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السياق

واسعة  إنسانية  بمعاناة  أمدها  طال  التي  النزاعات  تتسبب 

باّطراد.  الدولية  األمنية  ة  البي تدهور  معها  ليستمر  اق،  الن

ائفة واسعة من األسلحة.  ر، مدّججة ب فالجماعات املسلحة تتكا

ا يتزايدان  نفاق العسكري والتناف ع األسلحة ما فت كما أن ا

ع الصعيد العاملي، وعادت توترات الحرب الباردة إ الظهور يف 

بشدة  ر  تؤ بدأت  جديدة  تهديدات  مة  و تعقيداً.  ر  أك بات  عالم 

الذكاء  استخدام  إمكانية  ذلك  يف  بما  املقبلة،  األجيال  حياة  ع 

كأسلحة.  الخارجي  اء  والف لكرتوني  ا اء  والف ناعي  ص ا
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إن نز السال وعدم 
نتشار وتحديد األسلحة  ا

ايات يف حّد ذاتها   ليست 
يجاد  إنها تدابري أساسية 

ر أماناً وأمناً. عالم أك

إيزومي ناكاميتسو، وكيلة األم العام 
لة السامية لشؤون   واملم

نز السال

والحوار  التواصل  آليات  وشهدت 

من  مزيداً  العظم  القو  ب 

املتعددة  الحالية  ة  البي يف  التدهور 

اب، بعد أن ساعدت يف املا  األ

ع  وا إنه  التوترات.  فتيل  نز  ع 

السال  نز  ع  و يستلزم  جديد 

عمل  صميم  يف  نتشار  ا  وعدم 

األمم املتحدة.

0 000

 

0 000

19

ال مكدسة يف جميع  الف من األسلحة النووية ال ت ا
أنحا العالم

ً مخزونات األسلحة النووية عامليا

Bulletin of the Atomic Scientists :املصدر

20
1

ايد النفقات العسكرية العاملية  ت

يات املتحدة رات الو تريليونات دو النفقات العسكرية العاملية 

املصدر: معهد ستوكهولم الدو لبحو السالم

20
00

والر  تريليون 

20
1

والر  تريليون 

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة



نز السال

تقرير األم العام عن أعمال املنظمة

يسية داف الر األ

اء  األع الدول  مساعدة  إ  املتحدة  األمم  تسع  السياق،  هذا  يف 

وتبادل   ، السال نز  بشأن  املتباينة  ف  املوا ب  التوفيق  ع 

برنام  ويركز  الحلول.  وإيجاد  للحوار،  حيّز  ة  وتهي ات،  الخ

املتعددة  ات  للمفاو الدعم  تقديم  ع  السال  لنز  املنظمة 

أسلحة  من  ريها  و النووية  األسلحة  انتشار  وعدم  األطراف، 

السال  نز  وجهود  التقليدية،  واألسلحة  الشامل،  الدمار 

ليمي، وجهود التوعية العامة.  ا

يسية النتا الر

ملؤتمر  الجارية  ريات  التح املتحدة  األمم  201، دعمت  عام  يف 

ستعرا  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف 

وء تزايد  ر أهمية يف  املعاهدة عام 2020، وهو إطار أصب أك

كل نظام تحديد  سلحة النووية وت املنافسة ب الدول الحائزة ل

األسلحة النووية. 

جرائي إ مؤتمر نز  اً الدعم الفني وا دمت األمم املتحدة أي و

 ، الدو الصعيد  ع  املتزايدة  التوترات  من  م  الر وع   . السال

ات فرعية تُعن بجميع البنود  م هي تمّكن املؤتمر من إنشاء 

وعية يف جدول األعمال وأصدر أربعة تقارير.  املو
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ا. ، يف  األمم، جنيف، سوي وتريي يخاطب املشارك يف الجزء الرفيع املستو من مؤتمر نز السال ونيو  مم املتحدة أن األم العام ل
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خطة األمم املتحدة لن السال

طلبة  نعه  ب  ال ارة  ن من  بسا  ن  ب وار  ال تعليقات 
سياق  يف  نيوج  يف  الثانوية  نوتال  مدرسة  من  ومدرسون 
تفاال بيوم  ، ال نف ا Peace Sawdust Carpet Project و  م

توبر( أ ين األول األمم املتحدة ) ت

.E.18.IX.6 م املبيع  * منشورات األمم املتحدة، ر
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مستقبلنا  تأم  ة  العام  األم  أطلق   ،201 عام  يف 

نز  إدما  تحس  أجل  من   * السال لنز  ة  املشرتك: 

رشاكات  وبناء  املتحدة،  األمم  منظومة  أولويات  من  السال 

 ،20 ة عام 0 السال والسالم واألمن، و نز  لدعم  ل  أف

إ  املقدم  الدعم  لتحس  عملية  ر  أك تدابري   وتقديم 

اء. الدول األع
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لقة  ون يف  ار با ي املستفيدون من املن الدراسية لل
ا  ن ن السال والسالم واألمن، نظمت ة ب رت عم م

األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

التوعية  املتحدة جهودها يف مجال  األمم  فت  201، ك يف عام 

،  سيما  ري نز السال ع املواطن العادي بشأن كيفية تأ

رسائل  ووّجهت  الب،  ال السامية  لُة  املم اطبت  و الشباب. 

ت رأي يف  ، وكتبت مقا بالفيديو إ الشباب دعاة نز السال

اء دفعة جديدة  إ إع ة دعت فيها  البار عدد من املنشورات 

نتشار وتحديد األسلحة. لنز السال وعدم ا
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الدول  دعم  املتحدة  األمم  واصلت  التقليدية،  األسلحة  مجال  ويف 

من  للتخفيف  عملية  وتدابري  سيا  إعالن  ع  لو اء  األع

نسانية والدمار الناجم عن استخدام األسلحة املتفجرة  ار ا األ

يقة  الو إعداد  يف  اً  أي وساعدت  بالسكان.  املأهولة  املناطق  يف 

ال  ال املتحدة  األمم  مؤتمر  عن  قة  املنب الناجحة  الختامية 

بمنع  املتعلق  العمل  برنام  تنفيذ  يف  املحر  التقدم  ستعرا 

من  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشو  ري  تجار  ا

توصلت   ، األو وللمرة  عليه.  اء  والق ومكافحته  جوانبه  جميع 

جزًءا  ائر  الذ اعتبار  بشأن  راء  ا يف  توافق  إ  اء  األع  الدول 

من التحدي.

العلوم  تخّلفه  الذي  ر  األ بشأن  بالحوار  النهو  أجل  ومن 

والتكنولوجيات الجديدة ع األمن، أصدرت األمم املتحدة تقريراً 

رها  وأ والتكنولوجيا  العلوم  ميدان  يف  الراهنة  ورات  الت عن 

الذكاء  ذلك  يف  بما   ، السال ونز  الدو  األمن  ع  املحتمل 

ائية  الف والتكنولوجيات  األحيائية  والتكنولوجيا  ناعي  ص ا

كفالة  أجل  ومن   . A/73/177 الكهرومغناطيسية  والتكنولوجيات 

اً املساعدة  دمت املنظمة أي رة البرشية ع استخدام القوة،  السي

اء اعتمد مجموعة من املباد التوجيهية املقرتحة.   لفريق 

يع وترية  بت املتحدة  األمم  امت  ليمي،  ا السال  لنز  ودعماً 

من   2 من  ر  أك كان   ،201 عام  ويف  الرشكاء.  مع  عملها 

ال، ساعدت املنظمة  يد التنفيذ. فع سبيل امل مشاريع التعاون 

األسلحة  مسار  تحويل  ر  من  الحد  يف  الساحل  قة  من بلدان 

لد  بات  لذلك،  ونتيجة  رية.  والذ الخفيفة  واألسلحة  الصغرية 

ن معايري ترشيعية تتعلق بأمن األسلحة  قة ا ستة بلدان يف املن

وإدارة املخزونات.

تراكم  اً  أي املتحدة  األمم  ت  عز السابقة،  السنوات  رار  وع 

األمم  نرشت  ال،  امل سبيل  فع   . السال نز  بشأن  املعارف 

رية يف  سلحة والذ دارة الفعالة ل ا املتحدة دليالً جديداً معنوناً 

 Effective دما  ي وإعادة ا سياق متغري لنز السال والت

 Weapons and Ammunition Management in a Changing

 .1 )Disarmament, Demobilization and Reintegration Context

لية من أجل تحس مواءمة  ة عمل دا كذلك اعتمدت املنظمة 

تها مع أهداف التنمية املستدامة. أنش

اق املستقب

يمكن لتنشي الحوار بشأن نز السال أن يساعد ع النهو 

التنمية  ذلك  يف  بما  العاملية،  األهداف  من  العديد  بتحقيق 

ب  واملساواة  نسان،  ا وحقوق  نساني،  ا والعمل  املستدامة، 

، والسالم واألمن. ويف السنة املقبلة، سيظل من الصعب  الجنس

اق  ع األرج إيجاد حلول لنز السال تحظ بدعم واسع الن

وأسلحة  تهديدات  أن ظهور  ري  راء.  ا يف  توافق  ع  مو وتكون 

أي  من  إلحاحاً  ر  أك السال  نز  بشأن  الحوار  سيجعل  جديدة 

. ت م و

عملنا يف مجال ن السال

 222 
ة األطراف  عد االجتماعات والتداوالت املتعد

ا نا عقد التي ي

ر من 20   أك
ة يف الجزء الرفيع املستو  ار ة يف امل يا نسبة ال

تمر ن السال من م

 119 
ة يف سج األمم  ار ا امل عد الدول األع

سلحة التقليدية املتحدة ل

 10 
رة يف مجال ن السال ورات املتعمقة الصا عد املن

 2 
اريع املنفذة لدعم ن السال ع الصعيد  عد امل

اإلقليمي
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