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 طط

 

 

 

 :النووية األسلحة لحظر المتحدة األمم عملية
 النووي؟ السالح نزع في األمل هو ما   

 

 

 (بعد الظهر 5:31 – 3:31) 7162 أكتوبر/ تشرين األول 61 ثننياإل
  تافريتشسكيقصر  ،(الطابق األرضي)/ 6/رقم قاعة          

 
 واللجنة الدويل الربملاين لالحتاد التابعة املتحدة األمم شؤونل الدائمة اللجنة من قبل تفاعلية جلسة عُقدت

  أجل من نبرملانيو "مع منظمة  بالتعاون ،نيالدولي سلم واألمنلل الدائمة
 "السالح النووي ونزع النووي االنتشار عدم

 
 توضيحيةمذكرة 

 

 قبيل ونصي  دقيقتيني إىل" القيامة ساعة"عقارب  الذريني العلماء نشرة نقلت ،7162 يناير /الثاين كانون يف
 األسييلحة اسييتادام وخميياطر نوويييا   املسييلحة البلييدان بييني التييوترات زيييادة عليي  الضييوء يسييلط مييا الليييل، منتصيي 
 .القصد أو التقدير سوء أو الصدفة طريق عن النووية

 

 يف املتحيدة األميم اعتميدت النوويية، األسيلحة استادام عل  املرتتبة الكارثية بالعواقب املتزايد للوعي واستجابة
 النوويييييييييييييييييية األسيييييييييييييييييلحة حظييييييييييييييييير جميييييييييييييييييال يف تارخييييييييييييييييييية معاهيييييييييييييييييدة 7162 يولييييييييييييييييييو/ متيييييييييييييييييوز 2

(https://undocs.org/A/CONF.229/2017/8) . ُبعيييييدم األطيييييرا  اليييييدول املعاهيييييدة ليييييزموت 
 ميييين غريهيييا أو النووييييية األسيييلحة ختييييزين أو ،اميييتال  أو ،حيييييازة أو ،تصييينيع أو ،إنتييييا  أو ،اختبيييار أو ،تطيييوير"

 يف ثاليي  طير ل أسيلحة تركييب أو وضييع وكيذل  النوويية األسيلحة نقيل ظييرحت كميا". النوويية املتفجيرة األجهيزة
 ومل. املعاهيييدة علييي  دولييية 677 عيييددها البيييال  النوويييية غيييري اليييدول مجييييع صيييوتت وقيييد. نفسيييها الدولييية أراضيييي

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71-71 
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 تتضييمن املعاهيدة أن بييد  . عليهيا تنطبيق لين أحكامهيا فينن وبالتيايل -حلفائهيا أو النوويية اليدول مين أي هاتؤييد
 .الحقة مرحلة يف باالنضمام البلدان هلذه تسمح أحكاما  

 

 التشييديد يف الربملييانيون يبييذهلا الييي اهلاميية بيياوهود النووييية األسييلحة حظيير معاهييدة اعييرتا  مبكييان األمهييية وميين
 لألسييييلحة الكامليييية اإلزاليييية إىل الييييدعوة يف يتجليييي  كمييييا اإلنسييييانية مبيييياد  تعزيييييز يف العييييام الضييييمري" دور عليييي 
 ".النووية

 

: النوويييية األسيييلحة مييين خييال   عيييامل حنيييو بعنييوان قيييرارا   اليييدويل الربمليياين االحتييياد اعتميييد ،7162 مييار / آذار ويف
 بييييدء عليييي  حكوماهتييييا الربملانيييات حتيييي  بيييي ن أمييييور، ليييةميييين بييييني مج القييييرار، هيييذا  ويوصييييي. الربملانييييات مسيييامهة

 مين خيال   عيامل حتقييق يف للمسياعدة اتيياالتفاق مين جمموعة عل  أو النووية لألسلحة اتفاقية بش ن مفاوضات
/ يف متييوز ونييزع السييالح النييووي نيون ميين أجييل عييدم االنتشييار النييوويبرملييا منظميية توأصييدر . النووييية األسييلحة
 الربملييياين االحتييياد ميييع بالتشييياور ضيييعتوُ  النوويييية، األسيييلحة مييين خيييال   لعيييامل برملانيييية عميييل خطييية، 7162يولييييو 
 .النووي السالح نزع أجل من املتحدة األمم مبادرات خمتل  عل  الرتكيز تشمل وهي الدويل،

 

 حيضيييره أنتوقيييع ، مييين املالنيييووي السيييالح لنيييزع املسيييتو  رفييييع ميييؤمترا   املتحيييدة األميييم سيييتعقد ،7162 عيييام ويف
 ذيواليي معهييا، املتحالفيية والييدول النووييية ألسييلحةا الييي متليي  الييدول ذليي  يف مبييا املتحييدة، األمييم أعضيياء معظييم

 جمياالت أحيد يكيون أن وميكين. النوويية األسيلحة علي  القضياء حنيوتحقييق تقيدم قيدما  ل املضيي طرائيق در يس
 آخير جميال ومثية. ذيينفتال حييز دخوهليا لضيمان النوويية األسيلحة حظير معاهيدة علي  التصيديق هيو التقدمحتقيق 

 التهديييد مواقيي  خفيي  عليي  املوافقيية إىل معهييا املتحالفيية والييدول النووييية الييدول يييدفع أن ميكيين لتقييدمتحقيييق ال
 مييين خيييال   عيييامل لتحقييييق إطيييار واعتمييياد النوويييية، خمزوناهتيييا ختفيييي  النوويييية، األسيييلحة دور مييين احليييد النيييووي،
 .ال بد من اغتنامه أمر وهو - تقدم إلحراز هامة فرصة املؤمتر ويوفر. النووية األسلحة

 

 املتحييدة األمييم ومييؤمتر اوديييدة للمعاهييدة واألمييي السياسييي السيييا  عليي  التفاعلييية املناقشيية هييذه وسييتنعك 
 تيييدابري الختييياذ اليييالزم اليييدعم بنييياء بغيييية الربمليييانيني بيييني احليييوار املناقشييية وسيييتعزز. 7162 لعيييام املسيييتو  الرفييييع

 .النووية األسلحة من خال   لعامل املشرتكة الرؤية لتحقيق وفعالة ملموسة
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 :المشرف
 الييييدويل الربمليييياين الحتييييادالتابعيييية ل املتحييييدة األمييييم شييييؤونالدائميييية ل لجنييييةال رئييييي  ،أفســــا  تــــيأن السيييييدسييييعادة 

 

 :المتحدثو 
 جني ، يف املتحدة األمم مكتب لد  لكوستاريكا الدائم املمثل ،غوميز وايت إيلين السفري سعادةالسيدة 
 القضاءمبا يؤدي إىل  النووية، األسلحة حلظر لزممُ قانوين  ص  بش ن للتفاوض املتحدة األمم مؤمتر ورئي 
 عليها التام

 

 (النووية األسلحة من خال عامل إجياد يف املتمثلة)مبادرة الصفر العاملية  ومؤس  رئي  ،بلير بروس السيد
 

 :المناقشو 
 الربملاين لالحتادالتابعة  الدوليني واألمن ملسلالدائمة ل لجنةال رئي  ،هيرنانديز روخاس لورا السناتورالسيدة 
 الدويل

 

 النووي السالح ونزع النووي االنتشار عدم أجل من برملانيون منظمة العاملي، املنسق ،وير ألين السيد
 

 واليييرئي  واألمييين مالسيييل بشييي ن واملعلوميييات البحيييو  جمموعييية يف مشيييار  باحييي  ،كـــولين مـــاري جـــا  السييييد
 .النووية األسلحة عل  للقضاء الدولية حلملةاملعي با الفرنسي التوجيهي للفريق املشار 
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The UN process for the prohibition of nuclear weapons:  

What hope for nuclear disarmament? 
 

Monday, 16 October 2017 (3.30 – 5.30 p.m.) 
Hall no.1 (ground floor), Tavrichesky Palace 

 
Interactive session convened by the IPU Standing Committee on United Nations Affairs 
and the Standing Committee on Peace and International Security, in cooperation with 

Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (PNND) 
 
 

Concept note 
 
In January 2017, the Bulletin of the Atomic Scientists moved the "Doomsday Clock" to 
two and a half minutes to midnight, highlighting the increased tensions between 
nuclear-armed countries and risks of the use of nuclear weapons by accident, 
miscalculation or intent. 
 
In response to the growing awareness about the catastrophic consequences of the use of 
nuclear weapons, on 7 July 2017 the United Nations adopted a ground-breaking Treaty 
on the Prohibition of Nuclear Weapons (https://undocs.org/A/CONF.229/2017/8). The 
Treaty binds State Parties to never "develop, test, produce, manufacture, otherwise 
acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices." It also 
prohibits the transfer of nuclear weapons as well as the stationing or installation of third 
party weapons in a state’s own territory. The 122 non-nuclear States all voted for the 
Treaty. None of the nuclear states or their allies supported the Treaty - as such, its 
provisions will not apply to them. The Treaty however does include provisions to allow 
these countries to join at a later stage. 
 
Significantly, the nuclear weapons ban Treaty acknowledges the important efforts of 
parliamentarians in stressing the role of "public conscience in the furthering of the 
principles of humanity as evidenced by the call for the total elimination of nuclear 
weapons".  
 
In March 2014, the IPU adopted a resolution entitled Towards a nuclear-weapon-free 
world: The contribution of parliaments. Among other things, this resolution recommends 
that parliaments urge their governments to start negotiations on a nuclear weapons 
convention or on a package of agreements to help achieve a nuclear-weapon-free world. 
In July 2017, PNND released a Parliamentary Action Plan for a Nuclear-Weapon-Free 
World, which had been developed in consultation with the IPU and which includes a focus 
on the various UN initiatives for nuclear disarmament.  
 
In 2018 the United Nations will hold a High Level Conference on Nuclear Disarmament 
which most UN Members are expected to attend, including the nuclear-armed and allied 
states, and which will examine modalities to move ahead towards the elimination of 
nuclear weapons. One area of progress could be building ratifications for the nuclear 
weapons ban Treaty to ensure its entry-into-force. Another area of progress could be 
moving nuclear armed and allied states to agree to lower nuclear threat postures, reduce 
the role of nuclear weapons, decrease their nuclear stockpiles and adopt a framework for 
achieving a nuclear-weapon-free world. The Conference provides a significant 
opportunity for progress - one that must be seized.  

https://undocs.org/A/CONF.229/2017/8
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This interactive panel discussion will reflect on the political and security context of the new Treaty 
and the 2018 UN High Level Conference. The discussion will foster dialogue among 
parliamentarians with a view to building support for concrete and effective measures to achieve the 
shared vision of a nuclear-weapon-free world.  
 
 
Moderator:  
 

Hon. Mr. Anti Avsan, President of the IPU Standing Committee on United Nations Affairs 
 
 
Keynote speakers: 
 

H.E. Ambassador  Elayne Whyte Gómez, Permanent Representative of Costa Rica to the United 
Nations Office in Geneva, and President of the United Nations Conference to Negotiate a Legally 
Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, Leading Towards their Total Elimination  
 
Mr. Bruce Blair, President and Founder of Global Zero 
 
 
Discussants 
 

Senator Laura Rojas Hernandez, President of the IPU Standing Committee on Peace and 
International Security 
 
Mr. Alyn Ware, Global Coordinator, Parliamentarians for Nuclear Non-proliferation and 
Disarmament (PNND) 
 
Mr. Jean-Marie Collin, Associate Researcher at the Group for Research and Information on 
Peace and Security (GRIP) and co-chair of the French Steering Group for the International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN-France) 


