
 	  
 

 

بيیانن صحفى  

في إإططارر معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب   أأكبرر تمرريینن على االتفتيیشش االمووقعي يینططلقق في ااالررددنن
  االنوووويیة

 

  

 االددوولة  ووززااررةة وو بيیانن صحفى مشترركك بيینن منظظمة معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة 
ااألررددنن في  ااإلعالمم لشؤؤوونن  

 

 

  2014 تشرريینن االثانى /نووفمبرر  10 ٬، عمانن /فيیيینا 

 ٬،االملكك عبدد هللا االثانىلجاللة  تحتت االررعايیة االملكيیة االساميیةفي االمملكة ااألررددنيیة االهھاشميیة وو بددأأ
وو هھھھوو ما  ٬، معاهھھھددةة االحظظرراالشاملل للتجارربب االنوووويیةبمقتضى تمرريینن شاملل على االتفتيیشش االمووقعى 

تعقيیددااً فى . وويُیعدد هھھھذذاا االتمرريینن ااألكثرر  (IFE14) 2014 االتمرريینن االميیدداانى االمتكاملل ٬،يیططلقق عليیهھ
رربب االنوووويیة حتى االووقتت معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجاسلسلة االتمارريینن االتى أأجررتهھا منظظمة 

نن طُطنا يیخمسمائة ووصص يیخصجررىى منن أأجلهھ توو أأرربع سنووااتت  ااإلعدداادد لهھ إإستغررقق حيیثث .االحاضرر
 ٬،عيینيیة مساهھھھماتتقدُدمتت كددووالرر ماليیيینن10 بنحوو ُتقددررمعددااتت  بما فيیهھا ٬،منن االمعددااتت االمتخصصة 

منن مائتي خبيیرر ددوولى.  ة إإلى مشارركة أأكثررإإضاف  

معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل بمووجبب  االتحقُّقق ضمنن نظظامم ااألكثرر نجاعة االتددبيیرر مووقعىيیعدد االتفتيیشش اال
. ييتفجيیرر نوووو منن حددووثث أأوو عددمم حددووثثللتثبتت للتجارربب االنوووويیة   

 ٬، بالكاملل متخيیلة على خططة عددااددهه بناءً إإ جررىىاالتمرريینن االذذىى سيیستمرر لمددةة خمسة أأسابيیع باألررددنن 
 3فى االنمسا يیوومم دد بددأأ االتمرريینن بأنشططة تمهھيیدديیة ووق لكنهھا ُمحفززةة وو ووااقعيیة منن االناحيیة االتقنيیة.وو

 ووقدد ووصلل عدددد منن . كانوونن ااألوولل/دديیسمبرر  9تستمرر فاعليیاتهھ حتى ووتشرريینن االثانى /نووفمبرر
مليیاتت االعهھھھمم يیقووموونن ااآلنن بإعدداادد قاعددةة وو تشرريینن االثانى/نووفمبرر 7 إإلى ااألررددنن فى ءاالخبرراا

االخاصة بالتمرريینن بالقرربب منن االبحرر االميیتت.  
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ددعمم ااألررددنن االفاعلل فى إإططارر نززعع االسالحح االنوووويي ووعددمم إإنتشارر ااألسلحة االنوووويیة  

 

معاهھھھددةة ى إإططاررنظظامم االتحققق بمووجبب هھ ااألررددنن فيیستضيیف االهھامم االذذىىى االحددثث االثان هھھھذذاا االتمرريینن هھھھوو
للتفتيیشش االمووقعى باألررددنن فى عامم  سابقق. ووكانن قدد جررىى تمرريینن االشاملل للتجارربب االنوووويیةاالحظظرر
2010 .  

 على فيیهھ أأكدد االددكتوورر محمدد االموومني بتصرريیح يألررددنااووززيیرر االددوولة لشؤؤوونن ااإلعالمم ووقدد أأددلى 
لكى تتحققق  ٬، IFE14االكاملل بالعملل على إإنجاحح االتمرريینن االميیدداانى االمتكاملل االمملكة  إإلتززاامم"

لووااسعة فى االتمرريینن لعدددد منن االددوولل وو االمنظظماتت . ووتعدد االمشارركة اااالمعقووددةة عليیهھااألهھھھدداافف االكاملة 
وواالمؤؤسساتت تأكيیددااً مضافاً على أأهھھھميیة االنتائج االمتووقعة إلجرراائهھ ووما سيیكوونن لهھا منن تأثيیرر على 

بالنظظرر  فرريیدد منن االناحيیة االجيیووسيیاسيیة عاالذذىى يیجدد نفسهھ فى مووق ٬، ااألمنن االعالمى. ووقدد قامم ااألررددنن
باإلنضمامم إإلى كافهھ االمعاهھھھددااتت وو االصكووكك االخاصة  إإلى ااألووضاعع االررااهھھھنة فى االشررقق ااألووسطط ٬،

ووهھھھوو  ٬،االشاملل للتجارربب االنوووويیةمعاهھھھددةة االحظظرربما فى ذذلكك ٬، بنززعع االسالحح وو منع ااإلنتشارر االنووووىى 
ما يُیعزززز مووقفهھ فى مجالل نززعع االسالحح االنووووىى وو ااإلستخددااماتت االسلميیة للتكنوولووجيیا االنوووويیة."   

االسيیدد السيینا ززيیرربوو  ددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیةمعاهھھھأأددلى ااألميینن االتنفيیذذىى لمنظظمة وو قدد 
  ٬،بتصرريیح قالل فيیهھ " أأوودد أأنن أأعبرر عنن إإمتنانى االعميیقق للحكوومة ااألررددنيیة لما قددمتهھ منن ددعمم وواافرر 

فى  ستقررااررلإل مررتكززاا باعتباررههيیؤؤكدد على ددووررهه  IFE14فاألررددنن بقيیامهھ بإستضافة االتمرريینن 
نززعع االسالحح وو منع ااإلنتشارر ل االددووليیة جهھووددالة فيیما يیتعلقق باالمنططقة وو يیبعثث بإشاررةة سيیاسيیة إإيیجابيی

ظظرر إإلى جهھوودد كثيیرر منن ددوولل بالن ٬،سيیدد ززيیرربوو  قائال " يیحددوونى ااألملل" وو أأضافف اال.االنووووىى 
قاططررةة لعمليیة إإنشاء منططقهھ خاليیة منن االسالحح االنووووىى فى بمثابة اال أأنن يیكوونن االتمرريینن ٬،االمنططقة

االشررقق ااألووسطط ."  

أأنووااعع  جميیععلى حظظررما تفررضهھ منن  خاللل منن ٬، للتجارربب االنوووويیة معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل
 االسالحح فعليیاً أأمرريینن: االسعى إإلى إإنتاججتعططلل  ٬،كانن أأييً  ووعلى مكانن أأيي في االنوووويیة االتفجيیررااتت
. االنووووييللسالحح  االحائززةة االددوولل جانبب منن قووةة أأكثرراالررغبة فى تططوويیررهه ليیكوونن ووألوولل مررةة  االنوووويي

.ااالنتشارر ووعددمم االنوووويي االسالحح لنززعع االددوولي ظظاممأأعمددةة االن أأحدد ووُتعدد االمعاهھھھددةة  

 

  ةةُمستترر رربب نوووويیة مهھاررااتت االكشفف عنن إإجررااء تجامستووىى ررفع 

معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل بمووجبب  االتحقُّقق ضمنن نظظامم نجاعةاالتددبيیرر ااألكثررمووقعى يیعدد االتفتيیشش اال
ثبتت مما إإذذاا وويینططووىى على عمليیة بحثث فى منططقة جغرراافيیة محددددةة عنن أأددلة للتللتجارربب االنوووويیة. 

  كانن قدد حددثث بهھا  تفجيیرر نووووىى أأمم ال.
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"سيیثبتت ٬، IFE14ررووززكووفف مدديیرر قسمم االتفتيیشش االمووقعى وومدديیرر االتمرريینن ووقالل االسيیدد أأووليیج 
االتفتيیشش االمووقعى بمووجبب  عمليیاتت أأنن٬، ااألررددنن في ) IFE14( 2014 االمتكاملل االميیددااني االتمرريینن

عاً فعاالً ضدد منن يیسعى فى االمستقبلل إلجررااء تمثلل رراادد ٬، معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة
ً  يُیشكللعملل   االتى االجدديیددةة مع إإستخدداامم مجمووعة منن االتقنيیاتتيینتظظررلنصووصص االمعاهھھھددةة. وو إإنتهھاكا

أأنن يیررفع  ٬،االمووقعي بالتفتيیشش االمتعلقةااإلختباررااتت  في قبلل منن تستخددمم لمموولكنهھا  ٬، االمعاهھھھددةة تيیحهھاتٌ 
   " .جدديیدد مستووىى إإلى قددررااتنا IFE14االتمرريینن 

 للكشفف فى ذذلكك أأددووااتت بما  ٬،وو سووفف يیختبرر االتمرريینن أأحددثث االتقنيیاتت فى مجالل االتفتيیشش االمووقعى
كما  .االجوو وو كذذلكك فى آآثارراالنوويیددااتت االُمشَعة ذذااتت االصلة  فووقق سططح ااألررضض ووفى باططنهھا عنن

 للعيینن مررئيیة غيیرر تررددددااتت بإستخدداامم ىأأررض مسحإلجررااء ااألخررىى  تقنيیاتتبعضض اال سيیتمم إإستخدداامم
.  االبشرريیة  

 

  معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیةلعددمم االتصدديیقق على  خررىىأأال أأعذذاارر 

ً ززخم يُینشىء سووففهھھھذذاا االتمرريینن  أأنن منن ثقة على ننيإإ" ٬،ززيیرربوو وو قالل االسيیدد ً سيیاسيی ا  ااً جدديیدد ا
 إإززااء متررددددةة تززاالل ال االتي االثمانيیة االبلدداانن في االقرراارر صنع عمليیة في إإيیجابي ووسيَیددخلل بشكلل

سيیثبتت هھھھذذاا " ٬،ووأأضافف قائال  ". االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة معاهھھھددةة ااإلنضمامم االكاملل إإلى
االحظظرر االمفررووضض على االتجارربب االنوووويیة  اككنتهھإب سيیقووموونن فى االمستقبلل لمنن أأملل ال أأنن ٬،االتمرريینن

"إإنتهھاكاتهھمم.  عنن االكشفف منن لتهھرربباب ٬،بمووجبب االمعاهھھھددةة  

 على تنصص ملل للتجارربب االنوووويیة لددخوولهھا حيیزز االنفاذذإإنن االصيیغة االمحددددةة بمعاهھھھددةة االحظظرر االشا 
 حائززةة على أأنهھااالتى تمم تحدديیددهھھھا على  بلدداا 44 االل االمعاهھھھددةة منن قبلل تصدديیققووجووبب تووقيیع وو
وو  ٬، إإيیررااننوو  ٬، إإسرراائيیللوو  مصرر٬،وو  االصيینن٬،: يیتبقى ااآلنن ثمانيیة بلدداانن . االنوووويیة االتكنوولووجيیا
– االمتحددةة االوواليیاتت . فى حيینن عليیهھا بعدد صدِدققتُ مم وول على االمعاهھھھددةةتي ووقعتت بالفعلل اال االددووللهھھھى  

صدِدقق ووال ووقعتت عليیهھا.لمم تُ  ووباكستانن االشماليیة كوورريیاوو  ٬،االهھندد أأنن  

 منن عامم سبتمبرر/أأيیلوولل في االمعاهھھھددةة٬، هھھھذذهه على قتتووصددَ  عتتووقَ  االتي االددوولل أأوواائلل منن ااألررددنن كانن
ع على ووقَ فقدد  ٬،االددوولى االصعيیدد علىوو. االتوواالي على 1998،٬ منن عامم أأغسططسس/ آآبب وو 1996

ووااحددةة  منن  ما يیجعلهھاووهھھھوو  ٬،بلدداا منن هھھھذذهه االبلدداانن 163 عليیهھا ادّدققصوو ٬، بلدداا 183االمعاهھھھددةة 
ً  االعالمى باألمنن االمتعلقةأأكثررااإلتفاقيیاتت االددووليیة  .إإحتررااما  
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شبكة فرريیددةة تضمم محططاتت تعملل بالفعلل على ررصدد االكررةة ااألررضيیة  

 ٬،عملل بهھ إإال بعدد ددخوولل االمعاهھھھددةة حيیزز االتنفيیذذ االذذىى لنن يُیمِكنن اال ٬،باإلضافة إإلى االتفتيیشش االمووقعى 
أأكثرر منن إددااررةة منظظوومة عالميیة  قائمة على بةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة معاهھھھددتقوومم منظظمة 

بإستخدداامم  ٬، 90% بنسبة  بناؤؤهھھھاكتملل االتى اا ٬،االمنظظوومةائة محططة ررصدد فى االعالمم. وو تعملل ثالثم
االتكنوولووجيیا  ووررصدد بالتكنوولووجيیا  ددوونن االسمعيیة وواالتقنيیاتت ررصدد متعددددةة : تشملل االقيیاسس االسيیززمى 

كشفف عنن االمووجاتت االصددميیة فى بهھددفف االستخددمم هھھھذذهه االتكنوولووجيیاتت االحدديیثة تاالصووتيیة االمائيیة . وو
كما تلتقطط محططاتت أأخررىى ااآلثارر  ٬،ووفى االمحيیططاتت على االتوواالى ٬،وو فى االغالفف االجووىى ٬،ااألررضض

ططة هھھھذذهه االمنظظوومة االعالميیة بإستضافة مح االناجمة عنن االنشاطط ااإلشعاعى . وويیساهھھھمم ااألررددنن فى
بالقرربب منن االحددوودد مع سوورريیا.      ٬،فى منططقة  تلل ااألصفررسيیززميیة   

 

على مززيیدد منن االمعلووماتت عنن معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة٬، يُیررجى ززيیاررةة للحصوولل 
	www.ctbto.org/ife14أأوو     	www.ctbto.org:  االمووقع االشبكي  for	  IFE14  

كذذلكك يیمكنن ااإلططالعع  على ملفف ااإلستفساررااتت االمتددااوولة االخاصة بالتمرريینن وو متابعة مووقعنا على: 
daily	  blog	  on	  IFE14  

 

 ممالعإلل ةحاتملاا صصررفلاا

 ٬، تتيیملاا ررحبلاا ةقططنمب 09.00 ننم ىناثلاا ننيیررشت /رربمفوون 15 تتبسلاا ٬،ررااووززلاا ررابك مموويی•
 ببلططب ممددقتلل ىنمززلاا ببيیتررتلاا سساسأأ ىلع اهھھھززجح ممتيی ففووسوو ةةددووددحم ننكامألاا .ننددررألاا

  .ررووضحلاا
	.Tel ننررووهھليیم وولباب  :للاصتإلاا  +43	  1	  26030	  6451,	   @ctbto.orgpress	  

  
 ةقططنمب 0930 ةعاسلاا ننم ىناثلاا ننيیررشت/ رربمفوون 16 ددحألاا ٬،ممالعإلل صصصخم مموويی•

 ددقعل وو تتايیلمعلاا ةةددعاق وو ةيیناادديیملاا ققررفلاا رريیووصتل ةحاتم ةصررفلاا .ننددررألاا ٬، تتيیملااررحبلاا
 ىلع اهھھھززجح ممتيی ففووسوو ةةددووددحم ننكامألاا .ننيیررمتلاا ىف ننيیكرراشملاا عم ةيیمالعإإ تتااءاقل
  .ررووضحلاا ببلططب ممددقتلل ىنمززلاا ببيیتررتلاا سساسأأ

	,51 ننررووهھليیم وولباب :للاصتإلاا  Tel.	  +43	  1	  26030	  64 @ctbto.orgpress 
 

	.ننيیررمتلاا ةةررتف للالخ للصتم للكشب ةحاتم ننووكتس ررووصلااوو وويیدديیفلاا رريیرراقت•  
	.Tel  ننووسناهھھھ ششتيیررووجيیررج ىتسرريیكب للاصتإلاا  +43	  1	  26030	  6540, - 

Kirsten.Gregorich.Hansen@ctbto.org 
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إإليیززاابثث فاحترر  

  ٬CTBTO، قسمم ااإلعالمم٬، ررئيیسس 

	T: االهھاتفف ااألررضى   	  	  	  +43	  1	  26030-‐6375	  	    
	Elisabeth.Waechter@ctbto.org: ااإليیميیلل  	  	  E	    

	M: االهھاتفف االجوواالل  	  	  	  +43	  699	  1459	  6375	  	    
  youtubeوو   flickrوو  twitterوو  facebook: على CTBTOاالتووااصلل مع  

 

للتووااصلل باللغة االعرربيیة يیررجى ااإلتصالل:  

عمانن: إإيیمانن االعكوورر  

-مستشارر  CTBTOقسمم ااإلعالمم٬،    

  eakour@gmail.com: إليیميیللاا

962777320820+: االهھاتفف االجوواالل  

 

االقاهھھھررةة: جيیهھانن االعاليیلى  

-مستشارر  CTBTOقسمم ااإلعالمم٬،    

jihanalaily@yahoo.com: يیميیللااإل  

201092158078+: االهھاتفف االجوواالل 	  

 

	  

	  


