
  
 

 

 

 

     نشرة صحفية
  تجعل   خطوة   معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةعلى إندونيسيا  تصديق  

، األمين التنفيذي لمنظمة توتتيبور  - قاَب قوسين أو أدنىالمعاهدة  بدَء نفاذ
 المعاهدة

 
 1122 ديسمبر/كانون األول 6فيينا، 

  
الربظوة   ، اليوو  عضريوة   للجنو  الحضريوة   ظنة و  هدةهوحلظ ااةوا اللوةها للحجوةري النو  و ا ، رئوي   توو تيبور  أ  ن  ه  

ووه   طوووظ  خ  خ ط ووو ا "ألهنوو   اإلنحل نيسوو   ضلووو   وو  ع  ت  ووب  هدةهووحلظ ااةووا اللووةها للحجووةري النو  وو جتدووا     ه  
 ."قةنونة  ضةظية  

ووإّني أل" تووو  قووة   بفريووا فاظدةهووحلظ.  ضلووو ح ووحل  الل ووة   اإلنحل نيسوو ربظووة  الب اليووو  تنحيجوو  الح ووو     رِّ 
 "ز النفةذ إىل مثةني  تلحلا .هة لحلخو  اظدةهحلظ ِّي  ت حل ق     لز البلحلا  اليت  ضحلد   ص  ل  ق  ، تو  اظه  هذا القاار الحةرخي 

 دوووحل ، "إ  القووواار 1122،  ز وووا  خةر يووو  إنحل نيسوووية، قوووحل قوووة    ع لو   وووبح رب  كوووة  السووويحل هوووةرا نةتةلي وووة ا
 هلوةته  هوقو لبلوحلا  األخواا الويت هو    احتوذ   تكوو   زخو   حل وحل لكو   إىللح ية اظسوةر  ودية   مبثةته  هحل 

 عضوة  قوةئ   "إننوة ندحقوحل توأ  هدةهوحلظ ااةوا اللوةها  "إنحل نيسية   تحل  ض لي  ت وحل قهة ضلوو اظدةهوحلظ.ِّذ  
 نزع الس ح النو ي".لالائيسي  األد ا   ه   هللحجةري النو    ه   اِّحل

هة تدريووة  ضلووو القيووة  مبووة هووو  ووواي.  عهووة تلووأ  نووزع السوو ح ضلووو البلووحلا  ع   لووجيا تدري وو  تووةتا القووو  "إ   
  تكوو   زخو   حل وحل  إتةِّو  إهكةنيوة   حل وحلظ لبوز   ضوة   نق  اآل  ضلوو هندطو  ِّة و  فإننة ِّقًّةالنو ي 

 خةٍ  ه  األ لض  النو   ".
  

 تأييد باإلجماع
 عثنوة  الز وةرظ الويت قوة  ؤوة هووخاا   فوحل   ِّل و  فووزي، ضلو اظدةهحلظ، ت حل   الربظة  اإلنحل نيس نس   ض لي   قة  ه  

إنحل نيسوووية  وووو  تسوووايا ض قةمووووة اليوووحلظ هووو  ع وووا الوووو      إ   " ،  فيينووووة اظنة ووو هقوووا تاظوووةّن إنحل نيسووو  إىل 
 ." ِّىت خةرج ختوههة ضلو عضلو اظسحو ة   اللاق األ  طلل دةهحلظ   هنطق  آ ية 

 .النوو ي  ضوحل  اتنحلوةر النوو ي السو حتقوله "إننة نا حل ع   كوو  تلوحلنة   الطليدو    هيوحلا  نوزع  فوزي  عرد 
تأ يوووحل   قوووة  إ    "هووو  ع وووا اظدةهوووحلظ إىل عتدوووحل هووو  الح وووحل   ضليهوووة.ض لنوووة    إننوووة ضوووةزهو  ضلوووو تو ووويا نطوووةق

 اظدةهحلظ كة  تةإلمجةع   الربظة  اإلنحل نيس  ضلو حنو مشا عِّزاته الحسد .

ا ضلووووو ق وووو قووووحل    إىل األهوووو  اظحضووووحلظ.  ههووووضنووووحلهة تقحل   ضلووووو اظدةهووووحلظإنحل نيسووووية   دحو ووووا    ر يووووة  تح ووووحل     ووووو  
 .تلحلا   حليق  ضليهة ع رية   251تلحلا ،  هنهة  281اظدةهحلظ 



تلووأ  تووحل  نفووةذ اظدةهووحلظ ضلووو   وووي ع  توقيووا  ع  ت ووحليق ضلووو اظدةهووحلظ كووا البلووحلا   هال ووةرهاظووةده  نصي توو  
تلوحلا  لكو  ت وب  اظدةهوحلظ قةنونوة ص  تح وحل    44احملحليدظ تأهنة تلحلا  ِّةئزظ ضلو تكنولو ية نو     البوةل  ضوحلدهة 

إ ووواائيا  إ ووواا  اظحبقيووو  فهووو   ة البلوووحلا   تلوووحلا . عه ووو 61يهوووة، تلووو  ضوووحلد البلوووحلا  الووويت قةهووو  توووذل  إنحل نيسوووية ضل
  تةكسحة   مجهور   كور ة الحلميقااطي  اللدبي   ال ني  ه ا  اهلنحل  الوت ة  اظحضحلظ.

  
 دعم إندونيسيا لنظام اإلنذار العالمي الخاص بالمعاهدة

الوويت عتاهوو  الووحل    الدلووا األضريووة   ،)آ ووية   عهوو   نوووي  وواق آ ووية إنحل نيسووية   الوقوو  الووااه  راتطوو    س  اع  ت وو
ضلووو   ووه  هنطقوو  خةليوو  هوو  األ وولض  النو  وو  عمشووا   ،  هوو  اظدةهووحلظ  الوويت عنلووأ ةنكوكتوو هدةهووحلظ   كووذل فيهووة  

 نوووي عهوو     األضريووة    راتطوو  الووحل  قووحل  ق دوو  ضلووو هدةهووحلظ ااةووا اللووةها للحجووةري النو  وو  كووا    .األرض
،  كووذل   ووةا  ع  ت  ووحل ق ضليهووة ،تا نووةي  تة لنووحل  هية ووةر، هوو  د   هنهووة ثوو   هووة زا  ضلووو   وواق آ ووية.

 .ليليت   اي تنكة-إنحل نيسية، تةتوا غينية الحل حلظ  تي ور
اإلنووذار الدووةظ  لل دةهووحلظ الا ووحل   هوو  نةووة   هوو   ووز    ر ووحل  وويزه ، حمطووة   وو    ع ريووة   إنحل نيسووية سحريووي  ت  

ي البيةنوووة  السووويزهي  الووويت .  توووودي  نو  ووو ا تفجوووة  ِّوووحل   دليوووا ضلوووو ضووو  عي   كوكوووب  األرض  ثوووة  الوووذي  ا وووحل  
ك ووووة ميكوووو  ،   و ووووة  تسووووونةه مب اإلنووووذار   ع ريووووة   األمهيوووو  د را  هحزا ووووحل  نةووووة  الا ووووحل  ووووبك  هاافوووو   ت سووووح حل هوووو 

اظحلنيوو   الدل يوو .    عضقووةي ِّووةد  حمطوو  القوووا النو  وو    فوكو ووي ة  الحطبيقووة غووة ذلوو  هوو  ا ووحاحلاههة   
 الحةتدووو  لنةوووة  اظدةهوووحلظ النو وووحلا  اظلووودي  ، ا وووحطةض  هاافووو  ر وووحل 1122دا يحلووو    اليةتوووة    آذار هوووةرس 

 .خمحل  عحنة  الدة     هلد  سا بة  تاقحفة  
  

 ق في إطارهامعلومات أساسية عن المعاهدة ونظام التحق  
ت يووو  الحضقيووو  هووو  اتهحثوووة  لل دةهوووحلظ،    كوووا  الحفجوووةا  النو  ووو .ااةوووا اللوووةها للحجوووةري النو  ووو   حتةوووا هدةهوووحلظ 
 ضنوووحلهة  كح ووا هوووذا . ضووةظ   نةوووة  حتقيوو، إىل تنووة  النفووةذ دخةهلووة ِّيوووز ا امبه وو  الد ووا ضلوووو  ، اظكليفووو   تسوودو اظنة وو   
ضلوو  إ وةرظ توحل ي  عي    ثوة  ضو تةط  األرض  احمليطة   ال و   الووي الكوكب   تا حل  قة  اف  ه   663النةة ،  يقو  

  اظدةهوحلظ هنة و   افو  الا وحل تيةنوة  إىل هقوا  ا    اظةئو  هو  ه   85هوة نسوبحه  تفجة نو ي.  ِّىت اليو ،  ا ا ِّحل  
ه ز  ةلن سة، ِّيث ت ،فيينة ل ا  هذه البيةنة   جت  ِّةظوة توحلخا .   د لو  281هة ضوحلد  البوةل  الحل   األضرية   ت ا  ا إىلمث   حت 

  اظيوووحلا    ِّةلووو   اظدلوهوووة   ل وووا   تد ليوووة  تفحووويي هوقدي وووالحضق ووو ا نةوووة   سوووحك      ز النفوووةذ،  وووو  اظدةهوووحلظ ِّي ووو
 تفجة نو ي.   ِّحل   عي  ات حبةه 

 
 اللووووووبك  ا ووووووو ز ووووووةرظ اظوقووووووا،    ااةووووووا اللووووووةها للحجووووووةري النو  وووووو  ظز ووووووحل هوووووو  اظدلوهووووووة  ضوووووو  هنة وووووو  هدةهووووووحلظ
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