
صالحيیت کی تکميیلبم کا پتہہ لگانے کی   
 

اازز ررميیش جورراا  
 

وويینيیا (آآئی پی اايیس)  اايیک بيین ااالقواامی کانفرنس ميیں جوہریی ددهھھھماکوںں کا پتہہ لگانے٬، ططوفانوںں يیا آآتش فشانی ررااکهھ کے -
 باددلوںں کا سرااغغ لگانے٬، ززلزلوںں کے ززميینی مرکزیی نقطہہ کے محل ووقوعع کا تعيین کرنے٬، بڑےے برفانی توددووںں کے بہہہ 

جانے کی نگراانی کرنے٬، آآبی پستانيیوںں کی نقل وو حرکت کا مشاہدهه کرنے ااوورر ہواائی جہاززووںں کے حاددثاتت کا پتہہ لگانے 
کے سلسلہہ ميیں کی گئی پيیش ررفدتت پر ررووشنی ڈڈاالی گئی۔  

 
 1997جونن کو ااختتامم پذيیر ہوئی٬،  ٬26، جو کہہ (SnT2015‘ (کانفرنس 2015سائنس اايینڈ ڻٹيیکنالوجی ’ يیہہ پانچ ررووززهه 

آآسڻٹيیريیائی دداارراالحکومت ميیں ووااقع کامپرہيینسيیو نيیوکليیئر ڻٹيیسٹ بيین ڻٹريیڻٹی آآررگنائزيیشن (سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو) کی ططرفف سے 
سے منعقدهه ہمہہ موضوعاتی کانفرنسوںں کے سلسلہہ کی پانچويیں کڑیی تهھی۔  

 
يیجنسيیوںں٬، سے ززاائد سائنسداانوںں ااوورر دديیگر ماہريین٬، پاليیسی ساززووںں ااوورر  قومی اا 1100ااسس کانفرنس ميیں ددنيیا بهھر کے 

آآززاادد تعليیمی تحقيیقی ااددااررووںں ااوورر شہریی سوسائڻٹی کے ااددااررووںں کے نمائندووںں نے شرکت کی تهھی۔  
 

) ميیں سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے سيینسرزز کی اايیک ااہم ددرريیافت پر ررووشنی ڈڈاالی SnT2015( 2015سائنس اايینڈ ڻٹيیکنالوجی 
متعلق تهھی٬، جو کم اازز کم  اايیک  ميیں٬، چيیليیابنسک٬، ررووسس ميیں  پهھٹ پڑنے وواالے اايیک شہابيیہہ سے 2013گئی٬، جو کہہ 

صدیی ميیں ززميین سے ڻٹکراانے ووااال سب سے بڑاا شہابيیہہ تهھا۔  
 

ااسس کانفرنس کے شرکاء کو يیہہ باتت بهھی سننے ميیں ملی کہہ برکيینا فاسو ااوورر االجيیريیا کے ددررميیانن پروواازز کرنے ووااال 
ااسس ہواائی جہازز کا ہواائی حاددثہہ کی  ميیں مالی ميیں حاددثہہ کا شکارر ہواا تهھا٬، 2014ططيیاررهه اايیئر االجيیريیا فاسو جو کہہ جوالئی

کيیلوميیڻٹر کے فاصلہہ پر سی ڻٹی بی ڻٹی کے کوڻٹيیڈ آآئيیورر ميیں ووااقع نگراانی کرنے وواالے ااسڻٹيیشن نے پتہہ  960جگہہ سے 
لگايیا تهھا۔  

 
) کی ااہميیت ددررحقيیقت ااسس ووجہہ سے ہے کہہ سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کو جامع SnT2015( 2015سائنس اايینڈ ڻٹيیکنالوجی 
دیی کے معاہدهه٬، کامپرہيینسيیو نيیوکليیئر ڻٹيیسٹ بيین ڻٹريیڻٹی (سی ڻٹی بی ڻٹی) کی مہم چالنے کی ذذمہہ جوہریی تجرباتت پر پابن

دداارریی سونپی گئی تهھی٬، جو کہہ ہر اايیک کے ذذرريیعہہ٬، ہر اايیک جگہہ پر: يیعنی ززميینی سطح پر٬، فضا ميیں٬، پانی ميیں ااوورر 
ادد آآالتت کو تيیارر کرنے کا منصوبہہ ززميین کے ااندرر٬، جوہریی ددهھھھماکوںں کوغيیر قانونی قراارر دديیتا ہے۔ يیہہ  اايیسے قابل ااعتم

بهھی ررکهھتا ہے جو کسی بهھی جوہریی ددهھھھماکہہ کا پتہہ چالنے کو يیقيینی بنائے۔  
 

اانن ميیں بهھونچالی٬، ہائيیڈوو آآکاووسڻٹک٬، ززيیريیں صوتی ( اانسانی کانوںں کے ذذرريیعہہ سنے کے لئے بہت ہی ہلکی -
ماہريین نے ااپنے پريیزنڻٹيیشنس ااوورر پوسڻٹرووںں  فريیکويینسی) ااوورر رريیڈيیو نيیوکالئيیڈ سيینسرزز شامل ہيیں۔ سائنسداانوںں ااوورر دديیگر

کے ذذرريیعہہ ااسس باتت کا مظاہرهه کيیا کہہ کس ططرحح چارر جديید تريین ااعلٰی ڻٹيیکنالوجيیاںں مصرووفف عمل ہيیں۔  
 

بهھونچالی ااسڻٹيیشن ززميین پر ووااقع ہونے وواالی جهھڻٹکے وواالی لہرووںں کی نگراانی کرتے ہيیں٬، جن کی اايیک بڑیی  170
ااکثريیت ززلزلوںں سے ووااقع ہوتی ہے۔  

ن اانسانی ہاتهھوںں سے اانجامم پانے وواالے ددهھھھماکے جيیسے کہہ کانن ميیں کئے جانے وواالے ددهھھھماکے٬، شمالی کورريیا کے ليیک 
ميیں کئے گئے ملعنہہ ددهھھھماکوںں کا بهھی پتہہ لگايیا گيیا ہے۔ 2013ااوورر  ٬2009، 2006  

 
ہائيیڈرروو 11سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے  سے  ہيیں۔ ددهھھھماکوںں‘ سنتے’ااکاووسڻٹک ااسڻٹيینش سمندررووںں ميیں صوتی لہرووںں کو -

نکلنے وواالی صوتی لہريیں پانی کے ااندررکافی ددوورر تک سفر کر سکتی ہيیں۔ ززميین کی سطح پر ووااقع ساڻٹهھ ززيیريیں صوتی 
ااسڻٹيیشن٬، بڑےے ددهھھھماکوںں سے نکلنے وواالی بہت ہی ہلکی فريیکيیونسی وواالی صوتی لہرووںں کا پتہہ لگا سکتے ہيیں۔  

 
کے لئے فضا کی پيیمائش کرتے ہيیں؛ جن ميیں  رريیڈيیو نيیوکالئيیڈ ااسڻٹيیشن تابکارریی وواالے ذذرّرااتت 80سی ڻٹی بی ڻٹی کے 

کو ااڻُٹهھاتے ہيیں۔ صرفف يیہی ‘ ااسموکنگ گن ’ ااسڻٹيیشن  ززيیر ززميین جوہریی جانچ سے نکلنے وواالی ااعلی گيیس  40سے 
پيیمائشيیں ااسس باتت کا ووااضح ااشاررهه ددےے سکتی ہيیں کہہ آآيیا دديیگر ططريیقوںں سے پتہہ لگائے گئے ددهھھھماکے ووااقعی ططورر پر 

ليیبارريیڻٹريیاںں رريیڈيیونيیوکالئيیڈ ااسڻٹيیشن کو تقويیت دديیتی ہيیں۔ جوہریی تهھے يیا نہيیں۔ سولہہ  
 



عماررتوںں پر مشتمل ہوگا جو ززميین  337ااپنی تکميیل پر سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے اانڻٹرنيیشنل مانيیڻٹرنگ سسڻٹم ( آآئی اايیم اايیس) 
يیسيیليیڻٹيیز فيیصد ف 90پر جوہریی ددهھھھماکوںں کا پتہہ لگانے کے لئے٬، پوررےے کّرهه کو  گهھيیرےے ہوئے ہوگا۔ اانن ميیں سے تقريیباً 

مکمل ہو چکی ہے ااوورر کامم کر ررہی ہيیں۔  
 

ااسس کانفرنس کا اايیک ااہم موضوعع کاررکرددگی ميیں ااضافہہ کرنا تهھا٬، جو کہہ سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے اانڻٹرنيیشنل ڈڈيیڻٹا سيینڻٹر ( 
آآئی ڈڈیی سی) کے ڈڈاائريیکڻٹر ڈڈبليیو۔ رريینڈیی کے مطابق آآئندهه سالل آآئی اايیم اايیس ااوورر آآئی ڈڈیی سی کو رریی کيیپيیڻٹاالئز کرنے 

عد٬، اانن ميیں نشونمائی تعلق ہوگا۔کے ب  
 

سالوںں ميیں٬، بيین ااالقواامی کميیونڻٹی نے ااسس عالمی نگراانی کے سسڻٹم پر اايیک بليین ڈڈاالر سے ززاائد ررقم کی  20پچهھلے 
سرمايیہہ کارریی کی ہے٬، جس کے ڈڈيیڻٹا کو سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے ررکن ممالک کے ذذرريیعہہ ااستعمالل کيیا جا سکتا ہے ااوورر  -

کے ذذرريیعہہ وويینيیا ميیں ووااقع آآئی ڈڈیی سی  صرفف جانچ پر پابندیی  کی توثيیق کےمقصد سے نہيیں۔ تمامم ااسڻٹيیشن سيیڻٹالئيیٹ 
کے ساتهھ مربوطط ہيیں۔  

 
کسی ووااقعہہ کا پتہہ لگانے کے لئے٬، ہمارراا ااسڻٹيیشن ااسس ملک ميیں موجودد ہونا ضروورریی نہيیں٬، بلکہہ يیہہ ددررحقيیقت ااسڻٹيیشن ’’

کے محل ووقوعع سے کئی ددوورر ہونے وواالے ووااقعاتت کا پتہہ لگا سکتا ہے۔ مثالل کے ططورر پر٬، ڈڈیی پی آآرر کے ( شمالی 
يیہہ باتت سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے عواامی تعلقاتت ‘‘ رريیا) جوہریی جانچ کو پيیروو جيیسے ددوورر اافتاددهه ملک سے دديیکهھا گيیا٬،کو

آآفسر ميیوڻٹزيیل برگگ نے آآئی پی اايیس کو بتائی۔  
 

ررکن ممالک کو خامم ڈڈيیڻٹا ااوورر تجزيیاتی نتائج ددوونوںں تک ررسائی حاصل ہے۔ ااپنے قومی ڈڈيیڻٹا مرااکز کے  183ہماررےے ’’ 
کا مطالعہہ کرتے ہيیں ااوورر پتہہ لگائے گئے ووااقعاتت کی نوعيیت کے مطابق ااپنے ذذااتی نتائج پر پہنچتے ذذرريیعہہ ووهه ددوونوںں 

اانہوںں نے کہا۔ پاپواا نيیو گنی ااوورر ااررجنڻٹائيیبا سے آآئے ہوئے سائنسداانوںں نے کہا کہہ  اانہيیں يیہہ ڈڈيیڻٹا اانن کے لئے شديید ‘‘ ہيیں
۔‘‘ططورر پر کارر آآمد معلومم ہوئے ہيیں  

 
ت پر ززوورر دديیتے ہوئے٬، سی ڻٹی بی ڻٹی کی اايیگزيیکڻٹو سيیکريیڻٹریی السيینا ززرربو نے نيیچر کے ڈڈيیتا کے ااشترااکک کی ااہميی

ااگر آآپپ ااپنے ڈڈيیڻٹا کو ددستيیابب کرتے ہيیں٬، تو آآپپ بيیروونی سائنڻٹفک کميیونڻٹی کے ساتهھ جڑ ’’ ساتهھ اايیک اانڻٹروِويیو ميیں کہا : 
باخبر ررکهھتے ہيیں۔ يیہہ سی ڻٹی بی جاتے ہيیں ااوورر آآپپ سائنس ااوورر ڻٹيیکنالوجی ميیں ہونے وواالی پيیش ررفت سے ااپنے آآپپ کو 

ڻٹی ااوو کو نہہ صرفف مزيید نمايیاںں کرتا ہے٬، يیہہ ہميیں چارر دديیواارریی سے باہر سوچنے کی ترغيیب دديیتا ہے۔ ااگر آآپکو 
محسوسس ہو کہہ ڈڈيیڻٹا اايیک ددووسرےے مقصد کے لئے مستعمل ہو سکتا ہے٬، جو آآپپ کو تهھوڑڑاا سا پيیچهھے ہڻٹنے ميیں مددد 

فف دديیکهھيیں ااوورر دديیکهھيیں کہہ آآپپ ااپنی سرااغغ ررسانی کو کس ططرحح بہتر بنا کرتا ہے٬، تو اايیک ووسيیع تر تصويیر کی ططر
‘‘سکتے ہيیں۔  

تصويیر بشکريیہہ: سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو  
 

آآپپ مجهھے بارر بارر يیہہ باتت کہتے ہوئے سنيیں گے کہہ  ’’ ااسس کانفرنس ميیں اافتتاحی خطابب کرتے ہوئے ززيیبروو نے کہا: 
جوشش ہی نہيیں بلکہہ آآپپ تمامم لوگوںں کو دديیکهھ کر بہت ميیں ااسس ااددااررهه کے تعلق سے پُر جوشش ہوںں۔ آآجج  ميیں صرفف پُر 

خوشش ہوںں جو ااسس جذبہہ کا ااشترااکک کرتے ہيیں: اايیک اايیسا جذبہہ جو سائنس کو اامن کی خدمت کے لئے ااستعمالل کرنے 
کے لئے ہے۔ ااسس سے مجهھے ااسس باتت کی  ااُميید ملتی ہے کہہ ہماررےے بچوںں کے مستقبل کے لئےہماررےے ووقت کے 

ذذہيین سائنسداانن بم کو مکمل کرنے کے بجائے بم کا مکمل پتہہ لگانے کے لئے جمع ہوئے بہتريین ااوورر سب سے ززيیاددهه 
‘‘ہيیں۔  

 
ااقواامم متحدهه کے سيیکريیڻٹریی جنرلل بانن کی مونن نے کانفرنس کے نامم ااپنے پيیٖغامم ميیں کانفرنس کے ااسس کے موضوعع  کا 

ہائی جديیدتريین ااعلٰی ڻٹيیکنالوجی کے اايیک مضبوطط توثيیقی نظم وو نسق کے ذذرريیعہہ ااوورر ااپنی اانت’’ تعيین کرتے ہوئے کہا: 
ذذرريیعہہ اابب سی ڻٹی بی ڻٹی کے پاسس ميیداانن عمل ميیں ااُترنے کے لئے مزيید تاخيیر کرنے کے لئے کوئی بہانہہ موجودد نہيیں 

‘‘ہے۔  
 

جنوبی آآفريیقہہ کے ووززيیر براائے سائنس وو ڻٹيیکلنالوجی٬، نليیدیی پانڈوورر نے ااسس باتت کو ووااضح کيیا کہہ اانن کا ملک سی ڻٹی بی 
جنوبی آآفريیقہہ پچهھلے بيیس سالوںں سےجوہریی ’’ اانہوںں نے مزيید کہا: ‘‘ اايیک پابند ااوورر مستقل حامی ہے۔ ’’ڻٹی ااوو کا 

ميیں ااپنے جوہریی ہتهھيیاررووںں کو چهھوڑڑ دديیا ہے ااوورر پيیلنڈاابا معاہدهه  1996عدمم پهھيیالؤؤ کی صف ااوّولل ميیں ررہا ہے۔ ہم نے  
ططورر پر تسليیم کرتا ہے٬، اايیک اايیسا عالقہہ جو پر ددستخط کی ہے٬، جو آآفريیقہہ کو جوہریی ہتهھيیاررووںں سے پاکک عالقہہ کے 

ميیں صرفف عملی ميیداانن آآگيیا تهھا۔ 2009کہہ جوالئی   
 



سائنسداانوںں کے ذذرريیعہہ پريیزنڻٹيیشن کی پيیشی کے عالووهه  پيینل مباحثہہ نے سی ڻٹی بی ڻٹی کی نگراانی کرنے وواالی کميیونڻٹی 
ائٹ اانسپکشن ( ااوو اايیس آآئيیز) ميیں کی حاليیہہ خصوصی ددلچسپی پر ااپنی توجہہ مبذوولل کی۔ جس کے ددوورراانن کسی نے آآنن س

سائنس کے کردداارر کی ططرفف ااشاررهه کيیا جس کے لئے٬، ااسس کے ميیداانن عمل ميیں ااُترنے کے بعد ڻٹريیڻٹی کے تحت اامداادد 
ددیی گئی ہے۔  

 
 2014) کے تجرباتت سے فائد ااڻُٹهھايیا گيیا۔  IFE14اانڻٹگريیڻٹڈ فيیلڈ اايیکسرسائز ( 2014ااسس مباحثہہ ميیں ااررددنن ميیں منعقدهه 

) اايیک سب سے بڑاا ااوورر جامع تريین  اايیسی مشق تهھی٬، جس کو اابب تک سی ڻٹی بی ڻٹی IFE14اايیکسرسائز ( اانڻٹگريیڻٹڈ فيیلڈ
کے ااوو اايیس آآئی ااہليیت کی تعميیر ميیں اانجامم دديیا گيیا تهھا۔  

 
ااسس موقع پر شرکاٴٔ کو اانن نئی ااوورر سامنے آآنے وواالی ڻٹيیکنالوجيیوںں کے ذذرريیعہہ اادداا کی جا سکنے وواالے جوہریی سالمتی 

) Tech4GSپانے کے موااقع پر اايیک مبحثہہ سننے کا موقع مال۔ ڻٹيیکنالوجی فارر گلوبل سيیکورريیڻٹی ( کے چيیلنجز پر قابو
گرووپپ کے ااررااکيین نے سيیڻٹيیزنس نيیڻٹوررکک: ڻٹيیکنالوجيیکل ااخترااعع کی ااُميید اافزاائی پرسابق يیو اايیس سيیکريیڻٹریی براائے ددفاعع 

وويیليیئم پيیریی کے ساتهھ شامل ہو گئے۔  
 

ميیں نہيیں سمجهھتا کہہ يیہہ ناقابل ’’يیہہ باتت پيیریی نے کہی۔ ‘‘ ططرفف گامزنن ہيیں٬،ہم اايیک مزيید جوہریی ااسلحہہ کی ددووڑڑ کی 
تنسيیخ ہے۔ يیہہ ررکنے ااوورر مسائل کی عکاّسی کرنے ااوورر اانن پر مباحثہہ کرنے  ااوورر يیہہ دديیکهھنے کا ووقت ہے کہہ آآيیا کوئی 

تيیسریی پسند٬، کچهھ متباددلل٬، کچهھ  نہہ کرنے ااوورر نئی ہتهھيیاررووںں کی ددووڑڑ ررکهھنے کےددررميیانن موجودد ہے۔۔  
 

تعليیمی مصرووفيیاتت کے ذذرريیعہہ  ’’ااسس کانفرنس کی اايیک نمايیاںں خصوصيیت سی ڻٹی بی ڻٹی ااکيیڈمک فوررمم تهھی جس نے 
پر ززوورر دديیا٬، جس پر باووقارر اايیمی اايیوااررڈڈ يیافتہہ ااوورر ڈڈااکيیوميینڻٹررريیز اايینڈ نيیڻٹوررکک نيیوزز ‘ سی ڻٹی بی ڻٹی کی مضبوططی

کو  ترغب دديینے کی ضرووررتت پر آآوواازز ددیی تا ‘ سلتنقيیدیی مفکريین کی ااگلی ن’’ پرووگراامم کے ڈڈاائريیکڻٹر بابب فراائے نے 
کہہ جوہریی جانچوںں ااوورر بڑےے پيیمانے پر تباہی مچانے وواالے جوہریی ہتهھيیاررااتت سے پاکک ددنيیا کا آآغازز کيیا جا سکے۔  

 
ااسس فوررمم نے٬، آآسڻٹيیريیا٬، کيینڈاا٬، چيین٬، کوسڻٹا رريیکا٬، پاکستانن ااوورر ررووسس ميیں ڻٹيیچرووںں ااوورر پرووفيیسرووںں کے نقطہہ نظر سے 

سکهھانے وواالے اايیک متاثر ُکن سی ڻٹی بی ڻٹی  آآنن الئن تعليیمی ووسائل ااوورر تجرباتت کا اايیک جائزهه سی ڻٹی بی ڻٹی کے 
فرااہم کيیا۔  

 
پاليیسی ساززووںں کے لئے ڻٹيیکنيیکل تعليیم ’’ سائنس ااوورر پاليیسی کے ددررميیانن رراابطہہ پيیداا کرنے کے مقصد سے فوررمم نے  

جس ميیں قريیبی ماہريین بشمولل رريیبيیکا جانسن٬، جو کہہ پر مباحثہہ کيیا٬، ‘ ااوورر سائنسداانوںں کے لئے پاليیسی سے متعلق تعليیم
اايیکراانيیم اانسڻٹی ڻٹيیوٹٹ فارر ڈِڈسس ااررماميینٹ ڈڈپلوميیسی؛ جيیمس ماررڻٹيین سيینڻٹر فارر نانن پرووليیفريیشن ااسڻٹڈيیز کے نيیکوالئی  -

سوکوهه٬، ِمڈلبریی اانسڻٹی ڻٹيیوٹٹ فارر اانڻٹرنيیشنل ااسڻٹڈيیز کے ڈڈاالنوکی ووررسيیس٬، سيینڻٹر فارر سيیکيیورريیڻٹی ااسڻٹڈيیز٬، جاررجج ڻٹاؤؤنن 
اايیڈووااررڈڈ اايیفٹ٬، ااوورر يیونيیوررسڻٹی آآفف برڻٹس کولمبيیا کے شعبہہ سائنس کے ميیٹ يیلڈنن نے حّصہہ ليیا۔کے   

 
سی ڻٹی بی ڻٹی کے تکنيیکی مسائل کو ڈڈپلوميیڻٹس ااوورر دديیگر پاليیسی ساززووںں کی تربيیت کے لئے مربوطط کرنے کی 

پاليیسی  کے مسائل  ضرووررتت ااوورر سی ڻٹی بی ڻٹی ااوورر ووسيیع تر جوہریی عدمم پهھيیالؤؤ ااوورر ہتهھيیاررووںں سے پاکک کرنے کی 
کو سائنسی کميیونڻٹی کے ااندرر پر بيیداارریی پيیداا کرنے کے تعلق سے عمومی ررضامندیی پائی گئی۔  

 
اايیک ااوورر پيینل  سی ڻٹی بی ڻٹی ااوو کے خاررجی تعلقاتت٬، پرووڻٹوکالل ااوورر بيین ااالقواامی تعاوونن٬، ااميیريیکن ااسوسی اايیشن   فارر  -

ااسڻٹڈيیز کے تهھا مس بليیک پيیس کاررڈڈنن٬، ااوورر فيیڈرريیشن آآفف کی اايیڈوواانمنٹ آآفف سائنس٬، ڈڈبلن اانسڻٹی ڻٹيیوٹٹ آآفف اايیڈوواانسڈ 
ااميیريیکن سائنڻٹسڻٹس کی جيینيیفر ميیکبائی  پر مشتمل ااسس پيینل ميیں تعليیمی ميیداانن سے آآگے  بڑهھھھتے ہوئے شہریی 

سوسائڻٹی٬، نوجواانوںں ااوورر ميیڈيیا کے ساتهھ اايیک نيیا ااوورر بہتر تعلق پيیداا کرنے کے سلسلہہ ميیں مباحثہہ کے ذذرريیعہہ الئحہہ 
ا گيیا۔عمل تيیارر کيی  

 
)IPS 2015جونن  30‘‘ (اايیک پيینالسٹ نے کہا٬، ليیکن بذااتت خودد ااسس کے ذذرريیعہہ نہيیں۔‘‘ ترقی ااضافہہ سے آآتی ہے٬،’’  

 
[وويیلنڻٹيینا گيیسبریی کی ططرفف سے ااضافہہ کے ساتهھ]  


