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) إإسس بي آآيي( فيیيینا  االررمادد ُسحبب أأوو عووااصفف ووتتبع االنوووويیة٬، االتفجيیررااتت عنن االكشفف مجالل في االمحررزز االتقددمم االددوولي االمؤؤتمرر هھھھذذاا أأبررززلقدد  -
 تحططمم عنن وواالكشفف االبحرريیة٬، االثدديیيیاتت تحرركاتت وومررااقبة االضخمة٬، االجليیدديیة االجبالل اانجرراافاتت ووررصدد االززالززلل٬، بؤؤرر مكانن ووتحدديیدد االبرركاني٬،
.االططائررااتت  

 
 في هھنووع منن االخامسس حززيیرراانن٬،/يیوونيیوو 26 في وواانتهھى أأيیامم خمسة لمددةة ااستمرر االذذيي) SnT2015( 2015 وواالتكنوولووجيیا االعلوومم مؤؤتمرر كانن
 في ررهھھھاوواالتي كانن مق ٬،)CTBTO( االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة نظظمتهھا االتخصصاتت متعددددةة االمؤؤتمررااتت منن سلسلة

.1997 عامم منذذ االنمساوويیة االعاصمة  
 

 االبحووثث وومؤؤسساتت االووططنيیة٬، االووكاالتت ووممثلوو االسيیاساتت٬، ووصانعي االخبررااء منن ووغيیررهھھھمم االعلماء٬، منن 1100 منن أأكثرر االمؤؤتمرر حضرر
.االعالمم أأنحاء مختلفف منن االمددني االمجتمع وومنظظماتت االمستقلة٬، ااألكادديیميیة  

 
 االذذيي االنيیززكك ووهھھھي: االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة ااستشعارر أأجهھززةة قددمتهھا االتي ااالكتشافاتت أأحدد تجاهه ااألنظظارر االمؤؤتمرر جذذبب
.ااألقلل على االقررنن هھھھذذاا في باألررضض ااصططددمم ما أأكبرر يُیعدد وواالذذيي 2013،٬ عامم في ررووسيیا٬، تشيیليیابيینسكك٬، فووقق اانفجرر  

 
 تمووزز/يیووليیوو في مالي في تحططمتت االتي وواالجززاائرر فاسوو بوورركيینا بيینن االجززاائرريیة االجوويیة لخططووططاا ررحلة ااكتشافف إإلى االمشارركوونن ااستمع كما

.ططائررةةلل أأثررآآخرر  منن كيیلوومتررااً  960 ُبعدد على دديیفوواارر٬، كووتت في االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة ررصدد محططة قبلل منن 2014  
 

 بحملة االمكلفة هھھھي CTBTO االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة أأنن حقيیقة في 2015 وواالتكنوولووجيیا االعلوومم مؤؤتمرر أأهھھھميیة تكمنن
 االغالفف في ااألررضض٬، سططح على: مكانن كلل في االجميیع٬، قبلل منن االنوووويیة االتفجيیررااتت تحظظرر االتي االنوووويیة٬، للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة
ً  تهھددفف كما. ااألررضض ووتحتت االماء تحتت االجوويي٬، .كشفهھ يیتمم أأنن ددوونن نوووويي اانفجارر أأيي حددووثث عددمم منن للتأكدد مووثووقة أأددووااتت تططوويیرر إإلى أأيیضا  

 
 ااستشعارر ووأأجهھززةة ٬،)االبشرريیة ااألذذنن سماعع قددررةة منن ااألددنى جددااً  االمنخفضة االتررددددااتت( االصووتيیة تحتت االمائيیة االززلززااليیة االمووجاتت ذذلكك يیشملل

ً  االخبررااء منن ووغيیررهھھھمم االعلماء شررححلقدد . االمشعة االنوويیددااتت .االتكنوولووجيیاتت أأحددثث منن أأرربعة عملل كيیفيیة وواالملصقاتت االتقدديیميیة االعررووضض في عمليیا  
 

ً  االكشفف تمم وولكنن. االززالززلل بسببب منهھا االعظظمى االغالبيیة تنشأ وواالتي ااألررضض٬، في االصددماتت مووجاتت ررصدد محططاتت منن 170 هھھھناكك  عنن أأيیضا
.2013 وو 2009 2006،٬ عامم في أأعلنتت االتي االشماليیة كوورريیا في االنوووويیة االتجارربب أأوو ااأللغامم اانفجارر مثلل ااإلنسانن صنع منن تفجيیررااتت  

 
 للمووجاتت يیمكنن. االمحيیططاتت في االصووتيیة االمووجاتت إإلى" ااالستماعع" على CTBTO االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة تعملل

 سططح على االصووتيیة تحتت االمووجاتت لررصدد محططة ستيینن هھھھناكك. االماء تحتت جددااً  بعيیددةة لمسافاتت تنتقلل أأنن ااالنفجاررااتت عنن االصاددررةة االصووتيیة
.االكبيیررةة ااالنفجاررااتت منناالمنبعثة  للغايیة االمنخفضة االصووتيیة االتررددددااتت كشفف يیمكنهھا وواالتي ااألررضض٬،  

 
ً  االجوويي االغالفف CTBTO االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة لمنظظمة االتابعة محططة 80 االـ تقيیسس  االمشعة٬، االنوويیددااتت جسيیماتت عنن بحثا
ً  تلتقطط أأنن منهھا 40 لـ يیمكنن كما  االقيیاساتت هھھھذذهه فقطط. ررضضااأل تحتت نوووويیة تجرربة ووجوودد على" االدداامغ االددليیلل" يُیعدد وواالذذيي االنبيیلل٬، االغازز أأيیضا

ً  مؤؤشررااً  تعططي أأنن يیمكنهھا  هھھھناكك ذذلكك٬، على عالووةة. ال أأمم نوووويي اانفجارر هھھھوو ااألخررىى بالووسائلل عنهھ االكشفف تمم االذذيي نفجاررااال كانن إإذذاا عما ووااضحا
 ً .االمشعة االنوويیددااتت محططاتت تددعمم مختبرر عشرر ستة أأيیضا  

 
ً  CTBTO االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة لمنظظمة االتابع IMS االددوولي االررصدد نظظامم يیصبح سووفف ااالنتهھاء٬، عندد  منن شبكة منن مكوونا
ً  ااألررضض كووكبب لمررااقبة االعالمم أأنحاء مختلفف في شررةةتاالمن االمنشآتت منن 337  تمم ٬، ووقدداالنوووويیة االتفجيیررااتت على تددلل إإشاررااتت ووجوودد عنن بحثا
.االمنشآتت منن االمئة في 90 منن يیقرربب ما ووتشغيیلل إإنشاء بالفعلل  

 
 االتابع IDC االددووليیة االبيیاناتت مرركزز مدديیرر بيیلل٬، ررااندديي دداابليیوو عنهھ يیقوولل االذذييوو ااألمثلل ااألددااء تحقيیقق هھھھوو االمؤؤتمرر اططررحهھ أأهھھھمم االمووااضيیع االتي

 في IDCوو IMS ررسملة ووإإعاددةة ااستدداامة على نعملل بيینما متززاايیددةة أأهھھھميیة لهھ ستكوونن" أأنهھ االنوووويیة٬، للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة لمنظظمة
."االمقبلل االعامم  

 



 قبلل منن بيیاناتهھ ااستخدداامم يیمكنن االذذيي االعالمي االررصدد نظظامم في ددووالرر مليیارر منن أأكثرر االددوولي االمجتمع ااستثمرر االماضيیة٬، 20 االـ االسنووااتت في
 جميیع تررتبطط. للتجارربب االشاملل االحظظرر منن االتحققق ألغررااضض فقطط ووليیسس - االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة في ااألعضاء االددوولل

.فيیيینا في IDC مع االصناعيیة ااألقمارر ووصالتت خاللل منن االبعضض ببعضهھا االمحططاتت  
 

 في محططاتنا تكوونن أأنن االضرروورريي منن ليیسس" االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة باسمم االررسمي االمتحددثث مووتززلبررغغ٬، تووماسس يیقوولل
 ااألخيیررةة االنوووويیة االتجرربة لتقاططاا تمم االمثالل٬، سبيیلل على. عنهھا جددااً  بعيیددةة مووااقع منن ااألحددااثث عنن االكشفف يیمكنهھا االووااقع في فهھي االحددثث٬، بلدد نفسس
ً  ُتعدد وواالتي بيیرروو٬، في االشماليیة كوورريیا في جررتت االتي " للغايیة بعيیددااً  مكانا  

 
 ايیمكنهھ االووططنيیة٬، االبيیاناتت مررااكزز خاللل منن. االتحليیلل وونتائج االخامم االبيیاناتت كلل إإلى االددخوولل يیمكنهھا ااألعضاء االددوولل منن 183 لدديینا" ووأأضافف
 االجدديیددةة غيینيیا بابوواا منن االعلماء يیقوولل". عنهھا االكشفف تمم االتي لألحددااثث االمحتملة االططبيیعة عنن ابهھ خاصة ااستنتاجاتت إإلى وواالتووصلل االددررااسة

".للغايیة مفيیددةة" االبيیاناتت تلكك ووجددوواا هھممأأن ووااألررجنتيینن  
 

 االبيیاناتت جعلنا إإذذاا: "Nature مع مقابلة في ززيیرربوو السيینا االشاملل٬، االحظظرر لمعاهھھھددةة االتنفيیذذيي ااألميینن يیقوولل االبيیاناتت٬، تباددلل أأهھھھميیة على ووللتأكيیدد
 معاهھھھددةة منظظمة يیجعلل ال هھھھذذاا إإنن. وواالتكنوولووجيیا االعلوومم مجالل في االتططووررااتت وونووااكبب االخاررجي االعلمي االمجتمع مع نتصلل بذذلكك فنحنن متووفررةة٬،
ً  أأكثرر االشاملل االحظظرر ً  يیددفعنا بلل ٬،فحسبب ووضووحا  إإلى سننظظرر آآخرر٬، غررضض تخددمم أأنن يیمكنهھا االبيیاناتت أأنن ررأأيینا إإذذاا. ااإلبددااعي االتفكيیرر إإلى أأيیضا
االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة: تصوويیرر".  كشفناهه ما تحسيینن يیمكننا كيیفف وونررىى ااألكبرر٬، االصووررةة  

 
ً  لستت أأنا االيیوومم. االمنظظمة بهھذذهه شغووفف أأنني ووتكررااررااً  مررااررااً  لكمم أأقوولل تسمعوونني سووفف: "ززيیرربوو قالل االمؤؤتمرر٬، اافتتاحح كلمة في  فحسبب٬، متحمسا
ً  لررؤؤيیتكمم جددااً  سعيیدد بلل  أأنن أأررىى حيینن أأططفالنا٬، مستقبلل في ااألملل يیعططيیني إإنهھ. االسالمم خددمةل االعلمم ااستخدداامم شغفف: االشغفف هھھھذذاا تشارركووننا جميیعا

."نفسهھا االقنابلل ااتقانن على االعملل منن بددالً  االقنابلل عنن االكشفف إلتقانن يیتجمعوونن عصررنا في االعلماء ووأألمع أأفضلل  
 

ً  موونن كي بانن االمتحددةة لألممم االعامم ااألميینن أأضاففهھھھذذاا ووقدد   يیُعدد لمم متططووررةة٬، ووتكنوولووجيیا قوويي نظظامم مع: "قالل عنددما االمؤؤتمرر ررسالة إإلى تناغما
".ذذلكك منن أأكثرر االمعاهھھھددةة تنفيیذذ لتأخيیرر عذذرر هھھھناكك  

 
: ووأأضافتت. االشاملل االحظظرر لمعاهھھھددةة" االمستمرر بالددعمم تلتززمم" بالددهھھھا أأنن إإلى بانددوورر٬، ناليیدديي وواالتكنوولووجيیا٬، للعلوومم أأفرريیقيیا جنووبب ووززيیررةة ووأأشاررتت

ً  عشرريینن منن ألكثرر أأفرريیقيیا في االنوووويیة ااألسلحة اانتشارر بعددمم االمططالبيینن ططليیعة في أأفرريیقيیا جنووبب كانتت لقدد"  تررسانتنا عنن تخليینا لقدد. عاما
 االتي االمنططقة ووهھھھي االنوووويیة٬، ااألسلحة منن خاليیة منططقة أأفرريیقيیا تصبح أأنن على تنصص االتي 1996،٬ عامم في بليیندداابا معاهھھھددةة على ووووقعنا االنوووويیة
.2009 تمووزز/يیووليیوو في االتنفيیذذ حيیزز ددخلتت  

 
. االمعاهھھھددةة في االررصدد لمجتمعاتت االخاصة ااألهھھھميیة ذذااتت االحاليیة االمووضووعاتت االنقاشش حلقاتت تناوولتت االعلماء٬، قددمهھا االتي االعررووضض جانبب إإلى
.االتنفيیذذ حيیزز ددخوولهھا بعدد االمعاهھھھددةة في عليیهھا وواالمنصووصص ٬،ياالمووقع االتفتيیشش عمليیاتت في االعلمم لددوورر أأحددهھھھا أأشارر ووقدد  

 
 أأكبرر IFE14 كانتت" ٬،IDC مدديیرر بيیلل٬، يیقوولل. ااألررددنن في 2014 عامم) IFE14( االمتكاملل االميیددااني االتمرريینن تجرربة منن االمناقشة هھھھذذهه ااستفاددتت
"االنوووويیة للتجارربب االشاملل االحظظرر معاهھھھددةة منظظمة قددررااتت بناء أأثناء ااآلنن حتى أأجرريیتت عمليیة ووأأشملل  

 
ً  للمشارركيینن أأتيیحتت  ااألمنن تحدديیاتت على لتغلببل وواالناشئة االجدديیددةة االتكنوولووجيیاتت تتيیحهھا أأنن يیمكنن االتي االفررصص مناقشة إإلى لالستماعع فررصة أأيیضا
 وويیليیامم ااألسبقق٬، ااألمرريیكي االددفاعع أأميینن إإلى) Tech4GS( االعالمي ااألمنن ألغررااضض االتكنوولووجيیا مجمووعة منن أأعضاء اانضممكما . االنوووويي
"االتكنوولووجي ااالبتكارر ووعدد: االمووااططنن شبكاتت" حوولل نقاشش حلقة في بيیرريي٬،  

 
 وواالتأملل٬، للتووقفف االمناسبب االووقتت هھھھوو هھھھذذاا. فيیهھ االررجووعع ال يیمكنن أأنهھ أأعتقدد ووال آآخرر٬، نوووويي تسلح سباقق مشاررفف على نحنن" بيیرريي٬، يیقوولل

 تسليیح سباقق في وواالددخوولل ااأليیدديي مكتووفي االووقووفف بيینن االبدداائلل االووسططيیة بعضض أأوو آآخرر٬، خيیارر هھھھناكك كانن إإذذاا ما وومعررفة االقضيیة٬، هھھھذذهه وومناقشة
"آآخرر  

 
 االمشارركة خاللل منن االنوووويیة االتجارربب حظظرر معاهھھھددةة تعززيیزز" على رركزز وواالذذيي للمعاهھھھددةة٬، ااألكادديیمي االمنتددىى هھھھي االمؤؤتمرر مززاايیا إإحددىى كانتت

إإلهھامم  بضررووررةة أأقررعنددما  إإيیمي٬، جائززةة على االحائزز ااألخبارر شبكة ووبرراامج ووثائقيیةاال فالممااأل وومخررجج منتج فرراايي٬، بووبب ذذكررهه االذذيي ااألكادديیميیة٬،
.االشاملل للددمارر االمسببة االنوووويیة ووااألسلحة االتجارربب منن خالل عالمم تحقيیقق في للمساعددةة"  االناقدديینن االمفكرريینن منن االقاددمم االجيیلل"  

 
ً  االمنتددىى قددمم  منن االمعاهھھھددةة تددرريیسس تجرربة ووعنن بالمعاهھھھددةة٬، وواالخاصة ااإلنتررنتت على االمتووفررةة االرراائعة االتعليیميیة االموواارردد عنن عامة لمحة أأيیضا

.ووررووسيیا ووباكستانن كووستارريیكا االصيینن٬، كندداا٬، االنمسا٬، في ووااألساتذذةة االمعلميینن نظظرر ووجهھة  



 
 باررززيینن٬، خبررااء بمشارركة" للعلماء االسيیاسة ووتعليیمم االسيیاساتت٬، لووااضعي االتقني االتعليیمم" االمنتددىى ناقشش وواالسيیاسة٬، االعلمم بيینن االفجووةة سدد بهھددفف
 لددررااساتت ماررتنن جيیمسس مرركزز منن سكووفف٬، نيیكوواليي االسالحح؛ نززعع لددبلووماسيیة أأكرروونوومم لمعهھدد االتنفيیذذيیة االمدديیررةة جوونسوونن٬، رريیبيیكا ذذلكك في بما
 تاوونن جووررججوو ااألمنيیة٬، االددررااساتت مرركزز منن إإيیفتت إإددوواارردد ٬،االددووليیة للددررااساتت ميیددلبيیرريي معهھدد منن فيیرريیسس دداالوونكي فيیرريینسي ااالنتشارر؛ عددمم
.االبرريیططانيیة كوولوومبيیا جامعة في االعلوومم كليیة منن يیددلنن ووماتت  

 
 االسيیاساتت ووووااضعي لددبلووماسيیيیننا ااتددرريیب في االنوووويیة االتجارربب حظظرر لمعاهھھھددةة االتقنيیة االقضايیا إإددماجج ضررووررةة على عامم ااتفاقق هھھھناكك كانن

.االعلمي االمجتمع ددااخلل االسالحح نززعع سيیاساتت ووقضايیا االنوووويي ااالنتشارر ووعددمم االنوووويیة االتجارربب حظظرر معاهھھھددةة عنن االووعي ووززيیاددةة ااألخررىى٬،  
 

 االشاملل٬، االحظظرر معاهھھھددةة لمنظظمة االددوولي وواالتعاوونن وواالبررووتووكوولل االخاررجيیة االعالقاتت ررئيیسس برريیزز٬، ددوو جانن يیضمم - آآخرر فرريیقق هھھھناكك كانن كما
 ااألمرريیكيیيینن االعلماء ااتحادد منن ماكبي جنيیفرر االمتقددمة٬، للددررااساتت ددبلنن معهھدد منن بليیكك تووماسس االعلوومم٬، لتقددمم ااألمرريیكيیة االجمعيیة منن كووررددنن بيیسس

 وواالشبابب االمددني٬، االمجتمع مع فعالل بشكلل وواالمشارركة ووخاررجهھا٬، ااألكادديیميیة ااألووساطط ددااخلل ووأأفضلل جدديیددةة عالقاتت إإقامة إإلى يیتططلع -
.ووااإلعالمم  

 
}2015 حززيیرراانن/يیوونيیوو 30|  إإسس بي آآيي". (نفسهھ تلقاء منن ليیسس وولكنن مررااحلل٬، على االتقددمم يیتحققق" االمشارركيینن أأحدد يیقوولل  

 
]غاسبرريي فالنتيینا منن مددخالتت مع[  


