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ااألسلحة االنووويیة  لتجاررببعالمي  حظرددعوةة إإلى اا  
 

بقلم كاتسوهھھھيیروو أأساغيیريي وو ررااميیش جاوورراا   
 

الفتتاحح معاهھھھدةة حظر ااالختباررااتت باتجاهه االمجتمع االعالمي إلحيیاء االذكرىى االعشريین  –هھھھيیرووشيیما (أأيي بي إإسس) 
) حملة موحدةة GEMاالباررززةة (٬، أأططلقت مجموعة من االشخصيیاتت االعامم االقاددمم   ) للتوقيیعCTBTاالنووويیة االشاملة (

للدخولل في قوةة عالميیة لحظر تجارربب ااألسلحة االنووويیة.   
 

GEM  االتحضيیريیة لمنظمة  2013االتي تم إإنشاؤؤهھھھا من قبل السيینا ززيیربو٬، االسكرتيیرةة االتنفيیذيیة للجنة سبتمبر
  24ااجتمت في   كانت قد) في مقر ااألمم االمتحدةة في نيیويیورركك٬، CTBTOمعاهھھھدةة حظر االتجارربب االنووويیة االشامل (

أأغسطس في هھھھيیرووشيیمت٬، ووهھھھي مديینة حديیثة في جزيیرةة هھھھوشو االيیابانيیة٬، وواالتي تم تدميیرهھھھا بشكل كبيیر بقنبلة  25وو 
. 1945نووويیة خاللل االحربب االعالميیة االثانيیة عامم   

 
هھھھيیرووشيیما ووناغاززااكي هھھھما االمديینتانن االوحيیدتانن في االعالم االلتانن عانيیتا من االقنابل االنووويیة االمدمرةة وواالوحشيیة مما 

تسبب بمعاناةة عظيیمة وومؤلمة لألططفالل وواالرجالل وواالنساء ااألبريیاء٬، حكايیاتت يیروويیهھا حتى ااآلنن من يیسمونن 
أأيي االناجيین من االتفجيیرااتت االذرريیة.بب"هھھھيیباكوشا"   

 
ززيیربو "ال يیوجد مكانن أأنسب من هھھھذهه االمنطقة حيیث تبدوو االحاجة االملحة ووااضحة   CTBTOلل كرتيیرةة االتنفيیذيیة ووقالت االس

لجعل االمعاهھھھدةة قيید االتنفيیذ٬، ووال توجد مجموعة أأكثر خبرةة ووقدررةة على االمساعدةة في هھھھذهه االقضيیة أأكثر من مجموعة 
االشخصيیاتت االباررززةة"   

 
ووااحدةة من االمجموعاتت االعاليیة االمستوىى االتي تضم شخصيیاتت باررززةة ووخبرااء معرووفيین عالميیا يیهھدفونن  GEMووتعد مجموعة 

إإلى االتروويیج للحظر االعالمي لتجارربب ااألسلحة االنووويیة٬، ووهھھھي تدعم ووتثني على االجهھودد االتي تهھدفف إإلى جعل االمعاهھھھدةة قيید 
االتنفيیذ٬، ووتعمل على تجديید االمساعي االعالميیة لتحقيیق ذذلك االهھدفف.   

 
تمت ااستضافة ااالجتماعع االذيي ااستمر يیوميین من قبل االحكومة االيیابانيیة وومديینة هھھھيیرووشيیما٬، حيیث شارركت االسكرتيیرةة االتنفيیذيیة 

االقنبلة االنووويیة في أأوواائل أأغسطس.ززيیربو في إإحيیاء االذكرىى االسنويیة االسبعيین إلططالقق  CTBTOفي   
 

االسيید  GEMي االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة وواالعضو في ووفي أأمسيیة ااالجتماعع٬، اانضمت ززيیربو إإلى ررئيیس مكتب االدفاعع ف
وويیليیامم بيیريي ووحاكم مديینة هھھھيیرووشيیما هھھھيیديیهھيیكو يیاززووكي كعضو في االلجنة في محاضرةة عامة عن نزعع ااألسلحة االنووويیة وواالتي 

شخصا٬، من بيینهھم االعديید من االطالبب.  100حضرهھھھا حواالي   
 

لى ااستخداامم االزخم االذيي تم إإنشاؤؤهه بفضل ااالتفاقيیة االتي تم االوصولل إإليیهھا حديیثا ووفي االبيیانن ااالفتتاحي٬، حثت ززيیربا قاددةة االعالم ع
(االصيین٬، فرنسا٬، أألمانيیا٬، االفيیدررااليیة االرووسيیة٬، االمملكة االمتحدةة وواالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة)  3+3إإيي  من قبل مجموعة 

ددثاتت االحاليیة بخصوصص االحد إلضفاء جرعة من ااإليیجابيیة ووااألمل ااحتاجهھا االعالم ططويیال بخصوصص االمحا ووإإيیراانن
من ااالنتشارر االنووويي وونزعع االسالحح االنووويي.   

 
ما تعلمنا إإيیاهه ااالتفاقيیة ااإليیراانيیة هھھھو أأنن االعمل االمتعددد ااألططراافف للحد من االتسلح وونشر ااألمن إإنن  وو قالت ززيیربو "

االعالمي ليیس أأمراا ممكنا ووحسب٬، بل هھھھو االطريیقة ااألكثر فعاليیة في إإيیجادد حلولل للتحديیاتت االمعقدةة وواالمترااكمة في 
معاهھھھدةة حد تسلح تكمن في االمصدااقيیة االتي  االقرنن االحادديي وواالعشريین. كما تعلمنا أأيیضا أأنن قيیمة أأيیة ااتفاقيیة أأمن أأوو

يیجب تحديیدهھھھا بناء على  CTBTتوفرهھھھا االشرووطط االتي تحتويیهھا. ووكما في حالة ااالتفاقيیة ااإليیراانيیة٬، فإنن  جدووىى 
فعاليیة ططريیقة تصديیقهھا ووتنفيیذهھھھا. ووفي هھھھذاا االمجالل٬، ال مجالل للجداالل أأبداا٬،"   

 
قد خدمم مصالح االواليیاتت االمتحدةة  CTBTإإبراامم أأيیضا في االجلسة ااالفتتاحيیة٬، عبر بيیريي عن إإيیمانهھ االمطلق بأنن 

االوططنيیة٬، ليیس على االصعيید االعالمي ووحسب بل على االصعيید االمحلي وومن أأجل إإجرااءااتت ااألمن االوططني. ووااعتبر 
في عاهھھھدةة ووأأعادد االتأكيید على أأهھھھميیة ااإلبقاء أأنن االمناخخ االجيیوسيیاسي االحالي كانن يیشكل خطراا على إإمكانيیة تطبيیق االم

حالة سكونن بخصوصص االتجارربب االنووويیة.  
 

)٬، 2013قد تأنت في االبدء بخطة االعمل االتي تم ااالتفاقق عليیهھا في ااجتماعاتهھا في نيیويیورركك (سبتبمر  GEMووكانت 
). 2015) ووسيیؤوولل (يیونيیو 2014ستوكهھولم (أأبريیل   



Call for Global Ban on Nuclear Weapons Testing  

لي في عيین ااالعتبارر ووقرررتت أأنهھ٬، بحلولل االذكرىى االسنويیة االعشريین االقاددمة ووأأخذتت االمجموعة االمناخخ االدوولي االحا
الفتتاحح معاهھھھدةة حظر االتجارربب االنووويیة االشامل٬، هھھھناكك حاجة ماسة لتوحيید االمجتمع االدوولي لدعم منع اانتشارر 

ااألسلحة االنووويیة ووتطويیرهھھھا بهھدفف إإلغائهھا بشكل كامل.   
 

من االقضايیا االمرتبطة بالسالحح االنووويي ووااإلجرااءااتت االعمليیة االتي  ووناقش االمشارركونن في ااالجتماعع مجموعة ووااسعة
يیجب تنفيیذهھھھا للتقدمم في تطبيیق االمعاهھھھدةة٬، ووخاصة أأثناء االدعوةة إإلى  مؤتمر االماددةة االراابعة عشر لتسهھيیل تطبيیق 

٬، وواالذيي سيینعقد في نهھايیة شهھر سبتمبر في نيیويیورركك٬، ووبمشارركة كل من ددوولتي االيیابانن CTBTاالمعاهھھھدةة 
تانن. ووكاززااخس  

 
ددوولة بتصديیقهھا٬، وومن بيینهھا ثالثة من االدوولل  163ووقامت مائة ووثالثة ووثمانونن ددوولة بتوقيیع االمعاهھھھدةة٬، وومن بيینهھا قامم 

ددوولة تملك تكنولوجيیا االسالحح االنووويي  44االتي تحمل االسالحح االنووويي: فرنسا٬، ررووسيیا٬، وواالمملكة االمتحدةة. وولكن 
دأأ تطبيیق االمعاهھھھدةة. وومن بيین هھھھذهه االدوولل٬، ال تزاالل ثمانيیة غيیر يیجب أأنن توقع االمعاهھھھدةة ووتصدقق عليیهھا قبل أأنن يیب

موجوددةة: االصيین٬، مصر٬، االهھند٬، إإيیراانن٬، إإسراائيیل٬، كورريیا االشماليیة٬، باكستانن وواالواليیاتت االمتحدةة. وواالهھند ووكورريیا 
االشماليیة ووباكستانن لم توقع االمعاهھھھدةة بعد.   

 
تزاامم االمجموعة بتحقيیق ااإلنهھاء االكامل لألسلحة بتبني إإعالنن هھھھيیرووشيیما٬، وواالذيي أأكد على اال GEMووقامت مجموعة 

لتصبح "ووااحدةة من أأهھھھم ااإلجرااءااتت االعمليیة لنزعع  CTBTاالنووويیة٬، ووعلى ووجهھ االخصوصص٬، االتطبيیق االكامل التفاقيیة 
ووحد اانتشارر االسالحح االنووويي" وواالمناددااةة ٬، مع مجموعاتت أأخرىى٬، إإلى إإيیجادد "ططريیقة متعدددةة ااألططراافف إلشرااكك 

ة االمتبقيیة بهھدفف تسهھيیل عمليیاتت االتصديیق للمعاهھھھدةة". قيیاددااتت االدوولل االثمانيی  
 

"االقاددةة االسيیاسيیيین٬، وواالحكوماتت٬، وواالمجتمع االمدني٬، وواالمجتمع االعلمي االعالمي للعمل على  GEMووناددتت مجموعة 
في مجالل نزعع االسالحح االنووويي وواالحد من اانتشاررهه ووذذلك لمنع  CTBTززيیاددةة االوعي االعالمي للهھدفف االرئيیسي لل 

االعوااقب االكاررثيیة االتي تحملهھا ااألسلحة االنووويیة على االبشريیة."   
)IPS /27  2015أأغسطس (  

	  


