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 لجنة السلم واالمن الدوليين-اللجنة الدائمة األولى  

  

 

 ندوة نقاش
 نزع السالح الشامل

 (53:11 - 51:31) 3152تشرين األول/أكتوبر  32
 ، مركز المؤتمرات بجينيف5، الطابق 5الغرفة 

 مذكرة مفاهيم
 

 لمحة عامَّة
انتشار ونزع السالح الحالي قد أضاع التركيز على الصورة األكبر، على الرغم من الجهود الجادة  منعيبدو أن 

التي بذلت إلحياء نزع السالح النووي من منظور إنساني؛ وتعزيز نظام عدم االنتشار ومكافحة االنتشار؛ 
الحالية لعدم  اقع، فإن الجهودوالتركيز على أنواع الذخائر مثل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. وفي الو 

االنتشار ونزع السالح أميل إلى أن تكون ذات بعد واحد: فهي غالبًا ما تركز على التدخل في التفاصيل 
اإلدارية لمشاكل محددة جداً وتتجاهل الطيف األوسع من القضايا. إنَّ تقسيم القضايا هذا ال يساعد على 

حاء العالم. وهو يعيق فهمنا للسبل الممكنة لمعالجة القضايا وضع تقييم شامل لما هو ممكن في جميع أن
المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل واألسلحة التقليدية واالستقرار االستراتيجي عن طريق نزع السالح وعدم 

 االنتشار والحد من التسلح وبناء الثقة.

 وصف النقاشات

ستقدم المناقشة الجماعية ألعضاء اللجنة الدائمة للسالم واألمن الدولي فرصة لتبادل وجهات النظر حول 
التحديات التي تواجه تنفيذ نزع السالح بطريقة شاملة، مع األخذ بعين االعتبار مجموعة أوسع من القضايا.   

 ار من جهة مع استراتيجيات مكافحةكما ستتناول الحاجة إلى ربط نزع أسلحة الدمار الشامل وعدم االنتش
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األسلحة التقليدية من جهة أخرى. والقضايا األخرى التي ستتم مناقشتها هي: نزع السالح الشامل في ضوء 
 حركية االستقرار واألمن، والجوانب األقل تقليدية، مثل التنمية واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية.

 

 أسئلة لتحفيز النقاش
 تآكل مكاسب نزع السالح المحرز حتى اآلن؟ منع ما أهمية •
القدرات  وزيادةث مع تحدي ،الذي يساوي بين األمن القومي ،كيف ينبغي علينا تحدي التفكير التقليدي •

 العسكرية معاً؟
 ر الدولي؟واالستقرا ،باعتباره حجر الزاوية لألمن الوطني ،نزع السالح إبراز موضوعهل من الممكن إعادة  •
 رلمانيين التأكد من أنَّه يتم تنفيذ تدابير نزع السالح بشكل فعَّال؟كيف يمكن للب •
 لتحقيق نزع السالح؟ ،التي تتوفر لدى البرلمانيين ،هي األدوات المؤسسية والقانونية ما •

 التنظيم

 متبادل بين البرلمانيين والخبراء. وبعد المالحظات االفتتاحية، ،ستكون الجلسة عبارة عن حوار تفاعلي
 واألجوبة. ،واألسئلة ،لتبادل وجهات النظر المجال مفتوحاً  سيكون
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Concept note 
 

 
Background  
 

The present non-proliferation and disarmament agenda seems to have lost sight of the 
bigger picture, despite the serious efforts that have been made to: revive nuclear 
disarmament from a humanitarian perspective; strengthen non-proliferation and 
counterproliferation regimes; and focus on munitions types such as small arms and light 
weapons. In fact, current non-proliferation and disarmament efforts tend to be one-
dimensional: they often focus on micromanaging very specific problems and disregard 
the larger spectrum of issues. This compartmentalization of issues does not enable the 
development of a comprehensive appreciation of what is possible across the world. It 
hinders our understanding of how issues concerning weapons of mass destruction, 
conventional weaponry and strategic stability can be addressed by disarmament, non-
proliferation, arms control and confidence-building. 
 
Description  
 

The panel discussion will provide Members of the Standing Committee on Peace and 
International Security with an opportunity to exchange views about challenges to 
implementing disarmament in a holistic manner, taking into account the broader spectrum 
of issues. It will address the need to link WMD disarmament and non-proliferation on the 
one hand with conventional weapons control strategies on the other. Other issues to be 
discussed will include: comprehensive disarmament in the light of stability and security 
dynamics, and less traditional aspects, such as development and socio-economic needs. 
 
Questions to stimulate discussion 

 

• Why is it important to prevent the erosion of the disarmament gains made so far? 
• How should we challenge conventional thinking that equates national security with 

both modernization and the build-up of military capabilities? 
• Is it possible to rehabilitate disarmament as a cornerstone of national security and 

international stability? 
• How can MPs ensure that disarmament measures are effectively implemented? 
• What institutional and legal tools do MPs have for achieving disarmament? 
 
Format  
 

The session will be an interactive discussion between parliamentarians and experts. After 
introductory remarks by the panellists, the floor will be open for an exchange of views, 
and for questions and answers.  
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