
    
 
 
 
 

      نشرة صحفية
  

   على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةيصدِّقالعراق 
    

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٦فيينا، 

  

  

  ، وبذلك يرتفع عدد البلدان )املعاهدة( العراق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية صدَّقت مجهوريةُ
 لرابعة عشرةاملؤمتر املعين باملادة ا انعقاد عشية التصديق رمسياً د متّوق.  بلدا١٦١ً إىل يا إىل املعاهدةانضّمت كلِّاليت 
  .الذي يسعى إىل التعجيل ببدء نفاذ املعاهدةهو املؤمتر  وألمم املتحدة يف نيويورك؛سبتمرب يف مقر ا/ أيلول٢٧يف 

 التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية وقد قال السيد السينا زيربو، األمُني
ي عن أشّد أنواع لِّنَّ التزام العراق بالتخذلك أ. ى قيامه هبذه اخلطوة اهلامةئ العراق علإنين أهنِّ"): املنظمة(

أكثر حنو جعل بنا نه يقرِّأ البليغ عن السالم، كما ه التفجريات النووية هلو رمز قوي يف تعبريهاألسلحة تدمرياً حبظر
  ".خالية من األسلحة النوويةمنطقة منطقة الشرق األوسط 

يوليه من الرسالة / ُنشرت يف عدد شهر متوزمقالة خارجية العراق، يف يباري، وزيُرار زيوقال السيد هوش
ألوسط من هتديد الشرق ايف ختليص  بداعٍ من رغبة بلدنا الصادقة: "اليت تصدرها املنظمة" مسبكترو"اإلخبارية 

زع السالح وعدم   لنعلى اإلسهام يف اجلهود العاملية الرامية إىل تعزيز نظام دويلالعراق حيرص األسلحة النووية، 
  ".انتشار أسلحة الدمار الشامل

 وشارك مراراً يف أنشطة املنظمة، ومنها مثالً ٢٠٠٨أغسطس / آب١٩لى املعاهدة يف ع عوكان العراق قد وقَّ
تصديق العراق على املعاهدة خطوة وُيَعدُّ .  اخلرباء الرامية إىل تعزيز التعاون مع السلطات الوطنيةحلقات عمل

ق بعُد على املعاهدة كلٌّ من مصر وإسرائيل وإيران بالغة األمهية لصاحل املعاهدة يف الشرق األوسط، حيث مل يصدِّ
  عة  باعتبارمها من الدول غري املوقِّخارج إطارهاوسوريا زال اململكة العربية السعودية تواليمن، يف حني ال 

  .على املعاهدة
 ولكن لكي يبدأ نفاذ املعاهدة، جيب أن ؛ا على الصعيد العاملي، فإنَّ االنضمام إىل املعاهدة يكاد يكون شامالًأمَّ
 على املعاهدة يف عقد التسعينات الدول يف املفاوضات هذهوقد شاركت . دة حمدَّ دولة٤٤ًق عليها ع وتصدِّتوقِّ

وصدَّقت على املعاهدة . ، وكانت متتلك قوى نووية أو مفاعالت حبوث نووية يف ذلك احلنيمن القرن املاضي
 وهي روسيا وفرنسا واململكة أسلحة نوويةالدول الثالث اليت متتلك ومنها  الدول، هذهست وثالثون دولة من 

الصني وومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إسرائيل وإيران وباكستان ية فهي تبقِّاملالثماين ا الدول أمَّ. املتحدة
  .ومصر واهلند والواليات املتحدة
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http://www.ctbto.org/the-treaty/article-xiv-conferences/2013-conference-on-facilitating-the-entry-into-force-of-the-comprehensive-nuclear-test-ban-treaty-united-nations-new-york-usa/
http://www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/pdf/Spectrum/2013/Spectrum20_p4.pdf
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
،  دولة١٨٣ًعت على املعاهدة وقد وقَّ.  التفجريات النوويةكلَّاحلظر الشامل للتجارب النووية حتظر معاهدة 

وجيري بناء نظام رصد عاملي النطاق لضمان عدم وقوع تفجريات .  عليها اآلن أيضاًصدَّقت  دولة١٦١ًومنها 
 مرفقاً فإهنا سوف تعمل ٣٣٧إنشاء مرافق النظام البالغ عددها وعندما ُيستكمل . يف منأى عن كشفهانووية 

وقد أُنشئ . فجري نووي على وقوع ت إشارة تدلُّعلى رصد باطن األرض واحمليطات والغالف اجلوي اللتقاط أيِّ
البيانات إىل مقر املنظمة يف هذه املرافق ترسل ملائة من مرافق هذا النظام؛ و يف ا٨٥حىت اآلن ما نسبته أكثر من 

  .عةفيينا بالنمسا، من أجل معاجلتها وحتليلها وتوزيعها على الدول املوقِّ
 وهو َمنهلٌ من املعلومات org.ctbto.www://http: زيارة املوقع الشبكيللحصول على مزيد من املعلومات، ُيرجى 

  :عن إهناء التجارب النووية، أو االتصال كما يلي
    

  (Thomas Mützelburg)توماس موتسيلبورغ 
  موظف إعالم

  +٤٣  ١  ٢٦٠٣٠  ٦٤٢١: اهلاتف
   Thomas.muetzelburg@ctbto.org: الربيد اإللكتروين

  + ٤٣  ٦٩٩  ١٤٥٩  ٦٤٢١: الاهلاتف اجلوَّ
  يوتيوب وفليكر وتويتر وفيسبوك :يرجى أيضاً التواصل مع املنظمة على
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