املوقِّعة للتصدِّ

يل املحطات وموظفي مراكز البيانات الوطنية  املرتبطة باملعاهدة ونظام التحقُّق الخاص بها. وقد حرض أك> من ٣٠٠ من مشغِّ

برامج بناء القدرات. وبلغ عدد املشاركè يف دورات بناء القدرات وتطويرها ٦٧٥ يف عام ٢٠١٣. 

وكثَّفت اللجنة جهودها بشأن الرتويج للمعاهدة ونظام التحقُّق الخاص بها من خالل التوعية عن طريق وسائل اإلعالم. وشهدت 

التغطيُة اإلعالميُة العاملية للمعاهدة ونظاُم التحقُّق الخاص بها زيادًة تتجاوز نسبتها ٦٠ يف املائة، مع ما يزيد عىل ٥٠٠ ٤ من 

ط، تلقَّى املوقع الشبD العمومي للجنة ومنافذها إىل وسائل  املقاالت واإلشارات يف وسائل اإلعالم الشبكية وحدها. ويف املتوسِّ

التواصل االجتÒعي نحو ٠٠٠ ١٥٠ زيارة شهريÑا. وحدثت أيًضا زيادة كب¾ة يف االهتÒم بأفالم الفيديو السبعة والثالثè املتاحة 

عىل قناة يوتيوب التابعة للمنظمة.

ويف آب/أغسطس ٢٠١٣، بدأت اللجنُة األخَذ باسرتاتيجيتها املتوسطة األجل الجديدة للفرتة ٢٠١٤-٢٠١٧ التي Öثِّل إطاًرا لربامج 

املنظمة وأنشطتها عىل مدى السنوات األربع املقبلة. وتركِّز هذه االسرتاتيجية عىل هدفè اسرتاتيجيè هÒ: (١) تشغيل واستدامة 

نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل و(٢) مواصلة تطوير القدرات التشغيلية للتفتيش املوقعي. وتويل االسرتاتيجيُة أيًضا 

نة. أهميًة كب¾ًة ألنشطة بناء القدرات واإلدارة املحسَّ

سية ~تثل للمعاي¾ املحاسبية الدولية للقطاع العام. وطبًقا للخطة  وتَواصل العمل بشأن وضع نظام لتخطيط املوارد املؤسَّ

املوضوعة، سيبدأ تشغيل النظام يف عام ٢٠١٤. وقد سعت املنظمة إىل تعزيز جوانب التآزر والكفاءة من خالل دعم اإلدارة 

الت تنفيذ عالية. القا6ة عىل النتائج واملساءلة والرقابة. وقد أدَّى ذلك إىل مواصلة تحقيق معدَّ
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GLOBAL COMMUNIC ATIONS • 15

The Global Communications Infrastructure (GCI) is 
designed to transport raw data from the 337 facilities 
of the International Monitoring System (IMS) in near 
real time to the International Data Centre (IDC) in 
Vienna for processing and analysis. The GCI is also 
designed to distribute to States Signatories analysed 
data and reports relevant to verification of compliance 
with the Treaty. Digital signatures and keys are used 
to ensure that the transmitted data are authentic and 
that no one has tampered with them. Increasingly, the 
GCI is being used as a medium of communication 
for the Provisional Technical Secretariat and station 
operators to monitor and control IMS stations 
remotely.

Using a combination of satellite and terrestrial 
communication links, this global network enables 
the exchange of data by IMS facilities and States in 
all areas of the world with the CTBTO Preparatory 
Commission. The GCI is required to operate with 
99.5% availability for satellite communication links and 
99.95% availability for terrestrial communication links, 
and to provide data within seconds from transmitter 
to receiver. The first generation GCI began provisional 
operation in mid-1999. In 2007, operation of the 
current, second generation GCI began under a new 
contractor.

Highlights in 2013

Maintaining GCI availability above 99.77% 

Transmitting over 35 gigabytes of data and products per day  

Contributing to preparations for the IFE in 2014 

Global Communications

Live map showing in real time the status of GCI connections to International Monitoring System facilities, the International Data Centre and 
independent subnetworks. Green indicates operational links, yellow indicates degraded links, and red indicates links that are out of operation.
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نظام الرصد الدولي  •  1

صة  نظام الرصد الدو � هو شبكة عالمية من أجهزة ا�ستشعار المخص�

ات النووية المحتملة وتوف�� ا��دل�ة عليها. وسيتأل�ف  للكشف عن التفج��

ًا للنويدات  هذا النظام لدى اكتماله من ٣٢١ محطة رصد و١٦ مخت��

دتها المعاهدة.  � مواضع حد�
� جميع أنحاء العالم ¥�

ة، منشورة ¥� المشع�

� مناطق نائية يصعب الوصول إليها، 
ويقع العديد من هذه المرافق ¥�

ى. ويطرح ذلك تح́ديات هندسية ولوجستية ك��

�مي والصو�¹̧  ويستخدم نظام الرصد الدو � تكنولوجيات الرصد الس��

� ودون السمعي ("الشكل الموجي") لكشف الطاقة المنبعثة من 
الما�¹

� باطن ا��رض أو تحت 
� بيئة ¥�

ا ¥� Èأي انفجار أو من أي حدث يقع طبيعي

� الغËف الجوي.
سطح الماء أو ¥�

ة أجهزة جمع ع́ينات الهواء لجمع  ويستخدم رصد النويدات المشع�

المواد الجسيمية من الغËف الجوي. ثم تُحل�ل الع́ينات من أجل 

يائية الناشئة من تفج��  � الحصول عÑ أدل�ة عÑ وجود النواتج الف��

نووي والمحمولة ع�� الغËف الجوي. ويمكن أن يؤ́كد تحليُل المحتوى 

لت وقوَعه  ة ما إذا كان الحَدث الذي سج� من النويدات المشع�

ا. ويجري تعزيز قدرات  Èا حقÈًا نووي تكنولوجيات الرصد ا��خرى تفج��

ة من  � بعض المحطات بإضافة نظم لكشف ا��شكال المشع�
الرصد ¥�

الغازات الخاملة ال�Ø̧ تنتجها التفاعËت النووية.

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

تحسين نطاق تغطية رصد الغازات الخاملة

بة التي تستضيفها الصين  ق البيانات من محطات النظام المركَّ استئناف تدف»

 زيادة كفاءة محطات النظام من حيث الصيانة والدعم اللوجستي 
التكنولوجي  والتطوير 

ة RN5، ماوسون، القارة القطبية الجنوبية، أس̧�اليا. خليج ماوسون بالقرب من محطة النويدات المشع�

نظام الرصد الدولي
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2  •  نظام الرصد الدولي    

� محطة الرصد دون السمعي IS58، جزر ميدوي، 
 أنشطة ا�عتماد ¥�

الو�يات المتحدة ا��مريكية.

إنشاء المحطات وتركيبها واعتمادها

 إنشاء املحطة هو مصطلح عام يش¾ إىل بناء املحطة بدًءا من 

مراحلها األولية وحتى إكÒلها. ويش¾ الرتكيُب عادًة إىل جميع األعÒل 

املضطلع بها إىل أن تصبح املحطُة جاهزًة إلرسال البيانات إىل مركز البيانات 

الدويل. ويشمل ذلك، عىل سبيل املثال، إعداد املوقع وتشييد اإلنشاءات 

ات. وتنال املحطُة االعت�َد عندما تفي بجميع املواصفات  وتركيب املعدَّ

التقنية، îا فيها متطلَّبات توثيق البيانات وبثِّها عرب وصلة مرفق االتصاالت 

العاملي إىل مركز البيانات الدويل يف فيينا. وعند ذلك تُعترب املحطة مرفًقا 

عامًال من مرافق نظام الرصد الدويل.

إنشاء نظام الرصد الدولي 

ُحوفظ يف عام ٢٠١٣ عىل زخم السعي إىل إكÒل شبكة نظام الرصد 

م عىل صعيد التكنولوجيات األربع كلِّها (تكنولوجيات  الدويل. وأُحرز تقدُّ

الرصد السيزمي والصوô املا1 ودون السمعي وتكنولوجيا رصد النويدات 

ة) برتكيب مرافق جديدة وترقيتها واعتÒدها وبدء تشغيلها. املشعَّ

وُركِّبت يف عام ٢٠١٣ ثالث محطات تابعة لنظام الرصد الدويل. وبذلك 

يكون عدد املحطات املركبة بنهاية العام ٢٨٢ محطة (Öثِّل ٨٨ يف املائة 

اة يف املعاهدة). وتواصل أيًضا تطوير تصميم املحطات  من الشبكة املتوخَّ

يف جميع التكنولوجيات، وأدَّى ذلك إىل زيادة قدرة املحطات املركَّبة 

حديثًا عىل الكشف.

واعتُمدت أربع محطات تابعة للنظام 

التقنية  باعتبارها تفي بكل املتطلبات 

الصارمة التي تشرتطها اللجنة التحض¾ية. 

ووصل إجÒيل عدد محطات ومختربات نظام 

الرصد الدويل املعتَمدة بنهاية عام ٢٠١٣ 

إىل ٢٧٨ (Öثِّل ٨٢ يف املائة من الشبكة 

اة يف املعاهدة). وكانت الزيادة يف عدد  املتوخَّ

املحطات املعتمدة مصدًرا لتحسè تغطية 

الشبكة وصمودها. 

ومىض العمل قُدًما عىل التحض¾ لرتكيب مزيد 

من مرافق النظام واعتÒدها. فقد أُحرز، 

م كب¾ يف األعÒل  عىل وجه الخصوص، تقدُّ

 HA4 التحض¾ية بشأن إعادة إنشاء املحطة

(فرنسا)، وهي محطة الرصد الصوô املا1 

الوحيدة غ¾ املعتمدة يف نظام الرصد الدويل، 

بهدف إكÒل شبكة الرصد الصوô املا1 التابعة 

 ،RN50 ة � محطة رصد النويدات المشع�
 اعتماد نظام رصد الغازات الخاملة ¥�

مدينة بنما، بنما.

ا  ماد و وا ا الر ال ا  ي  الة تر و 1    ا
 2 م 13 دي و األو ا  31

ام  طة ن  نوع 
د الدو الر

ا طات اكتمل تركي
العقد قيد قيد التشييد

التفاو
دأ العمل   ي

ا بش غري معتمدةمعتمدة
 
 
 

 
 
اجملموع

ا  ماد ة وا ام ا ا ي  ر الغا الة تر و 2    ا
 2 م 13 دي و األو ا  31

د الغازات اخلاملة 40 ا لن ر ا 31العدد ا الن املعتمدة 18الن ال  تركي

ة  ش ا ا ا النوي ماد  الة ا و 3    ا
 2 م 13 دي و األو ا  31

تربات 16 ا للم تربات املعتمدة 11العدد ا امل
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نظام الرصد الدولي  •  3

 ،IS37 محطة الرصد دون السمعي �
 تركيب صفيفة أنبوبية ¥�

ويج.  باردوفوس، ال��

لنظام الرصد الدويل بحلول عام ٢٠١٦.  كانت التحض¾اُت قا6ًة، يف نهاية 

عام ٢٠١٣، بشأن تركيب و/أو اعتÒد نحو ٢٠ مرفًقا يف عام ٢٠١٤.

ة بلدان مستضيفة ملرافق تابعة لهذا النظام  وتُلُقي دعم سيايس من عدَّ

õ تكن األمانة الفنِّية املؤقَّتة (األمانة) قادرة عىل امليض قُدًما يف العمل 

 èُة مسائل مع الص فيها يف السنوات السابقة. وُحلَّت، بشكل خاص، عدَّ

كانت معلَّقًة منذ وقت طويل مÒَّ أدَّى إىل استئناف تدفُّق البيانات 

من محطات النظام الرئيسية التي تستضيفها الصè. واتُّخذت أيًضا 

خطوات هامة يف سبيل مواصلة إكÒل الجزء من النظام املوجود يف 

م الذي أُحرز يف عام  االتحاد الرويس. وقد أسهمت جميع جوانب التقدُّ

٢٠١٣ يف تقريب األفق املتوقَّع إلكÒل شبكة نظام الرصد الدويل.

وقد مثَّل اعتÒد ستة نظم جديدة للغازات الخاملة وترقية ثالثة نظم 

أخرى، أهم تقدم أحرز يف عام ٢٠١٣ يف برنامج رصد الغازات الخاملة، 

دتها اللجنة. وكÒ اتَّضح عمليÑا يف عامي ٢٠٠٦  وفقا لألولويات التي حدَّ

و٢٠١٣ عندما أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الد~قراطية عن إجراء 

ة للغازات الخاملة دوًرا  تجارب نووية، فإنَّ لرصد النويدات املشعَّ

جوهريÑا يف نظام التحقُّق من االمتثال للمعاهدة. وأثبت رصد الغازات 

 Òالخاملة أيًضا رضورته خالل الحادث النووي الذي وقع يف فوكوشي

باليابان. ولذلك استمرَّ الرتكيز عىل هذه التكنولوجيا. وبنهاية عام ٢٠١٣، 

كان قد جرى تركيب ٣١ نظاًما للغازات الخاملة (Öثِّل ٧٨ يف املائة من 

ة التابعة لنظام  اإلجÒيل املخطَّط) يف محطات رصد النويدات املشعَّ

الرصد الدويل، اعتُمدت ١٨ محطة منها لوفائها بكلِّ املتطلَّبات التقنية 

الصارمة. وتُعزِّز إضافة هذه النُّظم قدرة نظام الرصد الدويل كث¾ا، 

وتشكِّل استمراًرا للنهج الدينامي تجاه إنشاء نظام التحقُّق.

وأخ¾ًا، عقب موافقة اللجنة يف عام ٢٠١٢ عىل املتطلَّبات والعمليات 

م يف إنشاء عملية  املتعلقة باعتÒد مختربات الغازات الخاملة، أُحرز تقدُّ

ة التي  اعتÒد تحليل عيِّنات الغازات الخاملة يف مختربات النويدات املشعَّ

ة التابعة لنظام الرصد الدويل. تدعم شبكة محطات رصد النويدات املشعَّ

وال تتعلق هذه اإلنجازات بتحقيق زيادات يف تدفُّق البيانات فحسب، 

ال لتكنولوجيا الرصد يف مختلف أنحاء  بل تتعلق أيًضا بالتطبيق الفعَّ

العاõ؛ وتتعلق بتحسè نوعية معالجة البيانات ومنتجات البيانات؛ 

يل املحطات. وتتعلق بتحسè نوعية وخربة محلِّيل البيانات ومشغِّ

االتفاقات الخاصة بمرافق الرصد

بغية القيام باملهام الوظيفية املتعلقة بإنشاء مرافق نظام الرصد الدويل 

وإدامتها بكفاءة وفعالية، يتعèَّ عىل اللجنة أن تستفيد استفادًة كاملًة 

من الحصانات التي تحقُّ لها بصفتها منظمًة دوليًة îوجب القرار 

املنشئ لها، وذلك îوجب أحكام مÒثلة لتلك التي تنصُّ عليها املعاهدة 

فيÒ يتعلق باملنظمة نفسها. وتبًعا لذلك فإنَّ اتفاقات أو ترتيبات 

املرافق تنصُّ (مع إجراء تغي¾ات حيثÒ يكون مناسبًا) عىل تطبيق 

االتفاقية الخاصة بامتيازات األمم املتحدة وحصاناتها عىل أنشطة 

اللجنة، و/أو تنصُّ رصاحًة عىل هذه االمتيازات والحصانات، îا يف ذلك 

اإلعفاء من الرضائب والرسوم. ويف املÒرسة العملية، ~كن أن يقتيض 

ذلك ضمًنا من الدولة التي تستضيف مرفًقا أو أك> من مرافق نظام 

الرصد الدويل أن تعتمد التداب¾ الوطنية الالزمة لتحقيق تلك النتيجة.

واللجنة مكلَّفة بوضع إجراءات وأساس رسمي للتشغيل املؤقَّت لنظام 

الرصد الدويل، îا يف ذلك إبرام االتفاقات أو الرتتيبات مع الدول التي 

� إطار اعتماد نظام الغازات الخاملة 
ة ¥�  إجراء اختبار لع́ينة نموذجية مشع�

، فرنسا.  �Ø̧تاهي �
�¥ �Ø̧بابي ،RN27 ة � محطة رصد النويدات المشع�

�¥
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4  •  نظام الرصد الدولي    

تستضيف مرافق النظام من أجل تنظيم أنشطة مثل عمليات مسح املواقع 

وأعÒل الرتكيب أو الرتقية واالعتÒد، وكذلك األنشطة الالحقة لالعتÒد. 

ومن بè الدول التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل البالغ عددها 

٨٩ دولًة، وقَّعت ٤٥ دولًة عىل اتفاقات أو ترتيبات مرافق مع اللجنة، 

وأصبح ٣٦ اتفاقًا وترتيبًا منها ساري املفعول. ويف نهاية عام ٢٠١٣، كانت 

اللجنة تتفاوض مع ٢٠ دولًة من الدول املضيفة الـ ٤٤ التي õ تربم 

بعد اتفاق مرافق أو ترتيب مرافق. وتبدي الدول اهتÒًما متزايًدا بهذا 

املوضوع، ويُؤَمل اختتام املفاوضات الجارية يف املستقبل القريب واستهالل 

مفاوضات أخرى قريبًا.

ويف عام ٢٠١٣، واصلت اللجنة وهيئاتها الفرعية مراعاة األهمية التي 

يتَّسم بها إبرام اتفاقات وترتيبات املرافق هذه وتنفيذها بعد ذلك عىل 

الصعيد الوطني. ويسبِّب غياب هذه اآلليات القانونية تكاليف كب¾ة 

ر رئيسية يف استدامة مرافق نظام الرصد الدويل املعتمدة،  وحاالت تأخُّ

وهو ما يؤثِّر سلبًا عىل توافر البيانات من نظام التحقُّق.

ما بعد االعتماد

 عقب اعتÒد محطة ما وإدماجها يف نظام الرصد الدويل، يرتكَّز 

إىل مركز  النوعية  رفيعة  بيانات  تقديم  املطاف عىل  نهاية  تشغيلها يف 

الدويل. البيانات 

 èد هي عقود ثابتة التكلفة تُربم بÒوعقوُد األنشطة الالحقة لالعت

يل املحطات. وتشمل هذه العقود عمليات املحطات  اللجنة وبعض مشغِّ

ة أنشطة للصيانة الوقائية. ويف عام ٢٠١٣ كان مجموع النفقات  وعدَّ

املتصلة باألنشطة الالحقة لالعتÒد ٠٠٠ ٥٧٠ ١٦ دوالر أمريD. ويغطِّي 

هذا املبلغ النفقات املتصلة باألنشطة الالحقة لالعتÒد املنطبقة لعام 

٢٠١٣ لكل املرافق ونظم الغازات الخاملة التي تم اعتÒدها حتى 

٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣ والبالغ عددها ١٥٤ مرفًقا، îا فيها 

ة و١٢ نظاًما للغازات الخاملة.  ١١ مختربًا معتَمًدا للنويدات املشعَّ

يل  ويبلَّغ عن تنفيذ األنشطة الالحقة لالعتÒد يف التقارير الشهرية ملشغِّ

املحطات وتستعرضها األمانة للتحقُّق من امتثالها لخطط التشغيل 

يل  دة قياسيÑا الستعراض أداء مشغِّ والصيانة. وقد Öَّت صياغة معاي¾ موحَّ

املحطات وتقييمه. 

م îوجب عقود  وواصلت األمانة التوحيد القيايس للخدمات التي تُقدَّ

األنشطة الالحقة لالعتÒد. وطُلب من مشغِّيل جميع املحطات املعتَمدة 

م مقرتحات ميزانية جديدة أن تضع  حديثًا واملحطات القا6ة التي تقدِّ

مت خالل  د الجديد. وقُدِّ خطط التشغيل والصيانة وفًقا للنموذج املوحَّ

عام ٢٠١٣ خطط تشغيل وصيانة لـ ١٠ محطات.

استدامة ا�داء

 ينطوي إعداد نظام رصد عاملي مؤلف من ٣٣٧ مرفًقا ومستكمل 

بـ ٤٠ نظاًما للغازات الخاملة عىل أك> بكث¾ من مجرد بناء املحطات. فهو 

يتطلَّب اتِّباع نهج كُيلِّ من أجل إنشاء واستدامة ’منظومة نُظُم‘ متَّسمة 

بالتعقيد وينبغي إنجازها للوفاء îتطلَّبات التحقُّق من االمتثال للمعاهدة 

مع حÒية االستثÒرات التي قامت بها اللجنة بالفعل. و~كن تحقيق ذلك 

باختبار ما هو موجود وتقييمه واستدامته ثمَّ زيادة تحسينه.

 وتبدأ دورة عمر شبكة محطات نظام الرصد الدويل من التصميم 

التصوُّري والرتكيب وصوًال إىل التشغيل واالستدامة. وتشمل االستدامُة 

الصيانَة عن طريق عمليات اإلصالح واالستبدال والرتقية الالزمة، 

والتحسينات املستمرَّة لضÒن الصالحية التكنولوجية لقدرات الرصد. 

وتشمل هذه العملية أيًضا مهام اإلدارة والتنسيق والدعم لكامل دورة 

نات املرافق، عىل أن تُؤدَّى تلك املهام بأكرب  العمر لكلِّ مكوِّن من مكوِّ

، فنلندا.   �æهلسن ،RL7 ة � مخت�� النويدات المشع�
 محطة الرصد دون السمعي IS41، فيË فلوريدا، باراغواي، تقييم المراقبة ¥�

� عام ٢٠١٣.
اتها ¥� ال�Ø̧ خضعــت للصيانـــة وأُبدلت معد�
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نظام الرصد الدولي  •  5

قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. وفضًال عن ذلك، ومع وصول مرافق 

النظام إىل نهاية دورة عمرها املقرَّرة، يحتاج األمر إىل التخطيط لتجديد 

نات كلِّ مرفق وإدارتها واالستفادة القصوى منها بغية تقليص  جميع مكوِّ

وقت التوقف عن العمل واالستخدام األمثل للموارد. 

واستمرَّ تشغيل مرافق النظام ودعم أنشطتها يف عام ٢٠١٣، فيÒ كُثِّف 

 èالعمليات الداخلية الهامة بغية مواصلة تحس èالعمل عىل تحس

األداء. وبُذلت أيضا جهود لتعزيز قابلية تشغيل املجاالت الوظيفية 

املختلفة (اللوجستيات والصيانة والهندسة ومرفق االتصاالت العاملي). 

وأخ¾ًا، ُعرِضت عىل اللجنة أوىل النÒذج االستهاللية الستدامة نظام 

الرصد العاملي يف األمد الطويل. وسوف يستمرُّ تحسè هذه النÒذج 

بهدف وضع تصوُّر ملستوى املوارد املطلوبة الستدامة شبكة النظام التي 

ع وتتقادم. ال تنفكُّ تتوسَّ

ويشمل تحقيق األداء األمثل وتعزيزه أيًضا التحسè املستمر لجودة 

، تَواصل تركيز الجهود يف عام ٢٠١٣  البيانات وموثوقيتها وقوتها. ومن ثمَّ

عىل ضÒن الجودة ومراقبتها وعىل أنشطة معايرة املرافق، الرضورية 

للتفس¾ املوثوق لإلشارات املُكتَشفة، وعىل تحسè تكنولوجيات نظام 

الرصد الدويل. وتسهم هذه األنشطة يف الحفاظ عىل مصداقية نظام 

الرصد وصالحيته التكنولوجية.

اللوجستيات

يتطلَّب الدعم الالزم لضÒن توافر البيانات من هذه الشبكة العاملية 

من املرافق بأعىل املستويات اتِّباع نهج شامل بشأن اللوجستيات يهدف 

باستمرار إىل بلوغ املستوى األمثل. ولذلك واصلت اللجنة يف عام ٢٠١٣ 

استغالل أدوات تكنولوجيا املعلومات من أجل تحليل الدعم اللوجستي. 

وركَّزت الجهود عىل مواصلة تطوير قدرات تحليل الدعم اللوجستي 

والتحقُّق من صحتها وعىل ما يرتبط بذلك من تكاليف دورة العمر 

ط الفرتة الزمنية الفاصلة  ات خاصة باملوثوقية من قبيل متوسِّ ومتغ¾ِّ

ات. وعملت األمانة، إىل جانب ذوي  بè األعطال والعمر املتوقَّع للمعدَّ

لè واملورِّدين، عىل مواصلة تحسè هذه التقديرات  الخربة من املشغِّ

لدورات عمر النظام من أجل زيادة دقَّة توقُّعاتها بشأن تكاليف إبدال 

ات. ويُستخَدم تحليل الدعم اللوجستي يف استبانة أكفأ متطلَّبات  املعدَّ

دعم نظام الرصد الدويل الحالية والالحقة.

واستمرَّت الجهود أيًضا يف عام ٢٠١٣ للتحقُّق من صالحية إدارة أنساق 

مرافق نظام الرصد الدويل واستعراضها وتحسينها من أجل تعزيز 

الثقة العامة يف معلومات محطات النظام وأنساقها. وتهدف إدارة 

األنساق إىل ضÒن بلوغ مستوى خدمة يتوافق مع ما تتطلَّبه املعاهدة 

ومشاريع أدلَّة التشغيل الخاصة بنظام الرصد الدويل وذلك من خالل 

الة من حيث التكلفة.  دة بطريقة فعَّ الحفاظ عىل حالة األصول املعقَّ

ومن ثمَّ فإنَّ معرفة وتتبُّع حالة شبكة محطات نظام الرصد الدويل 

ناتها الرئيسية وما يقرتن بحالتها من معلومات عن االستدامة  ومكوِّ

ال. واستمرَّ  عىل مدى دورة العمر هÒ أمران رضوريان للتخطيط الفعَّ

العمل بشأن استعراض إجراءات إدارة األنساق وعمليات إدخال 

البيانات املرتبطة بها واألخذ بها داخليÑا عىل صعيد األمانة. واستمرَّت 

عمليات التفتيش املفاجئة عىل األنساق خالل زيارات الصيانة إىل 

املحطات، وكان يُبلَّغ عن أوجه التباين بناًء عىل ذلك.

وتَواصل العمل يف عام ٢٠١٣ لبلوغ املستوى األمثل للتحديد املسبق 

ات نظام الرصد الدويل ومواده االستهالكية وتخزينها  ملواضع معدَّ

يف املستودعات عىل الصعيدين اإلقليمي والُقطري ويف املستودعات 

املوجودة لدى املورِّدين ويف املحطات، وكذلك يف مرفق التخزين يف 

يل املحطات  فيينا. وواصلت األمانة العمل مع البلدان املضيفة ومشغِّ

عىل زيادة تبسيط اإلجراءات الخاصة بكلِّ بلد فيÒ يتعلق بشحن 

ات النظام ومواده االستهالكية وتخليصها جمركيÑا يف الوقت  معدَّ

انًا. املناسب ومجَّ

/أرخبيل شاغوس، المملكة المتحدة: ألواح شمسية (يميناً)  �
يطا�¹  محطة الرصد دون السمعي IS52، إقليم المحيط الهندي ال��

ات (يساراً). وأنشطة الصيانة وإبدال المعد�
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6  •  نظام الرصد الدولي    

الصيانة

استمرَّ تقديم الدعم واملساعدة التقنية بشأن الصيانة يف مرافق نظام 

ه أك> من ٧٠٠ ١ طلب  الرصد الدويل يف جميع أنحاء العاõ. وُوجِّ

للمساعدة خالل عام ٢٠١٣ عولج بنجاح ١٠٠ ١ طلب منها. وعىل 

الخصوص، ُحلَّت يف عام ٢٠١٣ مشاكل متصلة بتوافر البيانات يف األمد 

الطويل يف ١٠ مرافق تابعة للنظام. وأُجري إجÒًال ١٦ زيارة ألغراض 

الصيانة الوقائية والتصحيحية إىل ٢٠ مرفًقا معتَمًدا.

وأحرزت األمانة تقُدًما يف أكرب عملية إصالح وإعادة تشييد ملحطات 

نظام الرصد الدويل حتى اآلن من حيث االستثÒرات املالية، وذلك 

يف املوقع املشرتك ملحطة الرصد الصوô املاHA3 1 (التي تستخدم 

املساميع املائية) ومحطة الرصد دون السمعي IS14 الواقعة يف جزر 

 Òأصيبتا بأرضار بالغة جرَّاء تعرُّضه èخوان ف¾نانديس (شييل)، اللت

لتسونامي يف عام ٢٠١٠. وقد اكتملت األعÒل املتعلقة بإصالح املحطة 

 HA3 ا عنارص النظام املوجود تحت سطح املاء التابع ملحطة IS14. أمَّ

اتها املوجودة عىل الربِّ فقد تمَّ صنعها وضÒن جودتها وإدماجها  ومعدَّ

يف نظام كامل يف عام ٢٠١٣ وأُجريت عليها اختبارات القبول املصنعي 

وصالحية اإلدماج يف النظام. و~وَّل إصالح املحطة HA3، وهو مرشوع 

يات ومخاطر  ة ماليè من الدوالرات وينطوي عىل تحدِّ يتكلَّف عدَّ

تقنية ذات شأن، من خالل آلية Öويل من خارج امليزانية.

الرصد  والتصحيحية ملرافق  الوقائية  بالصيانة  القيام  وبغية ضÒن 

الدويل دون تأخ¾ يف األحوال التي يتأثَّر فيها توافر البيانات، واصلت 

ات املربمة مع الصانعè، مع  األمانة أيًضا إدارة عقود دعم املعدَّ

تحسè عدد منها استناًدا إىل الخربة. واستُعرض أيًضا بعض هذه 

العقود من أجل تلبية بعض متطلَّبات دعم املعدات الخاصة 

ة لضÒن توف¾ املساعدة  العقود مهمَّ بالتفتيش املوقعي. وهذه 

التوقيت املناسب  ات يف محطات النظام يف  التقنية واستبدال املعدَّ

املثىل. وبالتكلفة 

يل املحطات. وîا  واستمرَّ الرتكيز أيًضا عىل تطوير القدرات التقنية ملشغِّ

ل املحطة هو الكيان األقرب أليِّ مرفق من مرافق نظام الرصد  أنَّ مشغِّ

الدويل، فهو يف أفضل وضع ملنع وقوع املشاكل يف املحطات وكفالة 

لو املحطات التدريب  تسويتها دون تأخ¾ عند وقوعها. وقد تلقَّى مشغِّ

يل املحطات املحليè خالل  التقني، واستمرَّ توف¾ التدريب العميل ملشغِّ

 َّèال يتع Dالزيارات التي يقوم بها موظفو األمانة للمحطات، وذلك ل

عىل موظفي األمانة السفر إىل أيِّ محطة مرَّتè ملعالجة املشكلة نفسها. 

وعالوة عىل ذلك، تواصل إعداد وثائق منقَّحة خاصة îحطات النظام 

لضÒن استدامة معلومات املحطة وإمكانية االحتفاظ بها. وسوف 

يل املحطات، عملية جمع املعلومات  تواصل األمانة، بالتعاون مع مشغِّ

الخاصة بكلِّ محطة من محطات النظام املعتَمدة وإدارتها والتحقُّق من 

صالحيتها ومن صحتها.

كÒ أنَّ توليفة التدريبات التقنية والتنسيق املعزَّز داخل األمانة من 

أجل استعراض عقود األنشطة الالحقة لالعتÒد وخطط التشغيل 

والصيانة والتقارير املوجزة الخاصة باملحطات قد آتت أُكلها. وتواصل 

يل املحطات خالل عام ٢٠١٣، îا يف ذلك ما يتعلق  ن قدرات مشغِّ تحسُّ

منها باالمتثال ألفضل املÒرسات يف الصيانة الوقائية وإدارة األنساق، 

وذلك رضوري للوصول باستدامة شبكة النظام وأدائها إىل املستوى 

األمثل، وبالتايل زيادة التوافر العام للبيانات. غ¾ أنَّه ال بدَّ وأن يواصل 

هذا املنحى تصاعده، إذ ال يزال هناك مجال إلجراء تحسينات من أجل 

زيادة الثقة يف نسق الشبكة املعتمدة ودعم التخطيط الالحق.

ات إبدال المعدَّ

ات مرافق نظام الرصد  تشمل املرحلة النهائية من دورة عمر معدَّ

ات البالية. وقد واصلت األمانة إبدال  الدويل إبدالها والتخلُّص من املعدَّ

نات مرافق النظام كلÒ بلغت النهاية املقرَّرة لعمرها التشغييل.  مكوِّ

وبالنظر إىل أنَّ أول اعتÒد ملحطات النظام حدث يف عام ٢٠٠٠، 

.( �Ñنانديس (شي � جزر خوان ف��
�¥ IS14 ومحطة الرصد دون السمعي HA3 �

� إصËح محطة الرصد الصو�¹̧ الما�¹
السفينة المستخَدمة ¥�
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نظام الرصد الدولي  •  7

م�َّ يعني أنَّ شبكة النظام تتقادم، فقد استمرَّت الجهود املبذولة يف 

هذا الصدد خالل عام ٢٠١٣.

لو املحطات، يف معرض إدارة عملية إبدال   وقد راعت األمانة ومشغِّ

ات، البيانات الخاصة بدورة العمر باإلضافة إىل تحليل األعطال  املعدَّ

وتقييم املخاطر لكلِّ محطة عىل حدة. وللوصول بإدارة تقادم شبكة 

نظام الرصد الدويل واملوارد املرتبطة بها إىل املستوى األمثل، تواصل 

إعطاء األولوية إلبدال املكوِّنات التي توجد بها أعىل معدالت األعطال 

و/أو املخاطر والتي ¶كن أن تتسبَّب األعطال بها يف حدوث فرتات 

ل إبدال املكوِّنات التي ثبتت متانتها  توقُّف كب¼ة. ويف نفس الوقت، أُجِّ

وموثوقيتها إىل ما بعد بلوغها نهاية عمرها االفرتايض، حيث� كان مناسبًا، 

ة مشاريع  من أجل تحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة. وانطوت عدَّ

ات عىل قدر كب¼ من التخطيط واستث�ر املوارد  رئيسية إلبدال املعدَّ

 IS7و PS2 يف عام ٢٠١٣، وخصوًصا يف املحطات السيزمية الرئيسية

(أسرتاليا)، وPS9 (كندا)، وPS28 (الÑويج)، وIS52 (اململكة املتحدة).

الهندسية الحلول 

استمرَّ تنفيذ برنامج الهندسة والتطوير الخاص Ôرافق نظام الرصد 

الدويل يف عام ٢٠١٣ من خالل تصميم الحلول والتحقُّق من صالحيتها 

ل توافر البيانات العام ونوعيتها وفعاليتها من  وتنفيذها لتحسÖ معدَّ

ذ هندسة النظم طوال دورة عمر املحطات.  حيث التكلفة وأدائها. وتُنفَّ

وهي تعتمد عىل تصميم نظم مفتوحة من خالل التوحيد القيايس 

للواجهات البينية والنمطية. وتتطلَّب هندسة النظم تحسÖ النظم 

وموثوقية املعدات، والقابلية للصيانة، والقابلية للدعم اللوجستي، 

والقابلية للتشغيل، والقابلية لالختبار. وتتطلَّب هندسة النظم أيًضا 

تعزيز موثوقية نظام الرصد الدويل، من خالل تداب¼ املعايرة والتيقُّن 

من البيانات، ك� تتطلَّب، أخ¼ًا، تطبيقها تطبيًقا شامًال وتحسÖ تصميم 

املحطات Ôا يتوافق مع معالجة البيانات من جانب مركز البيانات 

 Öالدويل. وقد ركَّزت الجهود املبذولة خالل عام ٢٠١٣ عىل تحس

جودة البيانات وعىل زيادة أداء مرافق النظام ومتانتها من أجل تعزيز 

موثوقيتها وصمودها. 

دة ملرافق النظام تطلَّبت القيام بأع�ل  وأُجريت عمليات تصليح معقَّ

ات. وتواصل  هندسية وإضفاء تحسينات عىل البنية التحتية واملعدَّ

استعراض العمليات الهندسية املعتَمدة رسميÝا وتقييمها وتحسينها. 

م بشأن تسليم الرسومات الفنِّية ملحطات الشكل  واستمرَّ إحراز التقدُّ

ة، واكتمل إعداد مصفوفة سجل  املوجي ومحطات النويدات املشعَّ

املخاطر ملحطات الرصد السيزمي. وأدَّت هذه األنشطة، باإلضافة إىل 

التحليل املستمر لألسباب الجذرية لألعطال التي تصيب املحطات 

 Öالت وقوعها، إىل توف¼ املزيد من املدخالت القيِّمة من أجل تحس ومعدَّ

تكنولوجيا مكوِّنات مرافق النظام. ومن ثَمَّ واصلت األمانة يف عام ٢٠١٣ 

الرتكيز عىل حلول إمدادات الطاقة الكهربائية يف املحطات والحلول 

األمنية للمحطات، وعىل تعزيز نظم االتصاالت في� بÖ املواقع، وعىل 

ة. تقنيات التربيد الخاصة بأجهزة الكشف يف محطات النويدات املشعَّ

ات جديدة معزَّزة األداء خاصة  ات ومعدَّ ة åاذج أولية ملعدَّ ونُِرشت عدَّ

ة واختُِربَت يف امليدان بغية التحقُّق من  بالشكل املوجي والنويدات املشعَّ

صالحيتها. وعىل وجه الخصوص، ُركِّبَت أنواع عديدة من أجهزة القياس 

السيزمية الجديدة العريضة النطاق يف محطات الرصد السيزمي التابعة 

لنظام الرصد الدويل من أجل تقييمها ك� أُجريت التجارب األولية عىل 

الجيل القادم من أجهزة الكشف العالية االستبانة لنظم الغازات الخاملة، 

باإلضافة إىل اختبار ودمج جهاز لرصد اإلشعاعات يف الوقت الحقيقي 

من أجل أجهزة أخذ عيِّنات الجسي�ت وذلك يف إطار متابعة الدروس 

املستفادة من فوكوشي�. واستُِهلَّ أيًضا حل استبدال مؤقَّت ألحد نظم 

الغازات الخاملة بغية الحد من طول فرتات التوقُّف عن العمل.

ونظرًا ملا لكلِّ محطة من محطات الرصد الصوï املاî من أهمية 

حاسمة بالنسبة إىل قدرات الرصد لنظام الرصد العاملي، فقد استمرَّ 

.( ��� جزر خوان فرنانديس (شي
	� HA3 �

� الما��
ُعقد ا��ح�ل الخاصة بإص�ح وإعادة تشييد محطة الرصد الصو��
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 ôالعمل عىل دراسة وتقييم الجيل القادم من محطات الرصد الصو

صة مستقلَّة  املا1 والحلول املؤقَّتة املمكنة. واستُِهلَّت دراسة متخصِّ

بدعم من أوساط البحوث يف القطاع الصناعي من أجل إنشاء وتقييم 

 ôمحطات الرصد الصو èنظم وهياكل مختلفة ~كن أن تؤدِّي إىل تحس

املا1 من ناحية نرشها وقابليتها للصيانة. وتش¾ النتائج األولية إىل أنَّ 

يات الرئيسية للحلول املؤقَّتة ترتبط بنقل البيانات يف الوقت  التحدِّ

الحقيقي وارتفاع تكاليف الصيانة.

واكتملت يف عام ٢٠١٣ األعÒل التحض¾ية املتعلقة بخريطة طريق 

التكنولوجيا دون السمعية، التي يدعمها االتحاد األورو, ماليÑا. ويتَمثَّل 

الغرض الرئييس من خريطة الطريق هذه يف توف¾ إطار لتخطيط التطور 

التكنولوجي وتنسيقه خالل السنوات السبع القادمة واملحافظة عىل 

األهمية التي يكتسبها نظام التحقُّق وتعزيز فعالية التكلفة واالستثÒر. 

وتظلُّ خريطُة طريق التكنولوجيا دون السمعية وثيقًة مفتوحًة للنقاش 

وعرضة للتنقيح وملزيد من التحسè تبًعا ملا يستجدُّ من إنجازات 

تكنولوجية. وسوف تُعرَض عىل األوساط الدولية املعنية بالرصد دون 

السمعي يف عام ٢٠١٤ إلبداء التعليقات النهائية عليها.

وتسهم هذه املبادرات يف تحسè موثوقية مرافق نظام الرصد العاملي 

وصمودها. وبهذا فهي تعزِّز أيًضا أداء الشبكة وتجعل محطات النظام 

ن بيانات عن  أك> متانة، حيث تُسهم يف إطالة عمرها املجدي وتتضمَّ

مخاطر حدوث األعطال.

الشبكة السيزمية المساعدة

ظلَّت مسألة تشغيل محطات الرصد السيزمي املساعدة واستدامتها 

يف األجل الطويل تجتذب اهتÒم اللجنة وهيئاتها الفرعية يف عام 

٢٠١٣. وتقيض املعاهدة بأنَّ التكاليف العادية لتشغيل محطات الرصد 

السيزمي املساعدة وصيانتها، îا يف ذلك تكاليف األمن املادي، هي 

مسؤولية الدول املضيفة لتلك املحطات. غ¾ أنَّ املÒرسة أظهرت îرور 

يًا كب¾ًا ملحطات نظام الرصد الدويل السيزمية  السنè أنَّ ذلك يشكِّل تحدِّ

املساعدة التي توجد يف بلدان نامية وال تنتمي إىل ’شبكات أم‘.

ولذلك واصلت اللجنة تشجيع البلدان التي تستضيف محطات رصد 

سيزمي مساعدة تعاË من أوجه قصور يف التصميم أو مشاكل متعلقة 

بالتقادم عىل استعراض قدرتها عىل سداد تكاليف ترقية محطاتها 

واستدامتها. غ¾ أنَّ الحصول عىل املستوى املناسب من الدعم التقني 

ة بلدان مضيفة. يًا لعدَّ واملايل ال يزال يشكِّل تحدِّ

ويف هذا املجال، واصل االتحاد األورو, تقديم الدعم املجدي الستدامة 

محطات الرصد السيزمي املساعدة التابعة لنظام الرصد الدويل التي 

ال تنتمي إىل شبكات أُّم وتستضيفها بلدان نامية أو بلدان Öرُّ îرحلة 

انتقالية. وتشمل هذه املبادرة اتِّخاذ إجراءات إلعادة املحطات إىل 

حالة التشغيل. واستُهلَّت مناقشات مع بلدان أخرى تشتمل شبكاتها 

ة محطات سيزمية مساعدة تابعة لنظام الرصد الدويل  األم عىل عدَّ

مت الواليات املتحدة  بغية وضع ترتيبات مÒثلة. ويف هذا الصدد، قدَّ

األمريكية تربًُّعا لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ من أجل تحسè عدد من 

محطات الرصد السيزمي املساعدة التي تنتمي للشبكات األم العاملية 

واملحطات املوجودة يف الواليات املتحدة. وبشكل عام ونتيجة ملصادر 

الدعم الطوعي وأوجه التآزر هذه، تلقَّت ١٦ محطًة من محطات 

الرصد السيزمي املساعدة دعÒً يف عام ٢٠١٣. 

وقد طرحت الجهود املشرتكة للبلدان املضيفة واالتحاد األورو, 

يل املحطات واألمانة (ارها.  والواليات املتحدة األمريكية ومشغِّ

الت توافر بيانات محطات الرصد السيزمي  ونتيجة لذلك، واصلت معدَّ

املساعدة ارتفاعها املطَّرد.

ضمان النوعية

عالوة عىل تحسè أداء محطات نظام الرصد الدويل، تويل األمانة 

اهتÒًما كب¾ًا لضÒن موثوقية شبكة النظام. ولذلك بقيت نوعية 

افات، بابوا غينيا الجديدة،  مية المساعدة AS76، ك�� �  المحطة الس��
� عام ٢٠١٣.

المعتَمدة ¥�
 ،RN26 محطة النويدات المشعة �

� السائل الجديد الُمرك�ب ¥�  مو́لد الني̧�وج��
نادي، فيجي. 
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البيانات محطÑا لالهتÒم يف عام ٢٠١٣. واستمرَّت عىل وجه الخصوص 

أنشطة املعايرة. فاملعايرة تؤدِّي دوًرا جوهريÑا يف نظام التحقُّق ألنَّها 

، البارامرتات  َّèعيار معî د وترصد، من خالل القياس أو املقارنة تحدِّ

لها مرافق النظام تفس¾ًا سليÒً. ويف  الالزمة لتفس¾ اإلشارات التي تسجِّ

إطار مرشوع مراقبة نوعية بيانات الرصد دون السمعي الذي يدعمه 

االتحاد األورو,، أُنجز العمل بشأن مراقبة نوعية بيانات األرصاد 

الجوية. ونُفِّذت عمليات املعايرة يف املوقع لعنارص محطات الرصد 

متها الواليات  دون السمعي التابعة للنظام بفضل التربُّعات التي قدَّ

َنت  ة، ُحسِّ املتحدة األمريكية. وبالنسبة لتكنولوجيا رصد النويدات املشعَّ

إجراءات معايرة أجهزة استشعار الغازات الخاملة. وأُجريت معايرة 

لكامل نطاق الرتدُّدات يف محطات النظام السيزمية الرئيسية واملساعدة 

خالل عام ٢٠١٣، بحيث وصل إجÒيل عدد املحطات السيزمية املعايَرة 

إىل ١٣٣ محطًة. وُوِضعت أيًضا الصيغة النهائية لتقييم جهود املعايرة 

يف عام ٢٠١٢ وأُبلِغت نتائجه للفريق العامل باء يف دورته الحادية 

واألربعè. واستناًدا إىل هذا التقييم، رُقّيت اإلجراءات ومنهجية التنفيذ 

واإلبالغ والتحليل. ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، استهلَّت األمانُة 

ذ يف عام ٢٠١٤. مرحلَة التخطيط ألنشطة املعايرة التي ستُنفَّ

ة املعتمدة التابعة لنظام الرصد  وتوفِّر مختربات رصد النويدات املشعَّ

الدويل قدرة اختبار عىل نطاق الشبكة. وترَسل بانتظام عيِّناٌت من 

ة املعتَمدة ألغراض ضÒن  محطات رصد جسيÒت النويدات املشعَّ

النوعية/مراقبة النوعية إىل املختربات الختبار االتِّساق بè التحليالت 

التي تجريها املحطات وتلك التي تجريها املختربات. ففي عام ٢٠١٣، 

أُرسلت ٢٠٦ عيِّنات ألغراض ضÒن النوعية/مراقبة النوعية من 

ة إىل  ٥٨ محطًة معتمدًة من محطات رصد جسيÒت النويدات املشعَّ

َمت ١٩ عيِّنًة  ٩ مختربات من أجل إعادة تحليلها. وإضافة إىل ذلك، قُسِّ

من املستوى ٥ وأُرسلت إىل مختربات مختلفة لتأكيد هوية النويدات 

ة البرشية املنشأ. واستمرَّت أيًضا األنشطة املتعلقة بضÒن نوعية/ املشعَّ

مراقبة نوعية نظم الغازات الخاملة، حيث أُعيد تحليل ٣٨ عيِّنًة وردت 

من ١٠ محطات يف ٥ مختربات. وإضافًة إىل برنامج ضÒن النوعية/

مراقبة النوعية بالنسبة للمحطات، استمرَّ برنامج ضÒن النوعية/مراقبة 

 Òرين ملقارنة تحليل العيِّنات فيÖ النوعية بالنسبة للمختربات بإجراء

بè املختربات لعام ٢٠١٣، وذلك للمرَّة األوىل باستخدام معيار مرجعي 

به. وأُنجز، خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، تقييم آخر للنتائج  ~كن تعقُّ

التي Öخَّض عنها ذلك التمرين لدى إجرائه يف عام ٢٠١٢ عندما شاركت 

فيه جميع املختربات املعتَمدة التابعة لنظام الرصد الدويل وكذلك 

٥ مختربات إضافية معتَمدة. وأخ¾ا، أُنجزت بنجاح خالل عام ٢٠١٣ 

تقييÒت للمراقبة يف أربعة مختربات.

ن في توافر البيانات استمرار التحس»

ساهمت األنشطة املذكورة آنفا يف زيادة التوافر العام لبيانات محطات 

نظام الرصد الدويل املعتمدة يف عام ٢٠١٣، وقد أظهر ذلك التوافر اتجاًها 

د  إيجابيÑا مستد~ًا منذ عام ٢٠٠٩ صوب بلوغ املستوى املطلوب املحدَّ

يف أدلَّة التشغيل. وتمَّ عىل مدى السنوات الخمس املاضية، بالتعاون مع 

لè املحليè، تحقيق  الدول املضيفة ملرافق نظام الرصد الدويل ومع املشغِّ

زيادة كب¾ة يف توافر البيانات من محطات النظام املعتَمدة. وبذلك أدَّت 

األنشطة التي اضطُلع بها يف السنوات األخ¾ة يف شبكة مرافق النظام، 

املتنامية دا6ًا ولكن املتقادمة أيًضا، ال إىل تخفيف آثار التقادم يف الشبكة 

فحسب بل أيًضا إىل عكس االتجاه التنازيل يف توافر البيانات الذي لوحظ 

يف املايض. وسوف تكون الجهوُد املستدامُة املبذولة يف هذه املجاالت 

أساسيًة للمحافظة عىل هذا االتجاه.

� كانون ا��ول/ديسم�� ٢٠١٣. جرى تنفيذ جميع السمات 
ة RN47، كايتايا، نيوزيلندا، ¥� � محطة رصد النويدات المشع�

� السائل الجديد (Elan) المرك�ب ¥� أداء مو́لد الني̧�وج��
� المحطة المعتَمدة: (أ) التواصل مع برامجيات المحطة وإرسال بيانات 

ا أتاح الدمج التام للجهاز ¥� دها قسم الهندسة والتطوير التابع لنظام الرصد الدو � مم� ال�Ø̧ حد�
، (ب) وضع تشغيل آ � مع مراقبة متكاملة، (ج) رصد الوحدة ومراقبتها عن بُعد، (د) ا�متثال لمتطل�بات المحطة،   عن حالة الصËحية للتشغيل إ  مركز البيانات الدو �

 . �
 � بعد انقطاع التيار الكهربا�¹

üومنها إعادة التشغيل ا�

	  
Performance	  of	  the	  new	  CTBT-‐E3	  model	  of	  Liquid	  Nitrogen	  Generator	  “Elan”	  as	  installed	  at	  RN47	  on	  
23	  December	  2013.	  All	  features	  required	  by	  IMS	  Engineering	  and	  Development	  Section	  were	  
implemented,	  which	  allow	  full	  integration	  of	  the	  device	  into	  IMS	  certified	  station:	  (a)	  full	  
communication	  with	  Station	  software	  and	  State	  of	  Health	  data	  sent	  to	  IDC,	  	  (b)	  full	  automatic	  run	  
mode	  with	  integrated	  LN2	  level	  control,	  	  (c)	  full	  remote	  monitoring	  and	  control	  of	  the	  unit	  and	  (d)	  
full	  compliance	  to	  CTBT	  Station	  Requirements	  including	  automatic	  restart	  after	  power	  outages.	  
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محطة الرصد السيزمي
ها من ا��حداث الطبيعية،   باطن ا��رض وتحديد مواقعها. فالز�زل وغ�

ات النووية    مي هو كشف التفج� الهدف من الرصد الس�
 مية هما الموجات الجسمية والموجات السطحية. والموجات    من الموجات الس�   رئيسي� ية المنشأ، تول�د نوع� وكذلك ا��حداث الب��
 نوعي 

  أ̈ن الموجات السطحية أبطأ وتنتقل ع¥ سطح ا��رض. ويُنظر عند التحليل    ح�
الجسمية أ¬ع وتنتقل ع�ª باطن ا��رض،  

.   ¨ الموجات كليهما، بغية جمع معلومات مح̈ددة عن حدث مع�
مية تنتقل ¬يًعا ويمكن     وقوعه، ��̈ن الموجات الس�

 كشف أي� تفج� نــووي يُشتبه  
 مية بالغة الكفاءة   والتكنولوجيا الس�  

 ºمــي التابعة لنظام الــرصــد الــدو   ــر البيانات الــــواردة مــن محطات الــرصــد الــســ�  غضون دقــائــق بعد وقــوع الــحــدث. وتــوف�
تسجيلها  

 ينبغي أن يُجرى فيها تفتيش موقعي.
ÀÁوقوعه، وتساعد ع¥ تحديد المنطقة ال 

 المشتبه  
معلومات عن مكان التفج� النووي الجو 

 مي لقياس الحركة ا��رضــيــة، ونظام   مي التابعة للنظام عــادًة من ثÇثة أجــزاء أساسية: مقياس س� وتتأ̈لف محطة الرصد الس�  
 لنظام اتصا�ت.

 Áدقيق، وسطح بي 
 Áا ومز̈ود بختم زم Ëل البيانات رقمي تسجيل يسج�

نات  مــي: المحطات الثÇثية المكو�   الــســ� الــرصــد  مــي الرئيسية والــمــســاعــدة، يــوجــد نــوعــان مــن محطات    الــســ� الــرصــد   شبكات 
و   

  تتأ̈لف   ح�
 معظمها من محطات صفائف (٣٠ محطًة من أصل ٥٠ محطًة)،  

 مية الرئيسية   ومحطات الصفائف. وتتألف الشبكة الس�
نات (١١٢ محطًة من أصل ١٢٠ محطًة).  معظمها من محطات ثÇثية المكو�

مية المساعدة     الشبكة الس�
 ثÇثة اتجاهات متعامدة. وعموًما تتأ̈لف محطة الرصد 

نات الحركة ا��رضــيــة العريضة النطاق   ل المحطة الثÇثية المكو� وتسج�  
نات عريضة النطاق. ة وأجهزة ثÇثية المكو� À�ة الف ازات القص�   À�من ع̈دة أجهزة لقياس ا�ه ºمي الصفيفية التابعة لنظام الرصد الدو  الس�
مية    . أ̈ما المحطات الس� ºمركز البيانات الــدو ºالوقت شبه الحقيقي إ 

مية الرئيسية بيانات مستمر̈ة     وترِسل المحطات الس�  
. ºر البيانات عندما يطلبها مركز البيانات الدو المساعدة فتوف�

سمات تكنولوجيات الرصد

12 محطًة  5 محطًة رئيسيًة  و  17محطًة — منها 
   مساعدًة —  في 76 بلًدا حول العالم
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11 محطًة — 6 محطات
 مساميع مائية مغمورة، 

 و 5 من محطات الّطور الثالثي 
المقامة على اليابسة —
 في 8 بلدان حول العالم

6 محطًة في 34 بلًدا
  حول العالم

محطة الرصد دون السمعي
ية موجات دون سمعية. وتنُتج  دات المسموعة ل�Çذن الب�� Ûد À�دات المنخفضة للغاية الواقعة دون نطاق ال Ûد À�تُس̈مى الموجات الصوتية ذات ال
 الغÇف الجوي وا�نفجارات 

ية. ويمكن أن تول�د ا�نفجارات النووية   الموجات دون السمعية عن مجموعة متنو�عة من المصادر الطبيعية والب��
. ºالنووية الجوفية القريبة من سطح ا��رض موجاٍت دون سمعية يمكن أن تكشفها شبكة الرصد دون السمعي التابعة لنظام الرصد الدو

 الضغط الجوي تُقاس بمقاييس الضغط الجوي الدقيقة. ويُمكن للموجات دون السمعية 
ات ضئيلة   Û وتُسب�ب الموجات دون السمعية تغ�  

 الغÇف 
ات النووية    أ̈ن الرصد دون السمعي تقنية مفيدة لكشف التفج�

ًا، وهذا هو السبب   أن تقطع مسافات طويلة دون أن تتب̈دد كث�
  استخدام  ات النووية الجوفية تول�د أيًضا موجات دون سمعية، فــإ̈ن الجمع بــ� الجوي وتحديد مواقعها. وإضــافــًة إº ذلــك، وبما أ̈ن التفج�

 ع¥ استبانة التجارب الجوفية المحتملة.ºمية يُعز�ز قدرة نظام الرصد الدو  التكنولوجيا دون السمعية والتكنولوجيا الس�

 مجموعة واسعة التنوع من البيئات الممت̈دة من الغابات ا�ستوائية 
 توجد  ºورغم أ̈ن المحطات دون السمعية التابعة لنظام الرصد الدو  

 لن�� هذه المحطات هو داخل الغابات الكثيفة، ºتجتاحها الرياح والجروف الجليدية القطبية، فإ̈ن الموقع المثا 
ÀÁالجزر النائية ال ºة إ المط�

شارات. èكشف ا�    موقع يوجد فيه أقل قدر ممكن من الضوضاء الخلفية، وذلك من أجل تحس�
حيث تكون محمية من الرياح السائدة، أو  

 ع̈دة عناê من الصفائف دون السمعية المرت̈بة ºالعادة، تستخدم محطة (أو صفيفة) الرصد دون السمعي التابعة لنظام الرصد الدو 
و   

¨ ومحطة ل�Çرصاد الجوية ونظاًما للحد� من ضوضاء الرياح ومرفًقا مركزيËا لمعالجة البيانات ونظام اتصا�ت لبث� البيانات. ÀÁأنماط هندسية ش 
 

محطة الرصد الصوتي المائي
 باطن ا��رض بالقرب من سواحل المحيطات، 

 الجو بالقرب من سطح المحيط أو  
 تجرى تحت سطح الماء أو  

ÀÁات النووية ال تول�د التفج�
. 

�ìالما 
Àìموجات صوتية يمكن أن تكشفها شبكة الرصد الصو

 الماء. ونظًرا لكفاءة 
 ضغط الماء تنتجها الموجات الصوتية  

ات   Û  تدلÛ ع¥ تغ�
ÀÁشارات ال èتسجيل ا� 

�ìالما 
Àìويشمل الرصد الصو  

ا. ومن ث̈م تكفي ١١ محطًة لرصد  Ëا ع¥ مسافات طويلة جــدËة نسبي شــارات الصغ� èعن ا� ÀÁالماء، يمكن الكشف بسهولة ح 
انتقال الصوت  

معظم مساحات المحيطات.

 المقامة ع¥ 
�Áالماء ومحطات ال̈طور الثال 

: محطات المساميع المائية الغائصة   
�ìالما 

Àìوهناك نوعان من محطات الرصد الصو  
بناء  الرصد  الــمــاء، هي من أصعب محطات  كائنة تحت سطح   تشتمل ع¥ منشآت 

ÀÁالــ المائية،  المساميع  أو السواحل. ومحطات  الجزر 
، وهي معر̈ضة لدرجات الحرارة القريبة  ïحد ðأق ºبيئات مناوئة إ 

ي وظيفتها   ها كلفة. فهذه المنشآت يجب أن تُص̈مم بحيث تؤد� وأك��
من نقطة التجمد والضغوط الهائلة والتآكل بفعل الملوحة.

الــكــبــÇت، هــو عملية مــعــ̈قــدة. فهو يتط̈لب  الــمــائــيــة، أْي وضــع المساميع المائية ومــد  الــمــغــمــورة مــن محطة المساميع  ونـــ�� ا��جــــزاء   
يًصا لهذه ا��غراض. استئجار سفن والقيام بأعمال واسعة النطاق تحت الماء واستخدام مواد ومع̈دات مص̈ممة خص�
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 8 محطًة و 16مختبًرا في 41 بلًدا حول العالم، 
4  من  هذه المحطات قدرات إضافية لكشف     ولدى 

  الغازات الخاملة 

محطة رصد جسيمات 
ة النويدات المشعَّ

 
 المستخَدمة  

�ìÇلة لتكنولوجيات الشكل الموجي الث تكنولوجيا رصد النويدات المش̈عة مكم�
ق من ا�متثال للمعاهدة. وهذه هي التكنولوجيا الوحيدة القادرة ع¥ تأكيد ما  Ûنظام التحق
إذا كان ا�نفجار الذي ُكشف وت̈م تحديد مكانه بواسطة تكنولوجيات الشكل الموجي يدلÛ ع¥ 
ر هذه التكنولوجيا وسيلًة �ستبانة ‘الدليل الواضح’ الذي يدلÛ وجوده ع¥  تجربة نووية. وتوف�

احتمال حدوث انتهاك للمعاهدة.

وتــكــشــف مــحــطــات رصـــد الــنــويــدات الــمــشــ̈عــة ُجــســيــمــات الــنــويــدات الــمــشــ̈عــة الــمــوجــودة   
ــنــات الــهــواء ومــعــ̈دات للكشف وحواسيب   الــهــواء. وتــحــتــوي كــل محطة عــ¥ جــهــاز ��خـــذ عــي�

 
ح  َ الهواء ع¥ المرور من خÇل مرش� ª�جهاز أخذ عي�نات الهواء، يُج 

ات اتصا�ت. و    وتجه�
حات المستخدمة وتُرسل أطياف   تصل إليه. وتُفحص المرش�

ÀÁيحتفظ بمعظم الجزيئات الــ
 فيينا لتحليلها.

  ºمركز البيانات الدو ºأش̈عة غاما الناتجة من هذا الفحص إ
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 نظام كشف الغازات 
الخاملة

ط المعاهدة أن تكون لدى ٤٠ محطًة من محطات جسيمات  À�تش
٨٠ محطًة قدرة إضافية، عند  البالغ عددها  النويدات المش̈عة 
ــال الــمــشــ̈عــة  ــ ـــكـ ــــدء ¬يــــــان الـــمـــعـــاهـــدة، عــــ¥ الـــكـــشـــف عــــن ا��شــ بـ
لغازات خاملة مثل الزينون وا��رغــون. ولذلك اسُتحدثت نظم 
 شبكة رصد النويدات 

ها واختبارها   كشف خاصة، ويجري ن��
ز   إطــــار الــعــمــلــيــات الــروتــيــنــيــة. وتــعــز�

الــمــشــ̈عــة، قــبــل إدمــاجــهــا  
، وتشك�ل استمرارا  ºإضافة هذه النظم قدرة نظام الرصد الدو

ق. Ûإنشاء نظام التحق 
لنهج ا��خذ بأحدث التكنولوجيات  

وتــرجــع تسمية هــذه الــغــازات ‘غازات خاملة’ إº أ̈ن هذه   
ــا مــن  هـ ــا تــتــفــاعــل مـــع غـــ� ــامـــدة ونـــــــادًرا مـ الـــعـــنـــاê الــكــيــمــيــائــيــة هـ
ــلـــغـــازات الـــخـــامـــلـــة، مــثــلــهــا مــثــل الـــعـــنـــاê ا��خـــــرى،  الـــعـــنـــاê. ولـ
غــ� مستقر  الطبيعة، وبعضها   

  مــوجــودة  عة  متنو� نظائر  عــدة 
وتـــصـــدر مــنــه إشـــعـــاعـــات. وهـــنـــاك أيـــًضـــا نــظــائــر مــشــ̈عــة لــلــغــازات 
 الــطــبــيــعــة ولــكــنــهــا � يــمــكــن أن تــنــتــج إ̈� عن 

الــخــامــلــة � تــوجــد  
التفاعÇت النووية. وت̈تسم أربعة نظائر لغاز الزينون الخامل، 
ــيـــة خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــكــشــف  ــــة، بـــأهـــمـ ــــوويـ ــنـ ــ ــا الـ ــهــ بـــحـــكـــم خــــواصــ
 تفج� من  الصادر  المشّع  للزينون  ويمكن  النووية.  ات  التفج�
 جوف ا��رض أن يت�ب 

غÇق   èموقع ُمحكم ا� 
نووي أجري  

من خÇل طبقات الصخور وينطلق إº الغÇف الجوي ويُكشف 
ات. (انــظــر أيــًضــا مــركــز البيانات  À�حــًقــا عــ¥ بـُـعــد آ�ف الــكــيــلــومــ�

: "التجربة الدولية المتعلقة بالغازات الخاملة".) ºالدو

وتــعــمــل كـــلÛ نــظــم كــشــف الـــغـــازات الــخــامــلــة الــتــابــعــة لنظام   
 جــهــاز تنقية 

يُــضــ̈خ    بطريقة متشابهة. فــالــهــواء ºالــــدو الــرصــد 
ــــزال مختلف أنـــواع  يــحــتــوي عــ¥ الــفــحــم حــيــث يُــعــزل الــزيــنــون. وتُـ
ثات، مثل الغبار وبخار الماء والعناê الكيميائية ا��خرى.  الملو�
ويــحــتــوي الـــهـــواء الــنــاتــج مــن ذلـــك عــ¥ الــزيــنــون بشكليه المستقر 
ًا. ويُقاس    وغ� المستقر (أي المشّع) ع¥ السواء بدرجة أك�� ترك�
شــعــاعــي لــلــزيــنــون الــمــعــزول والــمــر̈كــز، ويُـــرســـل الطيف  èالــنــشــاط ا�

 للمزيد من التحليل.ºمركز البيانات الدو ºالناتج إ

النويدات   مختبر 
ة المشعَّ

 بلد 
ًا للنويدات المش̈عة، يقع كلþ منها   ª�تدعم ستة ع�� مخت

مختلف، شبكة محطات رصد النويدات المش̈عة التابعة لنظام 
 تــأكــيــد 

ات بــــدور هـــام   ª�وتـــقـــوم هـــذه الــمــخــتــ . ºــــدو الـــرصـــد الــ
ــــواردة مــن مــحــطــات الــنــظــام، وخــصــوصــا تأكيد  صــحــة الــنــتــائــج الـ
 يمكن أن 

ÀÁالــ التنشيط  وجــود منتجات ا�نشطار و/أو منتجات 
تــدل عــ¥ حــدوث تجربة نــوويــة. وعـــÇوة عــ¥ ذلــك، تسهم تلك 
 المحطات 

 تــتــم  
ÀÁمــراقــبــة نــوعــيــة الــقــيــاســات الـــ 

ات   ª�الــمــخــتــ
ــنــات  وتــقــيــيــم أداء الــشــبــكــة عـــن طـــريـــق الــتــحــلــيــل الــمــنــتــظــم لــلــعــي�
الروتينية الواردة من جميع محطات النظام المعتَمدة. وتقوم 
ات الــعــالــمــيــة الــمــســتــوى بــتــحــلــيــل أنــــواع أخــــرى من  ª�هـــذه الــمــخــتــ
 تـُـجــمــع أثــنــاء 

ÀÁــنــات الــــ ــــواردة مـــن ا��مـــانـــة، مــثــل الــعــي� ــنــات الــ الــعــي�
مسح موقع المحطة أو اعتمادها.

وط صارمة  وفــق ¬� المش̈عة  الــنــويــدات  ات  ª�وتُعتمد مخت  
بــشــأن تحليل أطــيــاف أشــعــة غــامــا. وتــضــمــن عملية ا�عــتــمــاد د̈قــة 
ات  ª�وصحتها. وتشارك هذه المخت ª�مها المخت  يقد�

ÀÁالنتائج ال
 تنظ�مها ا��مانة.

ÀÁتمارين اختبار الكفاءة ال 
أيًضا  
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، والشبكات الفرعية المستقلة.  ، ومركز البيانات الدو � � الوقت الحقيقي حالة وصËت مرفق ا�تصا�ت العالمي بمرافق نظام الرصد الدو �
 خريطة حي�ة تو́ضح ¥�

ويدلþ اللون ا��خ�ý عÑ الوصËت العاملة، واللون ا��صفر عÑ الوصËت المتدهورة، واللون ا��حمر عÑ الوصËت المتو́قفة عن العمل.  

 �
الهدف من مرفق ا�تصا�ت العالمي هو نقل البيانات الخام ¥�

الوقت شبه الحقيقي من مرافق نظام الرصد الدو � البالغ عددها 

� فيينا لمعالجتها وتحليلها. 
البيانات الدو � ¥� ٣٣٧ مرفًقا إ  مركز 

ويهدف المرفق أيضا إ  توزيع البيانات المحل�لة والتقارير ذات 

المو́قعة.  الدول   Ñق من ا�متثال للمعاهدة ع þبالتحق الصلة 

البيانات  أن�  ن من  þللتيق وتستخَدم توقيعات ومفاتيح رقمية 

الف́نية  ا��مانة  ايد استخدام  المنقولة صحيحة ولم يُعبث بها. وي̧��

اتصال لرصد ومراقبة  للمرفق كوسيلة  المحطات  تة ومش́غلو  المؤق�

محطات نظام الرصد الدو � من بُعد. 

وباستخدام توليفة من وصËت ا�تصا�ت الساتلية وا��رضية، تسمح 

� جميع 
هذه الشبكة العالمية لمرافق نظام الرصد الدو � والدول ¥�

ية للمنظمة.  مناطق العالم بتبادل البيانات مع اللجنة التحض��

 �
� أن يعمل مرفق ا�تصا�ت العالمي بتوافر قدره ٩٩٫٥ ¥� � ويتع��

� المائة فيما 
المائة فيما يخصþ وصËت ا�تصا�ت الساتلية و٩٩٫٩٥ ¥�

يخصþ وصËت ا�تصا�ت ا��رضية، وأن يو́فر البيانات من المرسل إ  

� غضون ثوان. وقد بدأ التشغيل المؤق�ت للجيل ا��ول من 
المستقبل ¥�

� عام ٢٠٠٧، بدأ 
� منتصف عام ١٩٩٩. و¥�

مرفق ا�تصا�ت العالمي ¥�

ا. Èالمستخَدم حالي �
متعاقد جديد تشغيل الجيل الثا�¹

االتصاالت العالمية

االتصاالت العالمية  •  15

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

ل توافر مرفق االتصاالت العالمي أعلى من ٩٩٫٧٧ في المائة  ابقاء على معدَّ

بث» أكثر من ٣٥ غيغابايت من البيانات والمنتجات يومّيا

المساهمة في ا�عمال التحضيرية للتمرين الميداني المتكامل في عام ٢٠١٤
ً
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تكنولوجيا مرفق االتصاالت العالمي

~كن ملرافق نظام الرصد الدويل والدول املوقِّعة، يف جميع أنحاء 

العاõ ما عدا األماكن القريبة من املناطق القطبية، تبادل البيانات عن 

ا  Ñطريق محطاتها الطرفية األرضية املحلية ذات الفتحة الصغ¾ة جد

ه السواتل  من خالل واحد من ستة سواتل ثابتة بالنسبة لألرض. وتوجِّ

البيانات املرسلة إىل محاور اتصاالت عىل األرض، ثمَّ تُرسل البيانات إىل 

مركز البيانات الدويل بواسطة وصالت أرضية. وتُستكَمل هذه الشبكة 

عًة من تكنولوجيات  بشبكات فرعية مستقلِّة تستخدم مجموعًة متنوِّ

االتصاالت لنقل البيانات من مرافق النظام إىل عقدة اتصاالت متصلة 

باملرفق، حيث تُحوَّل البيانات من هناك إىل مركز البيانات الدويل.

وتَستخِدم شبكة خصوصية افرتاضية شبكات االتصاالت القا6ة إلجراء 

عمليات إرسال البيانات الخصوصية. وتُستخَدم معظم الشبكات 

الخصوصية االفرتاضية ملرفق االتصاالت العاملي البنية التحتية العمومية 

صة  عة من الربوتوكوالت املتخصِّ األساسية لإلنرتنت مع مجموعة متنوِّ

رة املأمونة. ويف األحوال التي تكون فيها املحطات  لدعم االتصاالت املشفَّ

الطرفية ذات الفتحة الصغ¾ة جدا غ¾ مستخَدمة أو غ¾ عاملة بعد، توفِّر 

الشبكات الخصوصية االفرتاضية وسيلة اتصال بديلة. وتُستخدم الشبكات 

الخصوصية االفرتاضية أيًضا يف بعض املواقع لتوف¾ وصلة احتياطية 

لالتصاالت يف حالة تعطّل وصلة املحطات الطرفية ذات الفتحة الصغ¾ة 

جدا أو الوصلة األرضية. وبالنسبة ملراكز البيانات الوطنية التي Öتلك بنية 

ي البيانات واملنتجات من  إنرتنت تحتية صالحة لالستخدام، يُوىص بتلقِّ

مركز البيانات الدويل عن طريق شبكة خصوصية افرتاضية. 

ويف نهاية عام ٢٠١٣، كان مرفق االتصاالت العاملي يشمل ٢١٧ محطًة 

ا (منها ٢٦ محطًة مزوَّدًة  من املحطات الطرفية ذات الفتحة الصغ¾ة جدَّ

 بوصالت احتياطية من وصالت الشبكات الخصوصية االفرتاضية)، 

و٣٢ وصلًة قا6ًة بذاتها من وصالت الشبكات الخصوصية االفرتاضية، 

و٥ شبكات فرعية مستقلَّة قا6ة عىل وصالت أرضية تستخدم التحويل 

د الربوتوكوالت للبيانات، ووصلة أرضية واحدة تستخدم هذا  املتعدِّ

صة ملحطات الواليات املتحدة املوجودة يف القارة القطبية  التحويل مخصَّ

الجنوبية، و٤ مرافق اتصاالت ساتلية (اثنان يف الUويج واثنان يف الواليات 

املتحدة)، و٦ سواتل ثابتة بالنسبة لألرض، ومركزًا واحًدا لعمليات 

الشبكات يف م¾يالند، الواليات املتحدة. ويدير كلَّ هذه املكوِّنات متعاقُد 

مرفق االتصاالت العاملي. وتغطِّي السواتل مناطق املحيط الهادئ، وشÒل 

املحيط الهادئ (اليابان)، وأمريكا الشÒلية والوسطى، واملحيط األطليس، 

ل  وأوروبا والرشق األوسط، واملحيط الهندي. وإضافًة إىل ذلك، تُشغِّ

١٠ من الدول املوقِّعة عىل املعاهدة ٦٧ وصلًة إجÒًال من وصالت الشبكة 

الفرعية املستقلَّة و٦ وصالت لالتصاالت يف القارَّة القطبية الجنوبية من 

أجل نقل بيانات نظام الرصد الدويل إىل إحدى نقاط االتصال مع مرفق 

االتصاالت الدويل. وÖتلك الشبكات إجÒًال نحو ٣٣٠ وصلة اتصاالت 

مختلفة لنقل البيانات من مركز البيانات الدويل وإليه.

توسيع االتصاالت العالمية

أُضيفت وصلة إنرتنت احتياطية ملواقع خمس من املحطات الطرفية 

ا لتحسè موثوقية االتصاالت. وُحوِّل موقعان  Ñذات الفتحة الصغ¾ة جد

ملحطات نظام الرصد الدويل من العمل بالتيار الكهربا1 املتناوب إىل 

التيَّار املستمر لوقف االعتÒد عىل مصادر الطاقة التجارية غ¾ املستقرَّة. 

وتتمثَّل التأث¾ات العامة لهذه التداب¾ يف األمد الطويل يف توسيع قدرة 

الشبكة عىل نقل البيانات، باإلضافة إىل إدخال مزيد من التحسينات 

عىل توف¾ بارامرتات توافر البيانات. 

 

عمليات مرفق االتصاالت العالمي

ل العام عىل مدى ١٢ شهرا متتاليا، الذي يقيس امتثال  كان التوافر املعدَّ

د وهو ٩٩٫٥ يف  متعاقد مرفق االتصاالت العاملي للهدف التشغييل املحدَّ

املائة يف سنة واحدة، يتجاوز نسبة ٩٩٫٧٧ يف املائة لكلِّ شهر وحتى أيلول/

ا التوافر الفعيل عىل مدى ١٢ شهرًا متتاليًا، الذي يقيس زمن  سبتمرب. أمَّ

مية المساعدة  � � المحطة الس��
ة ¥� � محطة طرفية واحدة ذات فتحة صغ��

هوا�¹
� عام ٢٠١٣.

AS65، � باس، باخا، كاليفورنيا سور، المكسيك، خضع للصيانة ¥�
أحد مرافق مرفق ا�تصا�ت العالمي الجديدة الخاصة بمحطة الرصد الصو�¹̧ 
. �Ñجزر خوان فرنانديس، شي �

�¥ IS14 ومحطة الرصد دون السمعي HA3 �
الما�¹
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التشغيل الخام لكلٍّ من وصالت مرفق االتصاالت العاملي يف سنة واحدة، 

ل. وإحصاءات األداء  فقد كان أدX بنسبة ١٫١ يف املائة من التوافر املعدَّ

هذه مقاربة لنظ¾اتها يف السنة التقو~ية ٢٠١٢. وعىل مدار العام، نقل 

مرفق االتصاالت العاملي إجÒًال ٢٨ غيغابايت يوميÑا من مرافق نظام الرصد 

الدويل إىل مراكز البيانات الوطنية. وإضافة إىل ذلك، أُرِسل ٨٫٧ غيغابايت 

يوميÑا إىل مراكز البيانات الوطنية املتصلة مبارشة îركز البيانات الدويل.

وقد حصل متعاقد مرفق االتصاالت الدويل عىل شهادة إيزو ٩٠٠٠ يف 

عام ٢٠١٣. 

وأُدخل يف عام ٢٠١٣ مزيٌد من التحسينات عىل إدارة الحادثات îشاركة 

متعاقد مرفق االتصاالت العاملي، كÒ أُجريت تعزيزات يف رصد الشبكات. 

 Òواملستجدين، ك èيل مراكز عمليات الشبكات الحالي وتواصل تدريب مشغِّ

ع يف استكÒل مجموعة مهنديس الخدمات امليدانية وتوزيعهم  جرى التوسُّ

جغرافيÑا. وعالوة عىل ذلك، زيد عدد املوظفè يف مركز عمليات الشبكات 

صة التابعè للمتعاقد.  ومركز املساعدة الحاسوبية املتخصِّ

واستمرَّت يف عام ٢٠١٣ عملية استبدال عنارص الهوائيات التالفة. وأُجريت 

دراسة استقصائية الستبانة حالة قباب الهوائيات يف املواقع التي توجد فيها. 

وقد استُهلَّ هذا النشاط يف حزيران/يونيه ٢٠١٣ ملعالجة مشكلة افتقار تلك 

القباب إىل الحÒية يف مجموعة من املحطات الواقعة يف منطقة تريستان دا 

كونا (اململكة املتحدة). وُوضعت عملية لفحص عنارص القباب التي أصابها 

الضعف نتيجة للتلف املادي، واستبدالها عند الرضورة.

ومرفق االتصاالت العاملي الثاË هو خدمة اتصاالت أساسية من املقرَّر أن 

تستخدمها شعبة التفتيش املوقعي خالل التمرين امليداË املتكامل القادم 

الذي سيجري يف األردن يف عام ٢٠١٤. ونُرش بنجاح الهوا1 الطريف الخفيف 

ى هواGATR 1 الطريف) الذي اشُرتي يف عام ٢٠١٢، كÒ تمَّ التحقُّق  (املسمَّ

من صالحيته للخدمة خالل جميع Öارين بناء القدرات، îا يف ذلك أثناء 

النرش امليداË يف األردن خالل االجتÒع الذي عقده فريق الخرباء بشأن 

االتصاالت يف ترشين الثاË/نوفمرب ٢٠١٣.

ويف عام ٢٠١٣ ُوقِّعت عقود بشأن الشبكات الفرعية املستقلَّة مع دائرة 

الرصد الخاصة التابعة لوزارة الدفاع يف االتحاد الرويس ومع قسم املسح 

الجيوفيزيا1 يف األكاد~ية الروسية للعلوم.
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� عام ٢٠١٣.  يُش��  التوافر الفع�Ñ إ  زمن 
� مرفق ا�تصا�ت العالمي ¥�

التوافر ¥�
ل هو زمن التشغيل  � أن� التوافر المعد� التشغيل الخام لوصËت المرفق، عÑ ح��

المحسوب بعد استبعاد زمن التعطل الذي يخرج عن نطاق مسؤولية متعاقد مرفق 
� محلياً، وف̧�ات التعطþل بسبب 

ا�تصا�ت العالمي (مثل انقطاع التيار الكهربا�¹
صيانة المحطة أو أعمال التشييد). 

� عام ٢٠١٤.
� المتكامل ¥�

� GATR، الذي أقيم بنجاح خËل تمارين بناء القدرات، وسوف يُستخدم خËل التمرين الميدا�¹
� الطر¥�

الهوا�¹

ل توافر البيانات المعد�

�Ñتوافر البيانات الفع
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. � مركز البيانات الدو �
موظفتا تحليل بيانات أثناء عملهما ¥�

� مركز 
ية للمنظمة ¥� � مق́ر اللجنة التحض��

يقع مركز البيانات الدو � ¥�

� جمع البيانات الواردة من مرافق 
. وتتمث�ل وظيفته ¥� فيينا الدو �

نظام الرصد الدو � من خËل مرفق ا�تصا�ت العالمي ومعالجة 

 �Ø̧ت الËذلك نتائج التحلي �
بËغ بها، بما ¥� تلك البيانات وتحليلها وا�;

ة المعتَمدة. وبعد ذلك تُتاح  ات النويدات المشع� � مخت��
تُجرى ¥�

البيانات والمنتجات للدول المو́قعة عÑ المعاهدة من أجل تقييمها 

ضافة إ  تناول البيانات والمنتجات، يق́دم مركز  . وبا�; �
النها�¹

� للدول المو́قعة.  البيانات الدو � الخدمات والدعم التقني��

� المركز دعم احتياطي كامل للشبكات بغية ضمان 
وقد اسُتحدث ¥�

درجة عالية من التوافر لموارده. وهناك نظام تخزين ضخم يو́فر 

ا البيانات  Èق كلها، ويغ́طي حالي þحفظ بيانات التحق Ñالقدرة ع

 �
امجيات المستخَدمة ¥� الخاصة بأك�? من ١٢ سنًة. ومعظم ال��

ق من ا�متثال  þتشغيل المركز مستحدثة تحديًدا من أجل نظام التحق

للمعاهدة. 

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

ي لتجربة نووية أعلنت عنها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  التصدِّ

عقد مؤتمر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٣ بهدف إدماج التكنولوجيات وا�ساليب 
الواعدة في نظام التحّقق 

ة من أجل تخفيف آثار  التعاون مع منتجي المستحضرات الصيدالنية المشعَّ
انبعاثات غاز الزينون المشّع 

مركز البيانات الدولي
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ara pages i-38 with ge mb font.indd   19 11/07/2014   11:04:12



العمليات

من البيانات الخام إلى المنتجات النهائية 

تُعالَج البيانات التي يجمعها نظام الرصد الدويل يف إطار العمليات 

املؤقّتة فوًرا عند وصولها إىل مركز البيانات الدويل. ويُنَجز منتج 

بيانات الشكل املوجي املؤÖت األول، املعروف باسم قا6ة األحداث 

النمطية-١، يف غضون ساعة واحدة من تسجيل البيانات يف املحطة. 

وترد يف منتج البيانات املذكور قا6ة بأحداث الشكل املوجي األولية 

لتها محطات الرصد السيزمي والرصد الصوô املا1 الرئيسية.  التي سجَّ

ه بعد ذلك طلبات الحصول عىل البيانات من محطات الرصد  وتُوجَّ

السيزمي املساعدة. وتُستخدم هذه البيانات، مع البيانات الواردة من 

رة،  محطات الرصد دون السمعي وأيِّ بيانات شكل موجي تصل متأخِّ

إلعداد قا6ة أك> اكتÒًال بأحداث الشكل املوجي، وهي قا6ة األحداث 

ن قا6ة  النمطية-٢، بعد أربع ساعات من تسجيل البيانات. وتُحسَّ

األحداث النمطية-٢ مرَّة أخرى بعد انقضاء ٦ ساعات، إلدراج أيِّ بيانات 

رة بشأن الشكل املوجي، من أجل إنتاج قا6ة أحداث  إضافية تصل متأخِّ

الشكل املوجي املؤÖَتة النهائية، وهي قا6ة األحداث النمطية-٣. 

لة يف قا6ة  ويستعرض املحلِّلون الحًقا أحداث الشكل املوجي املسجَّ

حون النتائج املؤÖتة عند االقتضاء من أجل  األحداث النمطية-٣ ويصحِّ

إعداد نرشة األحداث املنقَّحة. وتحتوي نرشة األحداث املنقَّحة الخاصة 

بأيِّ يوم معèَّ عىل جميع أحداث الشكل املوجي التي تفي îعاي¾ 

نوعية محددة. والهدف املقرر خالل مرحلة التشغيل املؤقَّت الحالية 

ملركز البيانات الدويل هو إصدار نرشة األحداث املنقَّحة يف غضون 

١٠ أيام. وبعد بدء نفاذ املعاهدة، سوف تصدر نرشة األحداث املنقَّحة 

 .èيف غضون يوم

لها  ة من األحداث التي تسجِّ ويف العادة، تصل بيانات الرصد املستمدَّ

ة والغازات الخاملة التابعة  محطات رصد جسيÒت النويدات املشعَّ

ة  لنظام الرصد الدويل بعد بضعة أيام من وصول اإلشارات املستمدَّ

 ôلها محطات الرصد السيزمي والصو من األحداث نفسها التي تسجِّ

ة ملعالجة  املا1 ودون السمعي. وتخضع بيانات النويدات املشعَّ

ة، ثمَّ  أوتوماتية من أجل إنتاج التقرير املؤÖت عن النويدات املشعَّ

ة لكلِّ  يتمُّ استعراضها تحليليÑا إلنتاج التقرير املنقَّح عن النويدات املشعَّ

يه.  طيف تمَّ تلقِّ

وتُؤدَّى العمليات الحسابية الخاصة باقتفاء األثر يف الغالف الجوي 

ة التابعة لنظام  يوميÑا لكلِّ محطة من محطات رصد النويدات املشعَّ

الرصد الدويل، باستخدام بيانات األرصاد الجوية التي ترد يف الوقت شبه 

الحقيقي املتحّصل عليها من املركز األورو, لتنبُّؤات الطقس املتوسطة 

األمد. و~كن للدول املوقِّعة أن تدمج هذه الحسابات، باستعÒل 

رتها األمانة، مع سيناريوهات الكشف عن النويدات  الربامجيات التي طوَّ

ة والبارامرتات الخاصة بالنويدات، من أجل تحديد املناطق التي  املشعَّ

ة.  يحتمل أن توجد فيها مصادر نويدات مشعَّ

ولتأكيد حسابات اقتفاء األثر، تتعاون اللجنة مع املنظمة الدولية لألرصاد 

ية من خالل نظام االستجابة املشرتك بè منظمة معاهدة الحظر  الجوِّ

الشامل للتجارب النووية واملنظمة الدولية لألرصاد الجوية. و~كِّن هذا 

النظام اللجنة من إرسال طلبات التÒًسا للمساعدة، يف حال كشف 

صة  ة مريبة، إىل تسعة مراكز أرصاد جوية إقليمية متخصِّ نويدات مشعَّ

أو مراكز أرصاد جوية وطنية تابعة للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية، 

موجودة يف شتَّى أنحاء العاõ. وتستجيب هذه املراكز لهذه الطلبات 

بتقديم العمليات الحسابية التي أجرتها إىل اللجنة يف غضون زمن 

استجابة مستهدف قدره ٢٤ ساعًة. 
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وبعد توليد منتجات البيانات، يجب توزيعها يف الوقت املناسب عىل 

الدول املوقِّعة. ويوفِّر مركز البيانات الدويل الوصول عن طريق االشرتاك 

عة من املنتجات Öتدُّ من تدفُّقات  وعرب شبكة الويب إىل مجموعة متنوِّ

البيانات يف الوقت شبه الحقيقي إىل نرشات األحداث، ومن أطياف 

أشعة غاما إىل $اذج التشتُّت يف الغالف الجوي. 

 المحطات الجديدة التي دخلت 
التشغيل مرحلة 

استمرَّ يف عام ٢٠١٣ دعم نظام الرصد الدويل وبناؤه تدريجيÑا باختبار 

وتقييم البيانات الواردة من املحطات الجديدة. وأُدخلت يف عمليات 

مركز البيانات الدويل، كجزء من عملية االعتÒد، تسع محطات تمَّ 

تركيبها أو ترقيتها حديثًا (محطتان مساعدتان للرصد السيزمي، 

ة  ومحطتا رصد دون سمعي، ومحطة رصد جسيÒت النويدات املشعَّ

ة للغازات الخاملة) ومخترب  وأربع محطات رصد النويدات املشعَّ

ة االختبار الخاصة  ة. وُركِّبت محطات أخرى يف منصَّ للنويدات املشعَّ

باملركز بانتظار اعتÒدها. 

الخدمات

مركز البيانات الوطني منظمة ذات خربة تقنية يف تكنولوجيات التحقُّق 

ي البيانات واملنتجات  من االمتثال للمعاهدة. وقد تشمل وظائفه تلقِّ

من مركز البيانات الدويل ومعالجة بيانات نظام الرصد الدويل وغ¾ها 

من البيانات وتقديم املشورة التقنية إىل السلطات املحلية التابع لها. 

الوطني"  البيانات  "نبذة عن مركز  برامجية  توف¾  األمانة يف  واستمرَّت 

الوطنية مÒَّ ~كِّنها  البيانات  لتستخدمها مراكز   (NDC in a box)

وبُذلت  وتحليلها.  ومعالجتها  الدويل  الرصد  نظام  بيانات  ي  تلقِّ من 

الربامجية. وقد أصبح اآلن لهذه  أيًضا جهود ملواصلة تحسè هذه 

مستخدمة  بأشكال  السيزمية  البيانات  قراءة  عىل  القدرة  الربامجية 

النويدات  بيانات  تجهيز  فيها وظيفة  وأُدرجت  عىل نطاق واسع 

وتحليلها.  ة  املشعَّ

بناء القدرات والتعزيز

تشغيل مركز البيانات الدولي

يدعم بناء قدرات مركز البيانات الدويل وتعزيزه أهداف تشغيل 

املركز ومرفق االتصاالت العاملي ونظام الرصد الدويل. ولالنتقال من 

املرحلة ٥أ إىل املرحلة ٥ب من خطة التشغيل التدريجي ملركز البيانات 

الدويل، يتعèَّ عىل املركز التأكُّد من وضع تداب¾ األمن الرسمية ملنع 

التشويش الخارجي عىل عمليات ومنتجات مركز البيانات الدويل وغ¾ه 

من املرافق التابعة لألمانة أو اإلرضار بها. ويجري حاليÑا تنفيذ التداب¾ 

األمنية الالزمة. 

-150˚

-150˚

-120˚

-120˚

-90˚

-90˚

-60˚

-60˚

-30˚

-30˚

0˚

0˚

30˚

30˚

60˚

60˚

90˚

90˚

120˚

120˚

150˚

150˚

180˚

180˚

-90˚ -90˚

-75˚ -75˚

-60˚ -60˚

-45˚ -45˚

-30˚ -30˚

-15˚ -15˚

0˚ 0˚

15˚ 15˚

30˚ 30˚

45˚ 45˚

60˚ 60˚

75˚ 75˚

90˚ 90˚

≤4 5 60 100 200 300 400 500 600

٧١٠ ٣٣  أحداث من نشرة ا�حداث المنّقحة لعام ٢٠١٣ الصادرة عن مركز البيانات الدولي

(ا العمق )ك

مركز البيانات الدولي  •  21

ara pages i-38 with ge mb font.indd   21 11/07/2014   11:04:19



التعزيزات ا�منية

ة مستويات، من الربيد  ي للجوانب األمنية عىل عدَّ تواصل التصدِّ

اإللكرتوË والشبكة واإلنرتنت وصوًال إىل التحقُّق من صحة البيانات. 

وُعزِّز أمن الربيد اإللكرتوË واإلنرتنت برتكيب بنى تحتية جديدة 

للحدِّ من وصول الرسائل اإللكرتونية التطفلية والف¾وسات يف األمانة. 

ووضعت ضوابط إضافية لتحسè أمن الشبكة والتأكُّد من أنَّ االتصال 

بشبكة األمانة مقصور عىل األجهزة املأذون لها. 

ولضÒن صحة بيانات نظام الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات 

ة يف املركز الحاسو, من  نة بشدَّ ات حاسوبية مؤمَّ الدويل، ُركِّبت معدَّ

أجل إدارة املفاتيح الخاصة التي تستخدمها هيئة الرتخيص التابعة 

ملركز البيانات الدويل. و~كن للدول املوقِّعة أيضا أن توثِّق البيانات 

صة للشهادات تُخزِّن  واملنتجات من خالل االتصال îستودعات مخصَّ

جميع الشهادات الصادرة عن هيئة الرتخيص. و~كن أيًضا اسرتداد 

املفاتيح العامة املصاحبة لجميع مرافق نظام الرصد الدويل من مخازن 

الشهادات، التي لديها بدورها بنية تحتية متينة. 

وجرى تحديث البنية التحتية لتسجيل الدخول بكلمة رسٍّ واحدة بغية 

توحيد إدارة عدة نظم متباينة وتبسيطها يف نهاية املطاف. 

ات الحاسوبية تعزيز المعدَّ

نُقلت قاعدة البيانات الخارجية إىل خادوم جديد يف شبكة قاعدة 

نًة للوصول  البيانات، مÒَّ وفَّر ملراكز البيانات الوطنية إمكانيًة محسَّ

واألداء. وقاعدة البيانات الخارجية هي النسخة املطابقة يف الوقت شبه 

الحقيقي لقاعدة بيانات التحقُّق التابعة ملركز البيانات الدويل. 

البرامجيات تعزيز 

استعداًدا لزيادة قدرة استبانة عمليات محاكاة $ذجة االنتقال يف 

الغالف الجوي، نُرش نظام تشغييل جديد لنمذجة االنتقال يف الغالف 

الجوي عىل النظام الحاسو, القوي األداء الذي تربَّعت به اليابان. 

ويوفِّر هذا النظام التشغييل الجديد للمستخدمè املأذون لهم إمكانية 

احتياز مجاالت األرصاد الجوية، وعمليات محاكاة قوية لنمذجة 

االنتقال يف الغالف الجوي، ونتائج حسابية مستقرَّة لنمذجة االنتقال يف 

الغالف الجوي.

م بشأن برامجية و$وذج زمن االنتقال السيزمي  واستمرَّ إحراز التقدُّ

متهÒ الواليات املتحدة األمريكية كجزء  اإلقليمي الجديدين اللذين قدَّ

من إسهامها العيني لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣. واستمدَّ مركز البيانات الدويل 

ملفات تصحيح زمن االنتقال للمحطات السيزمية التابعة لنظام الرصد 

الدويل يف أوراسيا وشÒل أفريقيا وأمريكا الشÒلية اعتÒًدا عىل آخر 

نسخة من $وذج زمن االنتقال السيزمي اإلقليمي (٨٢ محطة إجÒًال). 

وأثبت اختبار تغي¾ املواقع الذي اضطلعت به األمانة والجهات املتعاونة 

ن املتوقَّع يف دقة املواقع مقارنًة باستخدام $وذج مرجعي قيايس  التحسُّ

وحيد لألرض. وقد استُكمل يف عام ٢٠١٣ اختبار إدماج للتحقُّق من 

األداء التشغييل يف بيئة تطوير مركز البيانات الدويل. وسوف يبدأ اختبار 

التشغيل يف عام ٢٠١٤. 

 وواصلت األمانة تطوير برامجيات آلية وتفاعلية جديدة تستخدم 

أحدث تقنيات التعلم اآليل والذكاء االصطناعي. وجرى تعزيز برامجية 

NET-VISA لتمكينها من معالجة البيانات الصوتية املائية عالوة 

عىل البيانات السيزمية. وتواصل اختبار برامجية NET-VISA يف مركز 

البيانات الدويل، مع الرتكيز عىل تحديد اسرتاتيجية التدريب املثىل 

 .NET-VISA ودراسة أثر إدراج $اذج بديلة ملعلومات سابقة يف $وذج

ية المنشأ   يش�� طيف من المستوى ٤ من جسيمات النويدات المشعة إ  احتواء الع́ينة عÑ تر́كز عال بشكل غ�� عادي من نويدة وحيدة ب<?
ة ذات الصلة. ويش�� طيف من المستوى ٥  � القائمة المعيارية للنويدات المشع�

ا عن انشطار أو عن تنشيط) وهي مدرجة ¥�  (ناتجة إم�
�ت تر́كز مرتفعة بشكل غ�� عادي،  ية المنشأ بمعد�  من جسيمات النويدات المشّعة إ  احتواء الع́ينة عÑ نويدات متع́ددة ب<?

واحدة منها عÑ ا��قل ناتجة عن انشطار.

املستوى ٥
املستوى ٤

لتها محطات نظام الرصد  ة التي سجَّ المستوى ٤ والمستوى ٥ من أحداث رصد النويدات المشعَّ
الدولي خالل عام ٢٠١٣ في عمليات مركز البيانات الدولي
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وتتيح أداة تفاعلية جديدة ملعاينة النموذج برصيÑا للمستخدمè املعاينة 

البرصية لعنارص $وذج NET-VISA واستكشاف الوثائق العلمية 

والتقنية املتعلقة بكل عنرص من عنارص النموذج.

الدولية المتعلقة   التجربة 
الخاملة بالغازات 

تواصل إرسال البيانات إىل مركز البيانات الدويل من ٣١ نظاًما من 

نظم الغازات الخاملة قيد التشغيل املؤقَّت يف محطات رصد النويدات 

ة التابعة لنظام الرصد الدويل. فقد أرسلت النظم املعتَمدة  املشعَّ

وعددها ١٨ ومحطة واحدة غ¾ معتمدة قيد االعتÒد بيانات إىل 

ة من  عمليات مركز البيانات الدويل، يف حè ُجهِّزت البيانات املستمدَّ

بقية النظم غ¾ املعتَمدة يف بيئة االختبارات يف مركز البيانات الدويل. 

واستمرَّ بذل جهود كب¾ة من أجل ضÒن درجة توافر عالية للبيانات من 

جميع النظم، وذلك من خالل الصيانة الوقائية والتصحيحية والتفاعل 

يل املحطات وصانعي النظم.  املنتظم مع مشغِّ

واليوم تُقاس خلفية الزينون كجزء من التجربة الدولية املتعلقة 

بالغازات الخاملة يف ٣٢ موقًعا، ولكن هذه الخلفية ال تزال غ¾ 

مفهومة يف بعض الحاالت. ومرافق إنتاج النظائر الطبية هي أكرب 

مساهم يف خلفية الزينون املشع. وîا أنَّ من املتوقَّع بدء تشغيل 

املزيد من مصانع إنتاج النظائر الطبية فسيؤدي ذلك إىل ازدياد عدد 

حاالت الكشف غ¾ ذات الصلة باملعاهدة. كÒ أنَّ تركيبة الغازات 

الخاملة الناتجة عن انبعاثات تلك املصانع ~كن أن تتشابه مع 

، فإنَّ الفهم الجيد لخلفية  انبعاثات التفج¾ات النووية. ومن ثمَّ

الغازات الخاملة يتَّسم بأهمية حاسمة بالنسبة لتحديد اإلشارات 

الصادرة عن التفج¾ات النووية. 

واستمرَّ خالل عام ٢٠١٣ تنفيذ املبادرة املموَّلة من االتحاد األورو, 

(اإلجراء املشرتك الثالث)، التي بدأت يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٨، 

لتحسè معرفة خلفية الزينون املشعِّ عىل الصعيد العاملي. ويهدف هذا 

املرشوع إىل تعزيز املعرفة بخلفية الزينون املشعِّ عىل الصعيد العاملي 

عىل مدى فرتات أطول. وسيوفِّر هذا فرتات أك> Öثيًال يف مواقع مختارة 

ة ستة أشهر عىل األقل، للكشف عن املصادر  من خالل إجراء قياسات ملدَّ

املحلية، إن وجدت، ولتوف¾ بيانات تجريبية للتحقُّق من أداء الشبكة، 

ات واللوجستيات الخاصة بالزينون، ولتحليل البيانات،  والختبار املعدَّ

ولتدريب الخرباء املحليè. واستكشف اإلجراء املشرتك الثالث وأنشطة 

ة عىل  املتابعة كيفية تأث¾ مرافق إنتاج املستحرضات الصيدالنية املشعَّ

تحليل الغازات الخاملة ذات الصلة باملعاهدة، وسوف يساعد ذلك 

اإلجراء وأنشطة املتابعة عىل تحسè فهم الرصيد العاملي من الزينون 

املشع. وسوف تساعد البيانات والتحاليل الالحقة األمانة عىل تفس¾ 

مالحظاتها والتمييز بè األحداث ذات الصلة باملعاهدة واألحداث 

العادية ذات الصلة بالخلفية عىل نحو أفضل. 

وملواصلة هذا العمل الهام، يدعم اإلجراء املشرتك الخامس مرشوًعا 

ته سنتان بدأ يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢ بغية مواصلة قياس  مدَّ

خلفية الغازات الخاملة واختبار جهود اإلصالح. ويُدعم هذا العمل 

متها الواليات املتحدة األمريكية، يُجري  أيًضا îساهمة عينية قدَّ

بفضلها املخترب الوطني لشÒل غرب املحيط الهادئ قياسات الخلفية 

باستخدام نظام إضايف محمول للكشف عن الغازات، ويدعم رصد 

املرافق واختبارات اإلصالح. وكان نظام القياس املحمول قد ُشحن إىل 

بوركينا فاسو يف حزيران/يونيه لبدء تشغيله يف الربع الثالث من عام 

٢٠١٣. وبعد انتهاء اإلجراء املشرتك الثالث، واصلت األمانة تشغيل 

لة لرصد الغازات الخاملة يف إندونيسيا والكويت. واخت¾ت  النظم املتنقِّ

ة أمور، منها املعلومات املتوفِّرة عن خلفية الغاز  املواقع عىل أساس عدَّ

الخامل، وتأث¾ مرافق إنتاج النظائر الطبية، واملفاوضات مع البلدان 

داً للسيطرة  þة تعه ات صيد�نية مشع� �ýلمستح � � التنفيذي �ّسينا زيربو  وممثلو خمسة منتج�� ع ا��م��  وق�
� عام ٢٠١٣.

عÑ انبعاثات الزينون المشّع ¥�
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املضيفة. ويوجد املوقع الكائن يف جاكرتا يف منطقة مجاورة مبارشة 

 َّÒملرفق إلنتاج النظائر الطبية تتوافر عنها بيانات عن االنبعاثات، م

يوفِّر فرصة فريدة لربط قياسات االنبعاثات ببيانات العيِّنات. وُوفِّرت 

البيانات عن االنبعاثات لألمانة أسبوعيÑا. وسيعمل نظام القياس يف 

إندونيسيا أيًضا كنظام احتياطي ملحطات الرصد الخاضعة للصيانة، 

فضًال عن استمرار استخدامه لقياسات الخلفية. ومن خالل هذه 

القياسات، ~كن فهم االختالفات املوسمية واملستويات الخلفية العامة 

يف املناطق التي ال تحظى بتغطية جيدة من محطات نظام الرصد 

الدويل القا6ة. 

اللجنة  îساعدة  ة  مشعَّ صيدالنية  ملستحرضات   èمنتج خمسة  وتعهَّد 

الحد  الزينون املشعِّ من خالل  انبعاثات  آثار  التخفيف من  عىل 

التعاون مع  املداخن ومواصلة  بيانات رصد  االنبعاثات وتبادل  من 

الطبية  للنظائر  املنتجة  األوساط  بتوقيعات  املعنية  العمل  حلقة 

بلجيكا  ة يف  املشعَّ العنارص  معهد  األوساط  تلك  وتشمل  والصناعية. 

للعلوم  األسرتالية  واملنظمة  كوريا،  الذرية يف  الطاقة  بحوث  ومعهد 

اإلندونيسية،   PT Batan Tecknologi النووية، ورشكة  والتكنولوجيا 

املتحدة  الواليات  ة يف  املشعَّ الصيدالنية  للمستحرضات   Coquí ورشكة 

املزيد  اهتÒمهم îعرفة  منتجè آخرين عن  ة  األمريكية. وأعرب عدَّ

التعهُّد.  عن 

ا�نشطة المدنية

ر بالتسونامي توفير البيانات لÉنذار المبكِّ

يف ترشين الثاË/نوفمرب ٢٠٠٦، أقرَّت اللجنة توصية بتوف¾ بيانات نظام 

الرصد الدويل املستمرَّة يف الوقت الحقيقي ملنظÒَّت اإلنذار بالتسونامي 

املعرتف بها. وأبرمت اللجنة الحًقا اتفاقات أو ترتيبات مع عدد من 

مراكز اإلنذار بالتسونامي املعتَمدة من منظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة لتوف¾ البيانات ألغراض اإلنذار بالتسونامي. ويف عام 

٢٠١٣، أُبرم اتفاق مع معهد املسح الجيوفيزيا1 التابع لألكاد~ية 

الروسية للعلوم يف االتحاد الرويس. وبهذا يصل إىل ١٢ عدد هذه 

االتفاقات أو الرتتيبات: مع االتحاد الرويس وأسرتاليا وإندونيسيا وتايلند 

وتركيا وجمهورية كوريا وفرنسا والفلبè وماليزيا والواليات املتحدة 

األمريكية (أالسكا وهاواي) واليابان. 
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نذار بالتسونامي.   . وتُش�� النقاط الحمراء إ  محطات ا�; �ýتظهر باللون ا��خ �Ø̧الدول ال �
نذار بالتسونامي ¥� تو́فر اللجنة بيانات إ  منظمات ا�;
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مؤتمر العلم والتكنولوجيا �غراض معاهدة 
الحظر الشامل للتجارب النووية لعام ٢٠١٣

� مجال العلم والتكنولوجيا. ومن 
نجازات ¥� ق بموجب المعاهدة عÑ أحدث ا�; þيعتمد نظام التحق

رات العلمية. وتحقيًقا لهذه الغاية، سعت  þوري أن تواكب اللجنة أحدث التطو �ýفمن ال ، ثم�
المنظمة بشكل مستمر إ  تعزيز تفاعلها مع أوساط العلم والتكنولوجيا بوسائل مختلفة، منها عقد 

مؤتمرات العلم والتكنولوجيا. 

� قý هوفبورغ بفيينا، من ١٧ إ  
وكان مؤتمر العلم والتكنولوجيا لعام ٢٠١٣، المعقود ¥�

� سلسلة تلك المؤتمرات. واجتمع فيه ما يزيد عن ٧٥٠ مشارًكا 
٢١ حزيران/يونيه، هو المؤتمر الرابع ¥�

ق من ا�متثال للمعاهدة. وبدأ  þنظام التحق �
� ُقدًما ¥�

من حوا � ١٠٠ بلد بهدف مناقشة كيفية الم-�
دت عÑ أهمية النهوض بالعلم والتكنولوجيا كجزء من الجهود  المؤتمر بتقديم عروض إيضاحية شد�

العالمية لن زع السËح النووي ومنع انتشاره، وتبع تلك العروض جلسات علمية. 

نت الجلسات العلمية عروًضا إيضاحيًة وحلقات نقاش. ونُ́ظمت تلك الجلسات حول ثËثة  وتضم�
� أجهزة ا�ستشعار والشبكات 

م ¥� þد؛ والحوادث وسماتها؛ وأوجه التقد مواضيع: ا��رض كنظام معق�
� إطار ك́ل موضوع. وتناولت حلقات النقاش أوجه التآزر 

ة مواضيع فرعية ¥� والمعالجة. وُح́ددت عد�
رات التكنولوجية ال�Ø̧ س̧�سم  þتكنولوجيات التفتيش الموقعي والصناعة وا�بتكارات والتطو � ب��

 Ñز المؤتمر ع ي المنشأ. ورك� ق والتخفيف من انبعاثات الزينون المش́ع الب<? þمستقبل عمليات التحق
� التنفيذي المنَتخب والمدير التنفيذي لمعهد  ع ا��م�� ًا، حيث وق� ًا كب�� � هذا الموضوع ا��خ�� ترك��

د بالتعاون عÑ التخفيف من آثار إنتاج  þتعه Ñة) ع ة (وهو منِتج رئي)� للمواد المشع� العنا& المشع�
ة عÑ إمكانية الكشف عن الغازات الخاملة ذات الصلة بالمعاهدة.  النظائر المشع�

ة بعمليات  ًرا لهما صلة مبا%? � وقعا مؤخ� ن اليوم الختامي للمؤتمر مناقشات تناولت حدث�� وتضم�
ق بموجب المعاهدة، وهما التجربة النووية ال�Ø̧ أعلنت عنها جمهورية كوريا الشعبية  þالتحق

، يوم  � ا�تحاد الرو$�
�ك فوق مدينة تشيليابينسك ¥� اير، وانفجار الن�� � ١٢ شباط/ف��

الديمقراطية ¥�
اير.  ١٥ شباط/ف��

ا شفويÈا و ٢٥٠ عرًضا باستخدام الملصقات.  Èالمؤتمر أك�? من ٨٠ عرًضا إيضاحي �
م علماء ¥� وقد�

ق الشاملة للمنظمة،  þص استنتاجات مفيدة بشأن قدرات التحقËاستخ Ñوساعدت تلك العروض ع
ق.  þيمكن أن تسلكها اللجنة أو ا��وساط ا��وسع المعنية بالتحق �Ø̧عن ا�تجاهات الجديدة ال Ëفض
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التجربة النووية الثالثة التي أعلنت عنها جمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطية

� ١٢ شباط/
كانت التجربة النووية ال�Ø̧ أعلنت عنها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ¥�

ق الخاص بالمعاهدة وإبراز أهميته  þمة نظام التحقËثبات س اير ٢٠١٣ أحدث فرصة �; ف��

� سبيل نزع السËح النووي ومنع انتشاره.
بالنسبة للجهود العالمية ¥�

ق أداء نظام التحق»
الة.  ق مر�ة أخرى أداًء رائًعا. وعملت جميع عنا& النظام بطريقة مت�سقة وفع� þأظهر نظام التحق

ا عÑ ساعة وقبل أن تعلن  ة � تزيد كث�� � مد�
وقد أتيحت أول البيانات والنتائج للدول الموّقعة ¥�

� حوا � الساعة ١٧/٠٠ (بالتوقيت العالمي
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن إجراء التجربة. و¥�

� حدود
حة ¥� ة ا��حداث المنق� ـق) من اليوم التا � للتجربة، حصلت الدول المو́قعة عÑ ن<? المنس�

� المعاهدة تماًما. واكتشفت ٩٦ محطًة من محطات نظام الرصد الدو �
د ¥� � المحد�

�Øطار الزم ا�;
التجربة المذكورة، كان من بينها محطتان للرصد دون السمعي. واسُتخدمت ثمان وثمانون محطة 
ة المذكورة. وبلغت قوة الحدث ٤٫٩  � تحديد المكان المقدر لوقوع الحدث الذي أفادت به الن<?

�¥
. وُقدر أن� مكان الحدث يقع � مركز البيانات الدو �

حسب مقياس سعة الموجات الداخلية المعتمد ¥�
داخل إهليج ثقة طول نصف محوره الرئي)� ٨٫١ كم. 

� عدد محطات نظام الرصد الدو � ال�Ø̧ كشفت ذلك الحدث مقارنة بأحداث 
ة ¥� ولوحظت زيادة كب��

� عام ٢٠٠٩ (٦١ محطة سجلت الحدث). وإضافة
� عام ٢٠٠٦ (٢٢ محطًة كشفت الحدث) و¥�

مماثلة جرت ¥�
� عام ٢٠١٣ مقارنة بـ ٢٦٥ كم٢

:  ١٨١ كم٢  ¥� ة أك�� إ  ذلك، تزايدت القدرة عÑ تحديد موقع الحدث بدق�
� عام ٢٠٠٦. و� تُعزى تلك الزيادة لِك�� حجم ا��حداث فقط، وإنما تدل أيًضا

� عام ٢٠٠٩ و٨٨٠ كم٢ ¥�
�¥

� تشغيله الكامل.
م الكب�� المحرز ¥� þق والتقد þإقامة نظام التحق �

بوضوح عÑ نجاح اللجنة ¥�

� الغËف الجوي لتقدير المكان
ة، اسُتخدمت نمذجة ا�نتقال ¥� ًبا �حتمال انبعاث نويدات مشع� þوتحس

ة.  الذي يمكن أن يُكتشف فيه انبعاث محتمل للنويدات المشع�

 � ة �;جراء عمليات رصد دقيقة عÑ مدى ا��سابيع التالية. ول�� واسُتخدم نظام رصد النويدات المشع�
لت قيًما عاليًة مقارنة  كانت بعض المحطات القريبة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد سج�

ة والنشاط  ، فإن� مستويات النويدات المشع� بالمتو́سطات العالمية بعد وقوع الحدث بوقت قص��
كانت عاديًة بالنسبة لهذه المحطات. 

� ٩ نيسان/أبريل، أي بعد ٥٥ يوًما من التجربة النووية المعلنة، اكتشف نظام الغازات الخاملة
و¥�

ة بمستويات نشاط غ�� عادية. وأك�دت  � اليابان غازات خاملة مشع�
التابع لنظام الرصد الدو � ¥�

�
� الغËف الجوي أن� ا�كتشافات تت�فق مع حدوث تجربة نووية ¥�

نسب النظائر ونمذجة ا�نتقال ¥�
. وتدلþ هذه � وقت متأخر عن ذلك بكث��

وقت التجربة المعلنة ومكانها، ولكن مع انبعاث غازات ¥�
� مثل هذا الوقت الطويل عÑ التجربة المعلنة، عÑ قدرة الرصد 

ت بعد م-� ا�كتشافات، ال�Ø̧ تم�
 . لدى نظام الرصد الدو �

ت حوا � ٠٠٠ ٢ مقالة  رها. فن<? þق حال توف þوأتيحت للجمهور فوراً معلومات عن أداء نظام التحق
� معظم الدول

� ذلك ¥�
عËم الدولية، بما ¥� � وسائط ا�;

عن الحدث وعن أداء نظام الرصد ¥�
� المرفق ٢. 

المدرجة ¥�
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� آذار/مارس ٢٠١٣.
ا خËل تمرين بناء القدرات الثالث ¥� Èت تُجري مسًحا جيوكهربائيËإحدى المف́تشات البدي

ق من ا�متثال للمعاهدة العالَم بحًثا عن أدل�ة  þيرصد نظاُم التحق

عÑ وقوع تفج�� نووي. فإذا وقع حدث من هذا النوع فإن� الشواغل 

بشأن احتمال عدم ا�متثال للمعاهدة تُعاَلج من خËل عملية تشاور 

واستيضاح. ويمكن أيًضا أن تطلب الدول إجراء تفتيش موقعي، وهو 

ق بموجب المعاهدة، و� يمكن اللجوء إليه إ��  þللتحق �
التدب�� النها�¹

بعد بدء نفاذ المعاهدة. 

والغرض من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان قد أُجري تفج�� 

 Ñقد تساعد ع �Ø̧بالمعاهدة، وكذلك جمع الوقائع ال �ًËنووي إخ

تحديد هوية أ́ي جهة مخل�ة محتملة. 

 �
وبما أن� أي� دولة طرف يمكن أن تلجأ إ  نظام التفتيش الموقعي ¥�

أ́ي وقت من ا��وقات فإن� القدرة عÑ القيام بعملية التفتيش هذه 

ثبات صحة  � وضع سياسات وإجراءات للتفتيش ووجود تقنيات �;
تقت-�

ضافة إ  ذلك، تتطل�ب عمليات التفتيش الموقعي  التفتيش. وبا�;

ات  � تدريًبا وافًيا ولوجستيات مناسبة ومعد� ب�� � مدر� وجود موظف��

� الميدان 
معتَمدة من أجل دعم فريق يصل عدد أفراده إ  ٤٠ مف́تًشا ¥�

لف̧�ة أقصاها ١٣٠ يوًما، مع تطبيق أعÑ معاي�� الصحة والسËمة 

وال́<ية. 

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

إنجاز خطة عمل التفتيش الموقعي التي تدوم أربع سنوات واالنتهاء من الدورة التدريبية 
البدالء  شين  الثانية للمفتِّ

م في التحضير للتمرين الميداني المتكامل، بما في ذلك إجراء تمرين بناء  مواصلة إحراز تقد»
القدرات الثالث وحلقة العمل-٢١ الخاصة بالتفتيش الموقعي 

إجراء خمسة اختبارات تشغيلية ميدانية متصلة بتقنيات التفتيش الموقعي وتكنولوجياته 

 االضطالع بعمليات 
التفتيش الموقعي
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م المحرز في تنفيذ   التقد¼
خطة العمل 

اعتمدت اللجنة التحض¾ية يف دورتها الثالثة والثالثè خطة عمل شاملة 

ملزيد من التطوير لنظام التفتيش املوقعي. وتبًعا لذلك، بدأت األمانة 

الفنِّية املؤقَّتة (األمانة) تنفيذ خطة العمل يف نهاية عام ٢٠٠٩ وأبلغت 

م املحرز.  الدول املوقِّعة بانتظام بشأن التقدُّ

وإضافة إىل ذلك، عرضت األمانة يف شباط/فرباير ٢٠١١ مفهوًما بشأن 

إعداد Öرين ميداË متكامل يف عام ٢٠١٤. 

ويف الوقت نفسه، أُدخلت بعض التعديالت عىل خطة عمل التفتيش 

املوقعي لتتÒىش مع متطلبات التمرين امليداË املتكامل لعام ٢٠١٤. 

واعتمدت اللجنة تلك التعديالت يف دورتها السادسة والثالثè التي 

انعقدت يف حزيران/يونيه ٢٠١١. 

مت األمانة تقارير سنوية عن حالة تنفيذ خطة العمل.  وقدَّ

وأثبتت خطة عمل التفتيش املوقعي أنَّها األداة االسرتاتيجية املناسبة لبناء 

القدرات التشغيلية للتفتيش املوقعي استناًدا إىل الخطة االسرتاتيجية 

حة الخاصة بالتفتيش املوقعي، وإىل تقييم شامل لعملية تطوير نظام  املنقَّ

التفتيش املوقعي، والدروس املستفادة من أحداث التفتيش املوقعي 

 Ëرين كالتمرين امليداÒا يف ذلك االختبارات والتدريبات والتî ،الرئيسية

املتكامل لعام ٢٠٠٨، وتقرير التقييم بشأن التمرين امليداË املتكامل 

لعام ٢٠٠٨. 

ولالستفادة من نجاح خطة عمل التفتيش املوقعي، تنظر األمانة يف 

مواصلة النهج الذي اقرتح أصًال يف الخطة االسرتاتيجية املنقحة الخاصة 

 Ëبالتفتيش املوقعي، حسب االقتضاء، بعد إجراء التمرين امليدا

املتكامل يف عام ٢٠١٤ وتقييمه. 

التمرين الميداني المتكامل لعام ٢٠١٤

تكثَّفت يف عام ٢٠١٣ االستعدادات إلجراء التمرين امليداË املتكامل، 

، أنشئت ستة أفرقة عمل  ية. ومن ثمَّ وجرى تنشيط أفرقة العمل املتبقِّ

تحت قيادة فريق إدارة املرشوع ألغراض التخطيط والتحض¾. وهي 

تضمُّ فريق تصميم السيناريو؛ وفريق اللوجستيات والعمليات؛ وفريق 

ات؛ وفريق اإلعالم والعالقات  الصحة والسالمة واألمن؛ وفريق املعدَّ

الخارجية؛ وفريق الوثائق. 

وكُرِّست جهود كربى إلعداد سيناريو للتمرين امليداË املتكامل يتَّسم 

باملصداقية العلمية والشمول. وبفضل دعم الخرباء الذين أتاحتهم 

دول موقِّعة، أُعدَّ "دليل السيناريو" الذي شمل جميع املعلومات 

بشأن التحض¾ات املتعلقة بالسيناريو والتنفيذ. وتُوِّجت أعÒل إعداد 

السيناريو باستعراض لألقران أجراه ستة خرباء خارجيè يف الفرتة من 

٩ إىل ١٣ أيلول/سبتمرب يف النمسا. وكان الهدف الرئييس من ذلك 

االستعراض تقييم املصداقية العلمية للسيناريو واملعلومات عن الحدث 

املسبِّب لالستجابة واألساليب التقنية املخطَّط لها والنهج املتَّبع لتحفيز 

تطبيق فريق التفتيش لتقنيات التفتيش املوقعي. وõ يجد القا6ون 

باستعراض األقران أيَّ عيوب رئيسية أو أخطاء علمية يف السيناريو. 

ذها فريق  إالَّ أنَّهم أوصوا بإدخال عدد من التحسينات التي سوف ينفِّ

بالسيناريو.  املعني  العمل 

وبالتوازي مع ذلك، واصلت األمانة عملها بالتنسيق الوثيق مع البلد 

املضيف للتمرين امليداË املتكامل، وهو األردن، الذي أنشأ لجنة 

توجيهية وطنية معنية بالتمرين. وكجزء من عملية التحض¾، اتُّفق عىل 

ترتيب بشأن التنفيذ وُوقِّع يف آذار/مارس، كÒ اتُّفق عىل اإلطار الزمني 

للتمرين امليداË املتكامل. وسوف تبدأ أنشطة التمرين يف ٣ ترشين 

الثاË/نوفمرب ٢٠١٤ يف فيينا، وستختتم îغادرة املشاركè يف التمرين 

د  األردن يف ٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤. وعالوة عىل ذلك، فقد ُحدِّ

بالضبط موقع منطقة التفتيش وقاعدة العمليات. 

م، هنغاريا.  � فيس��
قاعدة العمليات أثناء تمرين بناء القدرات الثالث، ¥�
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وعقد اجتÒعان رفيعا املستوى بè فريق إدارة املرشوع التابع لألمانة 

وكبار ممثِّيل فريق التخطيط التابع للبلد املضيف يف نيسان/أبريل 

وترشين األول/أكتوبر عىل التوايل بهدف تناول الجوانب املشرتكة 

للتخطيط والتحض¾. وإضافة إىل ذلك، قام أعضاء يف فريق العمل املعني 

بالتمرين امليداË املتكامل بزيارة عمل إىل األردن يومي ٢٩ و٣٠ ترشين 

األول/أكتوبر، أجريت خاللها اتصاالت عىل املستوى التنفيذي وأحرز 

م يف عدد من املجاالت ذات الصلة.  تقدُّ

 Dونفَّذت األمانُة عدًدا من األنشطة اإلعالمية. فقد أطلق موقع شب

 èناسبة زيارة قام بها األمî املتكامل لعام ٢٠١٤ Ëخاص بالتمرين امليدا

ت  التنفيذي إىل األردن يف كانون األول/ديسمرب. وعالوة عىل ذلك، أعدَّ

األمانة نرشات إعالمية باللغتè اإلنكليزية والعربية وفيلÒً قص¾ًا عن 

م أيًضا بشأن وضع  األنشطة املشرتكة بè األمانة واألردن. وأحرز تقدُّ

اسرتاتيجية إعالمية بشأن التمرين امليداË املتكامل بالتعاون الوثيق مع 

 .èالنظراء األردني

وفيÒ يتعلق بالصحة واألمن، نوقشت القدرات الطبية األردنية وتداب¾ 

الطوارئ، كÒ أجريت زيارة ملستشفيè يفيان Öاًما باملعاي¾ املطلوبة. 

ونوقشت أيًضا مسألة أمن املشاركè يف التمرين امليداË املتكامل يف 

ن مع السلطات األردنية وممثِّلè من إدارة شؤون  َّÒع ُعقد يف عÒاجت

السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة. وأسفرت الزيارة عن مزيد من 

التوضيح بشأن املسائل املتعلقة بالحÒية من اإلشعاع، îا فيها مسائل 

ة الالزمة ألغراض تنفيذ السيناريو.  نقل وتخزين املصادر واملواد املشعَّ

وعملت األمانة مع مهندس تعديل املواقع وأطلعته عىل املعلومات 

األولية حول األنشطة املزمع تنفيذها. ومن املزمع إجراء تعديالت 

املواقع يف ربيع عام ٢٠١٤. وتمَّ الحصول عىل معلومات أك> دقَّة 

بشأن الجوانب اللوجستية املتعلقة îدى مالءمة التسهيالت عند نقطة 

ن، وتمَّ تحديد املوقع املناسب لقاعدة العمليات  َّÒالدخول يف مطار ع

أثناء الزيارة. 

م يف الرتتيب لعملية طويلة األجل لتوف¾  وأُحِرز املزيد من التقدُّ

متها دول موقِّعة ألغراض التمرين امليداË املتكامل.  ات تفتيش قدَّ معدَّ

وأُبرمت اتفاقات مع إيطاليا والجمهورية التشيكية والصè وفنلندا 

وكندا واململكة املتحدة وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكية واليابان. 

ات إىل  لة حول تسليم املعدَّ وأُجريت إىل جانب ذلك مناقشات مفصَّ

األمانة ألغراض التدريب قبل بدء التمرين امليداË املتكامل. 

وكجزء من تنفيذ املفهوم املفصل الخاص باإلعداد للتمرين القادم 

وتنفيذه، أجرت األمانة بنجاح Öرين بناء القدرات الثالث يف الفرتة من 

٢٦ أيار/مايو إىل ٧ حزيران/يونيه يف موقع تدريب عسكري بالقرب 

ات وصيانتها يف  من مدينة فيتسربم، يف هنغاريا، ويف مرفق خزن املعدَّ

مدينة غونرتامسدورف، يف النمسا. ويهدف Öرين بناء القدرات الثالث 

إىل زيادة تنمية القدرات التشغيلية تحض¾ًا للتمرين امليداË املتكامل 

وذلك بإجراء Öارين عىل مرحلة التفتيش من عملية التفتيش املوقعي. 

وأجرى املشاركون تطبيًقا عمليÑا لتقنيات تفتيش موقعي مختارة، 

تها ١٢ يوًما وإدارتها وأداءها. وكان  تحا` التخطيط لبعثة ميدانية مدَّ

هدف التمرين هو، عىل وجه الخصوص، اختبار تكنولوجيات التفتيش 

رًا، îا فيها مفاهيم العمليات  األساسية/الحاسمة التي استُحدثت مؤخَّ

املناظرة، واإلجراءات ذات الصلة يف مرشوع دليل التشغيل للتفتيش 

املوقعي، وإجراءات التشغيل القياسية، وغ¾ ذلك من الوثائق، باإلضافة 

إىل الجوانب املتعلقة îفهوم األداء الوظيفي لفريق التفتيش يف 

 .Dرين تكتيÖ الظروف امليدانية ويف بيئة

وشارك يف التمرين إجÒًال ١٤٦ فرًدا قاموا بجميع األدوار الالزمة 

(عىل سبيل املثال، فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش 

ومركز دعم العمليات)، إضافة إىل فريق تقييم مؤلَّف من ١٢ خب¾ًا. 

وبيَّنت النتائج واملالحظات املستخلصة من Öرين بناء القدرات الثالث 

م كب¾ منذ إجراء التمرين امليداË املتكامل يف عام ٢٠٠٨  حدوث تقدُّ

يف مجاالت مثل الصحة والسالمة؛ ومخطَّط قاعدة العمليات وتنظيمها 

التقنيات؛  وصيانتها؛ وتنظيم تكنولوجيا املعلومات وهيكلها؛ وتكامل 

� يستعد لمغادرة قاعدة عمليات ا��نشطة الميدانية خËل تمرين بناء القدرات الثالث. 
الفريق الميدا�¹
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 èواألداء الوظيفي لفريق التفتيش ومنطق البحث؛ واالتصاالت ب

فريق التفتيش ومكتب دعم العمليات؛ ومفهوم نظام إدارة املعلومات 

يًا مع  ة. وÖشِّ املتكامل؛ وأخذ عينات من الغازات الخاملة املشعَّ

النتائج والتوصيات املستبانة، تناولت األمانة أيًضا الجوانب القانونية 

للتحض¾ات للتمرين امليداË املتكامل، مثل وضع مبادئ توجيهية 

داخلية لتوف¾ الدعم القانوË أثناء عملية التفتيش املوقعي. 

م يف عدد من املجاالت Öهيًدا للتمرين  وال تزال هناك فرص إلحراز تقدُّ

امليداË املتكامل. وتشمل تلك املجاالت تعزيز التكامل بè األداء 

الوظيفي لفريق التفتيش ونظام إدارة املعلومات املتكامل ونظام إدارة 

املعلومات امليدانية؛ وتحسè تنفيذ نظام إدارة املعلومات املتكامل 

 Òالتخطيط والتحض¾ والتوثيق والتدريب الالزم في èوبرامجياته؛ وتحس

ات  ة؛ وتحسè استخدام معدَّ يتصل باملخترب امليداË للنويدات املشعَّ

جمع العيِّنات وإجراءات جمعها؛ ومواصلة التدريب العميل عىل تشغيل 

ات واإلجراءات املرتبطة بها؛ وتحسè األمن التشغييل يف قاعدة  املعدَّ

العمليات؛ وزيادة تحسè نوعية الوثائق املوجودة ذات الصلة بتقنيات 

ة وتقنيات فرتة املواصلة، وتعزيز الصحة والسالمة.  النويدات املشعَّ

تخطيط السياسات والعمليات

 Ëركَّزت األنشطة خالل عام ٢٠١٣ عىل التحض¾ات للتمرين امليدا

املتكامل والتحض¾ لتمرين بناء القدرات الثالث وإجرائه، îا يف ذلك 

متابعته. ويف إطار هذه األنشطة، ُوضعت الصيغة النهائية ملا يحتاجه 

فريق التفتيش من منهجية ودعم تقني للقيام بالتفتيش. واعتÒًدا عىل 

الدروس املستفادة من Öرين بناء القدرات الثالث، جرى تحديث األداء 

الوظيفي لفريق التفتيش. وشملت التعديالت تنقيح الحدود الزمنية 

لتنفيذ منطق البحث، وتوف¾ إرشادات لفريق التفتيش بشأن كيفية 

تحقيق التوازن بè جمع البيانات داخل منطقة التفتيش وتحليل النتائج 

وتبليغها، وخصوًصا توف¾ إرشادات بشأن البعثات امليدانية. ويف هذا 

الصدد، أظهر Öرين بناء القدرات الثالث أنَّ (َّة حاجة إىل وضع إجراء 

تشغيل معياري منفصل لألفرقة امليدانية يتناول إعداد األفرقة امليدانية 

واألنشطة التي يُضطلع بها قبل بدء البعثات امليدانية واألنشطة التي 

يُضطلع بها بعد العودة إىل قاعدة العمليات. وهذه الوثيقة قيد اإلعداد 

وسوف تكون جاهزة للتدريب التحض¾ي للتمرين امليداË املتكامل يف 

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

وفيÒ يتعلق بالعمل ذي الصلة بنظام إدارة املعلومات امليدانية، 

تواصل دمج هذا النظام يف نظام إدارة املعلومات املتكامل/األداء 

 المف́تشون البد�ء أثناء التدريب الخاص بتمرين بناء القدرات الثالث 
� غون̧�امسدورف، النمسا. 

�¥

المف́تشون البد�ء يش́غلون جهاز Geoprobe خËل تمرين بناء القدرات الثالث.

ة   تركيب كاشف محمول شديد النقاء لنويدات الجرمانيوم المشع�
خËل تمرين بناء القدرات الثالث. 
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للنظام.  ن جديد  التفتيش وجرى األخذ بهيكل محسَّ الوظيفي لفريق 

ات  وُعقد يف الفرتة من ١٣ إىل ١٧ أيار/مايو يف مرفق خزن املعدَّ

الجغرافية.  املعلومات  وصيانتها اجتÒع لفريق خرباء بشأن نظام 

وشارك يف أنشطته إجÒًال ٢٣ خب¾ًا من الدول املوقِّعة ومنظÒت األمم 

املتحدة واألمانة. وركَّز االجتÒع عىل تقييم برامجية نظام املعلومات 

بعد دمجها  التقني  وأدائها  يًصا  مة خصِّ املصمَّ الجديدة  الجغرافية 

التفتيش.  الوظيفي لفريق  يف نظام إدارة املعلومات املتكامل/األداء 

م عدد من التوصيات القيِّمة وهي قيد التنفيذ. وأفىض ذلك إىل  وقُدِّ

النحو األمثل لنظام املعلومات  نة ومعزَّزة عىل  وضع برامجية محسَّ

املتكامل. وقد   Ëامليدا للتمرين  كليÑا  الجغرافية ستكون متاحة 

بنجاح خالل اجتÒع  الجغرافية  املعلومات  برامجية نظام  استُخدمت 

خرباء االتصاالت يف األردن يف ترشين الثاË/نوفمرب لتيس¾ Öثيل 

امليدان. الراديوية يف  التغطية 

واستمرَّ اختبار وتطوير نظام إدارة املعلومات املتكامل. وأُدخلت 

تعديالت عىل بنية نظام الخادوم من أجل إتاحة دمج النظام مع األداء 

الوظيفي لفريق التفتيش وبرامجية نظام إدارة املعلومات امليدانية/

نظام املعلومات الجغرافية. واستُهلَّت األعÒل الرامية إىل دمج بنية 

الخادوم مع سائر تكنولوجيات التفتيش املوقعي، مثل نظام الرصد 

السيزمي للهزَّات الالحقة واملراقبة البرصية. وبدأ تنفيذ تسلسل عهدة 

عيِّنات التفتيش املوقعي خالل التمرين الثالث لبناء القدرات باستخدام 

ة مركزية إلدارة املعلومات.  نظام إدارة املعلومات املتكامل كمنصَّ

ة من Öرين بناء القدرات الثالث، تواصل  وعىل أساس الدروس املستمدَّ

اختبار تسلسل عهدة العيِّنات وتدفُّق البيانات ذات الصلة يف نظام 

إدارة املعلومات املتكامل خالل االختبار امليداË لتقنيات النويدات 

ة يف سلوفاكيا يف أيلول/سبتمرب. وإضافة إىل ذلك، جرى استحداث  املشعَّ

واجهات بينية برامجية لتحميل بيانات نظام إدارة املعلومات املتكامل 

ة وتن زيلها منها. وجرى رشاء  ذات الصلة إىل مختربات النويدات املشعَّ

وتركيب رَُخص برامجيات من أجل مناطق التلقِّي والعمل يف نظام 

إدارة املعلومات املتكامل. وُوضع أيًضا مرشوع دليل بياË ابتدا1 بشأن 

عمليات هذا النظام وإجراءاته.

وفيÒ يتعلق بالعمل بشأن االتصاالت الخاصة بالتفتيش املوقعي، ُعقد 

/Ëيف األردن من ١٨ إىل ٢٢ ترشين الثا Ëع خرباء/اختبار ميداÒاجت

نوفمرب. وشارك يف الحدث إجÒًال ٢٤ خب¾ًا من الدول املوقِّعة واألمانة 

عة لالتصاالت،  والبلد املضيف. وركَّزت األنشطة عىل اختبار وسائل متنوِّ

ا والفائقة االرتفاع  Ñات الرتدُّدات املرتفعة واملرتفعة جد ة معدَّ îا يف ذلك ُعدَّ

ا  Ñذات الفتحة الطرفية الصغ¾ة جد GATR ة املركَّبة عىل السيارات ومعدَّ

املستخدمة يف قاعدة العمليات والهواتف الراديوية والساتلية اليدوية. 

ات االتصاالت عملت عىل نحو ُمرٍض  وقد أظهر االختبار امليداË أنَّ معدَّ

يات جسيمة، مÒَّ يدلُّ  رغم ما انطوت عليه التضاريس األرضية من تحدِّ

عىل صحة مفهوم االتصال الذي وضعته األمانة. 

وفيÒ يتعلق îركز دعم العمليات، انصبَّ الرتكيز عىل استعراض الدروس 

املستبانة خالل Öارين بناء القدرات الثالثة وتنفيذها يف وثائق نظام 

إدارة النوعية، وال سيÒ يف إجراء التشغيل املعياري الخاص بإعداد مركز 

دعم العمليات وتنظيمه وأنشطته وتعليÒت العمل الفرعية. وقد Öثَّل 

الهدف يف جعل كامل املجموعة متَّسقة وجاهزة للتحض¾ للتدريب 

الخاص بالتمرين امليداË املتكامل.

اء  ا والفائقة ا�رتفاع خËل اجتماع خ�� Èدات المرتفعة جد þتركيب الهوائيات ذات ال̧�د
/نوفم�� ٢٠١٣.   �

ين الثا�¹ � ا��ردن، ت<?
�¥ �

ا�تصا�ت وا�ختبار الميدا�¹

أنشطة مكافحة التلوþث خËل تمرين بناء القدرات الثالث. 
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دعم العمليات واللوجستيات

ركَّزت األمانة عىل تطبيق الدروس املتعلقة باللوجستيات املستخلصة 

خالل Öارين بناء القدرات األول والثاË/الرابع واألخذ بهذه الدروس، 

إىل جانب االختبار التشغييل النها1 للنظام املتكامل خالل Öرين 

بناء القدرات الثالث يف هنغاريا. وشملت األنشطة اختبار اإلجراءات 

ات وصيانتها، واختبار  والعمليات وتنفيذها العميل يف مرفق خزن املعدَّ

د الوسائط للنرش  ات املقرَّر استخدامها مع النظام املتعدِّ $ائط املعدَّ

الرسيع، واختبار مفهوم الصحة والسالمة املنقح وتنفيذه، وإدخال مزيد 

من التحسينات عىل قاعدة العمليات، îا يف ذلك استخدام قدرات 

جديدة. وكانت نتائج تنفيذ نظام دعم التفتيش املتكامل واضحة للغاية 

يف Öرين بناء القدرات الثالث. وقد أدَّى تنفيذ اإلجراءات والعمليات 

الجديدة املتعلقة باللوجستيات إىل جانب التحديد الواضح ألدوار 

ومسؤوليات أعضاء فريق التفتيش إىل تعزيز فعالية إدارة املوجودات 

واملخزونات والخدمات خالل العمل امليداË، وتحسè نجاعة التفاعل 

بè التفتيش املوقعي والدولة الطرف موضع التفتيش ومركز دعم 

العمليات. وأدى استخدام نظام هاردكات لتتبع املوجودات إىل إدخال 

تحسè كب¾ عىل الوثائق املستخدمة عند نقطة الدخول. 

م ذو شأن يف مواصلة إدماج وتعزيز قدرات الدعم التشغييل  وحدث تقدُّ

للتفتيش املوقعي، îا يف ذلك تحسينات يف البنية األساسية ملركز دعم 

العمليات وعملياته وإجراءاته ومرصف البيانات. وُربطت بنجاح $يطة 

ات التفتيش يف  تخطيط التفتيش يف مرصف البيانات بقاعدة بيانات معدَّ

مرفق خزن املعدات وصيانتها، مÒ يتيح استخدامها خالل مرحلة تخطيط 

التفتيش من أجل اختيار املعدات وإعداد والية التفتيش. وأُعيد تنظيم 

هيكل قاعدة البيانات هاردكات من أجل السÒح بالتبليغ عىل نحو 

ة تطبيقات يف آن واحد.  أفضل وتبادل املعلومات عىل نحو أيرس مع عدَّ

ط هيكل مركز دعم العمليات وُعزِّز بفريق داعم من الخرباء  وبُسِّ

التقنيè؛ واقُرتحت واختُربت أدوات املراقبة البرصية واإلجراءات اليومية 

الجديدة لتبادل املعلومات عىل خط اإلدارة الذي يربط بè فريق 

التفتيش ومركز دعم العمليات واألمانة. واستُحدثت أيًضا إجراءات 

عت قدرات  مؤقَّتة جديدة خاصة بالرسية بشأن التفتيش املوقعي. وُوسِّ

نة ومحطة  مركز دعم العمليات بواسطة بنية تحتية حاسوبية محسَّ

صة إلدارة الوثائق الرسية.  عمل مخصَّ

واكتملت عملية Öديد اتفاق تأج¾ مرفق خزن املعدات وصيانتها 

تها سنتان ونصف. وخالل الفرتة موضع التقرير، خضع  لفرتة أخرى مدَّ

املرفق ملراجعة خارجية للحسابات. وأُجري جرد مادي لبنود التفتيش 

املوقعي املخزونة فيه. وقد تكلَّلت عملية الجرد بالنجاح كÒ اتَّسمت 

بالسالسة والفعالية بفضل استخدام نظام هاردكات. وأثبت املرفق من 

د األغراض لدعم أحداث وÖارين  جديد قدرته عىل العمل كمرفق متعدِّ

ات التفتيش  تدريبية متعددة وكذلك توف¾ مكان لخزن جميع معدَّ

ت خالل  املوقعي وصيانتها ومعايرتها. وقد طُبِّقت الدروس التي استُمدَّ

إجراء Öارين بناء القدرات األول والثاË/الرابع لزيادة تحسè بنية 

املرفق التحتية وعملياته ونُفِّذت خالل Öرين بناء القدرات الثالث. وتمَّ 

ات عىل نحو رسيع ومرن من خالل مجموعات ِعَدد و$ائط  نرش املعدَّ

ات أُعيد رزمها وتصنيفها يف $ائط للنظام. واستُحدثت مخطَّطات  معدَّ

تحميل لكلِّ $يطة تكنولوجية ولبنود قاعدة العمليات من أجل السÒح 

بتحميل النÒئط يف الحاويات وإعادة رزمها îزيد من الرسعة والفعالية. 

وُعزِّزت قدرات الصحة والسالمة فيÒ يتعلق بالتفتيش املوقعي بدرجة 

كب¾ة. وعقب تحديث نظام الصحة والسالمة يف النصف األول من عام 

ثًة من وثائق نظام إدارة النوعية  ٢٠١٣، وضعت األمانة نسًخا محدَّ

الفرعية املتعلقة بالصحة والسالمة ألغراض التفتيش املوقعي. وأُحرز 

م بشأن تجميع املرشوع النها1 للفصل املتعلق بالصحة والسالمة  تقدُّ

من مرشوع الدليل التشغييل للتفتيش املوقعي. وأُدخلت تحديثات أيًضا 

عىل القدرات التقنية املرتبطة بخدمات الصحة والسالمة والخدمات 

الطبية يف امليدان. وقد استخدم فريق املفتِّشè البدالء بالفعل يف امليدان 

ات وصيانتها �ستخدامها  � مرفق خزن المعد�
ات التفتيش ¥�  تحميل معد�

� تمرين بناء القدرات الثالث.
�¥

� غون̧�امسدورف، النمسا، خËل تمرين 
 مركز دعم العمليات ¥�

بناء القدرات الثالث.
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ات واإلمدادات الطبية الخاصة بقاعدة العمليات  يف أيار/مايو املعدَّ

التي جرى تسلُّمها يف شباط/فرباير. وعالوة عىل ذلك، بدأت األمانة يف 

معالجة املسائل املتصلة بالتطبيق العميل إلجراءات األمن والسالمة يف 

د  امليدان من خالل استبانة وتدبُّر العوامل املحتملة التي ~كن أن تهدِّ

الصحة والحياة ومختلف توليفات هذه العوامل. وُروعيت يف إطار هذا 

بè وطبيعة عملهم ووضعهم الصحي  العمل الخصائص الفردية للمتدرِّ

مè يف سياق العمليات امليدانية يف  الخاص، واملشورة والدعم املقدَّ

املجال الطبي ومجال اإلسعاف األويل ومجال الصحة والسالمة، والدعم 

م قبل أنشطة التدريب عىل التفتيش املوقعي والتمرين ذي الصلة  املقدَّ

وأثناء هذه األنشطة.

وأخ¾ًا، يوفِّر قسم الدعم اللوجستي ودعم العمليات كلَّ الدعم 

دة واجتÒعات خرباء  التشغييل واللوجستي إلجراء أحداث تدريبية متعدِّ

وÖارين يف النمسا واألردن وسلوفاكيا وهنغاريا.

ات والمعدَّ التقنيات 

خالل عام ٢٠١٣، اضطُلع بأنشطة يف سبيل مواصلة تنفيذ مشاريع 

ات التفتيش املوقعي  خطة العمل بغية ضÒن الجاهزية التشغيلية ملعدَّ

 Ëواإلجراءات ذات الصلة بتمرين بناء القدرات الثالث والتمرين امليدا

املتكامل الثالث يف عام ٢٠١٤. وقد تناولت هذه األنشطة كامل املدى 

ات واختبار اإلجراءات والتدريب، وكذلك  املرتاوح بè استحداث املعدَّ

إعداد الوثائق للمفتشè البدالء مثل إجراءات التشغيل املعيارية 

وتعليÒت العمل الفرعية.

ويشكِّل Öرين بناء القدرات الثالث حدثًا رئيسيÑا يشمل نرش جميع 

معدات التفتيش التي لدى األمانة وإدماج النظم املتاحة التي جرى 

توف¾ها كمساهÒت عينية. وÖهيًدا لهذا التمرين، جرى اختبار جميع 

ات التفتيش وإعدادها للنرش كÒ جرى اشرتاء بنود لتيس¾ جمع  معدَّ

العيَّنات. وأُجريت أيًضا جميع إجراءات املعايرة واالعتÒد ذات الصلة. 

ات التفتيش لدى إعادتها إىل مرفق خزن  وباملثل، جرى اختبار معدَّ

ات وصيانتها بعد الحدث وأُجريت لها الصيانة الالزمة.  املعدَّ

ات الغازات الخاملة املستخَدمة يف التفتيش املوقعي  وركَّز تطوير معدَّ

عىل معالجة الغازات الخاملة ونظم القياس والكشف حيثÒ ارتُئي أنَّ 

(َّة حلوًال مبتكرًة تلبِّي متطلَّبات التفتيش املوقعي. وبفضل مساهÒت 

عينية وÖويل من االتحاد األورو,، حدثت تطوُّرات كربى لضÒن 

الجاهزية التشغيلية لنظم معالجة الغازات الخاملة ألغراض التمرين 

امليداË املتكامل. وأُجري بنجاح يف ترشين الثاË/نوفمرب اختبار قبول 

 (XESPM) مصنعي لنظام أخذ عيِّنات الزينون وتنقيتها وقياسها

م من الصè. وتواِصل األمانة دعم استخدام هذا النظام يف  املقدَّ

قياسات االنحالل النووي عن طريق استهالل إدماج أجهزة من قبيل 

 .(PIN) م الثنا1 من نوع سيليكون بنÒأجهزة الكشف ذات الص

 ،èوعالوة عىل ذلك، خالل التدريب عىل نظم الغازات الخاملة يف الص

جرى تدريب مفتِّشè بدالء عىل الجوانب التشغيلية واللوجستية 

ات معالجة الغازات الخاملة وكشفها، وعىل وجه الخصوص نظام  ملعدَّ

ل للكشف الرسيع عن األرغون-٣٧.  XESPM ونظام MARDS املتنقِّ

ل فريد من نوعه للكشف عن  والنظام األخ¾ هو نظام كشف متنقِّ

األرغون-٣٧.

وبغية اختبار معدات وإجراءات الغازات الخاملة يف إطار التفتيش 

املوقعي، أُجري اختبار ميداË يف السويد جرى فيه بنجاح اختبار 

كامل السلسلة الخاصة بالغازات الخاملة، îا يف ذلك اختيار موقع 

باستخدام نظام  امليدانية واملعالجة  العيِّنات  العيِّنات وأخذ  أخذ 

الجديد  الخاملة  الغازات  باحتياز  الخاصة  السويدية  املؤÖتة  الوحدة 

(نظام ساونا) وتحليل القياسات. وألغراض املقارنة بè املختربات، 

 èُشحنت مجموعات فرعية من العيِّنات إىل مختربات يف الص

النتائج. وقد  والواليات املتحدة األمريكية وسويرسا. وجاٍر تقييم 

جرى التحقُّق من أنَّ كامل نظام ساونا، îا يف ذلك أجهزة الكشف 

املوضوعة يف دروع مصنوعة حسب الطلب ونظام الحفظ النها1، 

يعمل طبًقا للمتطلَّبات خالل اختبار قبول مصنعي جرى يف الخريف.

 .XESPM المشاكل (يميًنا) وتشغيل نظام الكشف عن غاز الزينون þعام ٢٠١٣: حل �
�¥ � � الص��

المف́تشون البد�ء أثناء دورات تدريبية ¥�
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وتواَصل تعزيز فهم العمليات الخاصة بالغازات الخاملة الكائنة يف 

ات معالجتها، وكذلك القياسات  باطن األرض وأخذ عيِّناتها ومعدَّ

املتصلة بها، من خالل اجتÒع خرباء وحلقة العمل املعنية بالتجربة 

الدولية املتعلقة بالغازات الخاملة وبحوث بشأن الخلفية العاملية 

لألرغون-٣٧. وشملت حلقة العمل، التي استضافتها األمانة يف فيينا، 

دورة عن التفتيش املوقعي ركَّزت عىل مواضيع ذات صلة بالتمرين 

امليداË املتكامل يف عام ٢٠١٤. وشملت هذه املواضيع مناقشات بشأن 

انتقال الغازات تحت السطح وتحديد أصلح األماكن ألخذ العيِّنات 

ات معالجة الغازات  وتقنيات أخذ عيِّنات الغازات تحت السطح ومعدَّ

الخاملة وقياسها. وسوف توفِّر نتائج حلقة العمل معلومات مفيدة 

ملا ستجريه األمانة من تطوير يف املستقبل وكذلك لألوساط العاملية 

من خرباء الغازات الخاملة. وتضاعفت الجهود املبذولة لفهم الخلفية 

العاملية لألرغون-٣٧ عىل نحو أفضل يف عام ٢٠١٣. وُعرضت التطوُّرات 

العلمية خالل حلقة دراسية تقنية ُعقدت يف فيينا يف نهاية العام. وهذا 

العمل مهمٌّ ألنَّه يهدف إىل تحديد خط أساس لألرغون-٣٧ يف الغازات 

الكائنة يف باطن األرض، وهو أمر حاسم بالنسبة للتفس¾ الصحيح 

لقياسات األرغون-٣٧ خالل التفتيش املوقعي. 

ات  رات ذات شأن عىل السواء بالنسبة للمعدَّ وحدثت تطوُّ

امليدانية. فقد  ة  النويدات املشعَّ والربامجيات يف مجال مختربات 

السائل قابل للنرش ميدانيÑا من أجل تربيد   èللنيرتوج استُحدث مولِّد 

ة غاما. وجرى أيًضا بناء مجموعة صلبة من قوالب  أجهزة كشف أشعَّ

الرصاص من أجل تاليف الحاجة إىل التفكيك لغرض الشحن، وهو ما 

أدَّى إىل وفر كب¾ يف الوقت. وبدأ العمل أيًضا بشأن تحديد مواصفات 

عة لقياس  ة غاما فيÒ يتعلق ببنى متنوِّ ة أجهزة لكشف أشعَّ عدَّ

العيِّنات من أجل السÒح بتحويل اإلشعاع املقاس إىل مستويات من 

العيِّنات  الكب¾ املحتمل من  العدد  التعامل مع  النشاط بدقَّة. وبغية 

مت تقنيات، عىل أساس  البعثات، ُصمِّ التي تُجمع خالل سلسلة من 

مناقشات جرت خالل اجتÒع خرباء، من أجل تيس¾ مناولة عدد كب¾ 

البيئية (دون أن يلوِّث بعضها بعًضا)، وقياس مستويات  العيِّنات  من 

ة عيِّنات يف آن واحد مع تحديد العيِّنات الشاذَّة  اإلشعاع يف عدَّ

امليداË من  ة  املشعَّ النويدات  ملواصلة تحليلها. وتواصل ترشيد مخترب 

البيانات وتركيبه وإدماجه، باإلضافة  خالل رشاء نظام تجاري الحتياز 

البيانات  احتياز  لتيس¾  عينية  مت كمساهمة  قُدِّ برامجيات  إىل 

وإدارتها.   وتحليلها 

وأُجري يف سلوفاكيا يف أيلول/سبتمرب اختبار ميداË من أجل اختبار 

ة،  ات وإجراءات خاصة بالنويدات املشعَّ التعديالت املُدخلة عىل معدَّ

ة من تقييم Öرين بناء  îا يف ذلك ما استند منها إىل توصيات مستمدَّ

القدرات الثالث. وقد Öثَّل الهدف من ذلك يف التأكُّد من صالحية 

ة البيئية اعتباًرا من جمع العيِّنات  سلسلة أخذ عيِّنات النويدات املشعَّ

وحتى التحليل واإلبالغ. وسمح االختبار ألعضاء الفريق بأن يقيِّموا، يف 

ات وتدفُّق البيانات  ظلِّ الظروف امليدانية، مدى مالءمة ومتانة املعدَّ

ذات الصلة بأخذ العيِّنات البيئية وتحليل النشاط اإلشعاعي خالل 

التفتيش املوقعي. وباإلضافة إىل اختبار مجموعات ُعدد أخذ عيِّنات 

ذ تسلسل العهدة بالكامل داخل  الرتبة التي ُشكِّلت أنساقها حديثًا، نُفِّ

نظام إدارة املعلومات املتكامل، الذي يسمح اآلن بتعقُّب العيِّنات عن 

طريق الشفرة العمودية.

وُعقد اجتÒع تنسيقي بè السلطات النمساوية واألمانة يف ترشين 

الثاË/نوفمرب ملناقشة خطوات الحصول عىل ترصيح بتخزين ومناولة 

ة بكميات تتجاوز حدود اإلعفاء. وعالوة عىل ذلك، جرى  مصادر مشعَّ

االتصال îختربات سايربسدورف للمساعدة عىل إعداد الوثائق الالزمة. 

ة بدرجة كب¾ة  وقد تعزَّزت قدرة األمانة عىل كشف النويدات املشعَّ

ا الذي تربَّعت  Ñة غاما املحمول جو يف عام ٢٠١٣ بفضل مطياف أشعَّ

به كندا. وكان النظام قد اختُرب يف إيطاليا عىل مw طائرة مروحية من 

النوع AS355. وقام موظفو هيئة املوارد الطبيعية يف كندا برتكيب 

النظام كÒ أجروا رحالت بالطائرة الختباره تحت إرشاف األمانة. 

وقد تطابق أداء النظام مع املواصفات. وجرى تدريب مفتِّشè بدالء 

وموظفè من األمانة عىل تشغيل النظام وتكليفهم îسؤولية تفكيكه.

 بيان كيفية استخدام جهاز أخذ ع́ينات الغازات الخاملة تحت السطح 
أثناء التدريب خËل تمرين بناء القدرات الثالث. 

� السائل أثناء التدريب خËل تمرين  � بمو́لد الني̧�وج��  تعريف المتد́رب��
بناء القدرات الثالث. 
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األمانة عىل  أيًضا، عكفت  ا  Ñاملحمولة جو التكنولوجيا  ويف مجال 

البيانات  احتياز  قادر عىل  األطياف  د  متعدِّ متكامل  نظام  استحداث 

ثابتة األجنحة. وبفضل أموال من  من طائرة مروحية أو طائرة 

نظام  استُحدث  عينية من هنغاريا،  األورو, ومساهمة  االتحاد 

ألغراض  واملكانية  الطيفية  االستبانة  عالية  لتوليد صور  مرن  متكامل 

/Ëالثا للنظام يف األردن يف ترشين  التفتيش املوقعي. وأُجري اختبار 

الطراز  النظام عىل مw طائرة مروحية من  نوفمرب شمل تركيب 

AS332 تابعة لسالح الجو امللD األردË. وتطابق أداء النظام مع 

فيديو  تسجيل  عنه  ونتج  االختباري  الط¾ان  متوقًَّعا خالل  ما كان 

القريبة  الحمراء  الجودة يف نطاق األشعة دون  مستقر وصور عالية 

الطيف. من  الحرارية  واملنطقة 

ة غاما  وباإلضافة إىل التدريب خالل االختبار امليداË ملطياف أشعَّ

ا، ُوفِّر الدعم ألحداث تدريبية أخرى بشأن التفتيش  Ñاملحمول جو

 èات الغازات الخاملة يف الص املوقعي، منها تلك املتعلقة îعدَّ

ا يف إيطاليا وÖرين بناء القدرات الثالث يف  Ñارس جوÖ واملهارات التي

ات وصيانتها. وجرى أيًضا استخدام عدد من إجراءات  مرفق خزن املعدَّ

ت من أجل  التشغيل املعيارية وتعليÒت العمل الفرعية التي أُعدَّ

 Òرين بناء القدرات الثالث خالل األحداث التدريبية وتحديثها فيÖ

اة.  بعد بناًء عىل التعليقات املتلقَّ

وÖهيًدا للتدريب التحض¾ي عىل التمرين امليداË املتكامل يف عام 

ات  ٢٠١٤، جرى احتياز مجموعة من البيانات السيزمية باستخدام معدَّ

نظام الرصد السيزمي للهزَّات الالحقة يف منطقة إبرايخسدورف يف 

النمسا السفىل عىل مدى ستة أيام يف ترشين األول/أكتوبر. وكان 

النظام قد أُنشئ استجابًة لسلسلة من الزالزل الصغ¾ة التي حدثت يف 

د بعضها يف مجموعة البيانات. وستُستخدم  تلك املنطقة، والتي يتجسَّ

مجموعة البيانات يف تدريب املفتِّشè البدالء املعنيè بنظام الرصد 

السيزمي للهزَّات الالحقة عىل معالجة البيانات، وبصفة خاصة عىل 

عزل التوقيعات ذات الصلة بالتفتيش املوقعي.

التدريب

عىل التوازي مع تدريب املفتِّشè البدالء املعيَّنè للمشاركة يف دورة 

التدريب الثانية، رشعت األمانة يف تدريب املشاركè املحتملè يف 

دة  التمرين امليداË املتكامل املُقبل. وقد شمل هذا العمل Öارين معقَّ

د مهارات  ًما عىل املعدات يُجسِّ  عىل التدريبات امليدانية وتدريبًا متقدِّ

املفتِّشè البدالء املتزايدة ومتطلَّبات التمرين امليداË املتكامل يف ٢٠١٤ 

ويستجيب لها. 

ات  وُوفِّر تدريب بشأن Öرين بناء القدرات الثالث يف مرفق خزن املعدَّ

وصيانتها واملناطق املحيطة من ٤ إىل ١٥ آذار/مارس. وقد شمل هذا 

بًا إجÒًال ~ثِّلون ٣٨ دولًة موقِّعًة واألمانة. وخالل  التدريب ٨٤ متدرِّ

النصف األوَّل من التمرين، نُفِّذت وحدات ذات تركيز تكنولوجي بشأن 

ة ونظام الرصد  املراقبة البرصية وتقنيات فرتة املواصلة والنويدات املشعَّ

السيزمي للهزَّات الالحقة واألفرقة الفرعية املعنية باللوجستيات واإلدارة، 

مع تدريب منفصل ملوظفي مركز دعم العمليات. ويف النصف الثاË من 

التمرين، اجتمع املشاركون يف دورات تناولت مهارات التفاوض املتعلقة 

بالوصول املنظَّم، والصحة والسالمة، والتدريب عىل األداء الوظيفي 

لفريق التفتيش/نظام إدارة املعلومات املتكامل/نظام إدارة املعلومات 

امليدانية. وكان التدريب بشأن Öرين بناء القدرات الثالث هو األخ¾ يف 

ي املرتقب  مة إلعداد املشاركè للتحدِّ سلسلة من دورات التدريب املصمَّ

يف الجزء األخ¾ من دورة التدريب: أي التنفيذ امليداË لتمرين بناء 

القدرات الثالث، وفيÒ بعد، التمرين امليداË املتكامل.

م، هنغاريا.  � فيس��
� ذلك نظام ا��شعة تحت الحمراء، ¥�

� للتصوير المتع́دد ا��طياف، بما ¥�
اختبار ميدا�¹
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 èة يف الص ات الغازات الخاملة املشعَّ وُعقدت دورة التدريب عىل معدَّ

ت ١٠ مشاركè من ٦ دول موقِّعة  من ١٨ إىل ٢٧ نيسان/أبريل وضمَّ

واألمانة. وÖثَّل هدف الدورة يف تدريب مفتِّشè بدالء مختارين من 

 èة وخرباء األمانة التقني الفريق الفرعي املعني بالنويدات املشعَّ

ناتها  مة من الصè كمساهمة عينية ومكوِّ ات املقدَّ عىل مفاهيم املعدَّ

وتشغيلها وصيانتها. وتناول التدريب الجيل الثاË من نظاَمْي الكشف 

Òن لالستخدام يف أخذ  XESPM وMARDS. وهذان النظامان ُمصمَّ

عيِّنات من الغازات الخاملة التي يستهدفها كلٌّ منهÒ من باطن األرض. 

وإضافة إىل ذلك، ُ~كن استخدام نظام XESPM ألخذ عيِّنات من غاز 

الزينون يف الغالف الجوي املحيط. 

وُعقد تدريب مشرتك بè األفرقة الفرعية املعنية باملراقبة البرصية 

ة من ١٨ إىل ٢٦ أيلول/ وتقنيات فرتة املواصلة والنويدات املشعَّ

ت دورة التدريب عىل املهارات  سبتمرب يف صقلية، إيطاليا. وضمَّ

ا ١١ مفتًِّشا بديًال من ١٠ دول موقِّعة. وÖثَّل  Ñارس جوÖ التقنية التي

ات  هدفها يف تدريب مجموعة من املفتِّشè البدالء عىل تشغيل املعدَّ

ا التي ستُستخدم خالل التمرين امليداË املتكامل يف عام  Ñاملحمولة جو

٢٠١٤ وتطوير املهارات املساِعدة بشأن التخطيط واملسح واملالحة 

الالزمة لفحص منطقة مث¾ة لالهتÒم عىل السواء من الجو وعىل 

صات كلٍّ منهم يف  األرض. وعمل املشاركون سويÑا لتطبيق مهارات تخصُّ

ات  البعثات الجوية واألرضية عىل السواء، مع الرتكيز عىل مناولة املعدَّ

التخطيط للبعثات  التحليق واحتياجات  البيانات وتخطيط  واحتياز 

 èص جزء كب¾ من التدريب لتعريف املشارك امليدانية. وقد ُخصِّ

ة بكيفية تركيب  املنتمè للفريق الفرعي املعني بالنويدات املشعَّ

مة من كندا كمساهمة  ا الجديدة املقدَّ Ñة غاما املحمولة جو ات أشعَّ معدَّ

وتفكيكها. وتشغيلها  عينية 

وجرى التدريب الخاص بالبلد املضيف بشأن التمرين امليداË املتكامل 

م هذا التدريب من  يف األردن من ١ إىل ٦ كانون األول/ديسمرب. وقد ُصمِّ

ال للتمرين  أجل مساعدة موظفي السلطات الوطنية يف إعدادهم الفعَّ

امليداË املتكامل كأعضاء من الدولة الطرف موضع التفتيش وكرشكاء 

حتهم الدولة عن طريق  يف دعم إدارة التمرين. وُدرِّب ستون مشاركًا رشَّ

املشاركة يف تفاعالت إجرائية وغ¾ رسمية (من نقطة الدخول وفحص 

 èصة) مع غ¾هم من املشارك ات وحتى االتصاالت اليومية املخصَّ املعدَّ

يف التمرين. واسُرتعي االنتباه إىل احتياجات األفرقة الدولية الكب¾ة، تبًعا 

لخطط وبرنامج إدارة مرشوع التمرين امليداË املتكامل.

م املطَّرد الذي  ويف عام ٢٠١٣، استندت أنشطة التدريب إىل التقدُّ

 èالبيانات الخاصة باملفتِّش èأُحرز يف السنوات السابقة بشأن تحس

البدالء. وطُلب من مجموعة من املفتِّشè البدالء النشطè التحقُّق من 

سجالتهم وتوف¾ بيانات إضافية، îا يف ذلك معلومات أك> تفصيًال عن 

نة التخطيط  مهاراتهم وخربتهم. وسوف تُيرسِّ هذه املعلومات املحسَّ

îزيد من اإلدراك والرتكيز يف العام املقبل. وسوف يؤدِّي تجميع البيانات 

يف مرصف البيانات األك> متانًة وأمانًا التابع لشعبة التفتيش املوقعي 

إىل تجنُّب ازدواج الجهود واملوارد املُنَفَقة عىل حفظ املعلومات املتعلقة 

باستدعاء املفتِّشè وتدريبهم.

 مف́تشان بديËن يتعامËن مع مقياس المغنطيسية الج́وي خËل التدريب 
� إيطاليا، أيلول/سبتم�� ٢٠١٣. 

عÑ المهارات التقنية الج́وية ¥�

� البلد المضيف، ا��ردن، 
ات خËل التدريب ¥�  بيان عم�Ñ لكيفية فحص المعد�
كانون ا��ول/ديسم�� ٢٠١٣.

 (MARDS II) النظام المتن́قل للكشف ال<يع عن غاز ا��رغون-٣٧ Ñالتدريب ع 
، نيسان/أبريل ٢٠١٣. � � الص��

�¥
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ونوقشت حالة املفتِّشè ومساعدي التفتيش خالل دورة الفريق العامل 

باء األربعè يف آذار/مارس ٢٠١٣. وعىل وجه الخصوص، جرى االتفاق 

عىل تعديل االتفاق النموذجي. وينطوي هذا التعديل عىل مرشوع 

ح لتبادل $وذجي للرسائل بè منظمة معاهدة الحظر الشامل  منقَّ

للتجارب النووية والدولة الطرف بشأن تعيè مفتِّش. ويعرِّف النموذج 

ل îزيد من الوضوح الخيارات واألطر الزمنية املتعلقة بتأكيد  املعدَّ

إتاحة مفتِّش ما وانضÒمه للعمل يف األمانة الفنِّية.

م صانع نظام  وجرى تحديث نظام محاكاة التدريب اإللكرتوË. وقدَّ

محاكاة التلوُّث اإلشعاعي (Argon, Inc) عرًضا إيضاحيÑا للنظام 

لألقسام املهتمة. ويواصل قسم التدريب عملية جمع املدخالت 

بل االبتكارية الستخدام هذين النظامè باالقرتان مع طرائق  بشأن السُّ

التقليدي.  التدريب 

واستُهلَّت يف نهاية عام ٢٠١٣ عملية تطوير $يطتè جديدتè للتعلم 

اإللكرتوË عن تدفُّق معلومات فريق التفتيش وعن الصحة والسالمة يف 

إطار التفتيش املوقعي. 

وكان عام ٢٠١٣ عاًما متَّسÒً بالنشاط ووفرة اإلنتاج يف مجال 

تدريبات واسعة  فيه  املوقعي، حيث جرت  التفتيش  التدريب عىل 

القدرات  بناء  السواء. واستُخدم Öرين  تركيزًا عىل  النطاق وأك> 

وكذلك  الثانية  التدريب  لدورة   Ëميدا تدريب ي  كتمرين  الثالث 

الثانية،  التدريب  نهاية دورة  وبحلول  للدورة.  نها1  تدريب  كتمرين 

القا6ة بحيث بلغ املجموع  أُضيفوا إىل  ٦٥ مفتًِّشا بديًال قد  كان 

بديًال.  ١١٨ مفتًِّشا 

ا�جراءات والوثائق

واصلت األمانة تقديم املساعدة الفنِّية والتقنية واإلدارية إىل الفريق 

العامل باء خالل الجولة الثالثة من صوغ دليل التشغيل الخاص 

 .èوالحادية واألربع èبالتفتيش املوقعي وذلك خالل دورتيه األربع

 Dوز/يوليه لÖ وشمل ذلك تحديث إضايف للنص النموذجي، صدر يف

يُستخدم خالل التمرين امليداË املتكامل يف عام ٢٠١٤، باإلضافة إىل 

فهرس صدر يف ترشين الثاË/نوفمرب.

 ،èوُعقدت حلقة العمل-٢١ بشأن التفتيش املوقعي يف يانغزو، الص

يف الفرتة من ١١ إىل ١٥ ترشين الثاË/نوفمرب. وقد شارك فيها واحد 

وسبعون خب¾ًا من جميع املناطق الجغرافية، من بينهم ٥٣ خب¾ًا من 

٢١ دولة موقِّعة و١٨ خب¾ًا من األمانة. وشملت حلقة العمل جلسة 

الستخالص املعلومات من Öرين بناء القدرات الثالث ومناقشات بشأن 

الدروس املستفادة والتحض¾ات للتمرين امليداË املتكامل. 

وتناولت حلقة العمل جميع جوانب Öرين بناء القدرات الثالث، îا 

ات والصحة  يف ذلك األداء الوظيفي لفريق التفتيش والتقنيات واملعدَّ

والسالمة وأنشطة مركز القيادة واالستدامة التشغيلية واالتصاالت 

ومركز دعم العمليات وتفاعل الدولة الطرف موضع التفتيش مع 

ة  فريق التفتيش، كÒ استبانت حلقة العمل الدروس القيِّمة املستمدَّ

 ، � � الص��
� المتكامل لعام ٢٠١٤ خËل حلقة العمل-٢١ الخاصة بالتفتيش الموقعي ¥�

 حلقة نقاش بشأن التحض�� للتمرين الميدا�¹
/نوفم�� ٢٠١٣.  �

ين الثا�¹ ت<?

� بالمراقبة البýية خËل حلقة العمل-٢١ الخاصة 
�Øاء المع  فريق الخ��

بالتفتيش الموقعي. 
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لفائدة التمرين امليداË املتكامل. وطُرح أيًضا خالل الحلقة عدد من 

االقرتاحات املفيدة للتمرين امليداË املتكامل.

وجرى وضع واعتÒد وثائق التفتيش املوقعي املتعلقة بنظام إدارة 

النوعية استعداًدا لتمرين بناء القدرات الثالث وأنشطة التدريب ذات 

الصلة ومن أجل التمرين امليداË املتكامل يف عام ٢٠١٤. وبحلول 

نهاية عام ٢٠١٣، كان قد جرى اعتÒد ١٢ من إجراءات التشغيل 

املعيارية وتعليÒت العمل الفرعية وإصدارها. وهناك ٤٤ وثيقًة يف 

شكل مرشوع أو مرشوع تقريبي، منها ١١ مرشوع وثيقة خضعت 

ق بشأن إعداد وثائق  لالستعراض. وبدأ األخذ بنهج منظَّم ومنسَّ

نظام إدارة النوعية املتعلق بالتفتيش املوقعي، وذلك بهدف ضÒن 

استعراض واعتÒد أكرب عدد ممكن من الوثائق لD تكون جاهزة لدى 

إجراء التمرين امليداË املتكامل وأنشطة التدريب ذات الصلة. 

وثائق  إدارة  نظام  تحويل  عملية  النهائية من  املرحلة  واكتملت 

املوقعي.  بالتفتيش  خاصة  إلكرتونية  مكتبة  إىل  املوقعي  التفتيش 

بينها  وأُقيمت  إنتاج  بيئة  إىل  اإللكرتونية  املكتبة  انتقلت  وقد 

وبè نظم أخرى يف األمانة وصالت بينية، كÒ جرى توسيع أدائها 

الحاسو,  باالتِّصال  الوظائف  أداء  إمكانية  توف¾  أجل  الوظيفي من 

املبارش أو دونه يف املقر الرئييس ويف امليدان. وبدأ العمل بشأن 

املتكامل   Ëامليدا التمرين  أجل  من  بوثائق  اإللكرتونية  املكتبة  تزويد 

يف عام ٢٠١٤.
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عة دورات تدريبية  ية للمنظمة للدول الموق� ر اللجنة التحض�	 توف�

نة بنظام الرصد الدو�	 ومركز  	 التكنولوجيات المق��
�وحلقات عمل �

 	
�م المساعدة � البيانات الدو�	 والتفتيش الموقعي، وبذلك تقد�

	 المجا�ت ذات الصلة بهذه 
�تعزيز القدرات العلمية الوطنية �

ر المعدات إ� مراكز البيانات  	 بعض الحا�ت، تُوف�
�التكنولوجيات. و�

ق  	 نظام التحق£
�الوطنية من أجل زيادة قدرتها ع¦ المشاركة بنشاط �

من خªل الوصول إ� بيانات نظام الرصد الدو�	 ومنتجات مركز 

ي بناء هذه القدرات إ� تعزيز  البيانات الدو�	 وتحليلها. ويؤد�

	 جميع أنحاء العالم، وكذلك 
�عة � القدرات التقنية لدى الدول الموق�

نها، تت�سع  قدرات اللجنة. ومع ات�ساع نطاق التكنولوجيات وتحس£

اتهم. وتُعقد الدورات  � وخ�· 	̧ ن � المعي� 	̧ ن معارف العامل أيًضا وتتحس�

	 العديد من ا�¼ماكن الخارجية، 
�	 مقر� اللجنة، وكذلك �

�التدريبية �

	 مواضع خارجية عديدة 
�	 مقر اللجنة، و�

�وتجري الدورات التدريبية �

ًا ما يكون ذلك بمساعدة من الدول المستضيفة. ويُمو�ل  أيًضا، وكث�	

انية العادية للجنة وكذلك من  � برنامج بناء القدرات من خªل الم�	

	 وموناكو ومساهمة عينية من  ·Ãمة من ا�تحاد ا�¼ورو £عات مقد� خªل ت�·

الو�يات المتحدة ا�¼مريكية. 

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

الزيادة الكبيرة في أنشطة اللجنة بشأن بناء القدرات

لين التابعين لمراكز   تقديم عشرين أسبوًعا إجماًال من برامج التدريب للمحلِّ
الوطنية  البيانات 

إطالق أول دورة لبناء قدرات مراكز البيانات الوطنية قائمة بالكامل على التعّلم ا�لكتروني 

بناء القدرات

	 فيينا، نيسان/أبريل ٢٠١٣. 
�	 دورة تدريبية تقنية عملية �

�اء من بلدان نامية يشاركون � خ�·
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مراحل بناء القدرات

يشمل برنامج بناء القدرات التابع للجنة والخاص بالدول املوقِّعة 

ات،  دورات تدريبية وحلقات عمل، وتوف¢ برامجيات، وِمَنح معدَّ

وزيارات متابعة تقنية. ويتألَّف الربنامج، الذي ما زال يتلقَّى الدعم عن 

دة، وهي: طريق مساهºت من االتحاد األورو¶، من مراحل متعدِّ

إعداد موجزات قُطرية لجميع الدول املوقِّعة  •  

•  تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن تطوير مراكز البيانات   

الوطنية

ة كلٍّ منها أسبوعان ملوظفي مراكز  •  عقد دورات تدريبية مدَّ  

Íالبيانات الوطنية التقني

 Íالتابع Íة كلٍّ منها شهر واحد للمحلِّل •   عقد دورات تدريبية مدَّ  

ملراكز البيانات الوطنية

•   قيام خب¢ واحد أو أكÐ من الخرباء التقنيÍ بزيارات إىل مراكز   

البيانات الوطنية

ات والربامجيات الحاسوبية األساسية الخاصة Óراكز  •   توف¢ املعدَّ  

البيانات الوطنية.

وقد ُعزِّز الربنامج إىل حدٍّ كب¢ من خالل التعلُّم اإللكرتوÕ، الذي أصبح 

يُستخدم روتينيÜا وباعتباره رشطًا مسبًقا أساسيÜا لكلِّ األحداث التدريبية 

يل املحطات  الخاصة Óوظفي مراكز البيانات الوطنية التقنيÍ وُمشغِّ

ومفتِّيش التفتيش املوقعي البدالء. وتُتاح çائط التدريب للãذون لهم من 

يل املحطات ومفتِّيش التفتيش املوقعي وموظفي األمانة. املستعملÍ ومشغِّ

الُقطرية الموَجزات 

د للموَجزات الُقطرية لجميع الدول املوقِّعة. ويحتوي  أُعدَّ çوذج موحَّ

هذا املوجز النموذجي عىل املعلومات املتاحة لألمانة بشأن عدد 

املستعملÍ املأذون لهم يف الدولة املعنية، واستخدام بيانات نظام 

الرصد الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل، واملشاركة يف أحداث 

تدريبية سابقة. وتشكِّل هذه املوجزات مرجًعا يُستخدم قبل األحداث 

واالجتºعات مع الدول وأثنائها.

 حلقات العمل الخاصة بتطوير مراكز 
الوطنية البيانات 

ُعقدت يف عام ٢٠١٣ أربع حلقات عمل خاصة بتطوير مراكز البيانات 

الوطنية، وذلك يف  بورت فيال، فانواتو، ودايجيون، جمهورية كوريا، وسان 

خوان، األرجنتÍ، وواغادوغو، بوركينا فاسو. وكان الغرض منها هو تعزيز 

فهم املعاهدة وأعºل اللجنة، وتعزيز القدرات الوطنية للدول املوقِّعة يف 

مجال تنفيذ املعاهدة. ووفَّرت حلقات العمل أيًضا ملتقى لتشجيع تبادل 

الخربات والدراية الفنِّية يف مجال إنشاء مراكز البيانات الوطنية وتشغيلها 

وإدارتها، وترويج تطبيق بيانات التحقُّق يف األغراض املدنية والعلمية.

 ًª اً متنق� 	 حلقة عمل بشأن تطوير مراكز البيانات الوطنية يزورون مخت�·
�المشاركون �

ين ا�¼ول/أكتوبر ٢٠١٣. ÊËواغادوغو، بوركينا فاسو، ت 	
�لغاز الزينون �

ين ا�¼ول/أكتوبر ٢٠١٣.  ÊËت ، � 	̧ 	 سان خوان، ا�¼رجنت
�قليمي � Ïمي ا��  حلقة عمل وتدريب بشأن بناء قدرات مراكز البيانات الوطنية وزمن ا�نتقال الس�	
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نت حلقات العمل عروًضا إيضاحيًة من اللجنة جرى التأكيد فيها  وتضمَّ

عىل املعلومات الالزمة لبناء مراكز البيانات الوطنية واستدامتها، وعروًضا 

إيضاحيًة من ممثيل مراكز بيانات وطنية بلغت مراحل مختلفة من 

التطوير. وأتاحت حلقات العمل أيًضا لألمانة فرًصا لجمع معلومات 

إضافية من أجل تحديث املوجزات الُقطرية. واقرتنت اثنتان من حلقات 

العمل هذه بتدريب عىل التشارك يف البيانات والتعاون بشأن çوذج 

زمن االنتقال السيزمي اإلقليمي يف منطقة جنوب رشق آسيا واملحيط 

نت  الهادئ والرشق األقىص ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريب ي. وتضمَّ

ل  حلقة العمل املعقودة يف بوركينا فاسو زيارة إىل مخترب الزينون املتنقِّ

ة يف أفريقيا. وركَّزت حلقة العمل  مع الرتكيز عىل رصد النويدات املشعَّ

املعقودة يف يف جمهورية كوريا عىل تحليل التجربة النووية التي أعلنتها 

 ºجمهورية كوريا الشعبية الد\قراطية يف عام ٢٠١٣ كتمرين مشرتك في

بÍ مراكز البيانات الوطنية يف رشق آسيا. 

 

 تدريب المحلِّلين التابعين لمراكز 
الوطنية البيانات 

الوطنية،  البيانات  مراكز  بتطوير  الخاصة  العمل  لحلقات  تعزيزًا 

الوطنية:  البيانات  مراكز  "بناء قدرات  تدريبيتان حول  ُعقدت دورتان 

املوجي  بالشكل  الخاصة  الدويل  الرصد  بيانات نظام  الوصول إىل 

أجل جميع  فيينا من  وتحليلها"، يف  الدويل  البيانات  مركز  ومنتجات 

الوصول  الدورتÍ عىل كيفية   Íاملناطق. وُدرِّب املشاركون خالل هات

الدويل  البيانات  الدويل ومنتجات مركز  الرصد  بيانات نظام  إىل 

البيانات. برامجية "NDC in a box" وتركيبها وتحليل  وتن زيل 

 Íتها شهر، للمحلِّل ًما وتكثيًفا، ومدَّ وُعِقدت الدورة التدريبية األكÐ تقدُّ

التابعÍ ملراكز البيانات الوطنية أربع مرَّات بسبب زيادة الطلب عليها 

بعد إطالقها بنجاح يف عام ٢٠١٢. وكان الغرض من الدورة هو تعزيز 

قدرة الدول املوقِّعة عىل املشاركة يف نظام التحقُّق وتعزيز استخدامها 

لبيانات األمانة ومنتجاتها يف التطبيقات املدنية والعلمية. وُ\كِّن هذا 

النوع من الدورات التدريبية املشاركÍ من تعميق معارفهم بشأن 

البيانات وتحليل املنتجات من خالل <ارين تدريبية تطبيقية من الواقع 

عالوة عىل التفاعل مع املحلِّلÍ العاملÍ يف مركز البيانات الدويل. 

ة  وللمرَّة األوىل، نظَّمت األمانة دورًة تدريبيًة ملحلِّيل النويدات املشعَّ

التابعÍ ملراكز البيانات الوطنية. واستندت هذه الدورة إىل الربامجية 

 ،"NDC in a box" ة ضمن مجموعة الجديدة الخاصة بالنويدات املشعَّ

ذها محلِّلون متمرِّسون عىل أساس استكشايف بغية اكتساب الخربة  ونفَّ

وجمع التعليقات بشأن التصميم األمثل للدورات التدريبية املقبلة 

ة.  ملحلِّيل النويدات املشعَّ

دعم مراكز البيانات الوطنية

يف إطار اسرتاتيجية اللجنة لبناء القدرات، اشُرتيت بواسطة امليزانية 

العادية واإلجراء املشرتك الرابع لالتحاد األورو¶ مجموعات من 

	 فيينا.
�ات خªل دورة تدريبية � تبادل الخ�·

	 فيينا، آب/أغسطس ٢٠١٣. 
�� أثناء دورة تدريبية تقنية � 	̧ 	 الص

�	 ومديرو المحطات �
�Õموظفو مركز البيانات الوط
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ات التي توفِّر بنيًة تحتيًة تقنيًة وافيًة ملراكز البيانات الوطنية.  املعدَّ

ات إىل ;انية من  وقام خرباء تقنيون تابعون لألمانة بتسليم املعدَّ

ات أخرى  مراكز البيانات الوطنية وتركيبها فيها، ويُعتزم تسليم معدَّ

ات، التي تُوفَّر كجزء من  يف أوائل عام ٢٠١٤. ومن شأن هذه املعدَّ

مة إىل الدول املوقِّعة بهدف إنشاء مراكز بيانات  املساعدة التقنية املقدَّ

وطنية خاصة بها أو تقوية هذه املراكز، أن تعزِّز قدرة مركز البيانات 

الوطني عىل املشاركة يف نظام التحقُّق وعىل تطوير التطبيقات املدنية 

الوطنية. والعلمية وفًقا لالحتياجات 

وتُتاح برامجيات معالجة بيانات نظام الرصد الدويل وتحليلها لجميع 

املستعملÍ املأذون لهم. وقد ُعزِّزت يف عام ٢٠١٣ أداة تحليل البيانات 

نت أداة املعالجة الالحقة لنتائج  السيزمية جيوتول (Geotool)، وُحسِّ

االنتقال يف الغالف الجوي ويب-غريب (WEB-GRAPE). وبعد 

مراعاة تعليقات مختربي املنتجات الحاسوبية قبل طرحها يف السوق، 

ة ضمن مجموعة  أُدرجت النسخة األوىل من برامجية النويدات املشعَّ

برامجيات "NDC in a box". وتتطابق هذه الربامجية مع الربامجية 

املستخَدمة يف مركز البيانات الدويل ملعالجة جميع عيِّنات النويدات 

ة وتحليلها، سواء كانت عيِّنات جسيمية أو عيِّنات غازات خاملة.  املشعَّ

وُوقِّع اتفاق ترخيص باستخدام برامجية SeisComP3 يُتيح لألمانة 

زيادة وظائف مجموعة برامجيات "NDC in a box" باستخدام 

برامجية SeisComP3 لغرض املعالجة مع استخدام أدوات أخرى 

لغرَيضْ التخزين والتحليل. 

وتتلقَّى مراكز البيانات الوطنية الدعم التقني بناء عىل الطلب. 

ويشمل ذلك الحصول عىل البيانات ومناولة البيانات الخاصة ومسائل 

الربامجيات واألسئلة املتصلة بتحليل البيانات.

عة من األحداث التدريبية  ويف عام ٢٠١٣، ُوفِّرت مجموعة متنوِّ

لوها من أربع  يل املحطات. واستفاد مديرو املحطات وُمشغِّ ملُشغِّ

ات وصيانتها، وإن كانت  عرشة دورة، تناول معظمها استخدام املعدَّ

قد شملت أيًضا اإلجراءات املتصلة باإلبالغ واالتصاالت مع األمانة. 

يل مرافق املفاتيح العمومية بشأن  ن هذا أوَّل تدريب ملشغِّ وتضمَّ

هذه املرافق وموثوقية البيانات، فضًال عن برنامج خاص ملديري 

محطات نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الوطني يف الصÍ بشأن 

البيانات، وعملية االختبار والتقييم، وطرائق ضºن  إجراءات نقل 

استدامة الجزء الصيني من نظام الرصد الدويل. 

َع نظام التعلم اإللكرتوÕ بإضافة ست çائط جديدة (ما جعل  وُوسِّ

إجºيل عدد النºئط ٤٢) وتُرجمت سبع çائط أخرى إىل لغات األمم 

املتحدة الرسمية (ما جعل إجºيل عدد النºئط املرتجمة ١٨). وأُطلقت 

أوَّل دورة تدريبية لبناء قدرات مراكز البيانات الوطنية قا4ة بالكامل 

عىل التعلُّم اإللكرتوÕ، وكانت عن الوصول إىل بيانات نظام الرصد 

الدويل ومنتجات مركز البيانات الدويل وتطبيقها. 

 حلقات العمل الخاصة 
الرصد بتكنولوجيات 

ُعقدت خالل عام ٢٠١٣ أربع حلقات عمل ناجحة، استضيفت ثالث 

منها يف فيينا يف إطار جهود اللجنة لخفض النفقات املتعلقة بالسفر. 

ة، يف الفرتة من  وُعقدت حلقة عمل عن مختربات النويدات املشعَّ

٢٠ إىل ٢٣ أيار/مايو، باالقرتان مع جلسة لتبادل املعارف لفائدة 

املختربات غ¢ املعتَمدة أو التي تجري إعادة تأكيد صالحيتها، يف الفرتة 

من ٢٦ إىل ٢٨ أيار/مايو، يف القدس وِيبنة بإرسائيل. وأتاحت حلقة 

العمل للخرباء مناقشة وتناول التطورات واملسائل املتصلة بعمليات 

اعتºد املختربات، و<ارين مقارنة تحاليل عيِّنات الجسيºت والغازات 

الخاملة، باإلضافة إىل االعتºد وتقييم املراقبة وقياساتها. وكانت حلقة 

/نوفم�· ٢٠١٣.  	
�Ãين الثا ÊËفيينا، ت 	

�¦	 مرافق المفاتيح العمومية � 	 الدورة التدريبية ا�¼و� لمشغ�
�المشاركون �
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العمل أيًضا ملتقى لتبادل الخربات التشغيلية والدروس املكتسبة 

ة غاما وقياسات الغازات  م يف قياس طيف أشعَّ ومناقشة جوانب التقدُّ

الخاملة. وكان الهدف من جلسة تبادل املعارف دعم املختربات غ¢ 

املعتَمدة أو املختربات التي تجري إعادة تأكيد صالحيتها من أجل 

استيفاء رشوط االعتºد ضمن نظام الرصد الدويل.

ونظَّمت األمانة أيًضا حلقة العمل التقنية السنوية للرصد دون 

السمعي يف فيينا، يف الفرتة من ٧ إىل ١٠ ترشين األول/أكتوبر. وكان 

الهدف من حلقة العمل هو إنشاء محفل دويل لعرض ومناقشة 

رًا يف مجال بحوث الرصد دون السمعي  م التي طرأت مؤخَّ أوجه التقدُّ

والقدرات التشغيلية للشبكات العاملية واإلقليمية. وشملت املواضيع 

التي تمَّ تناولها خالل حلقة العمل أجهزة الرصد دون السمعي 

والنمذجة ومعالجة البيانات وأداء املحطات وقدرات الشبكات عىل 

الكشف، عالوة عىل تحليل املصادر دون السمعية وتطبيقات الرصد 

دون السمعي املدنية والعلمية. وشارك يف مختلف الجلسات إجºًال 

٧٦ مشاركًا من ثالثÍ بلًدا، إىل جانب ١٢ موظًفا دوليÜا من األمانة.

واستضافت األمانة أيًضا يف فيينا حلقة عمل التجربة الدولية املتعلقة 

/Õبالغازات الخاملة لعام ٢٠١٣، يف الفرتة من ٤ إىل ٨ ترشين الثا

نوفمرب. وحرض أكÐ من ٩٠ مشاركًا من ٢٣ دولًة موقِّعًة، باإلضافة إىل 

موظفي األمانة، العروض اإليضاحية واملناقشات الرسمية. وكان الهدف 

من حلقة العمل مواصلة تطوير تكنولوجيا الغازات الخاملة بغية 

استيفاء متطلَّبات رصد الغازات الخاملة عند بدء نفاذ املعاهدة. ومن 

املواضيع التي شملتها حلقة العمل التفتيش املوقعي، وخلفية الغازات 

الخاملة وçذجة االنتقال يف الغالف الجوي، والتحليل واملعايرة، والعلوم 

والتكنولوجيا، وضºن النوعية/مراقبة النوعية، والعمليات الهندسية. 

مة  ونتجت عن املناقشات ٤٠ توصية ومالحظة، شكَّلت التوصيات املقدَّ

إىل الفريق العامل باء واألوساط املعنية بالتجربة الدولية للغازات 

الخاملة واألمانة.

ونظَّمت األمانة أيًضا، باالشرتاك مع املخترب الوطني لشºل غر¶ املحيط 

الهادئ، حلقة العمل الرابعة الخاصة بتوقيعات إنتاج النظائر الطبية 

ت  والصناعية، يف فيينا يف الفرتة من ١١ إىل ١٣ ترشين الثاÕ/نوفمرب. وضمَّ

حلقة العمل ٨٢ خب¢ًا من ٢٥ بلًدا من األوساط املعنية بإنتاج النظائر 

يات التي <ثِّلها  ة ملواصلة النقاش بشأن التحدِّ ورصد النويدات املشعَّ

االنبعاثات الناجمة عن إنتاج النظائر الطبية بالنسبة لرصد التفج¢ات 

 Íهات Íالنووية. وواصلت حلقة العمل تعزيز التنسيق والتعاون ب

الجهتÍ العلميتÍ املتºيزتÍ بهدف اكتشاف طرائق للتخفيف من آثار 

إنتاج النظائر عىل عملية الرصد، مع مواصلة دعم مصادر النظائر الفعالة 

واملوثوقة. وواصلت حلقة العمل املنعقدة يف عام ٢٠١٣ تعزيز التعاون، 

وشجَّعت الخرباء عىل وجه الخصوص عىل العمل مًعا صوب الوصول 

إىل حلول تقنية متاحة دون قيود لخفض االنبعاثات، ورصد انبعاثات 

املداخن، وغ¢ها من املسائل التقنية. واتَّفق املشاركون عىل أهمية تبادل 

بيانات رصد انبعاثات املداخن بالنسبة ملهمة التحقُّق. كº أقرُّوا برضورة 

مواصلة تحسÍ أساليب تأكيد صالحية çاذج إنتاج النظائر وتشتُّتها. 

/نوفم�· ٢٠١٣.  	
�Ãين الثا ÊËت ، 	 مركز فيينا الدو�	

�	 حلقة العمل الرابعة الخاصة بتوقيعات إنتاج النظائر الطبية والصناعية �
�المشاركون �
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(ا�¼مانة)،  للمنظمة  ية  التحض�	 للجنة  تة  المؤق� الفن�ية  ا�¼مانة  تسعى 

والكفاءة  الفعالية  تحقيق  إ�  ق،  التحق£ نظام  إنشاء  عملية  طوال 

بإدارة  الخاص  نظامها  تنفيذ  من خªل  المستمر،   � 	̧ والتحس

عة  الموق� الدول  العمªء، مثل  النظام ع¦  ز هذا  النوعية. ويرك�

اللجنة  بمسؤوليات  الوفاء  إ�  ويهدف  الوطنية،  البيانات  ومراكز 

للمعاهدة وفًقا  ا�متثال  المنظمة من  ق  تحق£ إنشاء نظام  إطار   	
��

الصلة  ذات  والوثائق  وبروتوكولها  المعاهدة   	
�� نة  المبي� للمقتضيات 

اللجنة. عن  الصادرة 

	 عام ٢٠١٤ وإجراء تمرين بناء القدرات الثالث. 
�	 المتكامل �

�Ãات  التمرين الميدا 	 عام ٢٠١٣ ع¦ تحض�	
�زت أنشطة التقييم � رك�

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

مواصلة تطوير نظام إدارة النوعية وتوطيده

رات ا�داء الرئيسية  تعزيز أداة ا�بالغ عن ا�داء وتنقيح مؤشِّ

تقييم تمرين بناء القدرات الثالث وا�عمال التحضيرية لتقييم التمرين 
الميداني المتكامل في عام ٢٠١٤

تحسين ا�داء 
والكفاءة
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نظام إدارة النوعية

يتمثَّل الغرض الرئييس من نظام إدارة النوعية يف ضºن استمرار توف¢ 

 " منتجات وخدمات عالية النوعية. ونظام إدارة النوعية "نظاٌم حيٌّ

\كن تعديله، Óا يتºىش مع تركيز املنظمة عىل احتياجات العمالء 

املستمر.  Íوالتحس

ويف إطار التطوير املستمر لنظام إدارة النوعية، ركَّزت الجهود عىل 

ذ  استكºل إجراء ملراقبة الوثائق املتصلة بالنظام وترميزها. ويُنفَّ

اإلجراء تسلسًال لس¢ عمليات االستعراض واملوافقة يف نظام إدارة 

د اإلجراء  وثائق النظام، ويُعرِّف األدوار واملسؤوليات الرئيسية. ويُحدِّ

أيًضا طريقة ترميز الوثائق.

عت األمانة مرسًدا  وعقب املناقشات مع ممثِّيل الدول املوقِّعة، جمَّ

للمصطلحات املتعلقة بنظام إدارة النوعية. ومن مزايا هذا املرسد أنَّه يوفِّر 

للمنظمة القدرة عىل وضع مفردات لغوية مشرتكة وإدارتها والتشارك 

فيها كوسيلة للمساعدة عىل ضºن نوعية النواتج واملنتجات والخدمات. 

دة ومساعدة جميع أجزاء  ويؤدِّي هذا إىل تعزيز االتِّساق بÍ املهام املتعدِّ

املنظمة عىل فهم سياق املفردات اللغوية واستخدامها بشكل أفضل. 

ن مرسد املصطلحات جميع املصطلحات الواردة يف النَُّسخ  ويتضمَّ

األخ¢ة من دليل تشغيل نظام الرصد الدويل ومرشوع دليل تشغيل 

مركز البيانات الدويل وçوذج مرشوع دليل التشغيل الخاص بالتفتيش 

املوقعي بالصيغة املنقحة لتجسيد مناقشات الفريق العامل باء أثناء 

دوراته. وسوف يحتاج هذا التجميع إىل تحديث دوري مع تطوُّر وثائق 

نظام إدارة النوعية. 

أداة ا�بالغ عن ا�داء

ات أداء رئيسية لتقييم  من وظائف نظام إدارة النوعية تحديد مؤرشِّ

ات، وبالتايل تيس¢  عمليات األمانة ومنتجاتها وتطبيق هذه املؤرشِّ

	 نظام إدارة النوعية. 
�ق العمل الخاص باستعراض الوثائق والموافقة عليها � تدف£
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	 نظام إدارة النوعية. 
�ب تنفيذ التوصيات � تعق£

/نوفم�· ٢٠١٣.  	
�Ãين الثا ÊËت 	

�بªغ عن ا�¼داء � Ïق النسخة ١-٩-٤ من أداة ا�ªإط

ات األداء الرئيسية هي  املراجعة اإلدارية والتحسÍ املستمر. ومؤرشِّ

ي ألداء عمليات منظمة ما. وهي  بارامرتات تُستخدم للتقدير الكمِّ

م املحرز يف بلوغ األهداف  تُستخدم يف املقام األول من أجل تقدير التقدُّ

وتوف¢ املعلومات النوعية الالزمة لتحديد مسار العمل الذي ينبغي 

اتِّباعه. ويتمثَّل الغرض من نظام إدارة النوعية يف دعم هدف الوفاء 

عىل الدوام Óتطلَّبات نظام التحقُّق، وهو يشمل جميع عمليات األمانة 

ومنتجات عملها التي تساهم يف تحقيق هذا الهدف.

وواصلت األمانة العمل صوب التشغيل الكامل ألداة اإلبالغ عن 

األداء. وأُطلقت نسخة جديدة من األداة (النسخة ١-٩-٤) يف ترشين 

الثاÕ/نوفمرب، و\كن الوصول إليها من خالل املوقع اآلمن لألمانة. 

ة تكنولوجيا املعلومات املشرتكة،  م جوهري يف تقوية منصَّ وأُحرز تقدُّ

وذلك ليس فقط نتيجة لتحسÍ هيكلها الهنديس الداخيل وإçا أيًضا 

املتعلقة  املشرتكة  البينيَّة   Íاملستخدم لوصلة  التنقيح  ملزيد من  نتيجة 

النظام وأمنه. وأُثري تنفيذ  ن من مرونة  البيانية، مºَّ حسَّ بالرسوم 

مة تبًعا  د حسب الدور، يسمح بعروض مصمَّ األداة بأداء وظيفي محدَّ

املستخدم.  لدور 

وتشمل العنارص الجديدة يف وظيفة أداة اإلبالغ عن األداء املجموعة 

ات األداء الرئيسية الجديدة املتعلقة بتوافر البيانات  األوىل من مؤرشِّ

املستندة إىل التعاريف املتَّفق عليها. وُعزِّزت قدرات األداة يف مجاالت 

ذ بشكل تدريجي  مة. وتُنفَّ مثل سºت التجميع/الرتشيح املتقدِّ

التحسينات املقرتحة بناًء عىل استعراض مستقل لألداة بغرض تحقيق 

التوافق التام مع مشاريع أدلة التشغيل. 

إذ  وما زالت هذه األداة تضع معاي¢ طموحة للشفافية واملساءلة، 

إمكانية  للربامج، مع  األمانة  تنفيذ  املوقِّعة رصد  للدول  تتيح  إنَّها 

الفائدة املكتسبة من  الرجوع إىل أيِّ سنة معيَّنة وإصدار حكم بشأن 

املستثمرة. املوارد 

تقييم أنشطة التفتيش الموقعي

ما زال تقييم أنشطة التفتيش املوقعي النشاط التقييمي الجاري 

الرئييس. وقد واصلت األنشطة يف هذا املجال الرتكيز عىل االستعدادات 

الخاصة بالتمرين امليداÕ املتكامل يف عام ٢٠١٤ وبخاصة الجزء الثالث 
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م، هنغاريا. 	 فيس�·
�فريق التقييم بعد انتهاء تمرين بناء القدرات الثالث � 	 فيينا قبل تمرين بناء القدرات الثالث. 

�تدريب تمهيدي لفريق التقييم �

واألخ¢ من تلك العملية وبناء القدرة التشغيلية الخاصة بالتفتيش 

املوقعي، أي <رين بناء القدرات الثالث، الذي أُجري يف أيار/مايو - 

ص <رين بناء القدرات الثالث للتدريب  حزيران/يونيه يف هنغاريا. وُخصِّ

عىل مرحلة التفتيش الفعيل من التفتيش املوقعي. وتواصلت أيًضا 

التحض¢ات الخاصة بتقييم التمرين امليداÕ املتكامل يف عام ٢٠١٤، 

وبخاصة خالل النصف الثاÕ من العام. 

د مفهوم التقييم الشامل للتمرين امليداÕ املتكامل املقبل،  وقد ُحدِّ

باإلضافة إىل <ارين بناء القدرات الثالثة، بوضوح يف مرشوع مخطَّط 

متداَول. وجرى باستمرار تطوير هذا املخطط وتنقيحه باالستناد إىل 

الخربة املكتسبة أثناء تنفيذه يف كلِّ <رين من <ارين بناء القدرات. 

د املخطَّط نهجÍ مختلفÍ من أجل تجسيد الغرَضÍْ املتºيزين  ويحدِّ

لتºرين بناء القدرات والتمرين امليداÕ املتكامل الذي يليها. وÓا أنَّه 

يُنظر إىل <ارين بناء القدرات عىل أنَّها "الربوفة األخ¢ة" قبل التمرين 

م املحرز وبناء  امليداÕ املتكامل، التي \كن من خاللها تقييم التقدُّ

القدرات، اتَّخذ تقييمها نهًجا "تكوينيÜا" من أجل املساعدة عىل تشكيل 

"وتكوين" القدرة التشغيلية املºُرَسة. وقد تحقَّق هذا من خالل تقديم 

تعقيبات رسيعة أثناء مºرسة أنشطة التفتيش املوقعي ويف نهاية كلِّ 

يوم من أيام األنشطة، فضًال عن تقرير داخيل شامل مكتوب. وخالفًا 

لتºرين بناء القدرات، يُعترب التمرين امليداÕ املتكامل وسيلة اختبار 

لتقييم املستوى الحايل للقدرة التشغيلية. ومن ثمَّ فإنَّ تقييم التمرين 

امليداÕ املتكامل يتَّخذ نهًجا "تجميعيÜا" غ¢ تدخُّيل بغية "تلخيص" 

القدرة التي تتَّضح خالل التمرين. 

د بشأن تحديث مرشوع  م العمل وفًقا للجدول الزمني املحدَّ وتقدَّ

املخطَّط من أجل تجسيد هذا التغ¢ املزمع يف الطريقة. وعالوة عىل 

ذلك، فإنَّ املتطلَّب الذي يقيض Óواصلة تحديث عملية التقييم، التي 

<ثِّل ركيزًة أساسيًة يف مرشوع مفهوم املخطَّط املتداَول، يشمل التعلُّم 

من الدروس املستفادة من تقييم <ارين بناء القدرات الثالثة وتطبيق 

هذه الدروس. وعىل صعيد التنفيذ العميل، تتعلق معظم هذه الدروس 

برضورة تعريف األهداف املقصودة من التقييم عىل نحو أفضل، وثانيًا، 

كيفية جمع معلومات عن هذه األهداف واستخدامها يف التقييم. 

واستمرَّ العمل عىل تحسÍ نجاعة وفعالية فريق التقييم والعملية 

ككل من خالل وضع تعاريف أفضل لألهداف وتطوير أدوات برامجية 

جديدة لتحلَّ محلَّ مجموعات األدوات الورقية املوجودة حاليÜا، وذلك 

بغية أ<تة جمع املعاينات يف امليدان، والربط بÍ النتائج الرئيسية 

واستخالص االستنتاجات الوجيزة، وفق نهج متَّسق قائم عىل األدلَّة.
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	 حزيران/يونيه ٢٠١٣. 
�ية � � كومباوري، يُلقي كلمًة أمام اللجنة التحض�	 رئيس بوركينا فاسو، بل�	

ية للمنظمة، المؤل�فة من جميع  ر الهيئة العامة للجنة التحض�	 توف�

تة (ا�¼مانة)  عة، التوجيه السياé	 لª¼مانة الفن�ية المؤق� الدول الموق�

اف عليها. ويساعد الهيئة العامة، بصفتها جهاز تقرير  Êê Ïوا�

السياسات، فريقان عامªن.

	 تواجه 
�Õدارة ال Ïانية وا� � � الفريق العامل ألف بشؤون الم�	Õويُع

	 المسائل العلمية والتقنية 
�� ينظر الفريق العامل باء � 	̧ 	 ح

�المنظمة، �

حات  م الفريقان العامªن كªهما مق�� المتصلة بالمعاهدة. ويقد�

وتوصيات إ� اللجنة لì	 تنظر فيها وتعتمدها.

 ، � 	̧ ل اء مؤه� وإضافة إ� ذلك، يقوم فريق استشاري مؤلف من خ�·

 ، � 	̧ بدور داعم، فيسدي المشورة إ� اللجنة، من خªل فريقيها العامل

انية وما يرتبط بهما من شؤون  � بشأن الشؤون المالية وشؤون الم�	

إدارية.

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

مشاركة رئيس بوركينا فاسو في الدورة ا�ربعين للجنة التحضيرية 

إدخال المزيد من التحسينات على أسلوب عمل الفريق العامل باء 

 مواصلة تنفيذ نهج الورقات االفتراضية وإطالق نظام اتصاالت 
الخبراء الجديد 
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االجتماعات المعقودة في عام ٢٠١٣

ُعقدت الدورة األربعون للجنة يف ١٣ حزيران/يونيه، وُعقدت دورة 

 استثنائية يف ١٢ أيلول/سبتمرب. وُعقدت الدورة الحادية واألربعون يف 

٢٨ ترشين األول/أكتوبر. وترأس السف¢ يان بيرتسن، املمثِّل الدائم 

.Íالدورت Íويج، هاتTلل

وُعقدت الدورات الثالثة واألربعون والرابعة واألربعون للفريق العامل 

ألف يف ٢٧ أيار/مايو و٧ ترشين األول/أكتوبر عىل التوايل. وترأست 

 ،Íالسف¢ة جارغالسايخان إنخسايخان (منغوليا) الدورة الثالثة واألربع

 .Íوترأس السف¢ غوناياف باتجارغال (منغوليا) الدورة الرابعة واألربع

وعقد الفريق العامل باء دورته األربعÍ يف الفرتة من ١٨ آذار/مارس 

إىل ٥ نيسان/أبريل، ودورته الحادية واألربعÍ يف الفرتة من ١٢ إىل 

ع للجنة، ترأس  ٣٠ آب/أغسطس. وÓوجب قرارات املكتب املوسَّ

الفريق العامل باء السيد سفاين ميكلتفايت (الTويج) والسيد ديفيد 

ماكورماك (كندا)، صديقا الرئيس، نيابًة عن رئيس الفريق العامل باء، 

 Íعات مشرتكة للفريقºالسيد هاين هاك (هولندا). وُعقدت اجت

العاملÍ ألف وباء يف ٢ نيسان/أبريل و٢٦ آب/أغسطس. وعقد الفريق 

االستشاري، الذي ترأسه السيد مايكل وستون (اململكة املتحدة)، 

الجزأين األول والثاÕ من دورته األربعÍ يف الفرتة من ١٥ إىل ١٧ نيسان/ 

أبريل ومن ٢٩ نيسان/أبريل إىل ٣ أيار/مايو، كº عقد دورته الحادية 

واألربعÍ يف الفرتة من ٢ إىل ٤ أيلول/سبتمرب. 

 توسيع مشاركة الخبراء
من البلدان النامية

واصلت األمانة تنفيذ مرشوع، بدأ يف عام ٢٠٠٧، لتسهيل مشاركة خرباء 

من البلدان النامية يف االجتºعات التقنية الرسمية للجنة. والهدف 

املعلن لهذا املرشوع هو تعزيز الطابع العاملي للجنة وبناء القدرات يف 

دت اللجنة املرشوع  البلدان النامية. ويف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٢ مدَّ

ة ثالث سنوات أخرى (٢٠١٣-٢٠١٥)، رهًنا بتوافر أموال كافية من  ملدَّ

 

	 عام ٢٠١٣. 
�� 	

�Õاجتماع تق 	
�اء من بلدان نامية يشاركون � خ�·

ين ا�¼ول/أكتوبر ٢٠١٣.  ÊËية، ت � للجنة التحض�	 	̧ 	 الدورة الحادية وا�¼ربع
�المشاركون �
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ًال عن حالة تنفيذ املرشوع  التربُّعات. وأصدرت األمانة تقريرًا سنويÜا مفصَّ

يف ترشين األول/أكتوبر. 

واستمرَّ املرشوع يف دعم عرشة خرباء من األردن والجزائر والربازيل 

وباراغواي وبوركينا فاسو والجمهورية الدومينيكية وجنوب أفريقيا 

وفانواتو وكينيا ومدغشقر. وشارك الخرباء يف الدورتÍ األربعÍ والحادية 

واألربعÍ للفريق العامل باء، Óا يف ذلك االجتºعات الرسمية واجتºعات 

أفرقة الخرباء واجتºعات املجموعات الجغرافية التي يتبعونها. وإضافة 

إىل ذلك، استفاد الخرباء من املناقشات التقنية التي جرت مع األمانة 

بشأن القضايا الرئيسية املتصلة بالتحقُّق. وواصل الخرباء من الربازيل 

وكينيا ومدغشقر أداء وظائفهم بوصفهم رؤساء املهام يف الفريق العامل 

باء املعنيÍ باالختبار والتشغيل املؤقَّت، والقضايا املتصلة Óراكز البيانات 

الوطنية، وتجديد التكنولوجيا، عىل التوايل.

يان دعºً منذ عام ٢٠١١  ويف نهاية عام ٢٠١٣ غادر املرشوع خب¢ان يتلقَّ

(من الجزائر وجنوب أفريقيا) واخت¢ خب¢ان جديدان (من ق¢غيزستان 

والنيجر) لتلقِّي الدعم يف عام ٢٠١٤. ونتيجة لهذا التناوب، زاد العدد 

اإلجºيل للخرباء املدعومÍ منذ عام ٢٠٠٧ من ٢٢ إىل ٢٤، وزاد عدد 

ا والبلدان  Üوç ا من البلدان األقلÜحالي ºًالخرباء الذين يتلقَّون دع

املنخفضة الدخل من ٤ إىل ٦ (ليزيد العدد اإلجºيل منذ عام ٢٠٠٧ من 

٦ إىل ٨) وزاد عدد الخب¢ات من ١ إىل ٣ (ليزيد العدد اإلجºيل منذ عام 

٢٠٠٧ من ٤ إىل ٦). 

ويف عام ٢٠١٣، ُموِّل املرشوع من التربُّعات التي وردت يف عام ٢٠١٢ من 

فنلندا وصندوق األوبك للتنمية الدولية والTويج والصÍ، عالوة عىل 

التربعات الجديدة التي وردت يف عام ٢٠١٣ من رسي النكا وهولندا 

وتركيا والTويج (رُتِّب املانحون وفًقا للرتتيب الزمني لورود التربُّعات). 

وتواصل األمانة سعيها للحصول عىل تربُّعات إضافية، حيث إنَّ األموال 

املتاحة حاليÜا ال تكفي لضºن استدامة املرشوع يف عام ٢٠١٤. 

 دعم اللجنة التحضيرية 
الفرعية وهيئاتها 

ذ القرارات التي تعتمدها اللجنة. وهي  األمانة هي الهيئة التي تنفِّ

دة الجنسيات يف تكوينها؛ إذ يتمُّ تعيÍ املوظفÍ من الدول  متعدِّ

املوقِّعة عىل أوسع أساس جغرايف ممكن. وفيº يتعلق باجتºعات 

اللجنة وهيئاتها الفرعية يتمثَّل الدور املنوط باألمانة يف توف¢ الدعم 

الفنِّي والتنظيمي، Óا يف ذلك يف الفرتات بÍ الدورات، وبذلك تيرسِّ 

عملية اتخاذ القرارات. واألمانة عنرص حيوي يف عمل اللجنة وهيئاتها 

الفرعية، حيث ترتاوح مهامها من تنظيم مرافق املؤ<رات وترتيب 

الرتجمة الشفوية لالجتºعات وترجمة الورقات إىل صياغة الوثائق 

الرسمية ملختلف الدورات وتخطيط الجدول الزمني السنوي للدورات 

وتقديم املشورة الفنِّية واإلجرائية إىل رؤساء الدورات واالجتºعات.

قي عملية املادة الرابعة  مت األمانة دعºً فنيÜا وتنظيميÜا ملنسِّ وقدَّ

قة عىل  عرشة فيº يتعلق بعقد مشاورات غ¢ رسمية بÍ الدول املصدِّ

املعاهدة، وكذلك فيº يتعلق باملؤ<ر الثامن املعني بتسهيل بدء نفاذ 

املعاهدة (’مؤ<ر املادة الرابعة عرشة‘)، الذي ُعقد يف نيويورك يف 

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣. 

 نظام المعلومات عن التق̧دم المحرز في الوفاء 
بالوالية التي تن̧ص عليها المعاهدة

د بوصالت  استمرَّت إتاحة الروابط البينية لنظام املعلومات املزوَّ

تشّعبية بشأن املهام املسندة Óوجب القرار املنشئ للجنة التحض¢ية 

(نظام إشتار) لجميع مستخدمي نظام اتصاالت الخرباء عقب إطالقه 

للدول املوقِّعة يف عام ٢٠١٢، Óا يف ذلك عقب بدء العمل بنظام 

؛ أوليغ  روجكوف، مدير شعبة التفتيش الموقعي؛  ، مدير شعبة العªقات القانونية والخارجية؛ فوريان ماريسايل، مديرة شعبة نظام الرصد الدو�	 	� � 	̧ من اليسار: جنش
ويج)، رئيس اللجنة  �سن (ال� � التنفيذي؛ السف�	 يان بي�� 	̧ م

ينا زيربو، ا�¼ دارية؛ �س� Ï؛ فرانسيس بويل، مديرة شعبة الشؤون ا� راندي بل، مدير شعبة مركز البيانات الدو�	
� للجنة.  	̧ ية أثناء الدورة الحادية وا�¼ربع � اللجنة التحض�	 	̧ ية؛ بوذرجمهر زياران، أم التحض�	
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اء الجديد.  لقطة شاشة لنظام اتصا�ت الخ�·

اتصاالت الخرباء الجديد يف نهاية العام. وال يزال الهدف من مرشوع 

بية إلكرتونية إىل الوثائق  إشتار، القائم عىل استخدام وصالت تشعُّ

م املحرز وفًقا للوالية املنصوص  الرسمية للجنة، يتمثَّل يف رصد التقدُّ

عليها يف املعاهدة وللقرار املنشئ للجنة وللتوجيهات الصادرة عن 

اللجنة وهيئاتها الفرعية. ويتمثَّل غرضه العام يف توف¢ املعلومات 

ثة للجنة بشأن املهام التي ال يزال يتعÍَّ أداؤها من حيث األعºل  املحدَّ

التحض¢ية إلنشاء املنظمة عند دخول املعاهدة حيِّز النفاذ وانعقاد 

الدورة األوىل ملؤ<ر الدول األطراف.

بيئة العمل االفتراضية

توفّر األمانة بيئة عمل افرتاضية ملن ال يستطيع حضور االجتºعات 

العادية للجنة وهيئاتها الفرعية. وتُستخدم أحدث التكنولوجيات يف 

ل  البثِّ الحيِّ ملداوالت كلِّ جلسة عامة رسمية عىل نطاق العاb. وتُسجَّ

االجتºعات وتُبثُّ بثÜا حيÜا عرب نظام اتصاالت الخرباء قبل حفظها 

للرجوع إليها فيº بعد. وإضافة إىل ذلك، تُوزَّع عىل الدول املوقِّعة 

الوثائق الداعمة ذات الصلة بكلِّ دورة معيَّنة من خالل نظام اتصاالت 

الخرباء، ويُخطَر املشاركون بالوثائق الجديدة بواسطة رسائل تنبيه 

.Õبالربيد اإللكرتو

ويف كانون األول/ديسمرب، أُطلقت نسخة جديدة من نظام اتصاالت 

ًة إلكرتونيًة أكÐ فعاليًة وأيرس استخداًما للوصول  الخرباء مºَّ أتاح منصَّ

إىل الوثائق الرسمية وامللفات الفيديوية وغ¢ها من املواد املتعلقة 

باجتºعات اللجنة وهيئاتها الفرعية، واسرتجاعها. ويف ضوء طريقة 

العمل الجديدة للفريق العامل باء، زادت أهمية نظام اتصاالت الخرباء 

باعتباره أداة للمناقشة املتواصلة والجامعة بÍ الدول املوقِّعة والخرباء 

دة املتعلقة بنظام التحقُّق. ويف  بشأن املسائل العلمية والتقنية املعقَّ

عام ٢٠١٣، دعت الدول املوقِّعة إىل التكثيف من استخدام هذا النظام 

يف العمل املضطلع به فيº بÍ الدورات بغية مواصلة تعزيز كفاءة 

العمل وفعاليته خالل الدورات.

وواصلت األمانة توزيع جميع وثائق اللجنة وهيئاتها الفرعية والعروض 

لة عىل أقراص فيديو رقمية. ويف  مة إليها يف دوراتها مسجَّ اإليضاحية املقدَّ

إطار نهج الورقات االفرتاضية، الذي تسعى األمانة من خالله إىل الحدِّ من 

الوثائق املطبوعة التي تصدرها، توقَّف اعتباًرا من ١ كانون الثاÕ/يناير 

٢٠١٣ توزيع نسخ مطبوعة من الوثائق الرسمية للجنة وهيئاتها الفرعية 

نت األمانة عىل  واألمانة عىل كلِّ الدول املوقِّعة. وعالوة عىل ذلك، دشَّ

أساس تجريبي، يف الدورة الحادية واألربعÍ للفريق العامل باء، خدمة 

"الطباعة حسب الطلب" الجديدة التي تسمح للمندوبÍ بطباعة الوثائق 

من حواسيبهم وأجهزتهم املحمولة أثناء االجتºعات. 

 . 	 مركز فيينا الدو�	
�بثñ مباÊê لوقائع جلسة �
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/نوفم�· ٢٠١٣.  	
�Ãين الثا ÊËت 	

�وشيما، اليابان، � 	 لقاء مع منظمة "شباب الدعوة إ� عالم خاٍل من ا�¼سلحة النووية" خªل زيارته له�	
�ينا زيربو � � التنفيذي �س� 	̧ م

ا�¼

ية للمنظمة (ا�¼مانة)  تة للجنة التحض�	 تُواصل ا�¼مانة الفن�ية المؤق�

� النفاذ  � ويج لدخول المعاهدة ح�	 القيام بأنشطة التوعية لل��

وتحقيق عالميتها. وهي تهدف إ� تعزيز فهم المعاهدة ونظام 

	 ذلك التطبيقات المدنية والعلمية 
�ق من ا�متثال لها، بما � التحق£

	 تنطوي عليها المعاهدة، وو�ية اللجنة 
�Õق ال لتكنولوجيات التحق£

 ، ومهامها. وتشمل جهود التوعية التفاعل مع المجتمع الدو�	

	 من قبيل 
�Ãذلك الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المد 	

�بما �

عªم. ومن الناحية العملية،  Ïكاديمية ووسائل ا� المؤسسات ا�¼

ن هذه التفاعªت تشجيع الدول ع¦ التوقيع ع¦ المعاهدة  تتضم�

والتصديق عليها، وتعزيز فهم ممث�¦	 الحكومات وعامة الجمهور 

لغاياتها ومبادئها وفوائدها، وتعزيز التعاون الدو�	 بشأن 

ق. التكنولوجيات ذات الصلة بالتحق£

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

تصديق بروني دار السالم وتشاد والعراق وغينيا-بيساو على المعاهدة 

التو̧سع الكبير في ا�نشطة في مجالي التوعية والتعليم 

طفرة كبيرة في تغطية وسائل ا�عالم للمعاهدة و�عمال اللجنة

أنشطة التوعية
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صوب بدء نفاذ المعاهدة وعالميتها

استمرَّت املعاهدة يف اكتساب الزخم صوب بدء نفاذها وعامليتها 

ة تطوُّرات. وتجدر اإلشارة إىل أنَّ هذه التطوُّرات حدثت  نتيجة لعدَّ

ا تتمثَّل يف تصديق إندونيسيا يف عام ٢٠١٢.  Üعىل خلفية إيجابية جد

واقرتبت املعاهدة من العاملية يف عام ٢٠١٣ بتصديق بروÕ دار السالم 

وتشاد والعراق وغينيا–بيساو. وحتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، 

قة  بلغ عدد الدول املوقِّعة عىل املعاهدة ١٨٣ دولًة وعدد الدول املصدِّ

عليها ١٦١ دولًة، من بينها ٣٦ دولًة من الدول الـ ٤٤ املدرجة يف 

املرفق ٢ من املعاهدة.

 b وأُجريت مشاورات يف عام ٢٠١٣ مع جميع الدول تقريبًا التي

ق أو توقِّع عىل املعاهدة بعد، Óا يف ذلك جميع الدول املدرجة  تصدِّ

يف املرفق ٢ باستثناء دولة واحدة. وعالوة عىل ذلك، وبغية التشجيع 

عىل املزيد من التوقيعات والتصديقات، تواصلت اللجنة مع عدد 

كب¢ من الدول املصدقة ومؤسسات األمم املتحدة وسائر املنظºت 

 Õالعاملية واإلقليمية، فضًال عن مؤسسات من قبيل االتحاد الربملا

الدويل، التي تعمل عن كثب مع اللجنة لدعم جهودها صوب بدء 

نفاذ املعاهدة وعامليتها. 

واستمرَّ الدعم السيايس القوي بشكل عام للمعاهدة وأعºل اللجنة. 

وعىل نحو ما بيَّنه دعم ١٨١ دولًة للقرار املتعلق Óعاهدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية (A/RES/68/68) يف الجمعية العامة لألمم 

الًة  املتحدة، تواصل اعرتاف املجتمع الدويل باملعاهدة بوصفها أداًة فعَّ

من أدوات األمن الجºعي ودعامة هامة من دعائم نظام عدم انتشار 

األسلحة النووية ونزع السالح النووي. وكان عدد متزايد من الحكومات 

وصانعي القرارات وممثِّيل املجتمع املدÕ يف طليعة الحملة الرامية إىل 

ق عليها بعد، Óا  التصديق عىل املعاهدة من جانب الدول التي b تصدِّ

ية. وواصلت الدول واملنظºت  فيها الدول املدرجة يف املرفق ٢ املتبقِّ

الدولية أيًضا دعم أعºل اللجنة بتقديم التربعات سواء املالية والعينية 

عىل السواء. وعزَّز املجتمع الدويل، من خالل هذه الجهود، فهم 

املعاهدة باعتبارها تؤدِّي دوًرا حاسºً يف البيئة األمنية اليوم.

التفاعل مع المجتمع الدولي

يف عام ٢٠١٣، واصلت األمانة جهودها لتيس¢ تنفيذ قرارات اللجنة 

بشأن إنشاء نظام التحقُّق والرتويج للمشاركة يف أعºله. وواظبت 

األمانة أيضا عىل الحوار مع الدول من خالل الزيارات الثنائية إىل 

العواصم ومن خالل التفاعل مع البعثات الدا4ة يف برلÍ وجنيف 

وفيينا ونيويورك. وانصبَّ الرتكيز الرئييس لهذه التفاعالت عىل الدول 

التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل والدول التي b توقِّع أو 

ق بعد عىل املعاهدة، وخصوًصا الدول املدرجة يف املرفق ٢.  تصدِّ

واستفادت األمانة من مختلف املؤ<رات العاملية واإلقليمية ودون 

عات يف تعزيز فهم املعاهدة والتعجيل بدخولها  اإلقليمية وسائر التجمُّ

حيِّز النفاذ وبناء نظام الرصد الدويل. وحرضت األمانة اجتºعات 

 Õية واالتحاد الربملا االتحاد األفريقي والوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

الدويل والجمعية العامة لألمم املتحدة. 

وخالل الفرتة من كانون الثاÕ/يناير إىل <وز/يوليه، زار األمÍ التنفيذي 

السابق بلجيكا وسويرسا وفرنسا وكرواتيا واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية. وزار األمÍ التنفيذي الحايل، منذ تولِّيه مهام منصبه 

 Íيف آب/أغسطس، االتحاد الرويس واألردن وأنغوال وأوكرانيا والص

وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واليابان. وشارك 

يف أحداث رفيعة املستوى، بغية تعزيز مشاركة هذه الدول مع اللجنة 

والتأكيد عىل أهمية دخول املعاهدة حيِّز النفاذ.

ويف ١٣ حزيران/يونيه، ألقى فخامُة رئيس بوركينا فاسو، السيد 

بليز كومباوري، كلمًة أمام الدورة األربعÍ للجنة التحض¢ية. وهو 

 Íأول رئيس دولة يحرض إحدى دورات اللجنة. وعقد كلٌّ من األم

التنفيذي السابق، والسيد زيربو، بوصفه األمÍ التنفيذي املنتَخب، 

لقاءات ثنائية مع الرئيس. 

ا�مم المتحدة

ة األمÍ التنفيذي يف نيويورك يف الفرتة من ٢٢ إىل ٢٧ أيلول/  خالل مهمَّ

سبتمرب، شارك يف افتتاح املناقشة العامة للدورة العادية الثامنة 

والستÍ للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، كº شارك يف 

مؤ<ر املادة الرابعة عرشة. والتقى عىل هامش ذلك مع وزراء خارجية 

أنغوال وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا وكازاخستان وليتوانيا ومرص 

واليابان، ونائب وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية، 

ونائب رئيس الوزراء ووزير املرافق العامة يف توفالو، ومدير عام إدارة 

مراقبة األسلحة الصينية، ومسؤولÍ آخرين رفيعي املستوى. ويف عام 

٢٠١٣، عقد كلٌّ من األمÍ التنفيذي السابق والحايل اجتºعات مع 

األمÍ العام لألمم املتحدة وكبار املسؤولÍ يف األمم املتحدة. 

وخالل العام، شارك ممثِّلون عن األمانة أيًضا يف عدد من املؤ<رات 

التي رعتها األمم املتحدة، منها االجتºع الرفيع املستوى للجمعية 

العامة بشأن نزع السالح النووي يف ٢٦ أيلول/سبتمرب، واللجنة األوىل 

للجمعية العامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون مع األمم املتحدة 

واملنظºت الدولية األخرى، وكذلك مع األكاد\يÍ واملºرسÍ يف ميدان 

نزع السالح وعدم االنتشار.

ويف ٢٦ أيلول/سبتمرب، شارك األمÍ التنفيذي يف االجتºع االفتتاحي 

لفريق الشخصيات البارزة. وحرض أيًضا مأدبة غداء للفريق استضافها 

السف¢ الهنغاري يف نيويورك يف ٢٧ أيلول/سبتمرب. 
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ا�قليمية المنظمات 

يف ١٨ أيلول/سبتمرب، ألقى مديُر شعبة الشؤون القانونية والعالقات 

الخارجية، نيابًة عن األمÍ التنفيذي، كلمًة أمام املؤ<ر العام للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، بÍَّ خاللها أوجه التعاون بÍ الوكالة واملنظمة. 

ويف ٢٧ أيلول/سبتمرب، التقى األمÍ التنفيذي مع األمÍ العام لالتحاد 

الربملاÕ الدويل، عىل هامش مؤ<ر املادة الرابعة عرشة، ملناقشة دور 

االتحاد يف دفع املعاهدة عىل مسار العاملية وبدء النفاذ. 

ويف ٨ ترشين األول/أكتوبر، ألقى مديُر شعبة الشؤون القانونية 

والعالقات الخارجية، نيابًة عن األمÍ التنفيذي، كلمًة أمام حلقة 

النقاش املعنونة "نحو عاbٍ خاٍل من األسلحة النووية: مساهمة 

الربملانات" (اللجنة الدا4ة املعنية بالسلم واألمن الدويل) يف إطار 

الجمعية العامة الـ ١٢٩ لالتحاد الربملاÕ الدويل، املنعقدة يف جنيف. 

وقد التقى أيًضا باألمÍ العام لالتحاد. 

المؤتمرات والحلقات الدراسية ا�خرى

شارك األمÍ التنفيذي السابق يف اللجنة التحض¢ية للمؤ<ر 

االستعرايض لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 

٢٠١٥ يف جنيف يومي ٢٢ و٢٣ أيار/مايو، حيث أدىل أيًضا ببيان. وقد 

حرض عالوة عىل ذلك املؤ<رات واالجتºعات التالية: مؤ<ر "إجراءات 

تعزيز األمن العاملي" يف زغرب يومي ٣ و٤ أيار/مايو؛ ومنتدى القمة 

العاملية ملجتمع املعلومات يف جنيف يف الفرتة من ١٣ إىل ١٧ أيار/

مايو؛ واملحفل العاملي للحدِّ من مخاطر الكوارث يف جنيف يف الفرتة 

من ٢١ إىل ٢٣ أيار/مايو؛ ومؤسسة تشاتام هاوس يف لندن يومي ٢٣ 

و٢٤ أيار/مايو؛ واجتºع استشاري للمنتدى االقتصادي العاملي بشأن 

املخاطر العاملية يف جنيف يف ١٢ حزيران/يونيه. 

وُدعي األمÍ التنفيذي إىل إلقاء كلمة أمام اجتºع مجلس شبكة 

القيادة األوروبية يوم ١٦ أيلول/سبتمرب يف لندن وإىل مناقشة ُسبل 

امليض قُدًما فيº يتعلق بالرتويج للمعاهدة وبدء نفاذها. 

ويف إطار جهود التوعية يف االتحاد األورو¶، ألقى األمÍُ التنفيذيُّ 

كلمًة االفتتاح الرئيسية يف مؤ<ر االتحاد األورو¶ الثاÕ بشأن عدم 

االنتشار ونزع السالح يف بروكسل يف ٣٠ أيلول/سبتمرب. وحرض املؤ<ر، 

الذي نظَّمه الكونسورتيوم املعني بعدم االنتشار التابع لالتحاد 

األورو¶، نحو ٣٠٠ مشارك حكومي وغ¢ حكومي من الدول األعضاء 

يف االتحاد األورو¶ وغ¢ها من البلدان املشاركة يف مكافحة انتشار 

أسلحة الدمار الشامل. 

ويف ٩ كانون األول/ديسمرب، شارك األمÍ التنفيذي يف اجتºع 

الجيوفيزياh األمريg يف سان فرانسيسكو كمشارك  الخريف لالتحاد 

رئييس يف حلقة نقاش بشأن "األمن النووي العاملي: تحالف السياسة 

الدولية والعلم". والتقى أثناء تواجده يف سان فرانسيسكو مع وزيرة 

السابقة للواليات املتحدة، كوندوليزا رايس، يف معهد  الخارجية 

هوفر يف جامعة ستانفورد. وكان أيًضا ضيف الرشف يف مأدبة عشاء 

 Íيف مركز األمن والتعاون الدولي hاستضافها مرشوع الدفاع الوقا

	 فيينا، 
�	 تموز/يوليه ٢٠١٣. من اليسار: السف�	 جوزيف إ. ماكمانوس، الممث�ل الدائم لدى ا�¼مم المتحدة �

�تة �   زيارة وفد الو�يات المتحدة إ� ا�¼مانة الفن�ية المؤق�
� التنفيذي المنتخب آنذاك؛ وآن هارينغتون، نائبة مدير مكتب شؤون عدم  	̧ م

ينا زيربو، ا�¼ ، وزير الطاقة؛ و�س� � � التنفيذي آنذاك، وإرنست مون�	 	̧ م
وتيبور توت، ا�¼

� المساعد لمكتب ا�¼من الدو�	 وعدم ا�نتشار.  	̧ م
يمان، ا�¼ ا�نتشار النووي الدفاعية؛ وتوماس كان��
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 ، � 	̧ 	 بيج
�� 	 	Ã وانغ 	

�Õينا زيربو ووزير الخارجية الصي � التنفيذي �س� 	̧ م
� ا�¼ 	̧ لقاء ب

آب/أغسطس ٢٠١٣. 

يف جامعة ستانفورد، حيث التقى بقادة مجال التكنولوجيا من وادي 

الخاص بها  التحقُّق  السليكون إلحاطتهم علºً بشأن املعاهدة ونظام 

التعاون يف املستقبل.  ومناقشة فرص 

الثنائية الزيارات 

التقى األمÍ التنفيذي، أثناء بعثته إىل الصÍ يف الفرتة من ٤ إىل ١٠ آب/

 ،Íأغسطس، وزير الخارجية، السيد وانغ يي، وكذلك السيد زانغ يول

نائب الوزير ورئيس اإلدارة العامة للتسليح بوزارة الدفاع، والسيد بانغ 

سن، املدير العام إلدارة مراقبة األسلحة ونزع السالح التابعة لوزارة 

الخارجية. وشارك أيًضا يف حلقة عمل بشأن مراقبة األسلحة واالستقرار 

االسرتاتيجي ُعقدت يف بيجÍ يومي ٨ و٩ آب/أغسطس، وشارك يف 

استضافتها رابطة الصÍ ملراقبة األسلحة ونزع السالح والرابطة الشعبية 

الصينية للسالم ونزع السالح. ويف ٨ آب/أغسطس، حرض األمÍ التنفيذي 

احتفاًال Óناسبة تركيب محطة الرصد دون السمعي (IS16) التابعة 

 .Íينغ يف جنوب غرب الصçلنظام الرصد الدويل يف كو

وزار األمÍ التنفيذي، يف الفرتة من ٨ إىل ١٠ أيلول/سبتمرب، كييف، 

أوكرانيا، بدعوة رسمية من وزير خارجيتها. والتقى خالل الزيارة بنائب 

رئيس الوزراء، السيد كونستانتÍ غريشينكو، ونائب وزير الخارجية، 

ونائب رئيس وكالة الفضاء الحكومية يف أوكرانيا، ورئيس األكاد\ية 

الدبلوماسية يف أوكرانيا. وألقى السيد زيربو أيًضا محارضة يف األكاد\ية 

الدبلوماسية وشارك يف مؤ<ر صحفي من أجل اإلعالم األوكراÕ وزار 

مركز البيانات الوطني يف ماكاروف. 

ويف ١٩ أيلول/سبتمرب، أحاط األمÍ التنفيذي املجلس االستشاري لألمن 

الدويل التابع لوزير الخارجية األمريكية علºً، يف واشنطن العاصمة، 

م املُحرز بشأن إنشاء نظام  بالتطوُّرات األخ¢ة املتعلقة باملعاهدة والتقدُّ

ق الخاص بها. ويقدم املجلس الرأي واملشورة املستقلÍ إىل وزارة  التحقُّ

خارجية الواليات املتحدة بشأن جميع جوانب مراقبة األسلحة ونزع 

السالح واألمن الدويل والجوانب ذات الصلة من الدبلوماسية العامة. 

ويف الفرتة من ١ إىل ٤ ترشين األول/أكتوبر، اضطلع األمÍ التنفيذي 

ببعثة إىل موسكو، االتحاد الرويس، التقى خاللها بوزير الخارجية السيد 

س¢جي الفروف ونائب وزير الخارجية ونائب وزير الدفاع ونائب رئيس 

املؤسسة الحكومية للطاقة الذرية (روساتوم) وممثِّلÍ عن قسم املسح 

الجيوفيزياh التابع ألكاد\ية العلوم الروسية. وشارك أيًضا يف حلقة 

م عرًضا إيضاحيÜا يف  دراسية نظَّمها مركز دراسات الطاقة واألمن وقدَّ

معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية. 

ويف الفرتة من ١٧ إىل ٢٣ ترشين الثاÕ/نوفمرب، زار األمÍ التنفيذي 

طوكيو وه¢وشيº وناغازاk بدعوة من حكومة اليابان. وعقد عدًدا من 

اللقاءات الثنائية مع مسؤولÍ رفيعي املستوى، منهم وزير الخارجية، 

السيد فوميو كيشيدا، والنائب األول لوزير خارجية اليابان باإلضافة إىل 

ُعمدتَـْي ه¢وشيº وناغازاk وحاكميهº. وتفاعل أيًضا مع شباب دعاة 

 Íمن القنبلت Íعة "الهيباكوشا" (الناجºمكافحة األسلحة النووية وج

النوويتÍ) يف املدينتÍ. وألقى األمÍ التنفيذي محارضات يف جامعة 

هيتوتسوبايش يف طوكيو، وجامعة ناغازاk، وشارك يف حلقة دراسية 

نظمها مركز الرتويج لنـزع السالح وعدم انتشار األسلحة النووية. 

 وقام األمÍ التنفيذي بزيارة رسمية إىل األردن يف الفرتة من ١ إىل 

٣ كانون األول/ديسمرب بغرض تدشÍ التمرين امليداÕ املتكامل لعام 

/Õذ يف ترشين الثا ٢٠١٤. وسوف يستضيف األردن التمرين، الذي سيُنفَّ

نوفمرب وكانون األول/ديسمرب ٢٠١٤. والتقى خالل زيارته رئيس الوزراء، 

السيد عبد الله النسور، ووزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصاالت 

ووزير الطاقة والÐوة املعدنية. وأعرب األمÍ التنفيذي عن تقديره ملا 

مه األردن من تعاون بغية ضºن نجاح التمرين امليداÕ املتكامل.  قدَّ

كº أجرى مناقشات مع األم¢ة سمية بنت الحسن ومسؤولÍ يف لجنة 

	 ا�¼ردن، 
�� ، 	

�Ãالنسور، رئيس الوزراء ا�¼رد ø التنفيذي  وعبد � 	̧ م
� ا�¼ 	̧  لقاء ب

كانون ا�¼ول/ديسم�· ٢٠١٣. 
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ية األردنية وسلطة املصادر الطبيعية، وكذلك مع ممثِّلÍ عن  الطاقة الذرِّ

األوساط العلمية. 

وقام األمÍ التنفيذي بزيارة ثنائية إىل فرنسا يف ١٩ كانون األول/

ديسمرب. والتقى يف باريس بوزير الخارجية، السيد لوران فابيوس. 

وحرض أيًضا اجتºًعا ترأسه مدير الشؤون االسرتاتيجية واألمن ونزع 

السالح التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، وشارك فيه ممثِّلون من وزارة 

الخارجية ووزارة الدفاع واألمانة العامة للدفاع واألمن الوطني ومفوضية 

الطاقة الذرية والطاقات البديلة. والتقى Óدير الشؤون االسرتاتيجية 

يف وزارة الدفاع ونائب رئيس املفوضية لشؤون التطبيقات العسكرية. 

وأُتيحت له الفرصة، بعد إلقاء كلمته أمام مؤسسة البحث االسرتاتيجي، 

للقاء خرباء يف مجال منع االنتشار ونزع السالح.

الزيارات ا�عالمية

نظَّمت األمانة ثالث زيارات إعالمية إىل مكاتبها يف فيينا ملمثِّلÍ من 

دول موقِّعة مختارة. و<ثَّلت األهداف الرئيسية من هذه الزيارات يف 

 ºًتعزيز فهم املعاهدة والتوعية بأنشطة األمانة. وأحيطت الوفود عل

بالجوانب السياسية للمعاهدة، Óا يف ذلك تاريخ بدء نفاذها والسعي 

إىل تحقيق عامليتها، وأعºل اللجنة، ونظام التحقُّق، Óا يف ذلك آلية 

م  عمل نظام الرصد الدويل ومركز البيانات الدويل؛ والدعم التقني املقدَّ

إىل الدول املوقِّعة، واألعºل التحض¢ية لعمليات التفتيش املوقعي. 

نتها العروض اإليضاحية مزايا  وشملت املواضيع األخرى التي تضمَّ

العضوية، وبناء القدرات وفرص تنمية القدرات، وبرامج الدعم التقني 

مها األمانة. والقانوÕ التي تقدِّ

 Íوحرض ممثِّلون من أنغوال وزمبابوي ورسي النكا وسوازيلند والص

والعراق والكونغو ونيبال زيارة إعالمية يف الفرتة من ١٥ إىل ١٩ <وز/

يوليه. وسنحت للمشاركÍ أيًضا الفرصة لحضور دورة الدبلوماسية 

والسياسة العامة ملنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وعقد لقاءات 

مع األمÍ التنفيذي وموظفي األمانة.

واستضافت األمانة، يف الفرتة من ٢٦ إىل ٢٨ ترشين الثاÕ/نوفمرب، وفًدا 

\نيÜا رفيع املستوى. وتألَّف الوفد، الذي ترأسه أمÍ عام لجنة الطاقة 

ية الوطنية باإلنابة، من ممثِّلÍ من وزارات الخارجية والدفاع  الذرِّ

والداخلية والشؤون القانونية واألمن القومي، الذين يشكِّلون مًعا جزًءا 

من لجنة وطنية أُنشئت لدراسة إجراءات التصديق عىل املعاهدة، 

له من التزامات.  وكذلك ما يعود عىل اليمن من مزايا وما تتحمَّ

وكانت الزيارة فرصة مناسبة لتبادل اآلراء وتعزيز فهم املعاهدة 

ق، باإلضافة إىل التنفيذ وبناء القدرات عىل  وعمل اللجنة ونظام التحقُّ

 Íالصعيد الوطني. وكانت أيًضا فرصة لتشجيع مشاركة الخرباء اليمني

يف الدورات التدريبية وحلقات العمل بغية الوصول إىل فهم أفضل 

الستخدام البيانات ومنتجات البيانات. 

الحلقات الدراسية ا�قليمية والوطنية

درجت األمانة عىل عقد حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية يتمثَّل 

هدفها العام يف التشجيع عىل التعاون السيايس والتقني يف املجاالت 

املتصلة باملعاهدة، واستعراض اإلنجازات املتعلقة باملعاهدة يف مجال 

دعم نظام عدم االنتشار النووي والرتويج لبدء نفاذ املعاهدة وعامليتها. 

وُعقدت حلقة عمل للعلºء تحت رعاية حكومة الTويج يف جامعة 

إلينوي يف أوربانا-شامبÍ، يف الفرتة من ١٥ إىل ١٧ نيسان/أبريل. وكان 

الهدف من حلقة العمل إرشاك العلºء الهنود والباكستانيÍ، وكذلك 

ن يعملون يف املجاالت العلمية أو  العلºء من بلدان رئيسية أخرى، ممَّ

التقنية ذات الصلة بتكنولوجيات التحقُّق املستخَدمة يف رصد التجارب 

	 ا�¼ردن، كانون ا�¼ول/ديسم�· ٢٠١٣. 
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النووية. وحرض حلقة العمل ما يزيد عىل ٢٥ من كبار العلºء من 

إرسائيل وباكستان والTويج والهند والواليات املتحدة األمريكية، إضافة 

 gع أيًضا فرصة لºوقد أتاح االجت .Íإىل كبار موظفي األمانة الفنِّي

يعقد األمÍ التنفيذي السابق لقاءات ثنائية مع كبار املوظفÍ وأعضاء 

هيئة التدريس يف جامعة إلينوي بشأن مجاالت التعاون املمكنة.

وحرض األمÍ التنفيذي ووفد تابع لألمانة، يومي ٣٠ و٣١ ترشين 

األول/أكتوبر، حلقة دراسية وطنية عن املعاهدة يف لواندا، أنغوال، 

نظمتها حكومة أنغوال Óشاركة االتحاد األورو¶. وألقى األمÍ التنفيذي 

الكلمة الرئيسية عقب افتتاح وزير خارجية أنغوال وكبار ممثِّيل 

االتحاد األورو¶ الحلقة الدراسية. والتقى األمÍ التنفيذي أيًضا بوزير 

الخارجية، ورئيس الجمعية الوطنية يف أنغوال، ورئيس لجنة الشؤون 

الخارجية يف الجمعية الوطنية، ورئيس الفرقة العاملة املعنية بعدم 

مة  االنتشار التابعة لالتحاد األورو¶. وحرض الحلقة الدراسية، املصمَّ

 Íلزيادة الوعي بشأن املعاهدة ونظام التحقُّق الخاص بها، كبار املُرشِّع

ومجموعة واسعة من كبار املسؤولÍ الحكوميÍ املشاركÍ يف عملية 

التصديق عىل املعاهدة يف أنغوال. واعتمدت الجمعية الوطنية مرشوع 

القرار الذي يقيض باملوافقة عىل تصديق أنغوال عىل املعاهدة يف ٢٨ 

الثاÕ/نوفمرب.  ترشين 

وعقدت اللجنة مناقشات مع حكومة إندونيسيا بغرض تنظيم مؤ<ر 

إقليمي رفيع املستوى بشأن املعاهدة لدول منطقة جنوب رشق آسيا 

واملحيط الهادئ والرشق األقىص يف عام ٢٠١٤. وسوف يستغلُّ املؤ<ر 

زخم تصديق إندونيسيا عىل املعاهدة، وذلك بهدف مناقشة القدرات 

الوطنية لتيس¢ التوقيع عىل املعاهدة و/أو التصديق عليها وتشجيع 

ية عىل التصديق عىل املعاهدة.  دول املنطقة املتبقِّ

التثقيفية التوعية 

ع يف مجال أنشطة التعليم والتوعية يف عام ٢٠١٣  واصلت اللجنة التوسُّ

بهدف توسيع املعرفة باملعاهدة وتطوير القدرات يف الدول املوقِّعة عىل 

يات السياسية والقانونية والتقنية والعلمية التي  ي بفعالية للتحدِّ التصدِّ

تواجه املعاهدة ونظام التحقُّق الخاص بها. 

ويف سياق متابعة الحلقة الدراسية لعام ٢٠١٢ عن التعليم بشأن 

املعاهدة يف القرن الحادي والعرشين، ُعقد املنتدى األكاد\ي للمعاهدة 

يف الفرتة من ١٨ إىل ٢٠ آذار/مارس. وَ<ثَّل الهدف الرئييس من املنتدى 

يف مواصلة استكشاف أساليب مبتكرة لتدريس املسائل ذات الصلة 

باملعاهدة. وألقى املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 

السيد أحمد أُزومجو، كلمة أثناء الجلسة االفتتاحية الرفيعة املستوى، 

نت الجلسة أيًضا كلºت من املمثِّلÍ الداÍ4 إليرلندا والTويج.  وتضمَّ

وحرض املنتدى ما يزيد عىل أربعÍ أكاد\يÜا من ثالثÍ مؤسسة يف 

عرشين بلًدا. وتناول املنتدى مجموعة واسعة من املواضيع، Óا يف ذلك 

نقل املعارف، واملنظºت الدولية، والتعليم عىل الصعيد العاملي، فضًال 

عن دور التعلُّم اإللكرتوÕ، والدورات التدريبية الكث¢ة املفتوحة املتاحة 

عىل اإلنرتنت، وفرص البحث العلمي التعاوÕ، واملوارد والخدمات 

التعليمية للّجنة. وتناولت املناقشات أيًضا تطوير املناهج وأهمية 

استخدام أساليب املحاكاة. 

الشامل  الحظر  ملنظمة  العامة  والسياسة  الدبلوماسية  دورة  وُعقدت 

تحدٍّ سيايس:  الجدوى،  أكيدة  "معاهدة  املعنونة  النووية  للتجارب 

املصلحة  أصحاب  وأمن  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 

دين" يف فيينا يف الفرتة من ١٥ إىل ١٩ <وز/يوليه. وقبل بدء  املتعدِّ

. Êêالمبا 	 ·Ãية دورات تدريبية با�تصال الحاسو م اللجنة التحض�	 تقد�
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لتزويدهم  اإلنرتنت  املشاركون çائط عىل شبكة  أكمل  الدورة، 

بها.  الخاص  التحقُّق  ونظام  املعاهدة  بشأن  األساسية  باملعارف 

تابعها أكÐ من خمسºئة   ºبين الدورة حوايل مائة مشارك،  وحرض 

املبارش واملحفوظات  الفيديوي  البثِّ  اإلنرتنت من خالل  مشارك عىل 

الدورة دبلوماسيون ومسؤولون  املشاركÍ يف   Íالفيديوية. وكان من ب

الوطنية  البيانات  مراكز  يف  وموظفون  محطات  لو  ومشغِّ حكوميون 

وأكاد\يون وعلºء، Óا يف ذلك من عدد من الدول املدرجة يف 

رة حديثًا،  إلكرتوÕ مطوَّ الدورة çائط تعلُّم  ٢. وشملت  املرفق 

الشامل وحلقات  الحظر  مها خرباء يف معاهدة  قدَّ إيضاحيًة  وعروًضا 

والقانونية  السياسية  للجوانب  العميل  الفهم  عىل  ركَّزت  نقاش 

للمعاهدة.  والدبلوماسية 

م نحو ٥٠٠ ٢ مشارك للتسجيل  وحتى كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، تقدَّ

 Ðيف الدورات التعليمية ودورات التوعية التابعة للجنة، وصدرت أك

من ٩٠٠ شهادة بإ<ام الدورات بنجاح. وعالوة عىل ذلك، استخدم 

ابة التعليم التابعة للمعاهدة فيº بÍ عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ أكÐ من  بوَّ

٠٠٠ ٢٢ زائر من أكÐ من ١٥٠ بلًدا مختلًفا، Óا يف ذلك جميع الدول 

قة باستثناء دولة واحدة.  املدرجة يف املرفق ٢ غ¢ املصدِّ

وروَّجت اللجنة أيًضا للمواد التعليمية والتدريبية املتعلقة باملعاهدة 

 ،iTunes U املتاحة عىل اإلنرتنت من خالل صفحتها الخاصة عىل موقع

التي تحتوي حاليÜا عىل أربع عرشة مجموعة مختلفة، منها خمس 

دورات دراسية. ومنذ أن تواجدت اللجنة عىل موقع iTunes U يف 

ا،  Üمن ٤١٥ ملف Ðنيسان/أبريل ٢٠١٢، أُجريت عمليُة تشارك حرٍّ ألك

واجتذبت الصفحة أكÐ من ٦٠٠ ١ مشرتك و٠٠٠ ١٣ زائر، و٠٠٠ ١٤ 

تن زيل ملحتوياتها. عملية 

 ويف الفرتة من ١٦ إىل ١٨ أيلول/سبتمرب، استضافت األمانة مجموعة 

 من خمسة وعرشين من الحاصلÍ عىل زماالت األمم املتحدة يف 

ميدان نزع السالح. وكان من بينهم خمسة مشاركÍ من دول غ¢ 

مت  قة. وألقى األمÍ التنفيذي كلمة أمام املجموعة. وقدَّ  مصدِّ

الدورة ملحة عامة عن املعاهدة ونظام التحقُّق الخاص بها وشملت 

ة املوجودة عىل سطح   جوالت يف محطة رصد النويدات املشعَّ

 مركز فيينا الدويل ومركز العمليات التابع ملركز البيانات الدويل. 

واختُتم الربنامج بتمرين يحاk مداوالت املجلس التنفيذي ملنظمة 

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن طلب للتفتيش 

املوقعي يف املستقبل.

	 محاكاة �جتماع للمجلس التنفيذي خªل دورة الدبلوماسية 
� المشاركون �

والسياسة العامة للمنظمة، فيينا، تموز/يوليه ٢٠١٣. 
، شا زوكانغ (يميناً)  	

�Õالصي 	الهولندي، ياب راماكر (يساراً)، والسف� 	السف� 
	 حلقة نقاش حول مفاوضات ا�تفاقية خªل دورة الدبلوماسية 

� يشاركان �
والسياسة العامة للمنظمة. 

	 دورة الدبلوماسية والسياسة العامة للمنظمة. 
�ون والمشاركون � �úالمحا
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ا�عالم

خالل عام ٢٠١٣، تلقَّى املوقع الشبg العمومي للجنة وقنوات التواصل 

االجتºعي الخاصة بها نحو ١٥٠ ألف زيارة شهريÜا يف املتوسط. وتمَّ 

تحديث املوقع الشبg بتحميل ٣٩ مقالًة رئيسيًة و١٨ نرشًة صحفيًة. 

عت اللجنة إىل حدٍّ  وصدرت اثنتا عرشة نرشة إخبارية إلكرتونية. ووسَّ

كب¢ من تواجدها يف مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويرت وفليكر.

واجتذبت أرشطة الفيديو الخاصة باملنظمة عىل قناة يوتيوب، وعددها 

٣٧، أكÐ من ٣٠٠ ألف زيارة، أي بزيادة قدرها ثالثة أمثال ما كان الحال 

عليه يف عام ٢٠١٢. وحظي عرض بالصور املتحرِّكة الكتشاف انفجار 

النيزك فوق االتحاد الرويس بالرصد دون السمعي يف شباط/فرباير وحده 

بنحو ١٦٥ ألف مشاهدة. 

ن عددا مجلَّة CTBTO Spectrum الصادران يف عام ٢٠١٣  وتضمَّ

مساهºت من رئيس بوركينا فاسو ووزراء خارجية إندونيسيا وآيسلندا 

والعراق وهنغاريا، باإلضافة إىل مقاالت كتبها علºء مرموقون وخرباء يف 

مجال منع االنتشار. وُوزِّعت أكÐ من أربعة آالف نسخة من كلِّ عدد 

يف مختلف أنحاء العاb عىل الدول املوقِّعة واملنظºت غ¢ الحكومية 

واملؤسسات البحثية والجامعات ووسائل اإلعالم. 

وقام نحو خمسÍ ألف زائر ملركز فيينا الدويل بجولة يف املعرض الدائم 

للمنظمة، وحرض أكÐ من ألف زائر عروًضا إيضاحيًة فرديًة. واجتذب 

اًرا  العرضان الدا4ان للمنظمة يف األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف زوَّ

يزيدون حتى عىل ذلك.

التغطية ا�عالمية العالمية

شهدت التغطية اإلعالمية للمعاهدة ونظام التحقُّق الخاص بها 

ارتفاًعا بنسبة تفوق ٦٠ يف املائة، مع ما يزيد عىل ٥٠٠ ٤ من املقاالت 

واإلشارات يف وسائل اإلعالم الشبكية وحدها. ونُرش نحو ٩٠٠ ١ من هذه 

البنود اإلخبارية فيº يتعلق بالتجربة النووية التي أعلنتها جمهورية 

كوريا الشعبية الد\قراطية. 

وبقيت التغطية اإلعالمية للمعاهدة يف الواليات املتحدة مرتفعة، مع 

اهتºم خاص يف وسائل اإلعالم العلمي بالبيانات دون السمعية املتعلقة 

بانفجار النيزك فوق االتحاد الرويس يف شباط/فرباير. وزاد االهتºم بشكل 

ملحوظ يف الرشق األوسط بعد اإلعالن عن التمرين امليداÕ املتكامل يف 

عام ٢٠١٤.

وأنتجت اللجنة تحقيقات صحفية عن محطتي نظام الرصد الدويل 

PS9 وIS18 وحزمتي أخبار، ُوزِّعت من خالل تلفزيون األمم املتحدة 

.bة لغات يف مختلف أنحاء العا وأذاعتها محطات بعدَّ

تدابير التنفيذ الوطنية

واصلت األمانة يف عام ٢٠١٣ تعزيز تبادل املعلومات بÍ الدول 

الوطنية. وُعقدت حلقة عمل  التنفيذ  املوقِّعة بشأن موضوع تداب¢ 

التحقُّق من  لنظام  الوطنية  التداب¢  تنفيذ  بالترشيعات عن  خاصة 

STATUS OF SIGNATURES AND RATIFICATIONS
AS OF 3 SEPTEMBER 2013

STAY UP TO DATE
WITH CTBTO ONLINE RESOURCES!

AFGHANISTAN

ALBANIA

ALGERIA

ANDORRA

ANGOLA

ANTIGUA AND BARBUDA

ARGENTINA

ARMENIA

AUSTRALIA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

BAHAMAS

BAHRAIN
BANGLADESH

BARBADOS

BELARUS

BELGIUM

BELIZE

BENIN

BHUTAN

BOLIVIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

BOTSWANA

BRAZIL

BRUNEI DARUSSALAM

BULGARIA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBODIA

CAMEROON

CANADA

CAPE VERDE

CENTRAL
AFRICAN

REPUBLIC

CHAD

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COMOROS

CONGO

COSTA RICA

CÔTE D'IVOIRE

CROATIA

CUBA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

DEMOCRATIC PEOPLE`S
REPUBLIC OF KOREA

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE
CONGO

DENMARK

DJIBOUTI

DOMINICA

DOMINICAN
REPUBLIC

ECUADOR

EGYPT

EL SALVADOR

EQUATORIAL GUINEA

ERITREA

ESTONIA

ETHIOPIA

FIJI

FINLAND

FRANCE

GABON

GAMBIA

GEORGIA

GERMANY

GHANA

GREECE

GRENADA

GUATEMALA

GUINEA
GUINEA-BISSAU

GUYANA

HAITI

HONDURAS

HUNGARY

ICELAND

INDIA

INDONESIA

ISLAMIC REPUBLIC
OF IRAN

IRAQ

IRELAND

ISRAEL

ITALY

JAMAICA

JAPAN

JORDAN

KAZAKHSTAN

KENYA
KIRIBATI

KUWAIT

KYRGYZSTAN

LAO PEOPLE'S
DEMOCRATIC REPUBLIC

LATVIA

LEBANON

LESOTHO

LIBERIA

LIBYAN
ARAB

JAMAHIRIYA

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MADAGASCAR

MALAWI

MALAYSIA

MALDIVES

MALI

MALTA

MAURITANIA

MAURITIUS

MEXICO

MONACO

MONGOLIA

MOROCCO

MOZAMBIQUE

MYANMAR, REPUBLIC OF THE UNION OF

NAMIBIA

NEPAL

NETHERLANDS

NEW ZEALAND

NICARAGUA

NIGER

NIGERIA

NORWAY

OMAN

PAKISTAN

PANAMA

PAPUA NEW GUINEA

PARAGUAY

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTUGAL

QATAR

REPUBLIC
OF KOREA

REPUBLIC OF MOLDOVA
ROMANIA

RUSSIAN FEDERATION

RWANDA

SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT LUCIASAINT VINCENT AND
THE GRENADINES

SAMOA

SAN MARINO

SAO TOME AND PRINCIPE

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SINGAPORE

SLOVAKIA

SLOVENIA

SOLOMON ISLANDS

SOMALIA

SOUTH AFRICA

SPAIN

SRI LANKA

SUDAN

SURINAME

SWAZILAND

SWEDEN

SWITZERLAND

SYRIAN ARAB REPUBLIC

TAJIKISTAN

THAILAND

TOGO

TONGA

TRINIDAD & TOBAGO

TUNISIA

TURKEY TURKMENISTAN

UGANDA

UKRAINE

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN

AND NORTHERN IRELAND

UNITED REPUBLIC
OF TANZANIA

UNITED STATES OF AMERICA

URUGUAY

UZBEKISTAN

VANUATU

BOLIVARIAN REPUBLIC
OF VENEZUELA

VIET NAM
YEMEN

ZAMBIA

ZIMBABWE

TIMOR-LESTE

MONTENEGRO

COOK ISLANDS

HOLY SEE

MARSHALL ISLANDSFEDERATED STATES
OF MICRONESIA

NAURU

NIUE

PALAU

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA

TUVALU

SERBIA

SOUTH
SUDAN

SIGNATORY STATES RATIFYING STATES NON-SIGNATORY STATES

TOTAL STATES:  196  183 159 13

ANNEX 2 STATES:  44 41 36 3●
FOR MORE DETAILED INFORMATION ON SIGNATURES AND RATIFICATION VISIT WWW.CTBTO.ORG/MAP
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بالدبلوماسية والسياسة  املعنية  الدورة  إطار  للمعاهدة يف  االمتثال 

العامة، Óشاركة ممثلÍ من اثنتي عرشة دولًة موقّعًة. وركَّزت حلقة 

السليم لنظام  التشغيل  الخطوات الرضورية لضºن  العمل عىل 

الرصد الدويل والقدرة عىل االضطالع بالتفتيش املوقعي وفًقا ألحكام 

املعاهدة. وضمَّ املشاركون يف حلقة العمل خرباء من العراق وفرنسا 

الكيميائية  األسلحة  الذرية ومنظمة حظر  للطاقة  الدولية  والوكالة 

والتدريب واملعلومات. التحقُّق  ومركز بحوث 

وعمًال بنمط مشابه لنمط حلقة العمل التجريبية لعام ٢٠١١، ُعقدت 

حلقة عمل عن الترشيعات خالل الدورة املكثفة بشأن السياسات، 

مºَّ وفَّر الفرصة أمام املشاركÍ لتبادل خرباتهم يف اعتºد تداب¢ 

التنفيذ الوطنية. وبغية تسهيل هذا التبادل، وتحديد العنارص التي 

يتعÍَّ إدراجها أثناء تنفيذ الترشيعات، أكمل املشاركون استبيانًا عن 

الترشيعات قبل االجتºع.

وُعقدت أيضا لقاءات ثنائية مع الدول املوقِّعة خالل عام ٢٠١٣ 

مت إىل األمانة مع طلب للحصول عىل  ملناقشة مشاريع ترشيعات قُدِّ

املساعدة القانونية. وكانت العروض اإليضاحية عن تنفيذ الترشيعات 

م بشكل اعتيادي خالل السنة يف حلقات العمل  الخاصة باملعاهدة تُقدَّ

والحلقات الدراسية وأحداث أخرى.
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.  مركز فيينا الدو�	

دارة المت�سمة بالفعالية والكفاءة �¼نشطة ا�¼مانة الفن�ية  Ïتُكَفل ا�

	 ذلك دعم اللجنة 
�ية للمنظمة (ا�¼مانة)، بما � تة للجنة التحض�	 المؤق�

دارية والمالية والقانونية  Ïالخدمات ا� 	ل توف�ªوهيئاتها الفرعية، من خ

	 المقام ا�¼ول.
��

تيبات الخاصة  ر أيًضا طائفة واسعة من الخدمات العامة، من ال�� وتُوف�

ات السفر وبطاقات  بعمليات الشحن وا�Ïجراءات الجمركية وتأش�	

يات المنخفضة القيمة  الهوية الشخصية وجوازات المرور والمش��

ائب والسفر وا�تصا�ت السلكية  �üوسداد ال � 	̧ وح�Õ خدمات التأم

	 مجال التكنولوجيا المكتبية 
�والªسلكية، وكذلك الدعم المعياري �

مة  وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموجودات. وتُرصد الخدمات المقد�

من كيانات خارجية رصًدا مستمرýا لضمان تقديمها بأك�Ê الطرائق كفاءًة 

وفعاليًة واقتصاًدا.

دارة أيًضا التنسيق مع المنظمات الدولية ا�¼خرى الموجودة  Ïوتشمل ا�

	 للمكاتب والتخزين، 
�Ãالمكا � � 	 مركز فيينا الدو�	 بشأن تخطيط الح�	

��

كة، وتعزيز الجهود ا�¼منية. 	 وتوف�	 الخدمات المش��
�Ãوصيانة المبا

أبرز ا�نشطة في عام ٢٠١٣

رة الت تحصيل االشتراكات المقرَّ زيادة معدَّ

ية استمرار الزيادة في عدد الموظفات في الفئة الفنِّ

 استمرار التق̧دم في تنفيذ نظام لتخطيط الموارد المؤسسية يمتثل للمعايير 
المحاسبية الدولية للقطاع العام

ا�دارة

ا�دارة  •  63

ara pages 39-79 with ge mb font.indd   63 11/07/2014   11:08:36



الرقابة

املراجعة الداخلية للحسابات هي آلية مستقلَّة وموضوعية للرقابة 

مة إلضافة قيمة وتحسÍ عمليات املنظمة التي  الداخلية. وهي مصمَّ

تستهدف تحقيق أهدافها وغاياتها من خالل توف¢ املراجعة الداخلية 

للحسابات وما يتعلق بها من الخدمات االستشارية وخدمات التحرِّي.

 ومن أجل تعزيز استقاللية هذه الوظيفة وموضوعيتها، تخضع 

املراجعة الداخلية للحسابات إلرشاف األمÍ التنفيذي املبارش، 

و\كنها الوصول مبارشة إىل رئيس الفريق االستشاري ورئيس الفريق 

م رئيس املراجعة الداخلية للحسابات أيًضا، بصفة  العامل ألف. ويقدِّ

مستقلَّة، تقريرًا سنويÜا عن األنشطة لg تنظر فيه اللجنة وهيئاتها 

الفرعية. وإضافة إىل خطة العمل املعتمدة، يجوز لرئيس املراجعة 

الداخلية للحسابات أن يقوم بعمليات مراجعة خاصة أو تحقيقات 

خاصة تقتضيها ظروف خاصة.

وأُجريت يف عام ٢٠١٣ خمس عمليات مراجعة للحسابات. وقد 

أسفرت عن تحديد مجاالت لتحسÍ الكفاءة والفعالية والضوابط 

يًا مع  الداخلية وعن تحسÍ االمتثال للقواعد واإلجراءات. و<شِّ

املعاي¢ الدولية للمºرسة املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات، تقوم 

املراجعة الداخلية للحسابات أيًضا بأنشطة دعم إداري. 

وأجرت املراجعة الداخلية للحسابات استعراًضا مليثاقها الذي 

د الغرض من وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات وصالحياتها  يحدِّ

ومسؤولياتها. ويتعÍَّ استعراض امليثاق، الذي صدر يف ٧ ترشين األول/

أكتوبر ٢٠١٠، مرَّة واحدة عىل األقلِّ كل ثالث سنوات.

وجرى بصورة منتظمة التواصل الشبg مع خدمات املراجعة الداخلية 

للحسابات التابعة ملنظºت األمم املتحدة من أجل تبادل املºرسات 

الجيِّدة والدروس املستفادة.

الشؤون المالية

البرنامج والميزانية لعام ٢٠١٣

أُعدَّ الربنامج وامليزانية لعام ٢٠١٣ عىل مستوى يناظر درجة أدs قليًال 

ل النمو الحقيقي الصفري، وحافظ عىل نظام ثنائية العملة  من معدَّ

ة  (دوالر الواليات املتحدة واليورو) لتقدير االشرتاكات املقرَّرة املستحقَّ

عىل الدول املوقِّعة. وقد استُحدث هذا النظام يف عام ٢٠٠٥ من أجل 

الحدِّ من تعرُّض اللجنة آلثار التقلُّبات يف قيمة دوالر الواليات املتحدة 

مقابل اليورو.

وكانت ميزانية عام ٢٠١٣، تبلغ ٣٠٠ ٤٧٢ ٤٤ دوالر و٩٠٠ ٦١٧ ٦١ 

يورو. وبحسب سعر الرصف Óوجب امليزانية البالغ ٠٫٧٩٦ يورو 

للدوالر األمريg الواحد، كان املعادل الدوالري اإلجºيل مليزانية عام 

ا إسميÜا بنسبة ١٫٩ يف  Üوç ثِّل\ َّº٢٠١٣ يبلغ ٧٠٠ ٨٧٤ ١٢١ دوالر، م

املائة ولكن يكاد أن يكون مستقرÜا بالقيمة الحقيقية (نقصان Óبلغ 

٠٠٠ ٦٢ دوالر أو ٠٫١ يف املائة).

ط سعر الرصف الفعيل يف عام ٢٠١٣ البالغ   وعىل أساس متوسِّ

٠٫٧٥٤٥ يورو للدوالر األمريg الواحد، كان املعادل الدوالري اإلجºيل 

النهاh مليزانية عام ٢٠١٣ يبلغ ٣٢٢ ٠٨٩ ١٢٤ دوالرًا (الجدول ٤). وكانت 

صة أصًال لألنشطة ذات  نسبة ٧٩٫١ يف املائة من امليزانية اإلجºلية مخصَّ

الصلة بالتحقُّق، Óا يف ذلك اعتºد بقيمة ٣٣٤ ٥٢٩ ١٥ دوالرًا لصندوق 

ص من أجل بناء قدرات نظام الرصد الدويل. االستثºر الرأسºيل، ُخصِّ

اجلدول 4- توزيع ميزانية عام 2013

جمال النشاط
 مباليني دوالرات 
الواليات املتحدة)أ(

36 8    
4    

  
2 3    
5     
6 5     
4 4     

124.1 اجملموع 
0 يورو للدوالر األمريكي الواحد  4 ف قدره  ط سعر   )أ(  اسُتخدم متوسِّ

نات املحسوبة باليورو يف ميزانية عام 2013.  لتحويل املكوِّ

رة االشتراكات المقرَّ

ل تحصيل االشرتاكات  وحتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، بلغ معدَّ

املقرَّرة عن عام ٢٠١٣ نسبة ٩٦٫٤ يف املائة من الجزء املحسوب بالدوالر 

األمريg ونسبة ٩٦٫٣ يف املائة من الجزء املحسوب باليورو. ويف املقابل، 

كان معّدال التحصيل لعام ٢٠١٢ حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٢ 

يبلغان ٩٢٫٧ يف املائة و٩٣٫٣ يف املائة عىل التوايل. ويف عام ٢٠١٣، بلغ 

ل التحصيل املدمج للجزء املحسوب بالدوالر والجزء املحسوب  معدَّ

باليورو ٩٦٫٢ يف املائة، مقابل ٩٣٫٠ يف املائة يف عام ٢٠١٢.

دت اشرتاكاتها املقرَّرة كاملة عن عام ٢٠١٣  وكان عدد الدول التي سدَّ

حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣ قد بلغ ٩٩ دولًة، مقارنة Óائة دولة 

يف عام ٢٠١٢. وفيº يتعلق باالشرتاكات املقرَّرة عن عام ٢٠١٢، فإنَّ نسبة 

تحصيلها حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣ بلغت ٩٨٫٨ يف املائة.

النفقات

يف عام ٢٠١٣ بلغت النفقات املتعلقة بالربنامج وامليزانية ٣٤٦ ١٠٦ ١١٢ 

دوالًرا أمريكيÜا، منها ٨٣٧ ٤٠٧ ١١ دوالًرا من صندوق االستثºر 
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الرأسºيل. وفيº يخصُّ الصندوق العام، بلغت امليزانية غ¢ 

املستخَدمة ٤٨٠ ٨٦١ ٧ دوالًرا. وفيº يتعلق بصندوق االستثºر 

 الرأسºيل، أُنفقت بنهاية عام ٢٠١٣ نسبة ٢٦٫٩ يف املائة تقريبًا 

ص. من املبلغ املخصَّ

االشتراء

التزمت األمانة Óبلغ ٧٨٩ ٨٦٠ ٥٧ دوالًرا أمريكيÜا من خالل 

٩١٠ عمليات اشرتاء ملشرتيات عالية القيمة وÓبلغ ٥٦٢ ٤٣٨ ١ دوالًرا 

أمريكيÜا من خالل ٨٧٨ صكÜا تعاقديÜا ملشرتيات منخفضة القيمة. ويف 

نهاية العام، كان يوجد يف مسار االشرتاء ٧٩ طلب اشرتاء يف انتظار 

التنفيذ تتطلَّب االلتزام بنفقات يف املستقبل تبلغ قيمتها اإلجºلية 

٨٨٢ ١٥٩ ١٠ دوالًرا أمريكيÜا، منها ٤١٤ ٣٠٤ ٢ دوالًرا أمريكيÜا لصندوق 

االستثºر الرأسºيل و٤٦٨ ٨٥٥ ٧ دوالًرا أمريكيÜا للصندوق العام.

ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، كانت خاضعة لعقود االختبار 

والتقييم أو عقود األنشطة الالحقة لالعتºد ١٣٧ من محطات نظام 

ة واختبار ٢٨ من  الرصد الدويل و١١ من مختربات النويدات املشعَّ

نظم الغازات الخاملة.

الموارد البشرية

 Íموظف Íحصلت األمانة عىل املوارد البرشية الالزمة لعملياتها بتعي

عىل درجة عالية من الكفاءة واالجتهاد لجميع الربامج وإبقائهم يف 

خدمتها. وكان التعيÍ قا4ا عىل ضºن أعىل املعاي¢ من حيث الدراية 

املهنية والخربة والكفاءة والقدرة والنزاهة. وأُوليت العناية 

 Íاملوظف Íالواجبة ملبدأ تكافؤ فرص التوظيف وألهمية تعي

عىل أساس أوسع نطاق جغرايف ممكن، وكذلك للمعاي¢ 

األخرى التي تنصُّ عليها األحكام ذات الصلة من املعاهدة 

 .Íوكذلك النظام األسايس للموظف

 ويف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، كان لدى األمانة 

 ٢٦١ موظًفا من ٧٩ بلًدا، باملقارنة مع ٢٦٤ موظًفا من 

٧٩ بلًدا يف نهاية عام ٢٠١٢. ويبÍِّ الشكل البياÕ الوارد 

أدناه توزيع موظفي الفئة الفنِّية بحسب املنطقة 

 Íالعادي Íالجدول ٥ توزيع املوظف ِّÍالجغرافية. ويب

ن تقرير إدارة املوارد  بحسب مجال العمل. وسيتضمَّ

البرشية لعام ٢٠١٣ معلومات أكÐ تفصيال عن املسائل 

الخاصة باملوارد البرشية. 

وواصلت األمانة جهودها الرامية إىل زيادة <ثيل املرأة 

يف وظائف الفئة الفنِّية. ففي نهاية عام ٢٠١٣، كانت 

هنالك ٥٨ امرأة يف وظائف من الفئة الفنِّية، أي ما يناظر 

٣٣٫٣٤ يف املائة من عدد موظفي الفئة الفنِّية. ومقارنة 

بعام ٢٠١٢، كانت هناك زيادة بنسبة ٩٫٠٩ يف املائة و٥٫٥٦ يف املائة 

يف عدد املوظفات يف الرتبتÍ ف-٢ وف-٣ عىل الرتتيب. وظلَّ <ثيل 

املرأة عىل نفس املستوى يف الرتب مد-١ وف-٥ وف-٤. 

وأتيحت الفرص للموظفÍ لزيادة مهاراتهم يف املجاالت ذات الصلة 

عة من  مت يف عام ٢٠١٣ طائفة متنوِّ بتحقيق أهداف املنظّمة. وقُدِّ

يًصا لتفيد األمانة يف تنفيذ برامج عملها وتُعزِّز  مة خصِّ الربامج املصمَّ

أداء املوظفÍ لعملهم وتطوُّرهم الوظيفي.

South-East Asia, the Pacific 
and the Far East
11.11%
(15.34%)

North America and 
Western Europe
46.74%
(36.36%)

Latin America and 
the Caribbean
6.90%
(10.23%)

Middle East and 
South Asia
4.60%
(4.55%)

Eastern Europe
17.24%
(18.18%)

Africa
13.41%
(15.34%)

Staff Members in the Professional Category by Geographical 
Region as of 31 December 2013

(Percentages as of 31 December 2012 are shown in brackets.)  

 
 

 اجلدول 5- املوظفون العاديون حبسب جمال العمل 
)31 كانون األول/ديسمرب 2013(

   فئة اخلدمات 
جمال العمل                      الفئة الفنِّية      العامة     اجملموع

 45

   35256

   648

  26
168 )64.37٪(43 )48.31٪(125 )72.67٪(اجملموع، املتعلق بالتحّقق

  325

  22

  242852

   
 

8634

93 )35.63٪(46 )51.69٪(47 )27.33٪(اجملموع، غري املتعلق بالتحّقق

17289261اجملموع

3 4
) 5,34(

 
24

) 8 8(

  
 

4 6
) 4 55(

   
   

 

) 5 34(

 موظفو الفئة الفنِّية حبسب املنطقة اجلغرافية 
يف 31 كانون األول/ديسمرب 2013

)النسب املئوية حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2012 واردة بني قوسني .(
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طة ا�جل للفترة ٢٠١٤-٢٠١٧ االستراتيجية المتوسِّ

ه أنشطتها  طة ا�¼جل جديدة سوف توج� اتيجية متوس� اتيجي، اس�� 	 إطار تخطيطها ا�س��
�	 عام ٢٠١٣ عرضت ا�¼مانة، �

��

ع¦ مدى أربع سنوات. 

اتيجية جديدة ستساعد ع¦ تعريف برنامج  ة ٢٠١٤-٢٠١٧ أولويات اس�� اتيجية المتوسطة ا�¼جل للف�� وتعر�ف ا�س��

ره اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتُقر£ ا�¼مانة بالوضع ا�قتصادي العالمي وبيئة  العمل وا�¼نشطة وفًقا للتوجيه الذي توف�

ا يفرض قيوًدا ع¦ العمل الªزم للوفاء بو�ية اللجنة. وعªوة ع¦  	 تضطلع فيها بعملياتها، مم�
�Õال 	التقشف الما�

� ع¦ حماية استثمار  ك�	 قتها ا�¼مانة منذ إنشائها إ� زيادة الحاجة إ� ال�� 	 حق�
�Õنجازات الجوهرية ال Ïت ا� ذلك، أد�

ة ٢٠١٤-٢٠١٧ هو استدامة نظام  ل عليه. وبعبارة أخرى، فإن� الموضوع ا�¼ساé	 للف�� ق يعو� 	 إنشاء نظام تحق£
�اللجنة �

ق مت�سم بفعالية التكلفة والجدوى المالية. تحق£

ة  ه التنظيمي. وُخف�ضت ف�� � � جدواه وفعاليته وكذلك ترك�	 	̧ اتيجي وهيكله من أجل تحس ح نهج التخطيط ا�س�� ونُق�

� التنفيذي.  	̧ م
� ا�¼ 	̧ ة تعي التخطيط من خمس سنوات كما كانت من قبل إ� أربع سنوات لتتطابق مع طول ف��

طة ا�¼جل إ� ا�¼خذ بنهج  اتيجية المتوس� ، تهدف ا�س�� ف الما�	 واستجابة للمناخ ا�قتصادي الحا�	 المت�سم بالتقش£

� مقارنة  	̧ � اثن 	̧ اتيجية إ� هدف 	 هذا الصدد، ُخفضت ا�¼هداف ا�س��
�جديد لتحديد ا�¼ولويات وإعادة تحديدها. و�

اتيجية لª¼مانة  ة ٢٠٠٩-٢٠١٣. وسوف يسمح خفض عدد ا�¼هداف ا�س�� طة ا�¼جل للف�� 	 الخطة المتوس�
�بسبعة أهداف �

	 الوقت 
�ة � � جهودها ومواردها ع¦ ا�¼ولويات الرئيسية ا�¼ساسية مع مواصلة تعزيز جوانب التآزر والكفاءة بقو� ك�	 ب��

نفسه من خªل تنسيق ا�¼نشطة التنظيمية وتجميعها.

ق واستدامته؛ و(٢) تطوير القدرات التشغيلية لنظام  اتيجيان الجديدان هما: (١) تشغيل نظام التحق£ والهدفان ا�س��

ويج لعالمية  دان الو�ية ا�¼ساسية للجنة وا�¼هداف الوظيفية التكميلية بشأن ال�� التفتيش الموقعي. وهما يجس�

	 الوفاء بو�يتها. 
�المعاهدة وتعزيز الكفاءة والن زاهة �

اتيجيان رئيسيان باعتبارهما من ا�¼ولويات، وهما:  � اس�� 	̧ د عامª تمك ، ُحد� � 	̧ اتيجي � ا�س�� 	̧  ودعًما لهذين الهدف

اتيجية هي ا�¼دوات وا�¼نشطة  � ا�س�� 	̧ دارة والتنسيق. وعوامل التمك Ïا� � 	̧ (١) بناء القدرات المتكاملة؛ و(٢) تحس

تها الشاملة. اتيجية ومهم� 	 سبيل تحقيق أهداف المنظمة ا�س��
�ة � Êêالقابلة للتطبيق مبا

	 تعريفها لمنجزاتها المستهدفة 
�اتيجية ا�¼مانة � � ا�س�� 	̧ اتيجية وعوامل التمك ه هذه ا�¼هداف ا�س�� وسوف توج�

اتيجية المتوسطة ا�¼جل هذه.  ة ا�س�� انية لكل� سنة خªل ف�� � نامج والم�	 حات المتعلقة بال�· 	 المق��
� وأنشطتها �

	 تطرأ ع¦ الظروف والسياق 
�Õات الدينامية ال £ عادة ترتيب ا�¼ولويات سنويýا من أجل مراعاة التغ�	 Ï� بيد أن�ها ستخضع

دارة المستندة إ� النتائج مثل المخرَجات  Ïا� úانية كل� سنة تبًعا لذلك عنا � 	 برنامج وم�	
�د � . وسوف تُحد� التشغي¦	

ات ا�¼داء الرئيسية من أجل ضمان أن� الجوانب النوعية للتنفيذ سوف تُقاس وتُقي�م.  � Êêومؤ

ع العمل فيه خªل السنوات  د السياق السياé	 والما�	 الذي يُمكن لª¼مانة أن تتوق� 	 نهاية المطاف، سوف يحد�
�و�

نه من مشاريع. طة ا�¼جل وما تتضم� اتيجية المتوس� 	 تنفيذ هذه ا�س��
�م الفع¦	 � المقبلة إيقاف التقد£
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 ،kوعموًما، واصلت األمانة طوال عام ٢٠١٣ الرتكيز عىل التخطيط الذ

وتبسيط أنشطتها، وزيادة أوجه التآزر والكفاءة. ومنحت األمانة 

أولوية أيًضا لإلدارة القا4ة عىل النتائج. 

تنفيذ نظام لتخطيط الموارد المؤسسية 
 يمتثل للمعايير المحاسبية الدولية 

للقطاع العام

م رسيع بشأن  منذ الفرتة املشمولة بالتقرير السابق، أُحرز تقدُّ

للمعاي¢  يكون ممتثًال  املؤسسية  املوارد  لتخطيط  نظام  تطبيق 

املحاسبية الدولية للقطاع العام. وقد انتقل املرشوع بنجاح من 

التنفيذ.  إىل مرحلة  التصميم  مرحلة 

وشملت األنشطة املضطلع بها يف عام ٢٠١٣ تنقية البيانات وتحويلها 

وترحيلها. وعالوة عىل ذلك، جرى تحديد واعتºد املواصفات الوظيفية 

الرضورية لكلِّ مجال من مجاالت التجهيز من أجل ضºن أنَّ نظام 

تخطيط املوارد املؤسسية النهاh يستويف متطلَّبات اللجنة.

وُعقدت اجتºعات منتظمة بÍ رشكة كابجيميني والفريق املعني 

بتخطيط املوارد املؤسسية ومالg عملية التجهيز التجارية من أجل 

 .hن مراعاة متطلَّبات جميع أصحاب املصلحة يف الحلِّ النهاºض 

وعالوة عىل ذلك، ُعقدت اجتºعات شهرية للجنة التوجيهية من 

م. أجل رصد التقدُّ

 Íالنهائي Íت يف عام ٢٠١٣ مواد من أجل تدريب املستخدم وأُعدَّ

والتدريب العام للموظفÍ املعنيÍ. واستُهلَّت أنشطة تدريب مالحية 

أساسية خالل النصف الثاÕ من العام كيº ُ\كن إجراء اختبار قبول 

املستخدمÍ خالل الربع األول من عام ٢٠١٤.

للقطاع  الدولية  املحاسبية  للمعاي¢  ممتثلة  مالية  بيانات  ت  وأُعدَّ

٢٠١٣ باستخدام  للثالثة األرباع األوىل من عام  بالنسبة  العام 

إجراءات يدوية. وعالوة عىل ذلك، يتواصل استعراض اإلطار 

الالزمة  التغي¢ات  استبانة  أجل ضºن  من  للجنة  التنظيمي 

املناسب.  الوقت  واعتºدها يف 

وقد اقرتب املرشوع من مرحلة إعداده األخ¢ة. وسيجري خالل هذه 

املرحلة اختبار شامل للنظام من أجل ضºن عمله عىل أكمل وجه. 
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	 نيويورك، أيلول/سبتم�· ٢٠١٣. 
�	 مقر ا�¼مم المتحدة �

�ة الثامن الذي عقد � ÊËمؤتمر المادة الرابعة ع

ة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب  ÊËتتعل�ق المادة الرابعة ع

النووية بمسألة بدء نفاذ المعاهدة. وتتوّخى المادة اللجوء إ� آلية 

تنطوي ع¦ عقد مؤتمرات منتظمة لتيس�	 بدء نفاذ المعاهدة (يُشار 

ة") إذا لم  ÊËإليها ع¦ نحو شائع باسم "مؤتمرات المادة الرابعة ع

يبدأ نفاذها بعد ثªث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها. 

	 عام ١٩٩٩. 
�	 فيينا �

�ة � ÊËوقد ُعقد أول مؤتمرات المادة الرابعة ع

	 عام ٢٠٠١ وعام ٢٠٠٥ وعام 
�	 نيويورك �

�ثم� ُعقدت مؤتمرات �حقة �

	 عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧.
�	 فيينا �

�٢٠٠٩ وعام ٢٠١١ وعام ٢٠١٣ وكذلك �

� العام لª¼مم المتحدة هذه المؤتمرات بناًء ع¦ طلب  	̧ م
ويعقد ا�¼

	 هذه 
�	 صّدقت ع¦ المعاهدة. وتشارك �

�Õمن غالبية الدول ال

عة عليها.  قة ع¦ المعاهدة والدول الموق� المؤتمرات الدول المصد�

قة، مع إيªء ا�عتبار  وتُتخذ القرارات بتوافق آراء الدول المصد�

عة. وتُدعى الدول غ�	  	 المؤتمر الدول الموق�
�	 تُعِرب عنها �

�Õراء ال]ªل

عة والمنظمات الدولية والمنظمات غ�	 الحكومية إ� الحضور  الموق�

. � 	̧ بصفة مراقب

ر ما يمكن ات�خاذه من تداب�	  ة وتقر� ÊËوتناقش مؤتمرات المادة الرابعة ع

مّتسقة مع القانون الدو�	 للتعجيل بعملية التصديق من أجل تيس�	 

بدء نفاذ المعاهدة.

 تيسير بدء 
نفاذ المعاهدة

تيسير بدء نفاذ المعاهدة  •  69

ara pages 39-79 with ge mb font.indd   69 11/07/2014   11:08:49



ة  ÊËمون يفتتح مؤتمر المادة الرابعة ع 	̂ � العام لª¼مم المتحدة بان  	̧ م
 ا�¼

	 نيويورك. 
��

� من اليسار) ووزير خارجية إندونيسيا 
�وزير خارجية هنغاريا (الصف ا�	مامي، الثا

ة.  ÊËأسان مؤتمر المادة الرابعة ع (الصف ا�	مامي، الثالث من اليسار) ي��

شروط بدء نفاذ المعاهدة

ق عليها جميع الدول الـ ٤٤ املدرجة  يشرتط لبدء نفاذ املعاهدة أن تصدِّ

ى "الدول املدرجة  يف املرفق ٢ للمعاهدة. وهذه الدول التي تسمَّ

يف املرفق ٢" هي الدول التي شاركت رسميÜا يف املرحلة النهائية من 

املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤ<ر نزع السالح املعقود يف عام ١٩٩٦ 

وكانت <تلك يف ذلك الحÍ مفاعالت طاقة نووية أو مفاعالت أبحاث 

نووية. وحتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٣، كانت ٣٦ من هذه الدول 

قت عىل املعاهدة. ومن بÍ الدول املدرجة يف املرفق ٢  الـ ٤٤ قد صدَّ

ق بعد عىل املعاهدة، كانت ثالث دول b توقِّع عليها بعد. التي b تصدِّ

نيويورك، ٢٠١٣

ُعقد املؤ<ر الثامن املعني بتيس¢ بدء نفاذ املعاهدة يف مقر األمم 

املتحدة بنيويورك يف ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣، وكان املؤ<ر مناسبة 

د للمجتمع الدويل عىل تحقيق  جديدة إلثبات التصميم السيايس املتجدِّ

دخول املعاهدة حيِّز النفاذ وعامليتها. والتقى يف املؤ<ر نحو ٨٥ دولًة 

م ومناقشة االسرتاتيجيات وتنسيق الجهود لحشد  موقِّعًة لتقييم التقدُّ

املزيد من التأييد للمعاهدة ولعامليتها. وشارك يف املؤ<ر عدد كب¢ من 

قة واملوقِّعة  وزراء الخارجية واملسؤولÍ رفيعي املستوى من الدول املصدِّ

وغ¢ املوقِّعة عىل املعاهدة، من بينهم ممثِّلون من خمس دول يلزم 

تصديقها املنتظر لدخول املعاهدة حيِّز النفاذ، وهي: إرسائيل وإيران 

(جمهورية-اإلسالمية) والصÍ ومرص والواليات املتحدة األمريكية.

وباإلضافة إىل وزراء الخارجية واملمثِّلÍ الرفيعي املستوى، حرض املؤ<ر 

صة ومنظºت غ¢  مسؤولون من منظºت دولية ووكاالت متخصِّ

حكومية. 

المشتركة الرئاسة 

توىلَّ رئاسة املؤ<ر بالتشارك وزير خارجية هنغاريا، السيد يانوس 

مارتوÕ، ووزير خارجية إندونيسيا، السيد مارx م. ناتاليغاوا. ويتجىلَّ 

يف هذا التشارك الطابع العاملي للمعاهدة. وناشد السيد مارتوÕ يف 

كلمته االفتتاحية "جميع الدول أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق دخول 

املعاهدة حيِّز النفاذ يف أقرب وقت ممكن." وأكَّد السيد ناتاليغاوا يف 

كلمته االفتتاحية عىل رضورة "اتِّخاذ تداب¢ ملموسة للتعجيل بدخول 

املعاهدة حيِّز النفاذ."

ا�عراب عن التأييد القوي

اتَّسم املؤ<ر بإبداء العديد من تعاب¢ التأييد القوي للمعاهدة 

ولدخولها حيِّز النفاذ، Óا يف ذلك من جانب األمÍ العام لألمم املتحدة، 

السيد بان k مون، الذي افتتح املؤ<ر. وقد ناشد جميع أعضاء 

املجتمع الدويل "أن يكرسوا حالة الجمود التي أصابت عملية نزع 

السالح" و"أن يكفلوا بدء نفاذ املعاهدة وإنفاذ حظٍر تامٍّ عىل التجارب 

النووية واتِّخاذ املزيد من الخطوات العملية نحو إيجاد عاbٍ خاٍل من 

النووية". األسلحة 

ة  ينا زيربو، املعاهدة بأنَّها "قوَّ ووصف األمÍ التنفيذي، السيد السِّ

د األطراف" وأشار إىل أنَّ "احتºالت بدء نفاذ  عة يف النظام املتعدِّ مجمِّ

املعاهدة تبدو أكÐ إيجابيًة بكث¢ مºَّ كانت عليه لسنوات عديدة." 

وكانت إضافة توقيع واحد وستة تصديقات عىل املعاهدة منذ مؤ<ر 

املادة الرابعة عرشة لسنة ٢٠١١ "إنجازًا بارزًا". وقال السيد زيربو إنَّ 

"أفضل طريقة للميض قُدًما تتمثَّل يف جعل معيار حظر التجارب النووية 

الساري بحكم الواقع تعهًُّدا ملزًما قانونًا." 

70  •  تيسير بدء نفاذ المعاهدة   

ara pages 39-79 with ge mb font.indd   70 11/07/2014   11:08:50



	 نيويورك، أيلول/سبتم�· ٢٠١٣. 
�	 مقر ا�¼مم المتحدة �

�ينا زيربو � � التنفيذي �س� 	̧ م
فريق الشخصيات البارزة وا�¼

واعتمد املؤ<ر باإلجºع إعالنًا ختاميÜا يعرض ١١ تدب¢ًا عمليÜا لتعجيل 

عملية التصديق وإدخال املعاهدة حيِّز النفاذ. وتشمل هذه التداب¢ 

دة األطراف، وأنشطة  دعم مبادرات التوعية الثنائية واإلقليمية واملتعدِّ

بناء القدرات والتدريب، والتعاون مع املجتمع املدÕ واملنظºت الدولية 

واملنظºت غ¢ الحكومية.

ية إىل التوقيع عىل املعاهدة  ويدعو اإلعالن الختامي الدول املتبقِّ

والتصديق عليها دون تأخ¢، ويُعرب عن التزام الدول املشاركة بأن تبذل 

قصارى جهدها وتستخدم كل السبل املتاحة لها للتشجيع عىل املزيد 

من التوقيع والتصديق عىل املعاهدة. ويعرتف اإلعالن الختامي أيًضا 

باإلنجازات التي تحقَّقت يف إضفاء الطابع العاملي عىل املعاهدة ويف 

د  م يف االستعداد التشغييل لنظام التحقُّق الخاص بها. ويشدِّ تحقيق تقدُّ

اإلعالن عىل أهمية املعاهدة، حيث جاء فيه ما ييل: "يكتيس بدء نفاذ 

املعاهدة أهمية حيوية باعتباره عنًرصا أساسيÜا من عنارص النظام الدويل 

لنزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي."

وعالوة عىل ذلك، يُسلِّم اإلعالن الختامي بأنَّ إنشاء فريق الشخصيات 

البارزة سيساعد عىل الرتويج ألهداف املعاهدة وتيس¢ بدء نفاذها يف 

وقت مبكِّر. 

وكانت الفوائد املدنية والعلمية لتكنولوجيات الرصد، Óا يف ذلك 

اإلنذار بالتسونامي، موضع التقدير. وكان هناك أيًضا تنويه بفعالية 

ي لالختبار  ق التابع للمعاهدة حسبº ثبت يف معرض التصدِّ نظام التحقُّ

النووي الذي أعلنت عنه جمهورية كوريا الشعبية الد\قراطية يف 

١٢ شباط/فرباير ٢٠١٣.

فريق الشخصيات البارزة

 ºم في بغية ضºن اتِّباع نهج ابتكاري وجيد الرتكيز بشأن تحقيق التقدُّ

ية عىل املعاهدة، أُنشئ  يتعلق بتصديق الدول املدرجة يف املرفق ٢ املتبقِّ

قوا شهرًة دوليًة يف ٢٦ أيلول/ فريق يضمُّ شخصيات بارزة وخرباء حقَّ

سبتمرب ٢٠١٣ يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. وسوف يدعم هذا 

ل  الفريق، بفضل خربة أعضائه وتجاربهم ووضعهم السيايس، ويكمِّ

الجهود الرامية إىل بدء نفاذ املعاهدة، كº سيبعث الحيوية من جديد 

يف املساعي الدولية الرامية إىل تحقيق هذا الهدف. وسوف يستخدم 

الفريق الفهم والخربة اإلقليميÍ لتيس¢ الحوار بÍ القادة يف مختلف 

املناطق ونرش رسالة املعاهدة يف املؤ<رات وسائر األحداث. ووزير 

خارجية هنغاريا ووزير خارجية إندونيسيا عضوان يف الفريق بحكم 

ن يف  ى الفريق، باإلضافة إىل الدعم الواسع املتضمَّ منصبهº. وقد تلقَّ

اإلعالن الختامي ملؤ<ر املادة الرابعة عرشة، تأييد الجمعية العامة لألمم 

املتحدة يف القرار A/RES/68/68 أيًضا. 

التغطية ا�عالمية العالمية

جرى الرتويج للمؤ<ر من خالل التوعية االستباقية يف وسائل اإلعالم. 

ففي الفرتة التي سبقت املؤ<ر، نُرش عدد من مقاالت الرأي بقلم 

شخصيات بارزة ومن التعميºت اإلعالمية، Óا يف ذلك مقالة بقلم 

الرئيسÍ املتشاركÍ للمؤ<ر يف جريدة ye Hill األمريكية. وُعقدت 
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تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
١١ <وز/يوليه ٢٠٠٣ ١٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ الجزائر 

 Í٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ األرجنت

٩ <وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أسرتاليا 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ النمسا 

٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ بنغالديش 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بلجيكا 

٢٤ <وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الربازيل 

٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بلغاريا 

١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ كندا 

١٢ <وز/يوليه ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ شييل 

 Í٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الص

٢٩ كانون الثاÕ/يناير ٢٠٠٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ كولومبيا 

جمهورية كوريا الشعبية 
الد\قراطية

جمهورية الكونغو 
٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤ ٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ الد\قراطية

١٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ مرص 

١٥ كانون الثاÕ/يناير ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فنلندا 

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فرنسا 

٢٠ آب/أغسطس ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أملانيا 

١٣ <وز/يوليه ١٩٩٩ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ هنغاريا 

الهند 

٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إندونيسيا 

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيران (جمهورية - اإلسالمية)

مؤ<رات صحفية قبل املؤ<ر (Óا يف ذلك Óناسبة اليوم الدويل ملكافحة 

التجارب النووية) وعىل هامش املؤ<ر. وُوفّر عىل صفحة ويب 

صة بثٌّ حيٌّ وتسجيالٌت فيديوية-صوتية ومواد فوتوغرافية  مخصَّ

وبيانات. وجرى الوصول إىل أكÐ من مليوÕَْ متلقٍّ من مستخدمي 

اإلنرتنت عن طريق تويرت. وقد حظي املؤ<ر وتصديقا غينيا-بيساو 

والعراق وإنشاء فريق الشخصيات البارزة بتغطية من ِقبل وسائل 

 اإلعالم املطبوعة واملذاعة، Óا يف ذلك يف العديد من الدول املدرجة 

يف املرفق ٢.

ًنا كتيِّبًا  ص من مجلة CTBTO Spectrum متضمِّ وصدر عدد مخصَّ

ا عن فريق الشخصيات البارزة. وأُنتج أيًضا فيلم فيديو للتعريف  Üخاص

بأعضاء الفريق. 
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التوقيع والتصديق

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
١١ <وز/يوليه ٢٠٠٣ ١٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ الجزائر 

 Í٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ األرجنت

٩ <وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أسرتاليا 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ النمسا 

٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ بنغالديش 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بلجيكا 

٢٤ <وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الربازيل 

٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بلغاريا 

١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ كندا 

١٢ <وز/يوليه ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ شييل 

 Í٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الص

٢٩ كانون الثاÕ/يناير ٢٠٠٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ كولومبيا 

جمهورية كوريا الشعبية 
الد\قراطية

جمهورية الكونغو 
٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤ ٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ الد\قراطية

١٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ مرص 

١٥ كانون الثاÕ/يناير ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فنلندا 

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فرنسا 

٢٠ آب/أغسطس ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أملانيا 

١٣ <وز/يوليه ١٩٩٩ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ هنغاريا 

الهند 

٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إندونيسيا 

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيران (جمهورية - اإلسالمية)

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إرسائيل 

١ شباط/فرباير ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إيطاليا 

٨ <وز/يوليه ١٩٩٧ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ اليابان 

٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ املكسيك 

٢٣ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ هولندا 

١٥ <وز/يوليه ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ الTويج 

باكستان 

١٢ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٧ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ب¢و 

٢٥ أيار/مايو ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ بولندا 

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ جمهورية كوريا 

٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ رومانيا 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ االتحاد الرويس 

٣ آذار/مارس ١٩٩٨ ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ سلوفاكيا 

٣٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ جنوب أفريقيا 

٣١ <وز/يوليه ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ إسبانيا 

٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ السويد 

١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ سويرسا 

١٦ شباط/فرباير ٢٠٠٠ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ تركيا 

٢٣ شباط/فرباير ٢٠٠١ ٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ أوكرانيا 

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ اململكة املتحدة

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الواليات املتحدة األمريكية

١٠ آذار/مارس ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فييت نام

عة دولة موقِّ  41 قة دولة مصدِّ عة36  دول غير موقِّ قة3  دول غير مصدِّ  8

ق على المعاهدة لكي يبدأ نفاذها  الدول التي يلزم أن تصدِّ
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حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة  
(٣١ كانون ا�ول/ديسمبر ٢٠١٣)

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣أفغانستان

٢٣ نيسان/أبريل ٢٧٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ألبانيا

١١ <وز/يوليه ١٥٢٠٠٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦الجزائر

١٢ <وز/يوليه ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أندورا

٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أنغوال

١١ كانون الثاÕ/يناير ١٦٢٠٠٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧أنتيغوا وبربودا

Í٤ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦األرجنت

١٢ <وز/يوليه ١٢٠٠٦ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦أرمينيا

٩ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أسرتاليا

١٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦النمسا

٢ شباط/فرباير ٢٨١٩٩٩ <وز/يوليه ١٩٩٧أذربيجان

٣٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٤٢٠٠٧ شباط/فرباير ٢٠٠٥جزر البهاما

١٢ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦البحرين

٨ آذار/مارس ٢٤٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦بنغالديش

١٤ كانون الثاÕ/يناير ١٤٢٠٠٨ كانون الثاÕ/يناير ٢٠٠٨بربادوس

١٣ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بيالروس

٢٩ حزيران/يونيه ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بلجيكا

٢٦ آذار/مارس ١٤٢٠٠٤ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٠٠١بليز

٦ آذار/مارس ٢٧٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بنن

بوتان

دة  ٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بوليفيا  (دولة - املتعدِّ
القوميات)

٢٦ ترشين األول/أكتوبر ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦البوسنة والهرسك

٢٨ ترشين األول/أكتوبر ١٦٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢بوتسوانا

٢٤ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الربازيل

١٠ كانون الثاÕ/يناير ٢٢٢٠١٣ كانون الثاÕ/يناير ١٩٩٧بروÕ دار السالم

٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بلغاريا

١٧ نيسان/أبريل ٢٧٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بوركينا فاسو

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بوروندي

١٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٦٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كمبوديا

٦ شباط/فرباير ١٦٢٠٠٦ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٠٠١الكام¢ون

١٨ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كندا

١ آذار/مارس ١٢٠٠٦ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦كابو ف¢دي

٢٦ أيار/مايو ١٩٢٠١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١جمهورية أفريقيا الوسطى

٨ شباط/فرباير ٨٢٠١٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦تشاد

١٢ <وز/يوليه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦شييل

Í٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الص

٢٩ كانون الثاÕ/يناير ٢٤٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كولومبيا

١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦جزر القمر

١١ شباط/فرباير ١٩٩٧الكونغو

٦ أيلول/سبتمرب ٥٢٠٠٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧جزر كوك

تاريخ التصديق تاريخ التوقيع الدولة 
٢٥ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كوستاريكا

١١ آذار/مارس ٢٥٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كوت ديفوار

٢ آذار/مارس ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كرواتيا

كوبا

١٨ <وز/يوليه ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦قربص

١١ أيلول/سبتمرب ١٢١٩٩٧ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦الجمهورية التشيكية

جمهورية كوريا الد\قراطية
الشعبية

٢٨ أيلول/سبتمرب ٤٢٠٠٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦جمهورية الكونغو
الد\قراطية

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الداçرك

x١٥ <وز/يوليه ٢١٢٠٠٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦جيبو

دومينيكا

٤ أيلول/سبتمرب ٣٢٠٠٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦الجمهورية الدومينيكية

١٢ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إكوادور

١٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦مرص

١١ أيلول/سبتمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦السلفادور

٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غينيا-االستوائية

١١ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١١٢٠٠٣ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٠٠٣إريرتيا

١٣ آب/أغسطس ٢٠١٩٩٩ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦إستونيا

٨ آب/أغسطس ٢٥٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إثيوبيا

١٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فيجي

١٥ كانون الثاÕ/يناير ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فنلندا

٦ نيسان/أبريل ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فرنسا

٢٠ أيلول/سبتمرب ٧٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غابون

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٣غامبيا

٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جورجيا

٢٠ آب/أغسطس ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أملانيا

١٤ حزيران/يونيه ٣٢٠١١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غانا

٢١ نيسان/أبريل ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اليونان

١٩ آب/أغسطس ١٠١٩٩٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غرينادا

١٢ كانون الثاÕ/يناير ٢٠٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩غواتيºال

٢٠ أيلول/سبتمرب ٣٢٠١١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦غينيا

٢٤ أيلول/سبتمرب ١١٢٠١٣ نيسان/أبريل ١٩٩٧غينيا-بيساو

٧ آذار/مارس ٧٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠غيانا

١ كانون األول/ديسمرب ٢٤٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هايتي

١٨ <وز/يوليه ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الكريس الرسويل

٣٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٥٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هندوراس

١٣ <وز/يوليه ٢٥١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هنغاريا

٢٦ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦آيسلندا

الهند

٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إندونيسيا
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عة دولة موقِّ  183 قة دولة مصدِّ عة161  دولة غير موقِّ قة13  دولة غير مصدِّ  35

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
إيران (جمهورية-

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦
اإلسالمية)

٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٢٠١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٨العراق

١٥ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيرلندا

٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إرسائيل

١ شباط/فرباير ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إيطاليا

١٣ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١١٢٠٠١ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦جامايكا

٨ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اليابان

٢٥ آب/أغسطس ٢٦١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦األردن

١٤ أيار/مايو ٣٠٢٠٠٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦كازاخستان

٣٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٤٢٠٠٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦كينيا

٧ أيلول/سبتمرب ٧٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ك¢يباس

٦ أيار/مايو ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الكويت

٢ ترشين األول/أكتوبر ٨٢٠٠٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ق¢غيزستان

٥ ترشين األول/أكتوبر ٣٠٢٠٠٠ <وز/يوليه ١٩٩٧جمهورية الو الد\قراطية
الشعبية

٢٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦التفيا

٢١ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٦٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥لبنان

١٤ أيلول/سبتمرب ٣٠١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ليسوتو

١٧ آب/أغسطس ١٢٠٠٩ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ليربيا

٦ كانون الثاÕ/يناير ١٣٢٠٠٤ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٠٠١ليبيا

٢١ أيلول/سبتمرب ٢٧٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ليختنشتاين

٧ شباط/فرباير ٧٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ليتوانيا

٢٦ أيار/مايو ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦لكسمربغ

١٥ أيلول/سبتمرب ٩٢٠٠٥ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦مدغشقر

٢١ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٩٢٠٠٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦مالوي

١٧ كانون الثاÕ/يناير ٢٣٢٠٠٨ <وز/يوليه ١٩٩٨ماليزيا

٧ أيلول/سبتمرب ١٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٧ملديف

٤ آب/أغسطس ١٨١٩٩٩ شباط/فرباير ١٩٩٧مايل

٢٣ <وز/يوليه ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦مالطة

٢٨ ترشين األول/أكتوبر ٢٤٢٠٠٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جزر مارشال

٣٠ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦موريتانيا

موريشيوس

٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦املكسيك

٢٥ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ميكرونيزيا (واليات - 
املوّحدة)

١٨ كانون األول/ديسمرب ١١٩٩٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦موناكو

٨ آب/أغسطس ١١٩٩٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦منغوليا

٢٣ ترشين األول/أكتوبر ٢٣٢٠٠٦ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٦الجبل األسود

١٧ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦املغرب

٤ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٦٢٠٠٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦موزامبيق

٢٥ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦مياçار

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
٢٩ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ناميبيا

١٢ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٨٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ناورو

٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦نيبال

٢٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦هولندا

١٩ آذار/مارس ٢٧١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦نيوزيلندا

٥ كانون األول/ديسمرب ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦نيكاراغوا

٩ أيلول/سبتمرب ٣٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦النيجر

٢٧ أيلول/سبتمرب ٨٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠نيج¢يا

٩ نيسان/أبريل ٢٠١٢نيوي

١٥ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الTويج

١٣ حزيران/يونيه ٢٣٢٠٠٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ُعºن

باكستان

١ آب/أغسطس ١٢٢٠٠٧ آب/أغسطس ٢٠٠٣باالو

º٢٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بن

٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بابوا غينيا الجديدة

٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٥٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦باراغواي

١٢ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٥١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ب¢و

Í٢٣ شباط/فرباير ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الفلب

٢٥ أيار/مايو ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦بولندا

٢٦ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الربتغال

٣ آذار/مارس ٢٤١٩٩٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦قطر

٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جمهورية كوريا

١٦ كانون الثاÕ/يناير ٢٤٢٠٠٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧جمهورية مولدوفا

٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦رومانيا

٣٠ حزيران/يونيه ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦االتحاد الرويس

٣٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٣٠٢٠٠٤ ترشين الثاÕ/نوفمرب ٢٠٠٤رواندا

٢٧ نيسان/أبريل ٢٣٢٠٠٥ آذار/مارس ٢٠٠٤سانت كيتس ونيفيس

٥ نيسان/أبريل ٤٢٠٠١ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر
٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٢٠٠٩ <وز/يوليه ٢٠٠٩

غرينادين

٢٧ أيلول/سبتمرب ٩٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦ساموا

١٢ آذار/مارس ٧٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦سان مارينو

٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سان تومي وبرينسيبي

اململكة العربية السعودية

٩ حزيران/يونيه ٢٦١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦السنغال

١٩ أيار/مايو ٨٢٠٠٤ حزيران/يونيه ٢٠٠١رصبيا

١٣ نيسان/أبريل ٢٤٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سيشيل

١٧ أيلول/سبتمرب ٨٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠س¢اليون

١٠ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٤٢٠٠١ كانون الثاÕ/يناير ١٩٩٩سنغافورة

٣ آذار/مارس ٣٠١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سلوفاكيا
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76  •  التوقيع والتصديق    

فت ا��مم المتحدة بجنوب السودان بوصفه دولًة مستقلًة. � إبرامها. وقد اع�� (أ)   يورد المرفق ١ بالمعاهدة قائمًة بالدول ح��

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
٣١ آب/أغسطس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سلوفينيا

٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦جزر سليºن

الصومال

٣٠ آذار/مارس ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦جنوب أفريقيا
جنوب السودان(أ)

٣١ <وز/يوليه ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦إسبانيا

٢٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦رسي النكا

١٠ حزيران/يونيه ١٠٢٠٠٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٤السودان

٧ شباط/فرباير ١٤٢٠٠٦ كانون الثاÕ/يناير ١٩٩٧سورينام

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سوازيلند

٢ كانون األول/ديسمرب ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦السويد

١ ترشين األول/أكتوبر ٢٤١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦سويرسا

الجمهورية العربية السورية

١٠ حزيران/يونيه ٧١٩٩٨ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦طاجيكستان

١٢ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦تايلند

جمهورية مقدونيا
١٤ آذار/مارس ٢٩٢٠٠٠ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٨اليوغوسالفية سابًقا

٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨تيمور-ليشتي

٢ <وز/يوليه ٢٢٠٠٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦توغو

تونغا

تاريخ التصديقتاريخ التوقيعالدولة
٢٦ أيار/مايو ٨٢٠١٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٩ترينيداد وتوباغو

٢٣ أيلول/سبتمرب ١٦٢٠٠٤ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦تونس

١٦ شباط/فرباير ٢٤٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦تركيا

٢٠ شباط/فرباير ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦تركºنستان

توفالو

١٤ آذار/مارس ٧٢٠٠١ ترشين الثاÕ/نوفمرب ١٩٩٦أوغندا

٢٣ شباط/فرباير ٢٧٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أوكرانيا

١٨ أيلول/سبتمرب ٢٥٢٠٠٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اإلمارات العربية املتحدة

٦ نيسان/أبريل ٢٤١٩٩٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اململكة املتحدة

٣٠ أيلول/سبتمرب ٣٠٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤جمهورية تنزانيا املتحدة

٢٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦الواليات املتحدة األمريكية

٢١ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦أوروغواي

٢٩ أيار/مايو ٣١٩٩٧ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦أوزبكستان

١٦ أيلول/سبتمرب ٢٤٢٠٠٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فانواتو

فنزويال (جمهورية -
١٣ أيار/مايو ٣٢٠٠٢ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٦البوليفارية)

١٠ آذار/مارس ٢٤٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦فييت نام

٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦اليمن

٢٣ شباط/فرباير ٣٢٠٠٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٦زامبيا

١٣ ترشين األول/أكتوبر ١٩٩٩زمبابوي
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North America and Western 
Europe (28 States)

28 Signatories
27 Ratifiers

South-East Asia, the  
Pacific and the Far East 
(32 States)

28 Signatories
20 Ratifiers

 جنوب شرق آسيا، المحيط الهادئ 
والشرق األقصى

)32 دولًة(

عًة 29 دولًة موقِّ
قًة 22 دولًة مصدِّ

أفريقيا
)54 دولًة(

عًة 51 دولًة موقِّ
قًة 42 دولًة مصدِّ

أوروبا الشرقية
)23 دولًة(

عًة 23 دولًة موقِّ
قًة 23 دولًة مصدِّ

أمريكا الالتينية والكاريبي
)33 دولًة(

عًة 31 دولًة موقِّ
قًة 31 دولًة مصدِّ

الشرق األوسط وجنوب آسيا
)26 دولًة(

عًة 21 دولًة موقِّ
قًة 16 دولًة مصدِّ

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية
)28 دولًة(

عًة 28 دولًة موقِّ
قًة 27 دولًة مصدِّ

حالة التوقيع والتصديق على المعاهدة بحسب المنطقة الجغرافية
(٣١ كانون ا�ول/ديسمبر ٢٠١٣)
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