نشرة صحفية
تصديق إندونيسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة تجعل
قاب قوسين أو أدنى  -تيبور توت ،األمين التنفيذي لمنظمة
بدء نفاذ المعاهدة َ
َ
المعاهدة
فيينا 6 ،كانون األول/ديسمبر 1122
هنأ تيبور توو  ،رئوي اللجنو الحضريوة ظنة و هدةهوحلظ ااةوا اللوةها للحجوةري النو و  ،اليوو عضريوة الربظوة
اإلنحل نيس و ألهن و "خطوووا خطوووظ هه و جتدووا هدةهووحلظ ااةووا اللووةها للحجووةري النو و ضلووو و ع ت ووب
قةنونة ضةظية".
الربظووة اإلنحل نيسو ل ووة الح ووحل ضلووو اظدةهووحلظ .فبفريووا
إّن ألرِّوب اليووو تنحيجو الح ووو
قووة تووو " ي
هذا القاار الحةرخي اظه  ،توقلص ضحلد البلحلا اليت لز ت حل قهة لحلخو اظدةهحلظ ِّيز النفةذ إىل مثةني تلحلا ".
ك ووة الس وويحل ه ووةرا نةتةلي ووة ا ،ز ووا خةر يو و إنحل نيس ووية ،ق ووحل ق ووة ع لو ووبح رب " ،1122إ القو واار د ووحل
هوقو هلوةته
مبثةته هحل لح ية اظسوةر ودية إىل تكوو زخو حل وحل لكو حتوذ البلوحلا األخواا الويت هو
ِّذ إنحل نيسية تحل ض لي ت وحل قهة ضلوو اظدةهوحلظ ".عضوة قوةئ "إننوة ندحقوحل توأ هدةهوحلظ ااةوا اللوةها
للحجةري النو ه اِّحله ه األد ا الائيسي لنزع الس ح النو ي".
وجا تدري وهة تدريووة ضلووو القيووة مبووة هووو وواي .عهووة تلووأ نووزع الس و ح
تووةتا القووو "إ ضلووو البلووحلا ع لو ي
النو ي فإننة ِّقًّة نق اآل ضلوو هندطو ِّة و تكوو زخو حل وحل إتةِّو إهكةنيوة حل وحلظ لبوز ضوة
خة ٍ ه األ لض النو ".

تأييد باإلجماع
قة هنس ض لي ت حل الربظة اإلنحل نيس ضلو اظدةهحلظِّ ،ل و فووزي ،عثنوة الز وةرظ الويت قوة ؤوة هووخاا فوحل
واا ض قةم ووة الي ووحلظ هو و ع ووا الو و
تاظ ووةّن إنحل نيسو و إىل هق ووا اظنة و و فيين ووة" ،إ إنحل نيس ووية ووو تس و ي
لل دةهحلظ هنطق آ ية اللاق األ ط ِّىت خةرج ختوههة ضلو عضلو اظسحو ة ".
عرد فوزي تقوله "إننة نا حل ع كوو تلوحلنة الطليدو هيوحلا نوزع السو ح النوو ي ضوحل اتنحلوةر النوو ي.
إنن ووة ض ووةزهو ضل ووو تو وويا نط ووةق ض لن ووة ه و ع ووا اظدةه ووحلظ إىل عتد ووحل ه و الح ووحل ضليه ووة ".ق ووة إ تأ ي ووحل
اظدةهحلظ كة تةإلمجةع الربظة اإلنحل نيس ضلو حنو مشا عِّزاته الحسد .
ووو دحو ووا ر ي ووة تح ووحل إنحل نيس ووية ضل ووو اظدةه ووحلظ ضن ووحلهة تقحلهو وه إىل األهو و اظحض ووحلظ .ق ووحل قو وا ضل ووو
اظدةهحلظ  281تلحلا ،هنهة  251تلحلا يحلق ضليهة ع رية.

نص اظووةده ال ووةرهه تلووأ تووحل نفووةذ اظدةهووحلظ ضلووو وووي ع توقيووا ع ت و يحلق ضلووو اظدةهووحلظ كووا البلووحلا
تو ي
احمل يحلدظ تأهنة تلحلا ِّةئزظ ضلو تكنولو ية نو البوةل ضوحلدهة  44تلوحلا لكو ت وب اظدةهوحلظ قةنونوةص تح وحل
إنحل نيس ووية ضليه ووة ،تلو و ض ووحلد البل ووحلا ال وويت قةهو و ت ووذل  61تل ووحلا .عهو وة البل ووحلا اظحبقيو و فهو و إ و واائيا إ و واا
تةكسحة مجهور كور ة الحلميقااطي اللدبي ال ني ه ا اهلنحل الوت ة اظحضحلظ.

دعم إندونيسيا لنظام اإلنذار العالمي الخاص بالمعاهدة
تواعس إنحل نيسووية الوقو الوااه راتطو عهو نوووي وواق آ ووية (آ ووية  ،الوويت عتاهو الووحل الدلووا األضريووة
فيهووة كووذل هدةهووحلظ ت وةنكوك ،ه و اظدةهووحلظ الوويت عنلووأ عمشووا هنطق و خةلي و ه و األ وولض النو و ضلووو ووه
األرض .قووحل قدو ضلووو هدةهووحلظ ااةووا اللووةها للحجووةري النو و كووا الووحل األضريووة راتطو عهو نوووي
وواق آ ووية .هووة زا ضلووو ث و د هنهووة ،ه و تا نووةي تة لنووحل هية ووةر ،ع ت ووحلق ضليهووة ،كووذل وةا
إنحل نيسية ،تةتوا غينية الحل حلظ تي ور-ليليت اي تنكة.
تسحريووي إنحل نيسووية ع ريووة و حمطووة ر ووحل وويزه  ،ه و ووز ه و نةووة الا ووحل اإلنووذار الدووةظ لل دةهووحلظ
وودي البيةنووة السوويزهي الوويت
الووذي ا ووحل كوكووب األرض ثووة ض و عي دليووا ضلووو ِّووحل تفجووةا نو و  .تو ي
تس ووح حل هو و ووبك هاافو و نة ووة الا ووحل د را هحزا ووحل األمهيو و ع ري ووة اإلن ووذار مبو ووة تس ووونةه  ،ك ووة ميكو و
ا ووحاحلاههة غووة ذلو هو الحطبيقووة اظحلنيو الدل يو  .عضقووةي ِّووةد حمطو القوووا النو و فوكو ووي ة
اليةتووة آذار هووةرس  ،1122ا ووحطةض هااف و ر ووحل النو ووحلا اظل و يود الحةتد و لنةووة اظدةه ووحلظ
دا يحل و
اقحفة تسا بة هلد خمحل عحنة الدة .

معلومات أساسية عن المعاهدة ونظام التحقق في إطارها
حتةووا هدةهووحلظ ااة ووا اللووةها للحج ووةري النو و ك ووا الحفج وةا النو و  .ت ي و الحض يق و ه و اتهحثووة لل دةه ووحلظ،
تسوودو اظنة و  ،اظكليف و مبه و الد ووا ضلووو ا ادخةهلووة ِّيووز النفووةذ  ،إىل تنووة نةووة حت يق و ضووةظ  .ضنووحلهة كح ووا هووذا
النةة  ،يقو  663هافقة تا حل الكوكب تةط األرض احمليطة ال و الووي ثوة ضو عي إ وةرظ توحل ي ضلوو
ِّحل تفجة نو يِّ .ىت اليو  ،ا ا هوة نسوبحه  85اظةئو هو هاافو الا وحل تيةنوة إىل هقوا هنة و اظدةهوحلظ
فيينة ،تةلن سةِّ ،يث جتهز هذه البيةنة حتلا مث تا ا إىل الحل األضرية البوةل ضوحلدهة  281د لو ِّ .ةظوة توحلخا
اظيووحلا ِّةل و
اظدةهووحلظ ِّي وز النفووةذ ،ووو سووحك ا نةووة الحضق و تد ليووة تفحوويي هوقدي و ل ووا اظدلوهووة
ات حبةه ِّحل عي تفجة نو ي.
ظز و ووحل هو و و اظدلوه و ووة ضو و و هنة و و و هدةه و ووحلظ ااة و ووا الل و ووةها للحج و ووةري النو و و و  ،ا و ووو ز و ووةرظ اظوق و ووا الل و ووبك
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We will provide loosely-cut video material on Indonesia’s ratification, including interviews with key players
for download at: ftp://media.ctbto.org/.indonesia_ratification .

