التواصل
أبرز األنشطة يف عام 2018
تزايد التواصل الرفيع املستوى مع الدول
وضع اسرتاتيجية شاملة للتواصل مع الجمهور
ووسائل اإلعالم
املشاركة النشطة للشباب يف أنشطة املنظمة
يف مجال التواصل

الدول.
المشعة المركبة عىل سقف مركز فيينا
زيارة محطة النويدات
َّ
ي

تهدف

أنشطة التواصل التي تضطلع بها اللجنة إلى التشجيع على توقيع المعاهدة والتصديق عليها ،وتعزيز فهم
أهدافها ومبادئها ونظامها التحققي ،عالوة على تعزيز فهم وظائف اللجنة ،وترويج التطبيقات المدنية والعلمية
لتكنولوجيات التحقق .وتنطوي تلك األنشطة على التفاعل مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات األكاديمية ووسائط
اإلعالم وعامة الجمهور.
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صوب بدء نفاذ المعاهدة وعالميتها
ستدخل املعاهدة حيز النفاذ عندما تص ِّدق عليها  ٤٤دولة مدرجة يف
مرفقها الثاين .وهذه الدول هي الدول التي شاركت رسميًّا يف املرحلة
النهائية من املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤمتر نزع السالح املعقود يف عام
 ١٩٩٦وكانت متتلك يف ذلك الحني مفاعالت طاقة نووية أو مفاعالت أبحاث
نووية .ومل تص ِّدق عىل املعاهدة حتى اآلن مثاين دول من تلك الدول الـ .٤٤
وحتى  ٣١كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٨بلغ عدد الدول املوقِّعة عىل
املعاهدة  184دولة ،وعدد الدول املص ِّدقة عليها  167دولة ،منها  36دولة
مدرجة يف املرفق  2للمعاهدة.
وعىل الرغم من عدم تصديق دول املرفق  ٢الثامين املتبقية عىل املعاهدة،
فإنه يُنظر بالفعل إىل املعاهدة عىل نطاق واسع عىل أنها صك فعال لألمن
الجامعي ودعامة مهمة من دعائم نظام عدم االنتشار النووي ونزع
السالح النووي .ويف عام  ،2018استمر الدعم السيايس للمعاهدة وللتعجيل
ببدء نفاذها ولجهود اللجنة .وقد دل عىل ذلك التنويه بأهمية املعاهدة
يف العديد من األحداث الرفيعة املستوى ومن جانب العديد من كبار
املسؤولني الحكوميني والقادة غري الحكوميني.
وشارك عدد متزايد من الدول وصانعي القرار الرئيسيني واملنظامت
الدولية واإلقليمية وممثيل دوائر املجتمع املدين يف األنشطة الرامية إىل
اجتذاب املزيد من عمليات التصديق عىل املعاهدة ،مبا يف ذلك من جانب
بقية دول املرفق  .٢وأجرت اللجنة مشاورات مع العديد من الدول التي
مل تص ِّدق عىل املعاهدة بعد أو مل توقِّعها بعد.

فريق الشخصيات البارزة
وفريق شباب منظمة معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية
سعياً لضامن اعتامد نهج متكامل واستباقي لتعزيز تصديق الدول املتبقية
املدرجة يف املرفق  ٢عىل املعاهدة ،شكَّل األمني التنفيذي يف عام ٢٠١٣
فريقاً يتألف من شخصيات بارزة وخرباء معرتف بهم دول ًّيا .ويدعم
فريق الشخصيات البارزة ،من خالل الخربات الفنية والتجارب والشبكات
الشخصية ألعضائه ،الجهود الرامية إىل إبراز أهمية املعاهدة ويك ِّملها.
وأنشئ فريق شباب املنظمة يف شباط/فرباير  ٢٠١٦لنقل املعرفة باملعاهدة
إىل الجيل القادم من القادة ،ومن ثم إعادة تنشيط النقاش حول املعاهدة
يف أوساط املجتمع املدين .وأصبح فريق شباب املنظمة منربا ً قويًّا لبناء
ييس
العالقات بني األقران ،وتعزيز الحوار الذي متس الحاجة إليه ،مبا ِّ
فهم املعاهدة ونظامها التحققي والفوائد القيِّمة التي تقدمها إىل كوكب
األرض ومواطنيه .ويصل عدد أعضاء الفريق ،الذي بدأ بأقل من  12عضوا ً،
اآلن إىل نحو  ٦٥٠عضوا ً ميثلون أكرث من  ٩٠بلدا ً .وفريق شباب املنظمة
مفتوح النضامم جميع الطالب والخريجني الشباب الذين يو ِّجهون مسارهم
الوظيفي نحو املساهمة يف السالم واألمن عىل الصعيد العاملي ،والذين
يرغبون يف املشاركة بنشاط يف ترويج املعاهدة ونظام التحقق الخاص بها.
ويهدف هذان الجهازان التوعويان إىل دعم واستكامل عمل اللجنة من
أجل امليض قدماً يف إضفاء الطابع العاملي عىل املعاهدة والتعجيل ببدء
نفاذها .وميكن ألعضاء فريق الشخصيات البارزة ،نتيجة لنفوذهم السيايس
وشبكتهم املتنفذة ،أن يساعدوا يف وضع املعاهدة يف صدارة جدول أعامل

أ
السيدة فيديريكا ي ن
ورو� السامية للشؤون الخارجية
ي� ،ممثلة االتحاد ال ب ي
موغ� ي
والسياسة الأمنية ،وعضو فريق الشخصيات البارزة ،خالل االجتماع الوزاري
التاسع لأصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (نيويورك).

األمن العاملي من خالل تحديد األولويات االسرتاتيجية الالزمة لبدء نفاذها.
وميكن ألعضاء فريق شباب املنظمة ،مبا يتسمون به من طاقة وقدرة عىل
االحتشاد الرسيع ،أن يساعدوا يف تنفيذ األنشطة الرامية إىل دعم األولويات
االسرتاتيجية للجنة.
ونشَّ ط أعضاء فريق الشخصيات البارزة وفريق شباب املعاهدة النقاش
حول املعاهدة من خالل املشاركة يف عدد من األحداث حول العامل ،مبا فيها
الندوة الثانية لدبلوماسية علوم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية،
واالجتامع الوزاري التاسع ألصدقاء املعاهدة ،ومنتدى باريس للسالم.
كام نظموا حدثني جانبيني يف سياق الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف
عام  ،2020بشأن العالقة التعاضدية بني املعاهدة ومعاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية ودور املعاهدة كمخطط أوىل محتمل ملنطقة خالية من
األسلحة النووية يف شبه الجزيرة الكورية.
وعمل أعضاء فريق شباب املنظمة مع أعضاء فريق الشخصيات البارزة
عىل وضع اسرتاتيجيات عاملية وإقليمية من أجل تحقيق عاملية املعاهدة
وبدء نفاذها ،وخاصة أثناء مؤمتر دويل مشرتك يف كازاخستان يف آب/
أغسطس .٢٠١٨

التفاعل مع الدول
استمرت اللجنة يف بذل جهودها من أجل تيسري إنشاء نظام التحقق وتعزيز
املشاركة يف أعاملها .وواظبت أيضاً عىل الحوار مع الدول من خالل إجراء
زيارات ثنائية إىل العواصم ومن خالل التفاعل مع البعثات الدامئة يف برلني
وجنيف ونيويورك وفيينا .وانصب الرتكيز الرئييس يف هذا التفاعل عىل
الدول التي تستضيف مرافق نظام الرصد الدويل والدول التي مل توقِّع أو
تص ِّدق بعد عىل املعاهدة ،خاصة الدول املدرجة يف املرفق .٢
وزاد األمني التنفيذي من تواصله االستباقي الرفيع املستوى مع الدول
من أجل الرتويج للمعاهدة ،وتعزيز دخولها حيز النفاذ واالنضامم العاملي
إليها ،والرتويج الستخدام تكنولوجيات التحقق ومنتجات البيانات .وشارك
األمني التنفيذي يف عدة اجتامعات ثنائية وأحداث أخرى رفيعة املستوى
التقى خاللها بعدة رؤساء دول وحكومات .وشمل هؤالء رؤساء االتحاد
الرويس وآيسلندا وبوركينا فاسو وفنلندا وقربص وكازاخستان وكرواتيا
وأمري الكويت .والتقى األمني التنفيذي أيضاً
برئييس وزراء جمهورية كوريا
ْ
ومدغشقر ،وكذلك نائب رئيس جمهورية إيران اإلسالمية.
التواصل
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ت
المش�ك لفريق الشخصيات البارزة وفريق شباب منظمة المعاهدة (كازاخستان).
الدول
المؤتمر
ي

والتقى األمني التنفيذي أثناء زياراته ويف فيينا بوزراء خارجية ووزراء
آخرين لدول موقِّعة ودول تتمتع بصفة مراقب .وشمل هؤالء وزراء
خارجية االتحاد الرويس وإسبانيا وبنغالديش وبوركينا فاسو والجزائر
وجزر القمر وجمهورية كوريا ورواندا والصني وكازاخستان وليبيا
والرنويج والنمسا والنيجر واليابان .كام التقى وزير الطاقة يف الجزائر؛
ووزير العلم والتكنولوجيا يف إثيوبيا؛ ووزير الدولة يف وزارة الشؤون
الخارجية يف سلوفينيا؛ ووزير الدفاع يف كوت ديفوار؛ ووزيرة العلم
والتكنولوجيا والبيئة يف كوبا؛ وكبري املستشارين العلميني يف وزارة
الخارجية وشؤون الكومنولث يف اململكة املتحدة؛ ونائب وزير خارجية
تركامنستان؛ ونائب وزير الطاقة يف إكوادور؛ ووزير التعليم العايل
والبحث العلمي يف العراق؛ ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الدويل يف إيطاليا؛ ونائب وزير الطاقة والعلم والتكنولوجيا والبيئة وتغري
املناخ يف ماليزيا؛ ووزير املناجم والطاقة يف ناميبيا؛ ووزير الدفاع يف
تونس ،ووزير التجارة والصناعة يف جنوب أفريقيا؛ ونائب وزير الطاقة
يف جنوب أفريقيا.
كام التقى األمني التنفيذي مبمثلني حكوميني كبار آخرين من الدول املوقِّعة
والدول الحائزة عىل صفة مراقب التالية :األردن ،بلجيكا ،الدامنرك ،فرنسا،
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية ،هولندا ،الواليات
املتحدة األمريكية.
غرفتي
برئييس
وسعياً لتعزيز املشاركة الربملانية ،التقى األمني التنفيذي
ْ
ْ
برملان كازاخستان ،وكذلك بربملانيني من أملانيا وجزر القمر وفرنسا
وكازاخستان ومدغشقر والنمسا والربملان األورويب.

التواصل من خالل منظومة األمم المتحدة،
والمنظمات اإلقليمية ،والمؤتمرات
والحلقات الدراسية األخرى
واصلت اللجنة االستفادة من املؤمترات العاملية واإلقليمية ودون اإلقليمية
وغريها من التجمعات من أجل تعزيز فهم املعاهدة والدفع قدماً بدخولها
حيز النفاذ وبناء نظام التحقق .فقد ُمثِّلت اللجنة يف اجتامعات الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،واالتحاد الربملاين الدويل ،والدورة الثانية للجنة
التحضريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
الستعراض املعاهدة عام  ،2020ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية،
واالتحاد األفريقي ،واملفوضية األفريقية للطاقة النووية ،ومنظمة حلف
شامل األطليس ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،والجمعية العامة
لألمم املتحدة ولجنتها األوىل ،ومكتب األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات
والجرمية ،والجمعية الربملانية للفرنكوفونية ،ومؤمتر طوكيو الدويل املعني
بالتنمية األفريقية.
وخالل تلك االجتامعات واملؤمترات ،التقى األمني التنفيذي بعدد من رؤساء
وكبار مسؤويل املنظامت الدولية واإلقليمية ،كان منهم األمني العام لألمم
املتحدة ،واألمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل ،واألمني العام لالتحاد
الربملاين الدويل ،واألمني العام لجامعة الدول العربية ،واملدير العام ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية ،ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،ورئيس
اللجنة األفريقية للطاقة النووية ،واألمني العام ملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا ،واملدير العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،واملدير
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ال أ ي ن
م� التنفيذي ،السينا زيربو ،يلقي كلمة رئيسية أمام الجمعية العامة
أ
الدول لمناهضة التجارب النووية.
للمم المتحدة احتفاال ً باليوم
ي

العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،وممثل األمم املتحدة السامي
لشؤون نزع السالح ،ورئيس اللجنة السياسية للجمعية الربملانية للبلدان
الناطقة بالفرنسية ،واملمثل الخاص بالنيابة لألمم املتحدة لجمهورية
أفريقيا الوسطى.
وألقى األمني التنفيذي كلمة أمام الدورة الثالثة والسبعني لألمم املتحدة،
ومؤمتر األمم املتحدة لنزع السالح ،واالجتامع الوزاري التاسع ألصدقاء
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،والعديد من اللقاءات الدولية،
مبا فيها منتدى التعاون األمني ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،واللقاء
الشتوي للجمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،واملؤمتر الرابع
للدول األطراف يف معاهدة بليندابا ،والدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر
األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة
عام  ،2020وحلقة العمل اإلقليمية بشأن دبلوماسية العلوم املشرتكة بني
أكادميية العلوم يف جنوب أفريقيا واألكادميية العاملية للعلوم والرابطة
األمريكية للنهوض بالعلم ،واالجتامع السنوي للمنظمة األفريقية للمالحة
الجوية والفضاء ،ولجنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية الربملانية
للفرنكوفونية .وحرض أيضاً منتدى باريس للسالم ونادي فالداي للمناقشة.
ومبناسبة اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية ،شارك األمني التنفيذي
يف مؤمتر دويل استضافته كازاخستان يف أستانا وحرضه فريق الشخصيات
البارزة وفريق شباب املنظمة .كام ألقى كلمة رئيسية يف االجتامع الرفيع

املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة لالحتفال باليوم الدويل ملناهضة
التجارب النووية وترويجه.
وحرض األمني التنفيذي عدة مؤمترات واجتامعات وحلقات دراسية أخرى
ألقى خاللها كلامت رئيسية أو شارك خاللها يف حلقات نقاش أو مناقشات
بشأن املعاهدة .وخالل هذه املناسبات ،التقى أيضاً بعدد من الشخصيات
البارزة من األوساط األكادميية واملؤسسات الفكرية الرائدة والكيانات غري
الحكومية األخرى.

من اليسار :السيدة فاتو حيدرا ،المديرة إالدارية لمديرية إالدارة المؤسسية
والعمليات ،منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ ال أ ي ن
م� التنفيذي ،السينا
زيربو؛ السيد يل ناك-يون ،رئيس وزراء جمهورية كوريا؛ السيد يوكيا أمانو،
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ السيد دينيس تاتشايشواليت،
نائب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة ي ف� فيينا.
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اإلعالم
تلقَّى املوقع الشبيك العمومي للمنظمة وقنواتها للتواصل االجتامعي
ما متوسطه أكرث من  381 000زيارة شهرية يف عام  .٢٠١٨وواصلت اللجنة
توسيع نطاق حضورها عىل مواقع يوتيوب وفيسبوك وتويرت وفليكر.
وحتى كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٨كان لدى صفحة املنظمة عىل موقع
تويرت نحو  16 000متابع ،وكان لدى صفحتها عىل موقع فيسبوك أكرث من
 14 000تسجيل إعجاب.
وأضيف واحد وعرشون رشيط فيديو جديدا ً إىل قناة املنظمة عىل موقع
وسجلت  64 000مشاهدة ألرشطة الفيديو عىل
يوتيوب يف عام ُ .٢٠١٨
مدار العام .وكان الرشيطان اللذان حظيا بأكرب عدد من املشاهدات هام
الندوة الثانية لدبلوماسية علوم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
والفيديو املعنون "( "Putting an End to Nuclear Explosionsوضع
حد للتفجريات النووية) ،الذي يصف فيه محلل بيانات ظروف العمل يف
األمانة يوم أن أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أنها أجرت
تجربة نووية.
ويف موقع فليكر ،كانت الصور من الندوة الثانية لدبلوماسية علوم معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية هي األكرث مشاهدة .كام حظي اإلصدار
االفتتاحي من مجلة " ،"Newsroomوهي مجلة فريق شباب املنظمة،
باهتامم كبري.
وكان اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية أحد األحداث البارزة األخرى.
ويف إطار االحتفاالت ،استضافت كازاخستان مؤمترا ً دول ًّيا حرضه أعضاء
فريق الشخصيات البارزة وفريق شباب املنظمة .وإضاف ًة إىل ذلك ،أُطلقت
حملة فنية عاملية بتنظيم مشرتك من اللجنة ومؤسسة السلم والتعاون،
وهي منظمة غري حكومية إسبانية .ونُرشت  ٧٥مقالة يف وسائط اإلعالم
تغطي األحداث املتعلقة باليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية ،كان أكرث
من  ٢٠منها بشأن املؤمتر الدويل يف كازاخستان.
و ُعرضت معروضات لعمل اللجنة يف طائفة واسعة من االجتامعات
الخارجية واملؤمترات واملناسبات املامثلة ،مثل املؤمتر الدويل يف كازاخستان؛
ومنتدى باريس للسالم؛ واالتفاقية الدولية املعنية بتسخري العلم

والتكنولوجيا واالبتكار يف كوبا؛ واالجتامع الوزاري ألصدقاء املعاهدة،
حيث ُعرض الفيديو املعنون "."Putting an End to Nuclear Explosions

التغطية اإلعالمية العالمية

ظلت التغطية اإلعالمية العاملية للمعاهدة ونظامها التحققي عالية؛ حيث
نُرشت أكرث من  3 900مقالة بشأنهام وإشارة إليهام يف وسائل اإلعالم
الشبكية .وشمل ذلك مقابالت مع األمني التنفيذي أجرتها املؤسسات
اإلعالمية التاليةAFP, AP, The Astana Times, BBC, CNN, :
France 24, Nature, NHK World, Reuters, Sky News, Vesti,
.the Wall Street Journal and Xinhua News Agency
ونُرشت مقاالت مهمة أخرى عن املعاهدة ونظامها التحققي يف الصحف
واملجالت واملؤسسات اإلعالمية التاليةAl Jazeera, Arms Control :
Today, BBC, Clarín, CNN, Der Standard, Die Welt, El Mundo,
Focus, Fox News, IDN-InDepthNews, Kazakh TV, Nature,
News.com.au, ORF, Phys.org, Reuters, Spiegel Online, TASS,
The Conversation, UN News Centre, The Washington Post,
.WIRED, 9 News and 38 North

التدابير التنفيذية الوطنية

تتمثل إحدى مهام اللجنة يف تيسري تبادل املعلومات بني الدول املوقِّعة
بشأن التدابري القانونية واإلدارية املتعلقة بتنفيذ املعاهدة ،عالوة عىل
إسداء املشورة واملساعدة يف هذا الصدد عند الطلب .وبعض تلك التدابري
التنفيذية سيكون مطلوباً عند دخول املعاهدة حيز النفاذ؛ وبعضها اآلخر
قد يكون رضوريًّا بالفعل أثناء التشغيل املؤقت لنظام الرصد الدويل ومن
أجل دعم أنشطة اللجنة.
ويف عام  ،2018واصلت اللجنة تعزيز تبادل املعلومات بني الدول املوقِّعة
بشأن التدابري التنفيذية الوطنية .كام قدمت عروضاً إيضاحية بشأن الجوانب
املتعلقة بالتنفيذ الوطني أثناء العديد من حلقات العمل والحلقات الدراسية
والدورات التدريبية واألحداث الخارجية واملحارضات األكادميية.

الدول.
معرض لعمل اللجنة ي ف� مركز فيينا
ي
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الدول لمناهضة
ملصق يعلن عن الحملة الفنية العالمية المتعلقة باليوم
ي
التجارب النووية.

إالصدار االفتتاحي لمجلة فريق شباب منظمة المعاهدة."Newsroom" ،

تغريدات اللجنة عىل ت
توي�.
التواصل
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