
Disarmament Conference Ends with Ambitious Goal – But How to Get There? 

ااختتامم مؤتمر نزعع االسالحح االنووويي باالتفاقق على هھھھدفف ططَُموحح  وولكن كيیف االوصولل إإليیهھ؟ -  
 

كتبهھ ررااميیش جورراا  
 

أأيیامم أأعمالهھ هھھھنا  3ااختتم مؤتمر ااألمم االمتحدةة االمعني بقضايیا نزعع االسالحح وواالذيي اانعقد على مداارر  - (IPS) هھھھيیرووشيیما قبل يیومم  -
االنووويیة ووااحد من االيیومم االعالمي لمناهھھھضة االتجارربب  مشددداا على االحاجة إإلى االدخولل في عالم خالل من ااألسلحة االنووويیة٬، وولكن  -

.ددوونن ااالتفاقق على كيیفيیة االتحركك نحو تحقيیق هھھھذاا االهھدفف  
 

26كانن االمؤتمر وواالذيي اانعقد في االفترةة  أأغسطس, قد تم تنظيیمهھ بوااسطة مركز ااألمم االمتحدةة ااإلقليیمي للسالمم وونزعع االسالحح  28-
وومقرهه بانكوكك بالتعاوونن مع ووززااررةة االشؤوونن االخاررجيیة االيیابانيیة وومديینة وومحافظة  (UNRCPD) االهھاددئئ في آآسيیا وواالمحيیط

.من االخبرااء وواالمسئوليین االحكوميیيین٬، ووكانن من بيینهھم أأيیضا من هھھھم من خاررجج االمنطقة 80هھھھيیرووشيیما ٬، ووحضرهه أأكثر من   
 

لذيي يیعقد في االيیابانن٬، وواالذيي ااكتسب أأهھھھميیة خاصة على ووكانن هھھھذاا ااالجتماعع هھھھو ااالجتماعع االسنويي االخامس وواالعشريین من نوعهھ اا
.إللقاء االقنبلتيین االذرريیتيین على هھھھيیرووشيیما ووناغاززااكي٬، ووذذكرىى تأسيیس ااألمم االمتحدةة 70خلفيیة االذكرىى االسنويیة االـ  

 
قشاتت االتي ووملخص االمدااووالتت٬، أأنن مديیر مركز ااألمم االمتحدةة ااإلقليیمي للسالمم وونزعع االسالحح يیورريي كريیفيینوسس قد صرحح بأنن االمنا

."ددااررتت حولل "االفرصص وواالتحديیاتت في مجالل نزعع االسالحح االنووويي وومنع ااالنتشارر" كانت "صريیحة وو فَّعالة  
 

أأبريیل  27االذيي عقد في االفترةة من  (NPT) ووقد اانصب تركيیز االمؤتمر ااالستعرااضي لمعاهھھھدةة حظر اانتشارر ااألسلحة االنووويیة
.ووضض ووعقد حلقاتت للنقاششمايیو في مقر ااألمم االمتحدةة على تقديیم االعر22ووحتى   

 
ووقد شرحت سفيیرةة االجزاائر ططاووسس فرووخي٬، وواالتي ترأأست االمؤتمر ااالستعرااضي لمعاهھھھدةة حظر ااالنتشارر االنووويي٬، باستفاضة 
أأسبابب االفشل في ااالتفاقق على مشرووعع نص نهھائي مقبولل عالميیا٬، على االرغم من ااإلجماعع ووااسع االنطاقق على مجموعة ووااسعة 

٬، لجعل منطقة 2016ماررسس  1ض االواليیاتت االمتحدةة ووبريیطانيیا ووكنداا قبولل مقترحح عقد االمؤتمر في من االقضايیا االحاسمة: ررف
.(WMDs) االشرقق ااألووسط منطقة خاليیة من أأسلحة االدمارر االشامل  

ووفيیما يیخص هھھھذهه االمسألة٬، فقد اانضم ووززيیر االخاررجيیة االيیاباني فوميیو كيیشيیداا إإلى عددد من االمسئوليین االحكوميیيین وواالخبرااء في 
.بيیر عن أأسفهھم لعدمم ااعتمادد مشرووعع االوثيیقة االنهھائيیة بسبب قضيیة أأسلحة االدمارر االشاملاالتع  

 
ووأأشارر كيیشيیداا إإلى أأنن االفشل في ووضع خطة عمل جديیدةة في االمؤتمر ااالستعرااضي قد أأددىى إإلى جدلل حولل االجدووىى من معاهھھھدةة 

يیهھ. لقد لعب نظامم معاهھھھدةة حظر ااالنتشارر حظر ااالنتشارر االنووويي. "وومع ذذلك٬،" فقد أأضافف٬، "أأوودد أأنن أأووضح أأمراا ال غبارر عل
." االنووويي ددوورراا هھھھاما للغايیة من أأجل االسالمم ووااالستقراارر في االمجتمع االدوولي, ووهھھھو االدوورر االذيي لم يیتغيیر حتى االيیومم  

شارر لم يیناقش مؤتمر هھھھيیرووشيیما فقط ااآلررااء االمتبايینة بشأنن االتداابيیر االرااميیة إإلى االحفاظظ على االتنفيیذ االفعالل لمعاهھھھدةة حظر ااالنت
وواالتي لم تدخل حيیز االتنفيیذ بعد, في تحقيیق  ,(CTBT) االنووويي٬، وولكن تناوولل أأيیضا ددوورر معاهھھھدةة االحظر االشامل للتجارربب االنووويیة

هھھھدفف االقضاء على ااألسلحة االنووويیة٬، وواالعوااقب االمترتبة على االبشريیة من ااستخداامم ااألسلحة االذرريیة٬، ووأأهھھھميیة توفيیر مناططق خاليیة 
.لتعزيیز نظامم عدمم ااالنتشارر االنووويي وونزعع االسالحح االنووويي (NWFZs) من ااألسلحة االنووويیة  

 
ووقد أأوولى االمتحدثونن ااهھھھتماما خاصا للدوورر االمتنامي للبلديیاتت االمحليیة وواالمجتمع االمدني وواالتعليیم االخاصص بنزعع االسالحح االنووويي٬، بما 

أأوو ما فوقق) في تعزيیز االفهھم االمشتركك  80في ذذلك شهھاددااتت "االهھيیباكوشا" (االناجيین من االقنبلتيین االذرريیتيین ووهھھھم في االغالب في سن 
للتهھديید االذيي تشكلهھ ااألسلحة االنووويیة على االشعوبب في جميیع بلداانن االعالم بغض االنظر عما إإذذاا كانت أأوو لم تكن حكوماتهھم تمتلك 

.أأسلحة نووويیة  
 

"بداايیة جيیدةة للبحث عن  ووقالل مديیر مركز ااألمم االمتحدةة ااإلقليیمي للسالمم وونزعع االسالحح كريیفيینوسس بأنن مؤتمر هھھھيیرووشيیما قد أأعطى
."أأفكارر جديیدةة حولل كيیفيیة االتحركك نحو تحقيیق هھھھدفنا ووهھھھو حمايیة كوكبنا من مخاططر ااستخداامم ااألسلحة االنووويیة  

 
حاكم وواليیة هھھھيیرووشيیما هھھھدهھھھيیكو يیوززااكي٬، ووعمدةة االمديینة كاززوومي ماتسويي  نجل "هھھھيیباكوشا" ااألبب ووررئيیس منظمة ررؤؤساء  -

ددوولة وومنطقة  161مديینة في  6779لف من االبلديیاتت من أأجل االسالمم وواالتي تتأ ووكذلك نظيیرهه من ناغاززااكي٬، توميیهھيیسا تاوويي٬،  -
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قاددوواا حملة منسقة من أأجل عالم خالل من ااألسلحة االنووويیة. تاوويي هھھھو أأيیضا ررئيیس االمجلس االوططني االيیاباني للسلطاتت االمحليیة 
.االخاليیة من االسالحح االنووويي  

 
ااحاتت عقد قمة نزعع االسالحح االنووويي في االعامم االمقبل في هھھھيیرووشيیما٬، وواالتي قالواا ررحب ززعماء مديینة هھھھيیرووشيیما ووناغاززااكي باقتر

.بأنهھا ستضفي ددفعة إإضافيیة إإلى االتوعيیة من أأجل عالم خالل من ااألسلحة االنووويیة  
 

ووررغم أأنن مسؤووليین في ووززااررةة االخاررجيیة ررفضواا االكشف عن هھھھويیاتهھم فيیما يیخص مقترحح ووززيیر االخاررجيیة االيیاباني فوميیو كيیشيیداا٬، 
االذيي يینحدرر من هھھھيیرووشيیما٬، قد شدددوواا على أأنهھ يیتعيین على االدوولل االمالكة لألسلحة االنووويیة وواالغيیر مالكة لهھا "االعمل معا على نحو وو

." تقدمم ملموسس ووعملي من أأجل إإحراازز تقدمم حقيیقي في مجالل نزعع االسالحح االنووويي  
 

على ااألسلحة االنووويیة" ووذذلك خاللل ااالجتماعع االقاددمم  ووقالل كيیشيیداا بأنن االيیابانن ستتقدمم "بمشرووعع قراارر جديید بشأنن االقضاء االتامم
لوقوعع االتفجيیرااتت االنووويیة وويیمكن أأنن تكونن  70للجمعيیة االعامة لألمم االمتحدةة. مثل هھھھذاا االقراارر٬، كما أأشارر: "هھھھو مالئم للذكرىى ررقم

."لمؤتمر ااالستعرااضيبمثابة االمباددئئ االتوجيیهھيیة للمجتمع االدوولي على مدىى االسنوااتت االخمس االمقبلة٬، على أأساسس ما جاء في اا  
 

.2020وومن االمتوقع اانعقادد االمؤتمر االمقبل الستعرااضض معاهھھھدةة عدمم ااالنتشارر االنووويي في عامم   
باعتباررهھھھا االوسيیلة االرئيیسيیة لدفع أأجندتهھم  2020ووقد أأططلقت منظمة ررؤؤساء االبلديیاتت من أأجل االسالمم حملة ررؤؤيیة لعامم  عالم خالل  -

(2015أأغسطس  IPS | 28) .2020من ااألسلحة االنووويیة بحلولل عامم   


