الربامج الرئيسية
خارج املدخل العام ملقر األمم املتحدة يف نيويورك .يشمل
املنظر منحوتة “ ( ”Non-Violenceنبذ العنف) للنحات
السويدي الشهري كارل فريدريك رويرتزورد .وكانت املنحوتة
هدية قدمتها حكومة لكسمربغ لألمم املتحدة ،وهي مثال
كبري ملسدس من عيار  0,45لويت ماسورته رمزا ً للسالم
ونبذ العنف

• املفاوضات واملداوالت املتعددة األطراف
• أسلحة الدمار الشامل
• األسلحة التقليدية
• اإلعالم واالتصال
• نزع السالح االقليمي

املوارد اإلرشادية

 30مليون دوالر
 14مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية
و  16مليون دوالر من التربعات

واليات مختارة
• نزع السالح ،قرار الجمعية العامة دإ2/10-
• االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من
جميع جوانبه ،قرار الجمعية العامة 60/74
• دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح ،قرار
الجمعية العامة 35/74
• املرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة ،قرار الجمعية
العامة 46/73
• نزع السالح اإلقليمي ،قرار الجمعية العامة 37/74
• التثقيف يف مجال نزع السالح وعدم انتشار األسلحة ،قرار
الجمعية العامة 59/73
• الشباب ونزع السالح وعدم االنتشار ،قرار الجمعية العامة
64/74
• معاهدة تجارة األسلحة ،قرار الجمعية العامة 60/74

كيانات مختارة
• مكتب شؤون نزع السالح

نزع السالح
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املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

السياق
ما زال نزع السالح أمرا ذا أهمية خاصة بالنظر إىل ازدياد
النفقات العسكرية وتدهور البيئة األمنية وضعف تحديد األسلحة.
ففي عام  ،2019ارتفع اإلنفاق العسكري إىل  1,9تريليون دوالر،
وهو أعىل مستوى يبلغه منذ نهاية الحرب الباردة.

تزايد اإلنفاق العسكري عىل الصعيد العاملي
باألسعار ومعدالت الرصف الثابتة لعام 2018
 1,922ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

األهداف الرئيسية

يف عام  ،2019نفذت املنظمة عنارص رئيسية من خطتي لنزع
السالح ،التي تقرتح  40إجراء محددا للنهوض بنزع السالح
وتتعقب تنفيذها يف خمسة مجاالت .وقد أسهمت الخطة بالفعل
يف إعادة التفكري يف قضية نزع السالح يف سياق املستجد
والناشئ من التكنولوجيات والتهديدات واألطراف الفاعلة.
وتركز الخطة بشكل خاص عىل األسلحة املتفجرة يف املناطق
املأهولة بالسكان وعىل دعم الدول األعضاء يف الجهود الرامية إىل
إعداد إعالن سيايس.

ما زال هناك اآلالف من األسلحة النووية املخزونة يف أنحاء
العالم أجمع
املخزونات العاملية من األسلحة النووية
60,000

30,000

0
2019

 116تقرير األمني العام عن أعمال املنظمة 2020

املصدر :معهد ستوكهولم الدويل لبحوث السالم.

1945

عيل ،البالغ  6سنوات ،يقف عىل أنقاض منزله .وقد دُمر تماما ً عندما أصاب صاروخ املنزل املجاور
(حارة بيت معياد ،صنعاء ،اليمن 7 ،تموز/يوليه )2015

وسعيا إىل إقامة عالم خال من األسلحة النووية ،أيدنا األعمال
التحضريية للمؤتمر االستعرايض العارش لألطراف يف معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية .وواصلنا أيضا دعم أعمال نزع
السالح املتعلقة بمنظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل،
ويشمل ذلك اعتماد مبادئ توجيهية وبذل جهود من أجل وضع
توصيات بشأن اإلطار املعياري والتنفيذي.

2019

النتائج الرئيسية

2000

تدعم األمم املتحدة املفاوضات والجهود املتعددة األطراف الرامية
إىل عدم انتشار األسلحة النووية ،والتمسك بحظر أسلحة الدمار
الشامل األخرى ،وتنظيم األسلحة التقليدية ،وتعزيز جهود نزع
السالح عىل الصعيد اإلقليمي والتوعية بأهميته.

1,114

ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر

املصدر :نرشة علماء الذرة
مالحظات :ال تشمل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
لم تتضمن النرشة معلومات عن أرقام عام  2018أو عام  2019بالنسبة
للمملكة املتحدة أو إرسائيل .استبدلت أرقام عام 2017
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عملنا يف مجال نزع السالح
تيسري

182

اجتماعا ً ومداولة متعددة األطراف

يف مجال نزع السالح ،ال يمكن ألي جهة
فاعلة بمفردها أن تحقق النتائج املطلوبة.
فعلينا أن نعمل معا ً إلحراز التقدم يف هذا
الصدد.
إيزومي ناكاميتسو ،وكيلة األمني العام واملمثلة السامية لشؤون نزع
السالح

ارتفاع نسبة املشاركة بأكثر من

 46يف املائة

يف الجزء الرفيع املستوى من مؤتمر نزع السالح
ساهم

124

دولة عضوا ً يف سجل األمم املتحدة لألسلحة
التقليدية منذ عام 2008

وتحت رعاية األمم املتحدة ،أُحرز تقدم بشأن التكنولوجيات
الجديدة يف سياق األمن الدويل من خالل فريقني حكوميني
دوليني معنيني بهذه املسألة ،عقدا مشاورات مع املنظمات
اإلقليمية والقطاع الخاص واملجتمع املدني واألوساط األكاديمية.
أما فيما يتعلق بمسائل أمن الفضاء الخارجي ،فقد قمنا بتيسري
مناقشات أفضت إىل االتفاق عىل املبادئ التوجيهية الجديدة
بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي يف األمد البعيد.
وتدعيما للمعايري املناهضة الستخدام أسلحة الدمار الشامل
األخرى ،عززنا االستعداد التنفيذي آلليتي املعنية بالتحقيق يف
االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية والبيولوجية ،وفقا ً
للواليات املوكولة إليها ،ويشمل ذلك تدريب الخرباء.
وإسهاما يف تنظيم األسلحة التقليدية والحد منها ،أوىص فريق
من الخرباء الحكوميني يف عام  2019بتوسيع نطاق سجل
األسلحة التقليدية ،وذلك بتشجيع الدول عىل اإلبالغ عن عمليات
النقل الدويل لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة .ويف عام
 ،2020بدأ فريق جديد من الخرباء الحكوميني النظر يف وسائل
محددة للتصدي للتحديات املتعلقة بسالمة الذخرية وأمنها ،مثل
التفجريات غري املقررة والترسيب إىل السوق غري املرشوعة.
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إصدار

استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان

66

يف املائة من جميع الوفيات
بلغت نسبة املدنيني
واإلصابات الناجمة عن األسلحة املتفجرة.
بلغ مجموع حاالت الوفاة واإلصابة املبلغ عنها 29,499 :حالة
بلغ مجموع حاالت الوفاة واإلصابة يف أوساط املدنيني  19 407 :حالة

املناطق املأهولة

91

يف املائة من جميع حاالت الوفاة
بلغت نسبة املدنيني
واإلصابة الناجمة عن استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق
املأهولة.

عندما تستعمل األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة ،يكون
املدنيون أكرب ضحاياها.
يشدد األمني العام يف خطته لنزع السالح بشكل خاص عىل
التصدي الستخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة،
وقد التزم بدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل صياغة
إعالن سيايس ووضع ما يلزم من القيود املناسبة واملعايري
املشرتكة والسياسات التنفيذية وفقا للقانون الدويل اإلنساني.

املناطق غري املأهولة

15

يف املائة من حاالت الوفاة واإلصابة
بلغت نسبة املدنيني
الناجمة عن استعمال األسلحة املتفجرة يف املناطق غري املأهولة.
حاالت الوفاة واإلصابة يف أوساط املدنيني الناجمة عن إطالق األسلحة
ينجم
 49يف املائة
من األرضار املدنية عن األجهزة
املتفجرة اليدوية الصنع

ينجم
 29يف املائة
من األرضار املدنية عن
الغارات الجوية

ينجم
 20يف املائة
من األرضار املدنية عن
متفجرات تطلق من األرض

8

منشورات متعمقة يف مجال نزع السالح
إعداد

22

مرشوعا ً لدعم نزع السالح عىل الصعيد اإلقليمي
األمني العام يخاطب الدورة األوىل من املؤتمر املعني بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الرشق
األوسط ،الذي عُ قد يف نيويورك يف الفرتة من  18إىل  22ترشين الثاني/نوفمرب .2019
من اليسار إىل اليمني :السيد تيجاني محمد بندي ،رئيس الدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة؛ السيد أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم
املتحدة؛ السيدة سيما باهوس ،رئيسة الدورة األوىل للمؤتمر؛ والسيدة إيزومي ناكامتسو ،ممثلة األمم املتحدة السامية لشؤون نزع السالح

نزع السالح
عقدت الدورة األوىل للمؤتمر املعني بإنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف
الرشق األوسط يف عام  .2019واعتمد املؤتمر إعالنا

سياسيا يؤكد التزام الدول املشاركة بالسعي إىل إنشاء هذه
املنطقة بطريقة منفتحة وشاملة.
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املنظور الجنساني يف منتديات نزع السالح
تعترب كفالة مشاركة املرأة يف جهود نزع السالح وعدم االنتشار
وتحديد األسلحة مشاركة متساوية وتامة وفعالة أولوية من
أولويات األمني العام .غري أنه عىل الرغم من االهتمام املتزايد

بهذه املسألة ،لم يشهد عام  2019تقدما يذكر صوب تحقيق
املشاركة الكاملة للمرأة.

مؤتمر نزع السالح لعام 2019

اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة2019 ،

36

من أعضاء
يف املائة الوفود نسا ٌء

 23يف املائة

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

 33يف املائة

 32يف املائة

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

45
يف كل 4

اجتماعات الدول األطراف يف اتفاقية
األسلحة البيولوجية لعام 2019

36

من أعضاء
يف املائة الوفود نسا ٌء

 20يف املائة

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

من أعضاء
الوفود نسا ٌء

وفدا ً لم يشتمل عىل أي امرأة من بني أعضائها ولم يض َّم  10وفود رجاال من بني
أعضائها
بيانات أديل بها كان بيان واحد من إلقاء امرأة وبلغت نسبة تدخالت النساء يف
إطار ممارسة حق الرد ( 67يف املجموع)  7يف املائة

اجتماع عام  2019الذي عقدته اللجنة التحضريية يف سياق التحضري
ملؤتمر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض
املعاهدة عام 2020

 30يف املائة

 25يف املائة

من أعضاء
الوفود نسا ٌء

من رؤساء
الوفود نسا ٌء

املشاركون يف حملة  Youth4Disarmament#تحت عنوان “ 74سنة من الجهود املبذولة من جل نزع السالح النووي ومساهمة الشباب بعد عام
( ”2020نيويورك 24 ،كانون الثاني/يناير )2020

دور الشباب يف مجال نزع السالح
يف اليوم الدويل للشباب ،قمنا بتدشني مبادرة دور الشباب
يف مجال نزع السالح ( )Youth4Disarmament#لتمكني
الشباب من املعارف واملهارات الالزمة للتغيري .ويف إطار
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هذه املبادرة ،أمىض  75شابا يوما واحدا خالل دورة
اللجنة األوىل مع مسؤويل األمم املتحدة والدبلوماسيني
وممثيل املجتمع املدني.
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