الرتويج لبدء
نفاذ املعاهدة
أبرز األنشطة يف عام 2018
تقديم دعم سيايس قوي للمعاهدة وأعمال اللجنة
عقد االجتماع الوزاري التاسع ألصدقاء معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية
تصديق تايلند عىل املعاهدة وتوقيع توفالو عليها

الدول التي َّ
صدقت على المعاهدة كل عامين مؤتمرا ً معن ًّيا بتسهيل بدء نفاذ المعاهدة ( ُيعرف أيضا ً باسم مؤتمر
المادة الرابعة عشرة) .وفي السنوات التي تفصل بين مؤتمرات المادة الرابعة عشرةُ ،يدعى وزراء خارجية الدول
ّ
الموقِعة إلى االجتماع على هامش دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر .ويكمن الهدف من هذه
االجتماعات الوزارية في إدامة وزيادة الزخم السياسي وكذلك الدعم الشعبي لدخول المعاهدة حيز النفاذ .وللمساعدة على
تحقيق ذلك ،يعتمد الوزراء ّ
ويوقِعون بيانا ً مشتركا ً يكون مفتوحا ً أمام البلدان األخرى لالنضمام إليه .وقد اتخذت اليابان
مبادرة عقد هذه االجتماعات بالتعاون مع أستراليا وهولندا ،حيث نظمت أول اجتماع وزاري ألصدقاء المعاهدة في عام .٢٠٠٢
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شروط بدء النفاذ
يُشرتط لبدء نفاذ املعاهدة أن تص ِّدق عليها جميع الدول املدرجة يف
املرفق  2للمعاهدة ،وعددها  44دولة .وهذه الدول التي تسمى "الدول
املدرجة يف املرفق  "2هي الدول التي شاركت رسميًّا يف املرحلة النهائية
من املفاوضات بشأن املعاهدة يف مؤمتر نزع السالح املعقود يف عام 1996
وكانت متتلك يف ذلك الحني مفاعالت طاقة نووية أو مفاعالت أبحاث نووية.
وحتى  ٣١كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٨كانت  36من هذه الدول الـ44 
قد ص َّدقت عىل املعاهدة .ومن بني الدول الثامين املدرجة يف املرفق  2التي
مل تص ِّدق بعد عىل املعاهدة ،كانت ثالث دول مل توقِّع عليها بعد.

نيويورك2018 ،
ُع ِق َد االجتامع الوزاري التاسع ألصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية يف  27أيلول/سبتمرب  2018يف نيويورك .ونظم االجتامع وزراء
خارجية كل من أسرتاليا وأملانيا وفنلندا وكندا وهولندا واليابان،
بالتعاون مع رئييس مؤمتر املادة الرابعة عرشة ،وهام وزيرا خارجية
بلجيكا والعراق .وحرض االجتامع عدد كبري من الوزراء وغريهم من كبار
املسؤولني من الدول املوقِّعة .و ُدعي عضو يف فريق شباب املنظمة إىل
إلقاء كلمة يف االجتامع.
ويف بيان وزاري مشرتك ،شدد الوزراء عىل أن املعاهدة متثل عنرصا ً جوهريًّا
يف النظام الدويل لنزع السالح النووي وعدم انتشاره ،وتسهم يف تحقيق عامل
خال من األسلحة النووية .ورحبوا بتصديق تايلند عىل املعاهدة وتوقيع
توفالو عليها ،وحثوا جميع الدول التي مل تقم بعد بالتوقيع والتصديق عىل
املعاهدة عىل املبادرة إىل ذلك ،وال سيام الدول الثامين املتبقية يف املرفق .٢
والحظوا أن املعاهدة تقرتب من العاملية ،وأكدوا من جديد عزمهم عىل
السعي إىل دخول املعاهدة حيز النفاذ.
وأعرب الوزراء عن التزامهم بتحقيق نزع السالح النووي بشكل كامل
وميكن التحقق منه وال رجعة فيه من جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،
ورحبوا مبؤمتري القمة بني الكوريتني ،ومؤمتر القمة بني الواليات املتحدة
األمريكية وجمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،والجهود الدبلوماسية

نائب وزير الشؤون الخارجية ي ف� مملكة تايلند خالل تصديق تايلند عىل
أيلول/سبتم� .٢٠١٨
المعاهدة ي ف�
ب

الجارية .وحثوا جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عىل توقيع معاهدة
الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها عىل سبيل األولوية.
وأشاروا كذلك إىل أن إجراء التفجريات التجريبية لألسلحة النووية يشكل
انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،ويُعترب من ث َّم
ترصفاً غري مسؤول وغري مقبول.
ورحب الوزراء بالتقدم املحرز يف ضامن متانة نظام التحقق الخاص
باملعاهدة وتطبيقاته العلمية واملدنية.
وكانت الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة لألمم املتحدة مناسبة
أخرى للدول يك تجدد التزامها باملعاهدة ودعمها لها .واعتمدت الجمعية
العامة قرارا ً بشأن املعاهدة ( )A/RES/73/86حيث صوتت  ١٨٣دولة
لصالحه .ويحث القرار جميع الدول التي مل توقِّع أو تص ِّدق بعد عىل
املعاهدة أو التي وقَّعت عىل املعاهدة ولكنها مل تص ِّدق عليها بعد،
وال سيام الدول التي يلزم تصديقها لبدء نفاذ املعاهدة ،عىل أن توقِّعها
وتص ِّدق عليها يف أقرب وقت ممكن ،وعىل أن تع ِّجل بعمليات التصديق
لديها .ويرحب القرار بتصديق تايلند عىل املعاهدة وبتوقيع توفالو عليها،
ويحث جميع الدول عىل أن تُبقي املسألة قيد النظر عىل أرفع املستويات
السياسية ،وأن تر ِّوج لالنضامم إىل املعاهدة من خالل التوعية عىل الصعيد
الثنايئ وعىل نحو مشرتك والحلقات الدراسية وغريها من الوسائل .وإضاف ًة
إىل ذلك ،يشدد القرار عىل رضورة الحفاظ عىل الزخم بهدف إنجاز جميع
عنارص نظام التحقق.

تصديق وتوقيع جديدان
على المعاهدة
أودعت تايلند صك تصديقها يف  ٢٥أيلول/سبتمرب  .٢٠١٨ووقَّعت توفالو
عىل املعاهدة يف اليوم نفسه .وحتى  ٣١كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٨بلغ
عدد التصديقات عىل املعاهدة  ١٦٧تصديقاً ،وبلغ عدد التوقيعات عليها
 ١٨٤توقيعاً .وتجعل هذه التطوراتُ الجديدة املعاهد َة أحد الصكوك
الدولية يف مجال نزع السالح التي انضم إليها أكرب عدد من الدول ،وتدفعنا
أكرث نحو هدف العاملية املنشود.

رئيس وزراء توفالو خالل توقيع توفالو عىل المعاهدة ي ف� أيلول/
سبتم� .٢٠١٨
ب
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