
٬، االهھيیئة االرقابيیة االنووويیة االتي ال تنامم)منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة  

 

-) IPSإإنتر بريیس سيیرفيیس (ااألمم االمتحدةة  أأوو تجنب ااإلدداانة من ) مجلس ااألمن(قد تنجح االقوىى االنووويیة االعالميیة في تعويیق االعقوباتت االتي يیفرضهھا  
منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة : ااإلفالتت من االفحص االدقيیق لهھيیئة ررقابيیة ددووليیة ووهھھھي ٬، إإال أأنهھا ال تستطيیع)االجمعيیة االعامة(قِبل 
)CTBTO.(  

 

-تقومم شبكة ررصدهھھھا٬، حرفيیا٬ً، بإررهھھھافف أأسماعهھا ألصوااتت ااألررضض لتتبع االتجارربب االنووويیة االخفيیة  ووفي نفس االوقت تكشف أأيیضاً االزالززلل ووااالنفجاررااتت  
.لوقت االفعلي أأوو تتعقب االعوااصف االهھائلة وواالجبالل االجليیديیة االمنجرفةاالبركانيیة في توقيیت يیقارربب اا  

.يیشبِّهھ االبعض هھھھذاا االنظامم بمزيیج من سماعة أأررضيیة ضخمة ووجهھازز شم يیرىى وويیسمع وويیشعر وويیشم االحركاتت ااألررضيیة غيیر االمعتاددةة  

 

-اً عام 18ووهھھھذهه االشبكة ال تنامم أأبدااً حيیث ما ززاالت تعمل على مداارر االساعة منذ اانشائهھا قبل  بغرضض االكشف٬، في االمقامم ااألوولل٬، عن االتفجيیرااتت االنووويیة  
.فوقق ووتحت سطح ااألررضض  

 

االتفجيیرااتت االنووويیة ) معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(هھھھذهه االشبكة هھھھي ووسيیلة للحمايیة من اانتهھاكاتت معاهھھھدةة حظر االتجارربب االنووويیة حيیث تحظر 
.ووتحت ااألررضضفي االغالفف االجويي ووتحت سطح االماء : في أأررجاء االعالم  

 



نظامم االرصد (قامم ): "IPSإإنتر بريیس سيیرفيیس (قالل في حديیثهھ لـ ) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(السيینا ززيیربو ااألميین االتنفيیذيي لـ . دد
".ررصد كوكب نشط يیتطورر: بهھا أأال ووهھھھي يیتنبؤووااباكتشافف مهھمة أأكبر مما كانن لمؤسسيیهھ أأنن  بالمنظمةاالخاصص ) االعالمي  

 

.لل إإنن االبعض يیشبِّهھ هھھھذاا االنظامم بمزيیج من سماعة أأررضيیة ضخمة ووجهھازز شم يیرىى وويیسمع وويیشعر وويیشم االحركاتت ااألررضيیة غيیر االمعتاددةةووقا  

 

".إإنهھا االشبكة االعالميیة االوحيیدةة االتي تكشف االنشاطط ااإلشعاعي في االغالفف االجويي وواالموجاتت االصوتيیة االتي ال يیسمعهھا االبشر: "ززيیربو. ووأأضافف دد  

 

ً من ) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(االرصد االعالميیة االخاصص بـ تتكونن شبكة  محطة يیقع بعضهھا في أأبعد االمناططق االتي  300حاليیا
.يیصعب االوصولل إإليیهھا على ااألررضض ووفي االبحر  

 

٬، ددوونن االصوتيیة )االصوتت عبر االماءقيیاسس (٬، االصوتيیة االمائيیة )االموجاتت االصاددمة في ااألررضض(االزلزااليیة : تلتقط االشبكة أأرربعة أأنوااعع من االبيیاناتت
ً % 90ووقد ااكتملت بنسبة ). االنشاطط ااإلشعاعي(وواالنوكليیدااتت االمشعة ) االصوتت منخفض االتردددد( .تقريیبيیا  

 

.محطة موززعة على مستوىى االعالم لرصد جميیع ااالتجاهھھھاتت على االكوكب بفعاليیة 337ووعند ااالنتهھاء منهھا سوفف يیضم االنظامم   

 

."تنقذ حيیاةة االبشر حتى قبل ددخولهھا حيیز االتنفيیذ) معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة: "(بأنن) ااألمم االمتحدةة(امم لـ ووأأفادد بانن كي مونن٬، ااألميین االع  

 

منظمة معاهھھھدةة (جيیجابايیت من االبيیاناتت يیوميیا٬ً، حيیث يیتم إإررسالهھا فورريیاً إإلى مركز تحليیل االبيیاناتت االخاصص بـ  15تقومم االشبكة حاليیاً بتجميیع ما يیقربب من 
.في فيیيینا بالنمسا) االشامل للتجارربب االنووويیة االحظر  

 

يیل االخاصص ووإإجرااء عمليیاتت االتحل من أأجل ااستخداامهھا ٬،االمنظمةهھھھي االدوولل ااألعضاء في ٬، ددوولة 183وومن هھھھناكك يیتم إإررسالل تقريیر تحليیلي يیومي إإلى 
.ااالخاصة بهھ  

 

االتي تستضيیف ) ظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیةمن(هھھھذاا االنظامم االعالمي من مشاهھھھدةة ااألررضض ووااالستماعع إإليیهھا ووشمهھا هھھھو ما تقومم بهھ 
.مؤتمرااً علميیاً ووفنيیاً كل عاميین  

 

.يیونيیو في قصر هھھھوفبوررجج في االعاصمة االنمساوويیة فيیيینا 26إإلى  22لهھذاا االعامم في االفترةة من ) االمؤتمر االعلمي وواالتكنولوجي(سوفف يیعقد   

 

محطة ررصد ززالززاالي من محطاتت االشبكة باإلضافة إإلى محطتيین  ٬94، قامت 2013فبراايیر  12ففي : سجل حافل بالمنظمةاالخاصة  لدىى شبكة االرصد
.عةمن محطاتت االترددددااتت ددوونن االصوتيیة بالكشف عن تفجيیر نووويي ووتنبيیهھ االدوولل ااألعضاء قبل إإعالنن كورريیا االشماليیة قيیامهھا باالختبارر بأكثر من سا  

 

بكشف ااإلشاررااتت االصاددررةة عن نيیزكك بالمنظمة صد االترددددااتت ددوونن االصوتيیة االخاصة ٬، قامت محطاتت رر2013فبراايیر  15ووبعد ذذلك بثالثة أأيیامم في 
.ددخل االغالفف االجويي ووتحطم في االسماء فوقق تشيیليیابيینسك برووسيیا  

 

-) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(شبكة  -االتي توصف بأنهھا االشبكة االعالميیة االوحيیدةة االتي تكشف االترددددااتت ددوونن االصوتيیة    قامت 
.بتسجيیل االموجة االصاددمة االناشئة عن اانفجارر االكرةة االنارريیة  



 

.ساعدتت هھھھذهه االبيیاناتت االعلماء على تحديید موقع االنيیزكك ووقيیاسس االطاقة االمنطلقة ووااالررتفاعع وواالحجم  

 

ب االنظامم٬، عن ططريیق االعيیناتت االمأخوذذةة من االغالفف االجويي٬، سحابة االنشاطط ااإلشعاعي غيیر االمرئيیة االناشئة عن كاررثة محطة فوكوشيیما دداايیتشي ووقد تعقَّ 
.2011للطاقة االنووويیة في ماررسس   

 

امة في أأنحاء االعالم على إإددررااكك ساعدتت تلك االمعلوماتت مسؤوولي االسالمة االع .ووأأظظهھر أأنن االنشاطط ااإلشعاعي خاررجج االيیابانن أأددنى من االمستويیاتت االضاررةة
).منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(ااإلجرااءااتت االتي يینبغي ااتباعهھا ووفقاً لـ   

 

كما قامت شبكة االرصد بمساعدةة مرااكز إإنذاارر أأموااجج تسونامي على ااإلعالنن عن تحذيیرااتت مبكرةة ووفورريیة عقب االزالززلل االشديیدةة٬، ووتحسيین نماذذجج 
.أأجل تنبؤ أأكثر ددقة بالطقس٬، ووتقديیم توقعاتت عن ااالنفجاررااتت االبركانيیةااألررصادد االجويیة من   

 

ً عن االغبارر االبركاني االضارر٬، ووتوفيیر نهھھھذاا باإلضافة إإلى قيیامهھا بتحسيین نظامم ااإلنذاارر االذيي تستخدمهھ هھھھيیئاتت االطيیراانن االمدني لت بيیهھ االطيیارريین فورريیا
.ووآآثارر تغيیر االمناخخ على االحيیاةة االبحريیة ٬،ة االنوااةة االدااخليیة لألررضض٬، ووتتبع عاددااتت االهھجرةةمعلوماتت أأكثر ددقة عن االتغيیر االمناخي٬، ووززيیاددةة االفهھم حولل بنيی  

 

االذيي يیمد ) مركز ااستثمارر االبيیاناتت ااالفترااضيیة(بإنشاء ) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(من أأجل االوصولل إإلى االمعلوماتت٬، قامت 
.ماتت من أأجل ااألبحاثث وويیمكنهھم من نشر ااكتشافاتت جديیدةةاالعلماء وواالباحثيین من مختلف االتخصصاتت بالمعلو  

 

.ووقد صدررتت ااططرااءااتت عن االعديید من ااألكادديیميیيین  

 

أأددااةة رراائعة لرصد نوااةة االكوكب أأوو ) نظامم االرصد االعالمي(يیمثل : "رريیمونن جيینلوزز٬، أأستاذذ االجيیوفيیزيیاء ووعلم االفلك بجامعة كاليیفوررنيیا في بيیركلي. قالل دد
".أأوو االبيیئة االغالفف االجويي أأوو االمحيیطاتت  

 

) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(تعطيینا بيیاناتت : "ااألستاذذ االجامعي ميیاكي إإيیشي٬، قسم علومم ااألررضض وواالكوااكب بجامعة هھھھاررفارردد ووذذكر
".لمحة عن االجزء االدااخلي االعميیق لألررضض ووما يیحدثث هھھھناكك ووكيیف تطورر على مر تارريیخ ااألررضض  

 

االبيیاناتت االعالميیة قيیمة للغايیة ألنهھا تمتد عبر عقودد ووتتميیز بجوددةة عاليیة ووتم : "بأننالمنظمة االخاصص بـ) لبيیاناتت االعالميمركز اا(ووأأفادد رراانديي بيیل٬، مديیر 
".يیمكن ااستخداامم االبيیاناتت لتحليیل أأحدااثث محليیة أأوو إإقليیميیة أأوو عالميیة. فحصهھا بدقة بالغة  

 

نن االسماحح للبيیاناتت باالستخداامم في ااألغرااضض االعلميیة يیجذبب االمزيید من االخبرااء بيیل إإنن ووظظيیفتهھ ااألساسيیة هھھھي االبحث عن االتجارربب االنووويیة٬، إإال أأ قالل
.لالططالعع على االمعلوماتت  

 

".ما قد يیكونن ضوضاء بالنسبة لي قد يیمثل إإشاررااتت لغيیريي" :ووأأضافف  

 

ليیومم االوااحد للتعرفف على إإشاررةة ززلزااليیة في اا 30,000على تحليیل أأكثر من بالمنظمة االخاصص ) مركز االبيیاناتت االدوولي(وومن ناحيیة أأخرىى يیعمل 
.ااألحدااثث االتي تطابق معايیيیر صاررمة  



 

بيیاناتت خاصة بهھا٬، إإال أأنن  ززلللعديید من االدوولل أأنظمة ررصد ززالبأنهھ على االرغم من أأنن لدىى اا) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(تفيید 
".سوااءمشارركتهھا على حد  صهھا بدقة ووتتمعالميیة وومستمرةة ووتم فح"تتميیز بأنهھا بالمنظمة االرصد االخاصة   

 

برصد االترددددااتت ددوونن االصوتيیة على اامتداادد االطريیق إإلى أأفريیقيیا جنوبب االصحرااء االكبرىى ووشرقق ووجنوبب أأفريیقيیا للمنظمة االزلزااليیة  ةشبكاالتقومم 
.ووإإندوونيیسيیا ووأأنتارركتيیكا  

 

ع تحت ااألررضض) منظمة معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة(كما توجد لدىى  تقع أأسفل االمسطحاتت االمائيیة االنائيیة في االعالم لكشف  مرااكز تََسمُّ
.االزالززلل في جبالل ااألنديیز ووحولل شمالل االمحيیط االهھادديي  

 

.يیتم ااستخداامم االبيیاناتت لتتبع عاددااتت االهھجرةة ألنوااعع معيینة من االحيیتانن االزررقاء في االمحيیط االهھنديي  

 

)".ااألذذنن االعالميیة(ااستثمرتت شعوبب االعالم ما يیقربب من مليیارر ددووالرر لبناء : "ززيیربو. يیقولل دد  

 

معاهھھھدةة االحظر االشامل (وويیتوااصل ااستثماررهھھھم في كل عامم آآمليین أأال تتطلب االحاجة ااستخداامهھ في االغرضض االذيي خصص من أأجلهھ٬، أأيي لكشف اانتهھاكك "
.للمعاهھھھدةةتظهھر االفواائد االعرضيیة االمدنيیة وواالعلميیة للعالم مرددووددااً فورريیاً ووهھھھو ما يیزيید بدووررهه من االدعم االموجهھ ). للتجارربب االنووويیة  

 

)2015يیونيیو  17". (مع اانتفاعع االمزيید من االعلماء وواالمنظماتت من االمعلوماتت أأصبحت االقيیمة أأكثر ووضوحاً من أأيي ووقت مضى: "ززيیربو. وويیضيیف دد  

 

. تم إإددخالل معلوماتت إإضافيیة بوااسطة فالنتيینا جاسبريي في فيیيینا  


