الذكرى السنوية العرشون للمعاهدة

ﺃبرﺯ األنشطة ﻓي عام ٢٠١٦
ندوة "العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن:
ذكرى مرور  ٢٠عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية"
فعاليات وزارية يف فيينا يف حزيران/يونيه
مبادرة "الفن من أجل حظر التجارب النووية"

ُفتح باب التوقيع عىل معاهدة حظر التجارب النووية يف األمم املتحدة يف نيويورك يف  ٢4أيلول/
سبتمرب  .١٩٩٦ويف غضون  ٢4ساعة ،كان  7١بلداً قد و َّقع عىل املعاهدة ،مبا يف ذلك جميع الدول
الخمس الحائزة لألسلحة النووية.
وجاءت هذه الخطوة املهمة نحو عامل خال من األسلحة النووية بعد عقود من املفاوضات
السياسية املكثفة ،وكذلك أعامل تحضريية علمية حثيثة ليس إلرساء املعايري القانونية لفرض حظر
عاملي عىل التجارب النووية فحسب ،ولكن أيضاً إلرساء نظام تحقق محكم ومستقل وخاضع
للمراقبة الدولية.
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اﻻﺟﺘامع اﻟﻮزاري ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺬﻛﺮى ﻣﺮور  ٢٠ﻋﺎﻣﺎً
ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻫﺪة )ﻓﻴﻴﻨﺎ(.

ﻣﻬﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺠﺰﺓ

ﺑﺎرز ﰲ ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻷﻣني اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﺑﺎن يك-ﻣﻮن ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻴﻴﻨﺎ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ .وﰲ
ﺣﺪث ﺟﺮى ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ ،ﺗﻮاﺻﻞ
اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﻤﺜﻞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺸﺆون
ﻧﺰع اﻟﺴﻼح ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﺷﺨﺼ ٍّﻴﺎ وﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﻹﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮل اﳌﻌﺎﻫﺪة.

وﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ،أﺻﺪر اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺪامئﻮن ﰲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎً ﺗﻌﻬﺪوا ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻫﺪة وﺑﺪء ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻋﲆ
وﺟﻪ اﻟﴪﻋﺔ.

ﻻ ﺗﺰال اﳌﻌﺎﻫﺪة ،ﺑﻌﺪ ﻋﴩﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،ﻏري ﻧﺎﻓﺬة .ذﻟﻚ
أنﱠ ﺗﺼﺪﻳﻖ مثﺎين دول ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﳌﺮﻓﻖ
 ٢ﻣﺎ زال ﻣﻌﻠﻘﺎ مبﺎ ﻳﺤﻮل دون ﻧﻴﻞ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﻮﺿﻊ
وﰲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﻌﺎﻫﺪة ،اﺟﺘﻤﻊ
اﻟﻘﺎﻧﻮين اﻟﻜﺎﻣﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ُأرﺳﻴﺖ ﻓﻌﻠ ٍّﻴﺎ ،ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺸﻴﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﺪد ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﻗﺎﻋﺪة دوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرب ومتﺜﱠﻞ اﻟﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻹﺑـﺮاز اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﺳﺘﻤﺮار أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻌﺎﻫﺪة
اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻖ ُﻣﺤ َﻜﻢ ﻟﻜﺸﻒ ﱢأي ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﻮوﻳﺔ اﺟﺘامع وزاري رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻪ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ .واﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ
ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻗ ﱠﻴﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟــﺪول اﳌﻮ ﱢﻗﻌﺔ اﻹﻧــﺠــﺎزات ،اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻗ ـﺮاراً ﺑﺸﺄن اﳌﻌﺎﻫﺪة
ﰲ ﱢأي ﺑﻴﺌﺔ.
وأﻋــﺎدت ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻲ (S/RES/2310 (2016)) ،ﺷﺎرك ﰲ ﺗﻘﺪميﻪ  ٤٢ﺑﻠﺪاً.
وﻧ ﱢُﻈﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل واﺳﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ
وﺷﻬﺪ ﻋﺎم اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﴩﻳﻦ أﻳﻀﺎً إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻬﻢ
ﺑﺬﻛﺮى ﻣﺮور  ٢٠ﻋﺎﻣﺎً ﻋﲆ اﳌﻌﺎﻫﺪة وإﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ .ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء ﻗــﺪرات ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘني اﻟﻨﻮوﻳﺘني اﻟﻠﺘني أﺟﺮﺗﻬام ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ وﰲ آب/أﻏــﺴــﻄــﺲُ ،ﻋــﻘــﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﰲ أﺳﺘﺎﻧﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ أو اﻋﺘامد ﻋــﺪة ﻣﺤﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺎﺑﻌﺔ
وﰲ أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ ،ذ ﱠﻛﺮ اﻟﻌﺎ ُم أﻳﻀﺎً اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﻜﺎزاﺧﺴﺘﺎن؛ وﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺻﺪ اﻟــﺪوﱄ .وﺷﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﺤﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ إﱃ اﻟﺪﻓﻊ ﻗﺪﻣﺎً ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻌﺎﻫﺪة وﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟــﺪوﱄ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻷﺧــرية اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺼﻮيت اﳌﺎيئ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ واﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ )اﳌﺤﻄﺔ  ،HA4ﰲ ﺟﺰر ﻛﺮوزﻳﻪ )ﻓﺮﻧﺴﺎ(( ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ.
ﻹﻏــﻼق ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻴﻤﻴﺒﺎﻻﺗﻴﻨﺴﻚ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻄﺔ رﺻﺪ اﻟﻨﻮﻳﺪات اﳌﺸﻌﺔ  ،RN24ﰲ
ﺟﺰﻳﺮة ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﺮوز ﺑﺠﺰر ﻏﺎﻻﺑﺎﻏﻮس )إﻛــﻮادور( .وﰲ
وﰲ ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎين/ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺟﻤﻌﺖ ﻧــﺪوة "اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن.
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ ،اﻋﺘُﻤﺪت أوﱃ ﻣﺤﻄﺎت ﻧﻈﺎم
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ :ذﻛﺮى ﻣﺮور
وﻋﺮﺿﺖ ﻣﺒﺎدرة "اﻟﻔﻦ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﺼني ) ،RN21ﻻﻧﺠﻮ( ،مبﺎ ﻳﻌﺰز
ُ
 ٢٠ﻋــﺎﻣـﺎً ﻋﲆ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب
اﻟﻨﻮوﻳﺔ" ﻣﻔﺎوﺿني ﺳﺎﺑﻘني ﺑﺸﺄن اﳌﻌﺎﻫﺪة؛ وﻣﻤﺜﻠني اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ" ﰲ ﻋــﺪة ﻣــﻌــﺎرض ﻃـــﻮال اﻟــﺴــﻨــﺔ ،مبﺎ آﻓﺎق إﺻﺪار اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘامدات ﰲ اﻟﺼني ﺧﻼل
ﻟﻠﺪول واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين ووﺳﺎﺋﻂ اﻹﻋﻼم؛ وﻓﺮﻳﻖ ﺷﺒﺎب ﰲ ذﻟـــﻚ أﺛــﻨــﺎء إﻃـــﻼق ﻃــﺎﺑــﻊ ﺧﺼﺼﺘﻪ اﻷﻣــﻢ ﻋﺎم .٢٠١٧
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟــﻬــﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ  ٢١أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ
اﻟﺬي ُأﻧﺸﺊ ﺣﺪﻳﺜﺎً .ﻛام ﻛﺎن ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﻀﻮر ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
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اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﴩون ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة

من األعىل إىل األسفل:
مناقشة مائدة مستديرة بشأن الذكرى السنوية العرشين
للمعاهدة (فيينا).
األمني العام لألمم املتحدة ،بان يك-مون.
فريق شباب املنظمة يشارك يف حلقة النقاش بشأن ذكرى
مرور  ٢٠عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية مع األمني العام لألمم املتحدة بان يك-مون (فيينا).
"العلم والدبلوماسية من أجل السالم واألمن :ذكرى
مرور  ٢٠عاماً عىل معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية" (فيينا).
معرض فني عن اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية
لعام ( ٢٠١٦فيينا).
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