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 ةمناطق خالية من األسلحة النوويفعالية جانبية: 
 األمن اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط، وشمال شرق آسيا وأوروباو 

 

 (13:11 - 53.31) 3152أكتوبر  32
 في جينيف ، مركز المؤتمرات5- طابق، 51غرفة 

 
 انتشار األسلحة النوويةبرعاية مشتركة من االتحاد البرلماني الدولي، برلمانيون من أجل عدم 

 مستقبل العالمو ومجلس نزع السالح 
 
عالم خال من األسلحة النووية: نحو  التحاد البرلماني الدوليل 531العام ة جمعية ال الذي تبن تهالقرار  د  أك  

( NWFZs، على الدور الذي يمكن أن تقوم به مناطق خالية من األسلحة النووية )مساهمة البرلمانات
 بناء األمن اإلقليمي والمساهمة في نزع السالح النووي.في 

 ،المحيط الهادئ ،منطقة البحر الكاريبي ،القطب الجنوبي، أمريكا الالتينيةكالً من ترسيخ   حتى اآلنوقد تم 
نطقة الشرق ماقتراح  تم كذلك. مناطق خالية من األسلحة النووية وأفريقيا وآسيا الوسطى ،وجنوب شرق آسيا

 .مناطق إضافية خالية من األسلحة النوويةلتكون وشمال شرق آسيا وأوروبا  األوسط
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هذه االقتراحات الثالثة، واستكشاف الدور الذي  أحدث المستجدات بشأن بعرضوستقوم جلسة النقاش 
طرح لين لمشاركأمام افرصة ال وإتاحة، األقاليمهذه في مناطق خالية من األسلحة النووية  تقوم بهيمكن أن 

 القضية.هذه ألسئلة ومناقشة ا
دعم عدم انتشار  شأنبدليل االتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين لإطالق النسخة العربية  أيضاً  الفعاليةشمل تو 

 األسلحة النووية ونزع السالح.
 

 رئيس الجلسة: 
من الدوليين في واألالسيد دوراتي باشيكو، عضو البرلمان البرتغالي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسالم  -

 االتحاد البرلماني الدولي

 مالحظات تمهيدية
 مستقبل العالمو مدير برنامج مجلس نزع السالح  ملكة المتحدة،مالسيد روب فان رايت، ال -

 :المتحدثون
خالية من لاأمريكا الالتينية والكاريبي مناطق من  المستفادة دروساللورا روخاس، )المكسيك(، سناتور  -

  النوويةاألسلحة 
لمعهد الدولي في ا برنامج منع االنتشار ونزع السالحالسيد مارك فيتزباتريك، )المملكة المتحدة(، مدير  -

 .من األسلحة النووية أفاق لشرق أوسط خال  ، ةاالستراتيجيللدراسات 
 . ويةو خالية من األسلحة النمنطقة أوروبا )سويسرا(، برلماني نائب، كيينر نيللينالسيدة مارجريت    -
ار ن من أجل عدم انتشيبرلمانيل السيدة ماريا كيم )جمهورية كوريا(، مسؤول مكتب شمال شرق آسيا -

 .خالية من األسلحة النوويةمنطقة شمال شرق آسيا ل 3+  3اقتراح األسلحة النووية ونزع السالح، 
 .يد البرلماني الدولسلوى الضامن المصري )األردن(، إطالق النسخة العربية من دليل االتحا سناتور -

 اإلنجليزية والفرنسية والعربية. اتالترجمة الفورية باللغ تأمينوسيتم 
 



 

 

 

Side event: Nuclear-Weapon-Free Zones and Regional 
Security in the Middle East, North-East Asia and Europe 

 
October 27, 2016 (12.30 – 2 p.m.) 

Room 18, level -1, CICG  
 
 

Co-sponsored by the Inter Parliamentary Union, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation  
and Disarmament and the World Future Council 

 
 

The resolution Toward a Nuclear Weapon Free World: The Contribution of Parliaments, adopted by the 
130th IPU Assembly, affirmed the role that nuclear-weapon-free-zones (NWFZs) can play in building regional 
security and contributing to nuclear disarmament.  
 
NWFZs have already been established in the Antarctic, Latin America and the Caribbean, the Pacific, South 
East Asia, Africa and Central Asia. Additional NWFZs have been proposed for the Middle East, North-East Asia 
and Europe.  
 
This panel will provide updates on these three proposals, explore the role such NWFZs could play in the region, 
and provide participants with an opportunity to ask questions and discuss the issue.  
 
The event will also include the launch of the Arabic edition of the IPU Handbook for Parliamentarians on 
Supporting Nuclear Non-Proliferation and Disarmament.  
 

 
 

Moderator:   
 

- Mr. Duarte Pacheco, MP (Portugal), Vice-President of the IPU Standing Committee on Peace  
 and International Security 
 
Introductory comments:  
 

- Mr. Rob van Riet, (UK), Director of the World Future Council Disarmament Programme 
 
Speakers: 
 

- Senator Laura Rojas, (Mexico), Lessons from the Latin American and Caribbean NWFZ 
 

- Mr. Mark Fitzpatrick, (UK), Director of the IISS Non-Proliferation and Disarmament Program, Prospects for 
a Middle East NWFZ 

 
- Ms. Margaret Kiener Nellen, MP (Switzerland), A NWFZ for Europe 
 

- Ms. Maria Kim, (Republic of Korea), PNND North-East Asia Desk Officer, The 3+3 proposal for a North-
East Asia NWFZ 

 

- Senator Salwa Damen-Masri, (Jordan), Launch of the Arabic edition of the IPU Handbook 
 
Simultaneous interpretation will be provided in English, French and Arabic. 

http://www.ipu.org/conf-e/130/Res-1.htm
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