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استتتتتتتتتتتذعواي و اخيتتتتتو و ي تتتتتة ا ذذتتتتتا   ورة 
 الجمعية العامة االسذثاائية الثانية عشوة

   
 بونامج األمم المذحدة لمعلومات نزع السالح   

  
   ويو األمين العا   

  

 موجز 
يقدم هذا التقرير حملة عامة عن أنشـــبة ارنامأل األمم املتحدة ملماوماز نزل ال ـــ ي الع ي ـــبا   

حلولية األمم املتحدة لنزل هبا مكتب شـــ وز نزل ال ـــ يص ويوانـــ  ال نامأل نشـــر نإ ـــن مببوعة و لك ونية 
ص واملوق  (www.un.org/disarmament) يف جزأيها، وهي متاحة عاى املوق  الشــــــــبكي لامكتب ال ــــــــ ي
هو الوســــياة الرئي ــــية لنشــــر املماومازص وهو م ــــتو ل هام لامماوماز عكن  ي  لادو  األع ــــا   الشــــبكي

كومية واجلمهوني االط ل عاى نإ ــن م ــتكماة يوميا من الو ائ  واملشــاني يف يف امل اراز واملناماز  ا احل
والبياناز، مبا يف ذلك نيســــــائ  ال يديوص ويوانــــــ  املكتب   ــــــهي  مشــــــاني ة ا تم  املد  يف االجتماعاز 
وامل اراز ذاز الصاة انزل ال  ي والتماوز عاى حنو و ي  م  املناماز  ا احلكوميةص ويإقدِّم هذا التقرير 

 صا   اني  عن  سهاماز   انية ش وز اإلع م المديدة يف  عم عم  املنامة يف جما  نزل ال  يأي 
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 م دمة  - أوال 
 ىل األميف المام أز يإقدِّم  ىل اجلممية يف  ونيهتا الثالثة  74/71طابت اجلممية المامة يف قرانيها  - 1

وال ـــــبميف  قريرا يشـــــم     من  ن يذ مناومة األمم املتحدة ألنشـــــبة ارنامأل األمم املتحدة ملماوماز نزل 
ال ـــــ ي ل   ال ـــــنتيف ال ـــــااقتيف وأنشـــــبة ال نامأل الع  نار املنامة يف  ن يذها يف ال ـــــنتيف التاليتيفص 

ىل مكتب شـــ وز نزل ال ـــ ي   انية ال نامأل، يف  ماوز و ي  م    انية شـــ وز اإلع م، وال ســـيما  يما ويتو 
 يتص  ااحلم ز اإلع مية الع  إر ِّز عاى األحداث وامل اراز الرئي ية ذاز الصاة انزل ال  يص 

ياز الدو  األع ـــا  و إم ِّ أهداف ال نامأل عن التوج  المام لامكتب، م ـــ شـــدة يف ذلك ا ولو  - ٢
 عاى النحو الواني  يف قرانياز اجلممية المامة ومقرنياهتاص 

و مبى املمثاة ال ــــــامية لشــــــ وز نزل ال ــــــ ي أولوية لادعوة اشــــــ ز ق ــــــايا نزل ال ــــــ ي وعدم  - ٣
االنتشــــــــاني لدا الدو  األع ــــــــا  وا تم  املد ، ابرف من اينها االع اف اامل ــــــــا از احليوية لوســــــــائ  

 ومرا ز ال كر ومناماز ا تم  املد  يف سياف الت اع ز املتكرنية واملتممقة ممهاص  اإلع م
وجتدني اإلشانية اوج  لاص  ىل اإلع ز عن لبة األميف المام لنزل ال  ي، اصيغتها الواني ة يف  - 4

م  أولوياز  ، الع أ مأل  يها نزل ال  ي“ضماز م تقبانا املش ك: لبة لنزل ال  ي”الو يقة املمنونة 
مناومة األمم املتحدة  ك ص و تناو  لبة نزل ال ـــــــ ي مواضـــــــي  أســـــــاحة الدماني الشـــــــام ، واألســـــــاحة 
التقايدية، و كنولوجياز امل ـــــــتقب  ومناوماز األســـــــاحةص و قدم انبة  طانياا ي ـــــــتند  ىل  جرا از عماية 

وماز وا تم  املد  والقبال ماموســـــــــــة إلقامة شـــــــــــرا از جديدة وزيا ة التماوز ايف األمم املتحدة واحلك
 اناص واجلهاز ال اعاة األلراص

ويف جما  أســـــاحة الدماني الشـــــام  ونام  يصـــــالا، وال ســـــيما األســـــاحة النووية، أعبيت األولوية  - ٥
آب/أ  بس(، واليوم الدويل لإلزالة الكاماة لألساحة  ٢٩إلحيا  اليوم الدويل ملناه ة التجانيب النووية )

أياو /ســـــــبتم (ر وامل ار الماشـــــــر املمف ات ـــــــهي  اد  ن اذ مماهدة احلار الشـــــــام  لاتجانيب  ٢٦النووية )
والثانية لاجنة التح اية مل ار  ىلر والدوني يف األو ٢017أياو /سبتم   ٢0النووية، املمقو  يف نيويونيك يوم 

 يينا يف ، املمقو  يف يف ٢0٢0األطراف يف مماهدة عدم انتشاني األساحة النووية الستمراض املماهدة عام 
أيــاني/مــايو  4ني ـــــــــــــــــاز/أاريــ   ىل  ٢٣ال  ة من ويف جنيف يف  ٢017أيــاني/مــايو  1٢ ىل  ٢ال  ة من 
 يف جنيفص  ٢018

ويف جما  األساحة التقايدية، جري ال  يز عاي م ار األمم املتحدة الثالث املمف ااستمراض التقدم  - ٦
ة من مجي  جوانب  احملرز يف  ن يذ ارنامأل المم  ملن  االجتاني  ا املشــرول ااألســاحة الصــغاة واألســاحة ان ي 

، الذي ٢018يوني   حزيراز/ ٢٩ ىل  18ومكا حت  والق ـــــــــــــــا  عاي ، الذي عقد يف نيويونيك يف ال  ة من 
استمرض  ي  أي ا التقدم احملرز يف  ن يذ الصك الدويل الذي عإكِّن الدو  من التمرف عاى األساحة الصغاة 

 ملناسب وابريقة يمو  عايهاص واألساحة ان ي ة  ا املشروعة و مقبها يف الوقت ا
وال يزا  اوي  ارنامأل مماوماز نزل ال ـ ي ي   من امليزانية الما ية واملواني  انانيجة عن امليزانية،  - 7

 انوز   ٣1وخبانـــــة من نـــــندوف الت عاز االســـــتيما  لا نامألص وير  وضـــــ  الصـــــندوف االســـــتيما  ح  
ول   ال  ة املشــــمولة االتقرير، ل  الصــــندوف االســــتيما  يف مر   هذا التقريرص  ٢017األو / ي ــــم  

اصص ويمرب املكتب عن امتنان  ي ـــــــــــــت يد من ســـــــــــــاا  الدو  األع ـــــــــــــا  واجلهاز املاحنة من القبال ان
  اقاه من   عاز ساية و عمص  ملا

https://undocs.org/ar/A/RES/74/71
https://undocs.org/ar/A/RES/74/71
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 موار  المعلومات -  انيا 
 الماشورات  بونامج - ألف 

، وهي املنشـــــوني الرئي ـــــي لامكتب، يف جزأينص  اجلز  لنزل ال ـــــ يحولية األمم املتحدة  صـــــدني  - 8
ويصــــدني اجلز  الثا ، املتما  االق ــــايا الرئي ــــية  األو  املتما  االقرانياز واملقرنياز يصــــدني االاغة اإليايزية،

و  لنزل ال ــ ي الع  ا المام املاضــي،  مي  الاغاز الرلية لامنامةص ويممم اجلز  األو  عاى مجي  و 
األمم املتحدة ل   أعما  هيية نزل ال ــــــــــــــ ي ويوزل اجلز  الثا  عاى مجي  الو و  املشــــــــــــــاني ة يف أعما  

 الاجنة األوىل لاجممية المامةص 
نشـــــــــر  ســـــــــهاماز ان ا  املقدمة  و  ـــــــــاعد جمموعة الونيقاز البحثية  ا منتامة الصـــــــــدوني عاى - ٩
رعاها املكتبص ووزعت املنشـــــونياز التالية جمانا ونشـــــرز عاى األ را  واأل رقة واحلاقاز الدنياســـــية الع ي من

 املوق  الشبكي ل   ال  ة املشمولة االتقرير: 
 ٢01٦، الصـــــا نية يف  شـــــرين األو /أ توار ٢8قدمت الونيقة البحثية  ا منتامة الصـــــدوني نيقم  • 

 رين() عــــا ة النار يف نزل ال ـــــــــــــــ ي المــــام والكــــامــــ  يف القرز احلــــا ي والمشـــــــــــــــحتــــت عنواز 
first Century-Rethinking General and Complete Disarmament in the Twenty

(1) ،
 نياساز لاجوانب التانيخيية واالس ا يجية واإلن انية واالقتصا ية لنزل ال  ي المام والكام  قام 

و ااوماســــــيوز ونشــــــبا   بانيص و  يل التحاي ز الواني ة  يها يف عرض و اراز احلجأل  هبا عاما 
 الداعمة حلار مناوماز األساحة التقايدية و ذلك األساحة النوويةص 

، املمنونة ٢01٦، الصـــا نية يف  شـــرين األو /أ توار ٢٩الونيقة البحثية  ا منتامة الصـــدوني نيقم  • 
ي: مناوني  انيخيي لدونياز اجلممية المامة االســـــــتثنائية املكرســــــة )حتقي  الدعقراطية يف نزل ال ـــــــ 

 A Historical Perspective on the Special Sessions of the Generalلنزل ال ـــــــــــــــ ي( 

Assembly Devoted to Disarmament
، الع نإار  يهــا يف الــدونياز االســـــــــــــــتثنــائيــة الث ث (٢)

، ويف اجلهو  املبذولة 1٩88و  1٩8٢و  1٩78 ال ــــــــااقة املكرســــــــة لنزل ال ــــــــ ي املمقو ة يف
لمقد  ونية نياامةص وقد اســتادمت الدو  األع ــا  هذه الدونياز االســتثنائية لام ــاعدة يف وضــ  

 ممايا عاملية يف جما  نزل ال  ي أو  مزيز ما هو قائم منهاص 
، ٢017نو م  /، الصـــا نية يف  شـــرين الثا ٣0نشـــرز الونيقة البحثية  ا منتامة الصـــدوني نيقم  • 

 Perspectives on )مناونياز اشــــــــــــ ز مناوماز األســــــــــــاحة ال تا ة ذا ية التشــــــــــــغي (واملمنونة 

Lethal Autonomous Weapon Systems
، الع ينار  يها يف هذه امل  لة من مخس وجهاز (٣)

امية يف نار ممر ية خمتا ة، قب  االجتمال األو  ل ري  ان ا  احلكومييف لألطراف املتماقدة ال ـــــــــــ
ا  اقية حار أو  قييد اســــتمما  أســــاحة  قايدية ممينة عكن اعتبانيها م رطة ال ــــرني أو عشــــوائية 

__________ 

 (1) United Nations publication, Sales No. E.16.IX.8ص 

 (٢) United Nations publication, Sales No. E.16.IX.9ص 

 (٣) United Nations publication, Sales No. E.17.IX.6ص 
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األ رص وهذا ال ري  مكاف ادنياســـــة امل ـــــائ  املتصـــــاة االتكنولوجياز الناشـــــية يف جما  مناوماز 
 األساحة ال تا ة ذا ية التشغي  يف سياف أهداف اال  اقية ومقاندهاص

، ٢017، الصـــــــــا نية يف  انوز األو / ي ـــــــــم  ٣1نيقم  قة  ا منتامة الصـــــــــدوني  ـــــــــمنت الوني  • 
ـــــــــــــــــــــــــــــ واملمنونــة   عــامــا من التثقيف يف جمــا  نزل ال ـــــــــــــــ ي وعــدم االنتشــــــــــــــــاني( 1٥)االحت ــا  اـ

Proliferation Education-Years of Disarmament and Non 15Celebrating 
،  نياســــــة (4)

ال ـــــــنوية انام ـــــــة عشـــــــرة لدنياســـــــة األمم املتحدة عن  ااالذ ر لاموضـــــــول يف ســـــــياف االحت ا  
قدمت  ىل اجلممية المامة  (، العA/57/124التثقيف يف جما  نزل ال ــــــــــــــ ي وعدم االنتشــــــــــــــاني )

 ص ٢00٢ عام يف
  “ يأحدث ألباني مكتب األمم املتحدة لشـــــــــــــــ وز نزل ال ـــــــــــــــ”ووانـــــــــــــــ  املكتب  نـــــــــــــــداني  - 10
(UNODA Update( )https://www.un.org/disarmament/update/  وهو منشــــــــــوني  لك و  يإ ــــــــــا ،)

ال ـــــــو  عاى أحدث األنشـــــــبة امل ـــــــبا  هبا يف خمتاف منتدياز نزل ال ـــــــ ي وعاى املوا  والو ائ  ذاز 
 ت والصا نية عن املكتب وجهاز ألراصالصاة املتاحة عاى اإلن ن

 يف“ Civil Society and Disarmament” )ا تم  املد  ونزل ال  ي(وينشر املكتب سا اة  - 11
ســـــياف قرانياز اجلممية المامة املتماقة ا نامأل األمم املتحدة ملماوماز نزل ال ـــــ ي و نياســـــة األمم املتحدة 

عن التثقيف يف جما  نزل ال ـــــــ ي وعدم االنتشـــــــانيص ويو ر هذه ال ـــــــا ـــــــاة     لامجتم   ٢00٢لمام 
تماقة انزل ال ــ ي وحتديد املد  من أج   با   اآلنيا  و عم  جرا  نقاش م ــتنا اشــ ز ق ــايا ال ــاعة امل
 األساحة واألمنص وقد ندنيز املنشونياز التالية ل   ال  ة املشمولة االتقرير: 

  )مشـــــــــــــاني ة ا تم  املد  يف عماياز نزل ال ـــــــــــــ ي: احلجأل الداعمة حلار األســـــــــــــاحة النووية( • 

Nuclear Weapons BanCivil Society Engagement in Disarmament Processes: The Case for a 
ص (٥)

حولت احلر ة الع  رمي  ىل ســــــن مماهدة حلار األســــــاحة النووية ال  يز يف ما يتما  ااألســــــاحة 
النووية من اســــ ا يجياز الد ال  ىل ال  يز عاى آ انيها اإلن ــــانية والبيييةص ويمرض هذا اإلنــــداني 

ة لبوة حيوية يف الق ــا  النهائي احلجأل الداعمة القائاة  ز وضــ  مماهدة حلار األســاحة النووي
 عاى األساحة النوويةص

)املمايا البوعية  ا املازمة لا ـــــــــــــــاوك امل ـــــــــــــــ و  لادو  يف اســـــــــــــــتادام  كنولوجيا املماوماز  • 
 Voluntary, Non-Binding Norms for Responsible State Behaviour واال صاالز: شري(

ons Technology: A Commentaryin the Use of Information and Communicati
ص (٦)

يت ـــــمن هذا املنشـــــوني شـــــرحاا لاتونـــــياز املتماقة ااملمايا البوعية  ا املازمة لا ـــــاوك امل ـــــ و  
لاــدو  الع قــدمهــا  ري  األمم املتحــدة لاا ا  احلكومييف املمف اــالتبونياز يف ميــداز املماومـاز 

(ص ويف  طاني A/70/174واال صــــــــــــاالز ال ــــــــــــاكية وال ســــــــــــاكية يف ســــــــــــياف األمن الدويل )انار 

__________ 

 (4) United Nations publication, Sales No. E.18.IX.4ص 

 (٥) United Nations publication, Sales No. E.17.IX.2ص 

 (٦) United Nations publication, Sales No. E.18.IX.3ص 

https://undocs.org/ar/A/57/124
https://www.un.org/disarmament/update/
https://undocs.org/ar/A/70/174
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االســــــتجااة لدعوة م توحة لتقدق  مايقاز، قدم ااحثوز ول ا  وناشــــــبوز  ونــــــياز و مايقاز 
 و وجيهاز ل هم  ونياز ال ري  و   اهاص

ز ووان  املكتب نشر سا اة  نياسا   الع   ز  قانيير خمتاف أ رقة ان ا  احلكومييفص   ي  انو  - 1٢
)جتانية األساحة املباغ عنها عاى الصميد املمنونة  ٣٦، نشر سا اة الدنياساز نيقم ٢017األو / ي م  

الشــــ ا ية يف جما  الت ــــا  من ل   ســــج  األمم املتحدة لألســــاحة التقايدية:  لي  مل ــــاعدة  -الماملي 
 — The Global Reported Arms Trade نقـــــاص اال صـــــــــــــــــــا  الوطنيـــــة يف  قـــــدق  قـــــانييرهـــــا الوطنيـــــة(

Transparency in Armaments through the United Nations Register of Conventional Arms: A 

Guide to Assist National Points of Contact in Submitting Their National Reports (7)يف  ، وذلك
 ال نوية انام ة والمشرين لا ج ص ااالذ ر  طاني االحت ا  

 )ال امأل املمولة من الت عاز(من منشوني  ٢01٦/٢017و  ٢01٥/٢01٦الببمتاز وندنيز  - 1٣
Programmes Financed from Voluntary Contributions  ويف  شرين  ٢01٦يف  شرين األو /أ توار

، عاي التوايلص ويوضـــــ  هذا التقرير ال ـــــنوي املنشـــــوني عاى نباف واســـــ   يف حق  ٢017األو /أ توار 
 د ة من ل    قامة شـــــرا از م  اجلهاز املاحنة، لتصـــــب  هذه الشـــــرا از اذلك عام  املكتب نتائأل 

 أساسيا يف حتقي  أهداف هامة يف جما  نزل ال  يص 
مقدمة( : ا  اقية األســــاحة البيولوجية، نــــدني  تيب املماوماز املمنوز )٢017ويف حزيراز/يوني   - 14

The Biological Weapons Convention: An Introductionا املنشـــــــــــــوني الذي يصـــــــــــــدني االتماوز ص وهذ
وحدة  عم التن يذ التاامة ل   اقية ومب ـــــــــاعدة مالية من االحتا  األونيوا يبيف امبانياز ي ـــــــــه   همها  م 

 أ ية اال  اقية و وائدهاص
)مماهدة حار األســــاحة النووية: التوقي  ، نشــــر املكتب  تيباا عنوان  ٢017ويف آب/أ  ــــبس  - 1٥
يصف  ،Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: Signature and Ratification صدي (والت

ـــدو  لاتوقي  عاى املمـــاهـــدة أو التصـــــــــــــــــدي  عايهـــا أو قبولـــا أو املوا قـــة عايهـــا  اإلجرا از الع  تبمهـــا ال
 االن مام  ليهاص والكتيب متاي االاغتيف اإلنكايزية وال رن يةص أو
)نزل ال ــــ ي:  لي  ، أنــــدني املكتب الببمة الراامة من  تيب ٢017ويف  شــــرين األو /أ توار  - 1٦

، وهو منشـــــوني يهدف  ىل  مزيز  هم اجلمهوني و عم  لامم  Disarmament: A Basic Guide أســـــاســـــي(
داو  املتمد  األطراف يف جما  نزل ال  ي واحلد من األساحةص و شم  الببمة الراامة أحدث األنيقام واجل
ية الع وقمت منذ عام  ر ٢01٢واملماوماز املتماقة حبالة املماهدازر وحتاي  جديدا لاتبونياز الرئي ـــــــــــــــ

ومناقشة ملماهدة جتانية األساحة ومماهدة حار األساحة النوويةر و ص ا جديدا اش ز التهديداز الناشية 
 اومة األساحة ال تا ة ذا ية التشغي ص عن األساحة ال ي انية واملر باز املقا اة امل اة ادوز طياني ومن

)اإل انية ، اشــــــ ك املكتب و  انية عماياز ح م ال ــــــ م يف نشــــــر ٢018ويف  انوز الثا /يناير  - 17
عا ة اإل ماج:  لي  لاممانيســـــــيف ال مالة لألســـــــاحة والذلاة يف ســـــــياف متغا لنزل ال ـــــــ ي والت ـــــــري  و 

 Effective Weapons and اج يف األمم املتحـــــدة(جمـــــا  نزل ال ـــــــــــــــ ي والت ـــــــــــــــري  و عـــــا ة اإل مـــــ يف

Ammunition Management in a Changing Disarmament, Demobilization and Reintegration 

__________ 

 (7) United Nations publication, Sales No. E.18.IX.2ص 
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Context: A Handbook for United Nations DDR Practitioners ص ويهـدف هـذا الـدليـ   ىل  زويد
 ماج ااملواني  المماية ال زمة لتصــــــــميم عماياز  مالة المامايف يف جما  نزل ال ــــــــ ي والت ــــــــري  و عا ة اإل

 إل انية األساحة والذلائر و ا ذلك من أنشبة حتديد األساحة  جز  من  اك ال امألص
يف جاممة جنيف، أعان األميف المام عن لبت  لنزل ال ــــــــ ي، عاى  ٢018مايو /أياني ٢4ويف  - 18

وحيد  األميف ص “م ــــــتقبانا املشــــــ ك: لبة لنزل ال ــــــ ي   ميف”النحو الواني  يف منشــــــوني املكتب املمنوز 
المام يف لبت  لنزل ال  ي جمموعة من التدااا المماية ع   ام  نباف م ائ  نزل ال  ي، مبا يف ذلك 
أسـاحة الدماني الشـام  واألسـاحة التقايدية و كنولوجيا األسـاحة يف امل ـتقب ، وي ـمى  ىل  وليد مناونياز 

ا االز الع يازم  يها  جرا  حواني جا  إلعا ة نزل ال ـــــــــ ي  ىل نـــــــــميم اجلهو  جديدة واســـــــــتكشـــــــــاف 
 املش  ة من أج  ال  م واألمنص

ويقدم املكتب يف موقم  الشــــــبكي ســــــا ــــــاة من نــــــحائف الوقائ  املوجزة املكونة من نــــــ حتيف  - 1٩
نحي ة  ٣٦ث ، جرا حتدي٢017و  ٢01٦التصانا  ص ويف عامي حو  مواضي  خمتا ة  ندنيج ضمن 

 ، أضي ت نحي ة وقائ  ألراص٢018وقائ  عاى أساس نصف سنويص ويف عام 
 

 الموقع الشبكي  - باء 
، حيث ااغ عد  الزائرين ما يقانيب ٢017و  ٢01٦ل  عد  زواني املوق  مر  ماا طوا  الماميف  - ٢0

الع  انت  يها ق ـــــــــــــايا نزل  مايوز زائر ل   هذه ال  ةص وااغت حر ة زيانية املوق  ذنيوهتا ل   ال  از
ال ـــ ي وعدم االنتشـــاني حتاى ااهتمام عاملي يف وســـائ  اإلع م اإللبانيية، مث  ل   امل ار امل  ي  ىل 

و ع ز لبة األميف المام لنزل ال ـــــــــــ ي يف عام  ٢017اعتما  مماهدة حار األســـــــــــاحة النووية يف عام 
اجنة األوىل واحدة من أشــــــهر الذنيوة االن ــــــبة ملر ا ي زالت ال  ة الع  كتنف اجتماعاز ال ص وما٢018

يف املائة من امل ــــــــــتادميف  ىل املوق  الشــــــــــبكي اناص  7٥املوق  الشــــــــــبكيص و وج   ر از البحث حنو 
ااملكتب، أما اقية امل تادميف  يكتبوز عنواز املوق  مباشرة أو يدلاوز  ىل املوق  ع  ون ز من مواق  

 وان  االجتماعيصشبكية ألرا ووسائ  الت
 

 ملخات البث الوقمي - جيم 
ويف  أ يحت حاقتاز يف شــــــــــــك  ما از البث الرقمي يف  طاني ســــــــــــا ــــــــــــاة نزل ال ــــــــــــ ي اليومص - ٢1
جلامايكا لدا األمم   اي نييتشـــــــــــــــاني ز، نائبة املمث  الدائم  -، أجريت مقاااة م  شـــــــــــــــونينا ٢01٦ عام

ة عن ل اهتا ال ـــــااقة ، قدمت  يها حملة عام“ل ـــــ ياملناوني اجلن ـــــا  ونزل ا”حاقة ممنونة  املتحدة، يف
منـــاقشـــــــــــــــــة اشـــــــــــــــــ ز ”، يف حاقـــة ممنونـــة ٢018خمتاف  ـــا ـــ  نزل ال ـــــــــــــــ يص ويف عـــام   منـــدواـــة يف
، ناقش يونيجن ألتماز، وهو ااحث و اضـــــــــــــــر يف جاممة  ونياوند التقنية، اآل اني األمنية “النانو كنولوجيا

 ولوجياصلاتببيقاز الم كرية احملتماة لانانو كن
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 األنشطة اإلعالمية -  الثا 
 المؤ موات وحل ات الا اش واألنشطة اإلعالمية األ وى - ألف 

ناَّم املكتب، عن طري  مر ز األمم املتحدة اإلقايمي لا ـــــــــ م ونزل ال ـــــــــ ي يف آســـــــــيا واحملي   - ٢٢
الا ئ، واالتماوز م  حكومة مجهونيية  ونييا، امل ار انامس عشـــــــــــــــر املشـــــــــــــــ ك ايف مجهونيية  ونييا واألمم 

ونيية  ونييا، يومي املتحدة املمف مب ــــــائ  نزل ال ــــــ ي وعدم االنتشــــــاني، الذي عإقد يف جزيرة جيجو،  مه
ص و ناو  املشـــــــاني وز يف امل ار احلواني األمف اإلقايمي وانا  الثقة، ٢01٦  شـــــــرين الثا /نو م  18و  17

وني زوا عاى امل ـــــــائ  النووية املتماقة  مهونيية  ونييا الشـــــــمبية الدعقراطية و ن يذ ناام اجلزا از ذي الصــــــاة 
 ــــــاا الم قة ايف األمن الكيميائي والبيولوجي واإلشــــــماعي الذي  رضــــــ  جماس األمنص وناقش املشــــــاني وز أي

 والنووي وأمن ال  ا  اإللك و ،     عن أنامة الرقااة عاى الصا نيازص 
واالتماوز م  حكومة الياااز، شـــــــــانيك املكتب، من ل   املر ز اإلقايمي، يف  نايم م ار األمم  - ٢٣

ل  ة ال ــــــــ ي، الذي عإقد يف نا ازا ي، يف الياااز، يف ااملتحدة ال ــــــــا س والمشــــــــرين املمف مب ــــــــائ  نزل 
ص ويف امل ار، الذي عقد  جز  من ســــا ــــاة من األحداث ٢01٦ ي ــــم   انوز األو /  14 ىل  1٢ من

مشـــــــاني اا  ٥0، ناقش أ ثر من “امل ار الدويل يف نا ازا ي: حنو عامل لاٍ  من األســـــــاحة النووية”املمنونة 
النهأل احلالية املتبمة يف نزل ال ـــــــــــ ي النووير وم ـــــــــــائ  األمن عاى الصـــــــــــميد اإلقايمي، مبا يف ذلك  وني 

 ٢0٢0املناط  انالية من األساحة النوويةر و وني ا تم  املد  واألولوياز والتحدياز املتماقة ادونية عام 
 لنوويةص الستمراض مماهدة عدم انتشاني األساحة ا

وعإقد امل ار ال ا س عشر املش ك ايف مجهونيية  ونييا واألمم املتحدة واملمف مب ائ  نزل ال  ي  - ٢4
ص وشـــــــــانيك يف امل ار حوايل ٢017  شـــــــــرين الثا /نو م  17 و 1٦وعدم االنتشـــــــــاني يف ســـــــــو  يف يومي 

از المــامــة، واملنامــاز ال ـــــــــــــــيــاســــــــــــــــ ممث ا من احلكومــاز، واملنامــاز احلكوميــة الــدوليــة، وممــاهــد 40
 احلكومية، واألوساص األ ا عيةص   ا
وعإقد م ار األمم املتحدة ال ــاا  والمشــروز املمف مب ــائ  نزل ال ــ ي يف مر ز امل اراز الدويل  - ٢٥

ص وقد نّام املكتب هذا احلدث ٢017 شــــــــــــــرين الثا /نو م   ٣0و  ٢٩يف هاوشــــــــــــــيما االياااز، يومي 
اإلقايمي االتماوز م  حكومة الياااز واالشـــــرا ة م  اجلهاز امل ـــــي ة لاحدث، ومقاطمة ل   املر ز  من

من ممثاي احلكوماز واملناماز احلكومية  ٥0هاوشــــــيما ومدينة هاوشــــــيماص وشــــــانيك يف امل ار أ ثر من 
 الدولية ومماهد البحوث واألوساص األ ا عية واملناماز  ا احلكوميةص

ة لدا األمم املتحدة، ومناماز  ا حكومية، ومرا ز  كر، وممهد األمم ونامت امثاز  ائم - ٢٦
املتحدة لبحوث نزل ال ـــــ ي واملكتب عد ا  باا من األحداث اجلانبية اصـــــونية م ـــــتقاة ومشـــــ  ة ل   

ل بميف  والثانية ال  از الع ا تن ت ما ياي: اجتماعاز الاجنة األوىل ل   الدوني يف احلا ية وال ـــبميف وا
ر وامل ار االســـتمراضـــي الثالث ل نامأل عم  األمم املتحدة اشـــ ز األســـاحة الصـــغاة وجلنت  لمامةاجممية لا

التح ـــــايةر والدوني از األوىل والثانية لاجنة التح ـــــاية مل ار األطراف يف مماهدة عدم انتشـــــاني األســـــاحة 
من هذه األحداث عاى املوق   ص و وجد مماوماز  ضا ية عن  ثا٢0٢0النووية الستمراض املماهدة عام 

 الشبكي لامكتبص
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 المااسبات  - باء 
لتوعيــة،  نايم واســـــــــــــــت ــــــــــــــــا ــة طــائ ــة وانــــــــــــــــ  املكتــب يف  طــاني اجلهو  الع يبــذلــا يف جمــا  ا  - ٢7
 االجتماعاز واحلاقاز الدنياسية واملناسباز منها ما ياي:  من

اك م  ممهد األمم املتحدة ، اســــــــت ــــــــاف املكتب، ااالشــــــــ  ٢01٦ شــــــــرين األو /أ توار  14يف  • 
لبحوث نزل ال ــ ي، ومر ز جيمس ماني ن لدنياســاز عدم االنتشــاني، والبمثة الدائمة ل ــوي ــرا لدا 

ما لابباعة الث  ية األاما   مكتب األمم املتحدة ومناماز  ولية ألرا يف جنيف مناســــــــبة اشــــــــ ز
وماز األســـــاحة الذا ية التشـــــغي  جماالز نـــــن  األســـــاحة، ومناوماز البيولوجيا ال  يبية، ومنا يف
 صآ اني خماة ااألمن الدويل، مبا يف ذلك نزل ال  ي وعدم االنتشاني، و ذلك القانوز الدويل من

، نام املكتب والبمثة الدائمة ألملانيا لدا األمم املتحدة ٢01٦ شـــــــــــــــرين األو /أ توار  18يف  • 
ريكا ال  ينية ومنبقة البحر الكانيييب، مناســـبة اشـــ ز  ب   د   األســـاحة من املناوني امليدا  ألم

 وذلك يف مكا ب البمثة انيويونيكص

، عقد املكتب مناســـــــــــــــبة ل حت ا  االذ را انام ـــــــــــــــة ٢01٦ شـــــــــــــــرين األو /أ توار  ٢0يف  • 
 والمشرين إلنشا  سج  األمم املتحدة لألساحة التقايديةص

قر إلحيا  الذ را الث  يف ، نام املكتب مناســـــــــــــبة يف امل٢01٦ شـــــــــــــرين األو /أ توار  ٢1يف  • 
 لامرا ز اإلقايمية لا  م ونزل ال  ي التاامة ل ص

، عرض املكتب الشــــــــــــرائ  الو ائقية الث  ة التالية املتماقة انزل ٢01٦يف  شــــــــــــرين األو /أ توار  • 
 ال  ي النووي الع شكات  كماة ألعما  الاجنة األوىل اجلانيية:

مكس ي، وهو شـــــري  ســـــر ي (The Nuclear Requiem“ )القداس النووي” )أ(  
 الك اي امل تمر اغية التصدي لا  ي النووي، وهو أشد ما ال ل من األساحة  تكار 

شــري  ي ــتمرض حا  ة وقمت  (Command and Control“ )القيا ة والتحكم” )ب(  
 ر يف املاضي يف الوالياز املتحدة حيف ان جرز قذي ة   يانيية حتم  أقوا الرؤوس احلراية النووية

، شـــري  من أشـــرطة الواق  اال  اضـــي عن قبياة (Collisions“ ) صـــا ماز” )ج(  
تقايدية لامرة ماني و الع  ميش يف نـحرا   را أسـ اليا، حيكي عن احتكاك الشـموب األنـاية ال

 األوىل مبن جيإروز التجانيب النووية يف مخ يناز القرز املاضيص
الدونية ال ــــنوية “ قصــــا هيبا وشــــا”، نام املكتب ومنامة ٢01٦ شــــرين الثا /نو م   8يف  • 

يف املقر “ هاوشيما ونا ازا ي: هتيية املناهأل من أج  نزل ال  ي النووي”انام ة حلاقة عم  
 صمدنيسة خمتا ة 1٣سا من مدنيسي املدانيس الثانوية مبدينة نيويونيك ينتموز  ىل مدني  ٢٩ل ائدة 

لتحقي  “ حواني م  الشــــــــباب”، نيوجت مناســــــــبة عنوا ا ٢01٦ انوز األو / ي ــــــــم    10يف  • 
عاملية مماهدة احلار الشــــــــــــام  لاتجانيب النووية، من ل    نايم شــــــــــــرا ة ايف املكتب والاجنة 

و ائرة األمم املتحدة لإلع م احلار الشــــــــــــــــام  لاتجانيب النووية،  التح ـــــــــــــــاية ملنامة مماهدة
 يينا، ومر ز  يينا لنزل ال ــــــــ ي وعدم االنتشــــــــانيص و وىل املشــــــــاني وز يف حاقة النقاش واألميف  يف
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التن يذي ملنامة مماهدة احلار الشـــــــــام  لاتجانيب النووية واملمثاة ال ـــــــــامية، الر  عاى األســـــــــياة 
 ومن ل   وسائ  التوان  االجتماعيصاملبروحة يف املناسبة 

، نامت حكومة املك ـــــيك، االتماوز م  ســـــع ، يف مك ـــــيكو٢017حزيراز/يوني   ٩ و 8يف  • 
( وادعم من املكتب وحكومة أملانيا، ٢004) 1٥40جلنة جماس األمن املنشـــــــــــــــ ة عم  االقراني 
ناعية أ ية المم  مما لات  د ممثاو احلكومة والدوائر الصـــــ م ارا لتوعية الدوائر الصـــــناعيةص وناقش

عدم وقول املوا  والتكنولوجيا الع عكن  ســــــــا ة اســــــــتادامها أل راض  نتاج أســــــــاحة الدماني  من
 الشام  أو وسائ   يصالا يف أيدي اإلنيهااييف و اهم من اجلهاز ال اعاة من  ا الدو ص

ملناماز  ا احلكومية املمنية اال ـــــــــــــــ م يف  يينا ، نامت جلنة ا٢017آب/أ  ـــــــــــــــبس  8يف  • 
واملكتب مناســــــــــــــبة إلحيا  ذ را  لقا  القنباة الذنيية عاى هاوشــــــــــــــيما ونا ازا يص وعإقدز هذه 

 صمنهما ولاناجيف 1٩4٥املناسبة يف مر ز  يينا الدويل ولصصت ل حايا الت جاين الذنيييف لمام 

بمثة الدائمة جلمهونيية  ازال ـــــــــــــــتاز لدا األمم ، نامت ال٢017 شـــــــــــــــرين األو /أ توار  ٦يف  • 
املتحدة، االتماوز م  املكتب، مناســـــــبة يف املقر اشـــــــ ز التكنولوجياز الناشـــــــية وآ انيها عاى عدم 
االنتشـــاني النووي ونزل ال ـــ ي النوويص وســـابت املناســـبة ال ـــو  عاى الباا  املز وج الســـتادام 

 صز املدنية  البا ما  كوز لا استاداماز ع كريةاالاتكانياز التكنولوجية وعاى أز التكنولوجيا

، و مناســـــــبة جانبية الجتماعاز الاجنة األوىل، اشـــــــ  ت ٢017 شـــــــرين األو /أ توار  18يف  • 
مصـــــــــــــــااي  ”البمثة الدائمة لاياااز م  املكتب يف اســـــــــــــــت ـــــــــــــــا ة عرض شـــــــــــــــري  و ائقي امنواز 

رب األمريكييف الذين قتاوا امد أســاا من أســرا احل 1٢ي ــر  قصــة  (Paper Lanterns“ )ونيقية
ال ـــــــــــــيد شـــــــــــــيجيا ي مونيي، الذي ني ل  لقا  القنباة الذنيية عاى هاوشـــــــــــــيما واملواطن اليااا ، 

 يدل  ه ال  األسرا طي الن يازص أز

 اي م  املكتب   - ،  ماونت املنامة البوذية نييشــو  وســي٢017 شــرين األو /أ توار  ٢٣يف  • 
“ص مزيز التثقيف يف جما  نزل ال ـــ ي وعدم انتشـــاني األســـاحة ”الســـت ـــا ة حاقة نقاش امنواز 

وأشـــــــــــــانيز املمثاة ال ـــــــــــــامية يف هذه املناســـــــــــــبة  ىل الدوني الام الذي ي  ي  التثقيف يف جما  نزل 
 يف م تقب  البشريةص“ استثمانياا ال  ىن عن ”ال  ي وعدم االنتشاني ألن  يشك  

ويإوجد مزيد من املماوماز عن املناسباز املذ ونية أع ه ومناسباز ألرا عديدة عإقدز ل    - ٢8
ال  ة قيد االستمراض  جز  من سا اة أحدث ألباني مكتب األمم املتحدة لش وز نزل ال  ي، املتاحة 

 صwww.un.org/disarmament/updateعاى الراا : 
 

 المعاري - جيم 
ال  زا  املمانيض وســياة هامة ل ضــب ل ا نشــبة الدعوة و قدق املماوماز املتماقة انزل ال ــ ي  - ٢٩
 امل اراز و اها من املناسبازص يف
، ا تت  املكتب ممرضـــــــا متمد  الوســـــــائ  يف املقر احت اال ٢01٦ شـــــــرين األو /أ توار  ٣  ي  - ٣0

ا  يص وااســـتادام ســـا ـــاة من الصـــوني، ســـال ـــنوية الث  يف ملرا زه اإلقايمية لا ـــ م ونزل ال ـــ االذ را 
ال ـــــــــــــــو  عاى عم  املرا ز اإلقايمية الث  ة و يازاهتا يف  عم مبا نياز الدو  األع ـــــــــــــــا   يما يتما  انزل 

  لألميف ال ــــ ي وحتديد األســــاحة وعدم االنتشــــانيص و  ــــمن شــــري   يديو من صــــ  مقتب از من نيســــائ

http://www.un.org/disarmament/update


 A/73/120 

 

10/23 18-10903 

 

المام ونيســـــــــو  ال ـــــــــ م مايك   و  س واملمثايف الدائميف لاصـــــــــيف وأملانيا وجامايكا ونيجايا لدا األمم 
 عامااص ٣0املتحدة عن اإليازاز الامة الع حققتها املرا ز طوا   انيخيها الذي عتد 

، نامت ٢017ســـــــبتم  أياو / ٢٦واحت اال االيوم الدويل لإلزالة الكاماة لألســـــــاحة النووية يف  - ٣1
مكتبة  اغ  رشــولد ممرضــا لاموا  البحثية املتصــاة انزل ال ــ ي، مبا يف ذلك الكتب اإللك ونية وا  ز 
واملقاالز امل ـــــــتمرضـــــــة من جانب األقراز، ل   مناســـــــبة ني يمة امل ـــــــتوا نامتها املكتبة طياة يوم واحد 

 ملماجلة امل ائ  املتماقة انزل ال  يص
  شـــــــــرين األو / ٣0 ىل  ٢4، املمقو  يف ال  ة من “أســـــــــبول نزل ال ـــــــــ ي”ت ا  اــــــــــــــــــــــــ ول ح - ٣٢

تحدة لاماصـــــــقاز من أج  مشـــــــاني ة  ائزة يف م ـــــــااقة األمم امل 1٢،  عم املكتب عرض ٢017 أ توار
  ائم من م اني جوالز زيانية املقرصمبىن اجلممية المامة  جز   ال  م يف

لباو لدا األمم املتحدة، قدم املكتب الدعم ملمرض أإقيم يف املقر واالشــــــــــرا ة م  البمثة الدائمة  - ٣٣
وقإدمت  ي  أعما   نية إلي از ســـــــــــــــاو االومينو، وهو مبدل يف جما  ال نوز املرئية من ااو وال ائز األو  
ـــاـــمـــاصــــــــــــــــــقــــــــاز مـــن أجــــــــ  ال ــــــــــــــــــ مص و ــــــــ لـــف املـــمـــرض  ـــقــــــــة األمـــم املـــتـــحــــــــدة ل  ــــــــائـــزة م ــــــــــــــــــــــاا

 روب وضرونية  جيا  ادائ  ساميةصعن  ذ ا  الوعي مبااطر احل لوحة 1٦ من“ aWAReness”املمنوز 
 

 وسائط اإلعال  -  ال 
، شــاني ت املمثاة ال ــامية و باني مول ي ٢018 ىل حزيراز/يوني   ٢01٦يف ال  ة من اوز/يولي   - ٣4

 ملتحدةصز م  مر ز أنبا  األمم ااملكتب يف مقاا ز م  المديد من وسائ  اإلع م الدولية مشات مقاا 
ويف املقاا ز وامل اراز الصـح ية،  ناولت املمثاة ال ـامية و باني مول ي املكتب مواضـي  خمتا ة  - ٣٥

 شـــم  امل ار االســـتمراضـــي الثالث ل نامأل عم  األمم املتحدة املتما  مبن  االجتاني  ا املشـــرول ااألســاحة 
نوا  لا ــــــ م لاحماة الدولية لاق ــــــا  عاى  الصــــــغاة واألســــــاحة ان ي ة، واألســــــاحة النووية، ومن  جائزة

األســـــــــــاحة النووية، وامل اوضـــــــــــاز املتماقة مبماهدة حار األســـــــــــاحة النوويةر واملناقشـــــــــــاز املتماقة االذ ا  
 االنبناعي من أج  الصاحل المامص لت اا الذ ا  ٢017االنبناعي يف م ار القمة الماملي لمام 

ر ز أنبا  األمم املتحدة م  املمثاة ال ــامية مناقشــة ني زز عاى و  ــمنت املقاا ز الع أجراها م - ٣٦
لا يتها اصــــــــــ تها امرأة  شــــــــــغ  منصــــــــــبا ني ي  امل ــــــــــتوا يف األمم املتحدةص ول   احلواني،  برقت املمثاة 

من أهداف  1٦ال ـــــــــــــــامية  ىل م ـــــــــــــــ لتيف  وليهما األمم املتحدة األولوية و تماقاز اتمكيف املرأة والدف 
ـــــــــجي  عاى  قامة جمتمماز ي و ها المد  وال  م وال يهمش  يها أحدص التنمية امل ت ــــــــــ دامة املتما  االتشـ

م  املمثاة ال ــــــــامية يوم  ت  ااب التوقي  عاى  “ ي ــــــــبوك اليف”وأجرا املر ز أي ــــــــا مقاااة ع  لدمة 
النووي  مماهدة حار األســاحة النووية، مما ســاعد عاى التشــجي  عاى  جرا  مناقشــة اشــ ز عدم االنتشــاني

 والبري  نوب عامل لا  من األساحة النوويةص
نشـــرة نـــح ية إلا غ وســـائ  اإلع م  18ول   ال  ة املشـــمولة االتقرير، أنـــدنيز امل وضـــية  - ٣7

الدولية واجلمهوني االق ـــــــــــــــايا واألنشـــــــــــــــبة الرئي ـــــــــــــــيةص وهذه النشـــــــــــــــراز الصـــــــــــــــح ية متاحة عاى الراا : 
https://www.un.org/disarmament/pressreleasesص 
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  طة األمين العا  لازع السالح - هاء 
من امل م  الرئي ــية لا  ة املشــمولة االتقرير املتما  ا نامأل األمم املتحدة ملماوماز نزل ال ــ ي  - ٣8

 نبة األميف المام لنزل ال  يص ال ويأل
عاى الوا   اثـــت عمايـــةن اإلع ز عن انبـــة قنـــاة األمم املتحـــدة التا زيونيـــة ع  اإلن نـــت قـــد  - ٣٩

مباشـــــرة وجرا اثها مباشـــــرة من ل   موق  مصـــــغر أنشـــــ ه املكتب و إرس لصـــــيصـــــاا نبة نزل ال ـــــ ي 
(www.un.org/disarmament/sg-agenda وقــإدمــت عن طريقــ  مماومــاز  مي  لغــاز املنامــة الرليـة ،)

ال ــــــــتص و بت وســــــــائ  اإلع م الدولية احلدث، مبا يف ذلك و الة  رانس ارس، وقناة ســــــــي ا ســــــــي، 
ص وحتاوني األميف المام م  الشـــباب ل   شـــنبن اوســـتوالوا، وجاااز  اعز، وو الة نيوي ز، والنيويونيك  اعز

هذا احلدث االتحدث مباشـــــــــرة  ىل طابة اجلاممة، وعقب اإلع ز عقد م ارا نـــــــــح يا  ناو  ل ل  مبزيد 
 من الت صي  لبت  لنزل ال  يص

 
 وسائط الذواصل االجذماعي، وم االت الوأي، وإشواك الشباب - واو 

لتقرير، اســـــتادم املكتب قنواز ا صـــــا  متنوعة من أج  التوعية المامة ل   ال  ة املشـــــمولة اا - 40
املوجهة لاشــــــباب، مبا يف ذلك  قدق  اضــــــراز لب ب املدانيس الثانوية واجلامماز، ونشــــــر مقاالز نيأي 
 تبتها املمثاة ال ــــامية عن  ي ية  شــــراك الشــــباب، وخبانــــة الشــــاااز وال تياز، يف جهو  نزل ال ــــ يص 

اســتهدف “ الن ــا  ال   نــغن ســياســاز اشــ ز األســاحة النووية”الرأي املنشــونية وعنوان   وأحد مقاالز
 (صTeen Vogue“ ) يف  وغ”عاى وج  التحديد الن ا  وال تياز ونإشر مبناسبة اليوم الدويل لامرأة يف جماة 

ف الم ـــــــــــكري اإلن ا”حتت عنواز  جماة التاعزونإشـــــــــــر مقا  نيأي آلر  تبت  املمثاة ال ـــــــــــامية يف  - 41
 “صالماملي   اعف ولكن المامل ليس أ ثر أمنا

  الة ”( حتت عنواز X-Prizeارايز ) - ونإشــر مقا  نيأي  الث يف املوق  الشــبكي ملنامة   س - 4٢
ارايز منامة ال   ـــــتهدف الرا   - ومنامة   س“ص   ـــــاا الذ ا  االنـــــبناعي من أج  الصـــــاحل المام

 عكن أز يمو  االن   عاى البشريةص شج  التبوني التكنولوجي الذي 
 

 أنشطة رسول السال  المعاي بازع السالح  - زاي 
اتماوز و ي  م  املكتب،  توىل   انية ش وز اإلع م  ونيا قيا يا يف  عم األنشبة الع ي با  هبا  - 4٣

املشــــــــمولة نيســــــــو  ال ــــــــ م، مايك   و  س، الذي يإمد نزل ال ــــــــ ي جما   ر يزه اناصص ول   ال  ة 
االتقرير، اضــــــبا  ال ــــــيد  و  س امد  من األنشــــــبة الع اســــــتهد ت الشــــــباب واجلمهوني حلشــــــد الدعم 

 لاجهو  املبذولة يف جما  نزل ال  يص
، ألقى ال ــــــــــــــيد  و  س  امة يف احل   الذي أإقيم يف املقر ملن  جائزة ٢01٦أياني/مايو  ٣ويف  - 44

اادا،  1٢٣مشـاني ة من  4 000ال ـ مص  بتجمي  أ ثر من  م ـااقة األمم املتحدة لاماصـقاز من أج 
 انت امل ـــــــــــــااقة هتدف  ىل ح ز املواطنيف يف مجي  أحنا  المامل عاى اســـــــــــــتادام مواهبهم ال نية من أج  

 ال ويأل لمامل لا  من األساحة النوويةص
 ق م جديد مبناسبة  دشيف ٢01٦أياني/مايو  11و كام ال يد  و  س أي ا يف ح   أإقيم يف  - 4٥

متما  انزل ال ـــــــ ي يف متجر الكتب الواق  يف قصـــــــر األمم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، ولتكرق 

file://///unhq.un.org/shared/arabic_wordperfect/MSWDocs/_3Final/www.un.org/disarmament/sg-agenda
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ال ائزين يف م ـــااقة األمم املتحدة لاماصـــقاز من أج  ال ـــ مص وقد اشـــ  ت البمثة الدائمة لولندا لدا 
 هذه املناسبةص األمم املتحدة ومناماز  ولية ألرا يف جنيف واملكتب يف است ا ة

، شـــــانيك ال ـــــيد  و  س يف احل   التقايدي الذي يقام يف املقر ٢01٦أياو /ســـــبتم   1٦ويف  - 4٦
أياو /ســــــــبتم ( والذي يشــــــــم  قرل جرس ال ــــــــ م، وأ اني االحت ا   ٢1مبناســــــــبة اليوم الدويل لا ــــــــ م )

مشـــــانيك،  1 800املناســـــبة  الب ا ال ـــــنوي هبذا اليوم الذي عقد يف قاعة اجلممية المامةص وضـــــمت هذه
من اينهم ط ب و ااومــاســـــــــــــــيوز وممثاوز لامجتم  املــد  ووســــــــــــــــائ  اإلع م ومشــــــــــــــــاها، ملنــاقشــــــــــــــــة 

 “صأهداف التنمية امل تدامة: لبناز انا  ال  م”موضول: 
 أياو / ٢٦وح ـــــــــــــــر نيســـــــــــــــو  ال ـــــــــــــــ م ا تتاي الدونية احلا ية وال ـــــــــــــــبميف لاجممية المامة يف  - 47

شــــري   يديو عن انبباعا   يف نــــ حت  عاى  ي ــــبوكص ويف مقاااة م  مر ز أنبا  ، ونشــــر ٢01٦ ســــبتم 
اصـــونية مجاعية، و ي ـــا اد  “   يل عد  الرؤوس احلراية النووية”األمم املتحدة،  عا ا تم  الدويل  ىل 

 ن اذ املماهداز وال و و والز الرئي ية اغرض التمجي  انزل ال  ي النوويص
، نشـــــــــر ٢01٦أياو /ســـــــــبتم   ٢٦ليوم الدويل لإلزالة الكاماة لألســـــــــاحة النووية، يف ول حت ا  اا - 48

شــــاا عاى  ي ــــبوكص وســــج  أي ــــا نيســــالة  170 000ال ــــيد  و  س نيســــالة  يديو شــــاهدها أ ثر من 
اشـــ ز  وني ا تم  املد  يف  مزيز  ٢017 انوز األو / ي ـــم    1٢ شـــرين الثا /نو م  و  ٢٢اال يديو يف 

 صالمشوائية ل  ي وضرونية وض  حد الستادام األلغام األنيضية والذلائر المنقو ية و اها من األساحةنزل ا
ونشر ال يد  و  س أي ا نيسائ  يف ح ااا   عاى وسائ  التوان  االجتماعي  حيا  لذ را  - 4٩

املتحدة  تب  األميف المام  لقا  القنباة الذنيية عاى هاوشــــيما وضــــمَّنها نياابا حيي   ىل مقا   لبانيي لألمم 
، ٢017ويدعو  ي   ىل  كثيف اجلهو  املبذولة من أج  نزل ال ـــــ ي النوويص ويف  انوز األو / ي ـــــم  

من اإلع ز الماملي حلقوف اإلن ـــاز أل راض مشـــرول جمموعة شـــرائ   ٣نشـــر شـــري   يديو يقرأ  ي  املا ة 
 ا ال نوية ال بميف لإلع ز واالحت ا  هباصال يديو املتمد ة الاغاز هبدف  ذ ا  الوعي االذ ر 

امة احت ا  لاص من أج  ال ـــــــــــــــ م وقام ال ـــــــــــــــيد  و  س ادوني مر زي يف مج  األموا  إلق - ٥0
موز وألقى  امة عن أ ية  -لتو ي  األميف المام ال ـــــــاا  ااز  ي  ٢01٦قاعة اجلممية المامة يف عام  يف

 نزل ال  ي من أج   ح   س م  ائمص
  

 الذعاون مع المجذمع المدني، وبخاصة الماظمات غيو الحكومية -ابعا ر  
يوان  مكتب ش وز نزل ال  ي  ي ا مشاني ة املناماز  ا احلكومية )ل عتما  والت جي (  - ٥1

يف خمتاف امل اراز املتصـــاة انزل ال ـــ ي، و ن ـــي  مناســـباهتا اجلانبية وممانيضـــها، وما  إقدم  من عروض، 
 جتماعاز نزل ال  يصخمتاف ا يف
واغرض  ن ي  املشاني ة يف امل اراز الرئي ية، يوان  املكتب احل اظ عاى ع قة و يقة م  ا نيف  - ٥٢

من االئت  از الرئي ـــــــــــــــية لامناماز  ا احلكومية، و ا ائت ف التونـــــــــــــــ   ىل اإلنيا ة احلالة يف ا ا  
غاة، وذلك  يما يتصــ  ااألســاحة الصــغاة واألســاحة النووي وشــبكة المم  الدولية املمنية ااألســاحة الصــ

ان ي ةص ويقوم هذاز االئت  از ادوني  ما  يف  ي ــا مشــاني ة املتكاميف من ا تم  املد  يف االجتماعاز 
 احلكومية الدولية املمنية انزل ال  ي وعدم االنتشانيص
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ومية يف الدونية املوضـــــــوعية منامة  ا حك ٥8ممث  من  ٢٢٢شـــــــانيك ، ٢017ويف آذاني/مانيس  - ٥٣
 التام لاق ـــــــا  اهيداا  النووية، األســـــــاحة حلار قانوناا  مازم نـــــــك عاى لات اوضاألوىل مل ار األمم املتحدة 

 التح ــــــــــــاية لاجنةمنامة  ا حكومية يف الدونية األوىل  41ممث ا من  ٣٣٢ص وشــــــــــــانيك يف ا مول عايها
الع عإقدز يف  ،٢0٢0 عام املماهدة الســتمراض النووية األســاحة انتشــاني عدم مماهدة يف األطراف مل ار

منامة  ا حكومية يف الدونية الثانية لاجنة التح ــــــــاية،  ٦٦ممث ا من  ٣80، وشــــــــانيك ٢017أياني/مايو 
ويف جمــا  األســـــــــــــــاحــة الصـــــــــــــــغاة،  ص٢018أيــاني/مــايو  4ني ــــــــــــــــاز/أاريــ   ىل  ٢٣املمقو ة يف ال  ة من 

 املتما  الممــ  ارنــامأل الســـــــــــــــتمراضمنامــة  ا حكوميــة يف امل ار الثــالــث  8٢ممث ا من  ٢1٢ شــــــــــــــــانيك
منامة  ا حكومية  ٣٦ممث ا من  ٩٣ص وشــــانيك ٢018، الذي عإقد يف حزيراز/يوني  الصــــغاة ااألســــاحة

 ص٢018يف جلنت  التح اية الع اجتممت يف آذاني/مانيس 
  

 أنشطة إ ارة شؤون اإلعال  - امسا  
وانـــــــــــــــات   انية شـــــــــــــــ وز اإلع م المم  عاى زيا ة وعي اجلمهوني و هم  و عم  ألعما  األمم  - ٥4

املتحدة يف جماالز نزل ال ـــ ي وحتديد األســـاحة وعدم االنتشـــاني وامليا ين ذاز الصـــاة عن طري  ال ويأل 
 احملاي مهونياجلمل اراز املنامة واجتماعاهتا ومناســــــــــــــباهتا واحت االهتا و غبيتها، مبا يف ذلك يف نــــــــــــــ وف 

 لإلع مص املتحدة األمم ملرا ز الماملية الشبكةمن ل   عم   احملاية االاغاز
 

 الوسائط المذعد ة اإلعالمية الذغطية -ألف  
 قدمت اإل انية  عماا و غبية شـــــــــــــــامايف لإلع ز عن لبة األميف المام لنزل ال ـــــــــــــــ ي يف أياني/ - ٥٥
م  املكتب وجاممة جنيف لتغبية مناســــــــبة  جنيف يف ع ملإل املتحدة األمم  ائرةص وعمات ٢018 مايو

 تها من جانب غبياإلع زص ونّامت ال ويأل لامناســــبة يف نــــ وف وســــائ  اإلع م يف جنيف، وأعدز 
 ةال ـــامي ةممثاص ونامت اإل انية أي ـــاا عدة مقاا ز  ر ية لااملببوعةال ـــممية البصـــرية و  اإلع م وســـائ 

  ولية وسوي ريةصم  ممثاي م س از  ع مية 
وعإرضــــــــــــــت  امة األميف المام يف مجي  منصــــــــــــــاز األلباني والتحقيقاز التاامة لإل انية، االاغاز  - ٥٦

وال  غاليةص وأإارزز  موضــول نيئي ــي عاى الصـ حة  ال ــواحياية الاغتيف عن   ــ الرلية ال ــت لامنامة، 
ح ـــاااز األمم املتحدة عاى وســـائ  الرئي ـــية لاموق  الشـــبكي لألمم املتحدةص وونـــات التدويناز عاى 

مايوز شاا ل    1.٥التوان  االجتماعي، مبا  يها النصوص والصوني وشرائ  ال يديو،  ىل أ ثر من 
األيــــام القاياــــة األوىل امــــد اإلع زص ول   هــــذه ال  ة،   ــــاعــــ  امل ـــــــــــــــتاــــدموز م  احملتوا أ ثر من 

 مرةص 40 000يل مرة، وشاهدوا مقاط  ال يديو ذاز الصاة حوا ٢0 000
 املتحدة األمم  ائرةاألميف المام مل ـــ لة الوقاية، نشـــرز  يوليها الع املواضـــيمية األولويةواإلام من  - ٥7

يف  يينا، موقماا مصـــغراا عاى اإلن نت  املتحدة لألمم التاا  اال صـــاالز  ري ، االتماوز م   يينا يف لإلع م
عن م ــــــا ة مناومة األمم املتحدة املوجو ة يف  يينا يف الوقاية، يت ــــــمن ألبانياا وأمثاة لتاك امل ــــــا ازص 

، يت من “لدمة عدم االنتشاني النووي و مزيز نزل ال  ي”وأحد أق ام هذا املوق  املصغر، وهو ممنوز 
الرامي  النووية، لاتجانيب الشــــام  احلار مماهدة ملنامة التح ــــاية جنةالااناص ا التحق  ناام  انــــي  

 صنووية   جااز من حيدث ما  شف ىل  
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 من ال ا س وأندنيز اإل انية ووزعت عاى الشر ا  واجلمهوني مماوماز عن مناسباز مث  االجتمال - ٥8
  الصــــــــــــــغاة اــاألســــــــــــــاحــة املتما  الممــ  ارنــامأل  ن يــذ يف لانار ســــــــــــــنتيف  ــ   الــدو   مقــدهــا الع االجتمــاعــاز

 األطــراف يف مــمـــــــاهـــــــدة جتـــــــانية األســـــــــــــــاــحـــــــة  لــاـــــــدو  الــثـــــــا  (ر واملــ اــر٢01٦حــزيــراز/يــونــيـــــــ   ٦-10)

النووي  ال ــــــ ي انزل املمف املتحدة لألمم امل ــــــتوا الر ي  الدويل (ر وامل ار٢01٦آب/أ  ــــــبس  ٢٦-٢٢)
 (، من ايف مناسباز ألراص٢018أياني/مايو  14-1٦)

املول وز املتمد و الاغاز التااموز أل رقة األمم املتحدة اإللبانيية املتمد ة الوســـــــــــــــائ  ونشـــــــــــــــر  - ٥٩
ل   ال  ة  ال  ي انزل املتماقة امل ائ حتقيقاز وأجروا مقاا ز م   باني امل  وليف اش ز جمموعة من 

اعية ونــــــونياا املشــــــمولة االتقرير، حيث أنــــــدنيوا نصــــــونــــــاا مببوعة وألرا عاى شــــــبكة اإلن نت، وموا   ذ
وأنـــــــدنيز األ رقة اإلذاعية التاامة لإل انية أي ـــــــاا حتقيقاز  صو دويناز عاى وســـــــائ  التوانـــــــ  االجتماعي

 صوال  غالية ال واحياية الاغتيفاجتماعاز الاجنة األوىل اك  الاغاز الرلية لامنامة، ااإلضا ة  ىل  عن
، الـــذي عقـــد ــ  ٢017المام والتكنولوجيـــا لمـــام و بـــت األ رقـــة اإلذاعيـــة التـــاامـــة لإل انية م ار  - ٦0
يف  يينا،  ٢017يف حزيراز/يوني   النووية لاتجانيب الشـــــــــــــــام  احلار مماهدة ملنامة التح ـــــــــــــــاية اجنةال

ومشات هذه التغبية مقاا ز م  مول ي األمم املتحدة اشـــــــــــــــ ز  وني الن ـــــــــــــــا  يف نزل ال ـــــــــــــــ ي وعدم 
 ذ را ويوم، النووية التجانيب ملناه ـــة الدويل االيوم ل ـــنويةا االحت االزاالنتشـــاني، و بت األ رقة أي ـــا 

 صاأللغام مكا حة يف وامل اعدة ااأللغام لاتوعية الدويل واليوم الكيميائية، احلرب ضحايا مجي 
حتقيقا  لبانييا عن الق ايا املتصاة انزل ال  ي  ٣٢٥ونشر موق  ألباني األمم املتحدة أ ثر من  - ٦1

ال  ة املشــــــــــمولة االتقريرص وأنتجت عدة موا  نيئي ــــــــــية لانــــــــــة، مبا يف ذلك مقاااة ااغاز متمد ة ل   
 ص٢017يف اوز/يولي   ةال امي ةمثاأإجريت م  امل

يف عــام  ال ـــــــــــــــ ي انزل الصـــــــــــــــاــة ذازونيّ ز اجلز  األ   من  غبيــة موق  ألبــاني األمم املتحــدة  - ٦٢
  صدني الع املزاعم، االاغاز الثما  ويف خمتاف املنصاز، عاى املناسباز الدولية الك ا، مبا  يها ٢018
واجتماعاز جماس األمن  ر دوينة( ٣٥) ال ونيية المراية اجلمهونيية يف الكيميائية األساحة استادام اش ز

بــانيــا المامى وأيرلنــدا الشـــــــــــــــمــاليــة اشــــــــــــــــ ز احلــا ث الــذي وق  يف ســــــــــــــــالزاري، يف املماكــة املتحــدة ل ي
 دوينة(، مبا يف ذلك م ار القمة  ٣0) النووي ال ــــــــــــ ي من الكونيية اجلزيرة شــــــــــــب   ل   دوينة(ر و  ٢0)

 التح ــــــــاية لاجنة الثانية الدونيةص و إبيت أي ــــــــاا ٢018الذي عقد ايف قائدي البادين يف ني ــــــــاز/أاري  
ص و ضــــــا ة  ىل ٢0٢0 عام املماهدة الســــــتمراض النووية األســــــاحة انتشــــــاني عدم مماهدة يف األطراف مل ار

 ص٢018ذلك،  إبيت ااغاز متمد ة  امة األميف المام يف م ار نزل ال  ي يف شباص/  اير 
، ني ز منتجو األلباني املتمد ة الاغاز واملوا  املنشـــــــــــونية عاى وســـــــــــائ  التوانـــــــــــ  ٢017ويف عام  - ٦٣

 املشـــ  ة املتماقة اال نامأل الشـــاماة المم  لتااموز لإل انية عاى  ن يذ لبةاالجتماعي والتحقيقاز املبولة ا
اإلســـــ مية، وعاى من  جائزة نوا  لا ـــــ م يف  شـــــرين األو /أ توار من ذلك المام   يراز جلمهونيية النووي
  النووية، ايف ق ـــايا ألراص ومن ل   منصـــاز األلباني والتوانـــ األســـاحة عاى لاق ـــا  الدولية لاحماة

ـــدم مماهدة يف األطراف مل ار التح اية االجتماعي،  إبيت أي اا اجتماعاز الاجنة ـــاني عـ ـــة انتشـ  األساحـ
 صالنووية التجانيب ونيسالة األميف المام مبناسبة اليوم الدويل ملناه ة ٢0٢0 عام املماهدة الستمــراض النوويـــة
 منامةرا ال ـــــــــنوية المشـــــــــرين إلنشـــــــــا  ،  بى موق  ألباني األمم املتحدة الذ ٢01٦ويف عام  - ٦4

، المنقو ية الذلائر ا  اقية يف األطراف لادو  ال ا س االجتمالو  النووية لاتجانيب الشام  احلار مماهدة
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 األمم م ااقةونشر حتقيقاا عن ال نانيف املشاني يف يف  ،٢01٦أياو /سبتم   7 ىل  ٥املمقو  يف ال  ة من 
أي ــــــــــــــاا، أجرز األ رقة  ٢01٦ص ويف عام ٢01٦يف أياني/مايو  ال ــــــــــــــ م أج  من لاماصــــــــــــــقاز املتحدة

 ايف املشـــــــــــــــ  ة التحقي  آلية، الع  انت   أس حينذاك  امبا  اجينيااإللبانيية التاامة لإل انية مقاااة م  
 حتديثص و بى موق  ألباني األمم املتحدة  نـــــــــــــــداني املتحدة واألمم الكيميائية األســـــــــــــــاحة حار منامة
، والش ا ية النق  عماياز: الصغاة ااألساحة املتماقة االستقصائية لادنياسة التجانيية ابيانازل ٢01٦ عام

 الدماني أســـــــــاحة انتشـــــــــاني عدماشـــــــــ ز  األمن جماس عقدها الع امل توحة املناقشـــــــــةيف املقرص وجرز  غبية 
انزل ال ــــ ي،  االاغاز الثما   ذلكص و يما يتما  مب ــــائ  ألرا متصــــاة ٢01٦يف اوز/يولي   الشــــام 

 جماس قراني لتن يــــــذ الشــــــــــــــــــــامــــــ  ٢01٦عــــــام  اســـــــــــــــتمراض بــــــت أ رقــــــة األمم املتحــــــدة اإللبــــــانييــــــة 
 ال اعاة األطراف لدا الشـــــــــــام  الدماني أســـــــــــاحة انتشـــــــــــاني من ، الذي يرمى  ىل (٢004) 1٥40 األمن
 الدو ص  ا من
موجزاا م صــــــــــــــ ا ااإلنكايزية  ٩4ال  ة املشــــــــــــــمولة االتقرير، أنــــــــــــــدنيز اإل انية أ ثر من ول    - ٦٥

الدولية اشــــ ز نزل ال ــــ يص وأنــــدنيز أي ــــاا  احلكومية اليياز  مقدها الع المانية اجا ــــازوال رن ــــية ل
اياناا  77اياناا نـــــح ياا ال نـــــاة لا ااجلا ـــــاز ااإلنكايزية اشـــــ ز امل ـــــائ  املتماقة انزل ال ـــــ ي و  11٦

 نح ياا ال ناة لا ااجلا از اال رن يةص
ول   ال  ة املشـــــــــــــمولة االتقرير، مشات التغبية احلية االبث الشـــــــــــــبكي من جانب وحدة البث  - ٦٦

وم ار نزل ال ــــــ ي والاجنة األوىل، واجتماعاز جماس األمن  ال ــــــ ي، نزل هيية أعما الشــــــبكي وقائ  
املتماقة ااألســــــاحة الصــــــغاة واألســــــاحة ان ي ة وعدم انتشــــــاني أســــــاحة الدماني الشــــــام ص وعإرضــــــت أي ـــــاا 

البث الشـــــــــبكي شـــــــــرائ   يديو قصـــــــــاة أارزز أعما  األمم املتحدة يف جما  نزل ال ـــــــــ ي، وقدمت  ع 
 مماوماز عن  وني املنامةص

وا االز  االنتشـــــــــاني عدمحتديد األســـــــــاحة و و  ال ـــــــــ ي نزل جما  يف املتحدة األمم أعما و إ ز  - ٦7
 صاملنامة ألنشبة ال نوي املرجمي المم  وهي ،املتحدة األمم حولية يفذاز الصاة 

 (٢004) 1٥40و تمهد اإل انية الصــــــــ حة الشــــــــبكية لاجنة جماس األمن املنشــــــــ ة عم  االقراني  - ٦8
 مي  الاغاز الرلية ال ـــت لامنامةص وقد أإنشـــيت الاجنة لتمزيز  ن يذ القراني الذي أ د  ي  جماس األمن 

ص الدولييف واألمن لا  م هتديدا يشك   يصالا ووسائ  والبيولوجية والكيميائية النووية األساحة انتشانيأز 
من م ـــتادميف يف  زيانية ٣00 000أ ثر من  الشـــبكية الصـــ حةول   ال  ة املشـــمولة االتقرير،  اقت 

 مجي  أحنا  الماملص
ــــــــــــــــ ا حت ا و تمهد اإل انية أي ــاا مواق  شــبكية مصــغرة متمد ة الاغاز خمصــصــة ل  - ٦٩  نزل أســبول”ـ

 النووية التجانيب ملناه ــــــــــــــة الدويل اليوم شــــــــــــــرين األو /أ توار، و  ٣0 ىل  ٢4يف ال  ة من  “ال ــــــــــــــ ي
أياو /ســــــــبتم (ص و مد مبثااة  ٢٦النووية ) لألســــــــاحة الكاماة لإلزالة الدويلآب/أ  ــــــــبس(، واليوم  ٢٩)

 عامااص ٣4و  18مواني   روجيية و ثقي ية  مالة، وجتتذب مجهونياا من الشباب   اوي أعمانيهم ايف 
الوسائ    جي  وعرض موا   تما  ااالجتماعاز واملناسباز الع  املتمد ة املواني  ووانات وحدة - 70

البصـــــريةص  - ر ز عاى نزل ال ـــــ ي وعدم االنتشـــــاني عاى الصـــــ حة الشـــــبكية ملكتبة األمم املتحدة ال ـــــممية 
والبصـــرية عاى املوق  الشـــبكي ل   ال  ة املشـــمولة االتقرير،  ال ـــممية الت ـــجي زمن  1٥0ونإشـــر حنو 

https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
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 ـجي ز الجتماعاز اجلممية المامة وجماس األمن، وم اراز نـح ية، ومناسـباز لانة، يف ذلك   مبا
 وأ ابها متاي  مي  الاغاز ال تص

نــــونية  تما  مب ــــائ   ٢٢0االتقاص أ ثر من  صــــونيومكتبة ال األمم املتحدة نــــوني وحدةوقامت  - 71
كتبة الصـــــوني، مبا يف ذلك نـــــوني نزل ال ـــــ ي واتصـــــني ها والتماي  عايها وعرضـــــها عاى املوق  الشـــــبكي مل

الجتماعاز الاجنة األوىل وجماس األمن وأنشــــبة نزل ال ــــ ي والت ــــري  و عا ة اإل ماج يف امثاز األمم 
املتحدة حل م ال ــ مص واحت ات مكتبة الصــوني عاى املوق  الشــبكي لوحدة نــوني األمم املتحدة مبمرضــيف 

، “امل ائ  املتصاة ااأللغام األنيضية”و  “مم املتحدةنزل ال  ي واأل”لت اي  األضوا  ي زاز موضوعي 
 ونيوجَّت ملواضي  و توياز مما اة عاى منصاز لاتوان  االجتماعي من قبي   وي  و ي بوك و ايكرص

 غبية  صـــــــــــــــونيومكتبة ال املتحدة ألمما نـــــــــــــــوني وحدةول   ال  ة املشـــــــــــــــمولة االتقرير، و رز  - 7٢
 التالية:ل جتماعاز واملناسباز انانة 

 ر٢01٦، يف حزيراز/يوني  املد  لامجتم الثا   الرلي  ا املنتدام ار نزل ال  ي:  • 

 ر٢01٦أياو /سبتم   النووية، يف لاتجانيب الشام  احلار مماهدة الثامن ألندقا  الوزانيي االجتمال • 

 ر٢017و  ٢01٦ شرين األو /أ توار  يفاملناقشة المامة يف الاجنة األوىل،  • 

املناســـبة املتماقة انزل ال ـــ ي و ري  النقاش الر ي  امل ـــتوا املمف مب ـــتقب  نزل ال ـــ ي،  اممة  • 
 ر٢01٦ شرين الثا /نو م   يف، املتحدة األمم م  ويل من و اهنيويونيك، مبشاني ة األميف المام 

مم املتحدة اإلمنائي اشـ ز نامتها  و  أع ـا  ااالشـ اك م  ارنامأل األ  كانياأل سـتثانيةال جا ـة • 
 ر٢017 انوز الثا /يناير  يفاحلو مة ونزل ال  ي والتنمية امل تدامة، 

الدونية التنايمية مل ار األمم املتحدة املمف االت اوض اشــــــــ ز نــــــــك مازم قانوناا حلار األســــــــاحة  • 
 ر٢017النووية، يف شباص/  اير 

 األســــــــاحة حلار قانوناا  مازم نــــــــك اشــــــــ ز االت اوض ملمفا املتحدة األمم مل ار التنايمية الدونية • 
 ر٢017اجتماعاز وأحداث جانبية، يف آذاني/مانيس  النووية،

 املتكاماة لاممايا المماي دلي ال الذ را ال نوية الماشرة لصدوني ناسبةاجتمال مائدة م تديرة مب • 
 ر٢017، يف حزيراز/يوني  اإل ماج و عا ة والت ري  ال  ي لنزل

 ر٢017يف  ولومبيا، يف آب/أ  بس  لاتحق  املتحدة األمم امثة  مبي  األساحة يف  ولومبيا وأعما  • 

 ر٢017النووية، يف أياو /سبتم   لاتجانيب الشام  احلار مماهدة ن اذ اد  ات هي  املمف امل ار • 

 ر٢017يف أياو /سبتم   النووية، األساحة عاى التام احت ا  اجلممية المامة االيوم الدويل لاق ا  • 

، ٢018، و ــــــانوز الثــــــا /ينــــــاير ٢017م ار نزل ال ـــــــــــــــ ي، يف جنيف، آب/أ  ـــــــــــــــبس  • 
 ر٢018وشباص/  اير 

 ر٢017، يف ني از/أاري  ال  ي نزل هيية • 

 ص٢018أياني/مايو  النووي، ال  ي انـزل املمف امل توا الر ي  الدويل املتحدة األمم م ار • 
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ح ـــاااز اإل انية عاى وســـائ  التوانـــ  االجتماعي، الع حيت م هبا االاغاز الرلية واضـــبامت  - 7٣
ادوني نيئي ــي يف نشــر امل ــتجداز اشــ ز مجي   وال  غالية، ال ــواحياية الاغتيف عن   ــ ال ــت لامنامة، 

 الكيميائية األســـــــــــــاحة ارنامأل إزالةاملناســـــــــــــباز االحت الية انانـــــــــــــة، ومقاالز الرأي، واألعما  املتماقة ا
يف الوقت املناســـــــــب اشـــــــــ ز أعما  األمم املتحدة حتديثاز اإل انية و رز و اجلمهونيية المراية ال ـــــــــونييةص  يف
هبا  مم الع   بريقةال اشــ ز لصــيصــاا  مصــممةمتمد ة الاغاز  جديدة موا عدز نزل ال ــ ي وأجما   يف

 صال  ي نزل أنشبة  مزيز أج  من ايومي املتحدة األمم
عاى وســــائ  التوانــــ  االجتماعي  اإل انية م  املكتب عاى   الة نشــــر املماوماز املناســــبة وعمات - 74
 املتما  المم  ، وذلك اغرض مكا حة مح ز الت ـاي  اإلع مي اشـ ز ارنامأل“أسـاطا وحقائ ”شـك   يف

ال ـــــــــ ير  لنز  اق ـــــــــايا األســـــــــاحةر وامل ار املمف جتانية املتماقة مبماهدة الصـــــــــغاةر وامل اوضـــــــــاز ااألســـــــــاحة
  ن تا رام إلاراز  توياز اش ز  جرا از ومناسباز ألراص واستادمت اإل انية أي اا أنبا  مصونية عاى من 

 صال  ي   تهدف الشباب واملتاقيف اآللرين الذين ي تادموز األجهزة النقالة ونزل مكا حة األلغام
األمم املتحدة لنزل ال ــــ ي حاي وأعدز اإل انية أي ــــاا شــــري   يديو  ائم األ ية اشــــ ز لبة  - 7٥

اشـــــــــمبية عاى موقمي  وي  و ي ـــــــــبوك، وســـــــــيإ ـــــــــتادم يف ال امأل املقباة يف التوعية ا عما  األمم املتحدة 
 هذا ا ا ص يف
 

 الشؤون العامة، والمجذمع المدني، والماظمات غيو الحكومية - باء 
 مواكز األمم المذحدة لإلعال  و وائو الزوار  

زائر،  ٣88 000نامت  وائر الزواني يف جنيف وناوا و يينا جوالز مصحواة مبرشدين أل ثر من  - 7٦
وقدمت لم  حاطاز اشــــــــــ ز عم  املنامة يف جما  نزل ال ــــــــــ ي وعدم االنتشــــــــــانيص ويف جنيف، قدمت 

 اجلوالز مماوماز اش ز م ار نزل ال  ي الذي  وجد يف هذه املدينةص
دو اجلوالز لازواني مماومــاز عن ألبــاني األلغــام األنيضـــــــــــــــيــة والــذلــائر ويف ناوا، قــدم مرشــــــــــــــــ - 77
اجلوالز مماوماز مرشـــــدو املن جرة عاى ال ـــــحايا وآ انيها املدمرة عاى االقتصـــــا ازص ويف  يينا، قدم   ا

اشــــــــــــــ ز أعما  منامة مماهدة احلار الشــــــــــــــام  لاتجانيب النووية، والو الة الدولية لاباقة الذنيية، و اتا ا 
ونــــونيا  و و را ية من هاوشــــيما  مصــــنوعاز يدوية أ ريةممانيض  نية   ــــم  نوقشــــت أي ــــاناكص و مقرها ه

 ونا ازا ي ل   اجلوالز يف جنيف و ييناص
 اضــــرة ملتكاميف من الو الة الدولية لاباقة الذنيية ومنامة  180ونامت  ائرة الزواني يف  يينا أي ــــا  - 78

مشـانيكص واوج  عام، أ احت ارامأل اجلوالز  ٣ ٥00ا يقدني حبوايل مماهدة احلار الشـام  لاتجانيب النووية مل
املصحواة ااملرشدين  رنا لاتوان  مباشرة م  اجلمهوني و ثقي   اش ز النتائأل املدمرة لألساحة النووية واأللغام 

 صاالنتشاني واألساحة الصغاة ولت اي  ال و  عاى أ ية م ائ  نزل ال  ي وعدم
ف ال ـــ م التذ انيي يف هاوشـــيما، ومدينة هاوشـــيما، ســـا ر قا ة أ رقة  وائر واالتماوز م  متح - 7٩

 ٢017 انوز األو / ي ـــــــــــــم    ٥ ىل  ٢الزواني يف جنيف ونيويونيك و يينا لزيانية هاوشـــــــــــــيما يف ال  ة من 
ني وقد ا ذز هذه املبا نية لتزويد مول ي  وائر الزواص “ارنامأل هاوشــــــيما اإلع مي”لامشــــــاني ة يف ا تتاي 

مبمر ة مباشــــرة عن اآل اني املدمرة لألســــاحة النووية، وم ــــاعدهتم عاى ال ويأل انشــــاص لدف األمم املتحدة 
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رل يف از هذا ال نامأل عاى أســـــــــاس جترييب، ومن  املتمث  يف  جيا  عامل لا  من هذه األســـــــــاحةص وقد شـــــــــإ
 ة هاوشيماصاملتوق  أز ي تمر    عام، نيهنا اتوا ر األموا  الع  قدمها ا اا  مدين

ويف املقر، وانـــات  ائرة لدماز الزواني أي ـــا نشـــر املماوماز عن نزل ال ـــ ي وعدم االنتشـــاني  - 80
زائر يف اجلوالز املصــــحواة مبرشــــدين  48٢ 000ابائ ة واســــمة النباف من البإرفص  قد شــــانيك أ ثر من 

حدة يف جما  نزل ال ــــ يص و جز  ااملقر ل   ال  ة املشــــمولة االتقرير وجرز  وعيتهم ا عما  األمم املت
من الزيانية، قدم مرشــــــدو اجلوالز املماوماز الع و َّرها املكتب عن اإلن اف عاى األســــــاحة، و يف  دعم 
أعما  األمم املتحدة يف جما  أنامة حتديد األســـــاحة ونزل ال ـــــ ي ال ـــــ م واألمن الدولييف، ويف الوقت 

واال  اقياز ذاز الصــــاة والتصــــدي  عايهاص ويتاقى مرشــــدو ن  ــــ  ســــابوا ال ــــو  عاى اعتما  املماهداز 
اجلوالز اانتاام  حاطاز يقدمها ل ا  نزل ال ـــــــــ ي إلاقائهم عاى عام ااملواضـــــــــي  واألنشـــــــــبة املدنيجة 
حاليا يف جدو  أعما  نزل ال ـــــــــــــــ ي، مبا يف ذلك أعما  اليياز واملكا ب ذاز الصـــــــــــــــاة املمنية انزل 

 ال  ي وعدم االنتشانيص
وال  زا  المروض املرئية املتماقة انزل ال ــــــــــــــ ي  شــــــــــــــك  جز ا هاما من م ــــــــــــــاني جوالز الزواني  - 81
املقرص وقد أضي ت  ىل ممرض نزل ال  ي مناذج نغاة ألساحة جوية وحبرية م بقة التجمي ،      يف

الع   مى عن نوني جدانيية  تص  مبماهدة جتانية األساحة، مما يإميف مرشدي اجلوالز عاى شري الكي ية 
 هبا املماهدة  ىل  نايم التجانية الدولية يف طائ ة واسمة النباف من األساحة التقايدية ان ي ة والثقياةص

ول   ال  ة املشــــــــــــــمولة االتقرير، قدمت وحدة ال امأل اجلماعية يف املقر المديد من اإلحاطاز  - 8٢
حدة أي ـــا التماوز م  املكتب اشـــ ز اليوم الع  تناو  موضـــول نزل ال ـــ ي وعدم االنتشـــانيص ووانـــات الو 

 ال نوي لاتبوير املهف لامماميفص
 

 االحذخال باأليا  الدولية - جيم 
 اليو  الدولي للذوعية بخطو األلغا  والمساعدة في اإلجواءات المذعل ة باأللغا   

، قام مر زا األمم املتحدة لإلع م يف طهراز وطو يو ا مجة نيسالة األميف ٢017يف ني از/أاري   - 8٣
 ىل ال انيسية واليااانية الدويل لاتوعية خببر األلغام وامل اعدة يف اإلجرا از املتماقة ااأللغام المام عن اليوم 

توانــ  االجتماعي لك  منهماص وأجرا مر ز عاى التوايل، واتوزي  املوا  ع  الوســائ  التقايدية ووســائ  ال
التا زيونية يف اإلمانياز المراية املتحدة  “اآلز”األمم املتحدة لإلع م يف املنامة مقاااة  ا زيونية عاى قناة 

اشـــــ ز اليوم الدويل لاتوعية ااأللغام وامل ـــــاعدة يف اإلجرا از املتماقة ااأللغام واشـــــ ز عم  األمم املتحدة 
 صيف هذا الصد 

، نام مر ز األمم املتحــدة لإلع م يف طهراز، اــاالشـــــــــــــــ اك م   حــدا ٢017ويف أيــاني/مــايو  - 84
املناماز  ا الرحبية احملاية يف مجهونيية  يراز اإلســـ مية، هي املر ز اإليرا  ملكا حة األلغام، حاقة  نياســـية 

، حتدث  يها م ــــــــ ولوز “التنميةاأللغام: عقبة أمام ”اشــــــــ ز  قدق امل ــــــــاعدة يف مكا حة األلغام امنواز 
 حكوميوز، مبن  يهم وزير الد ال، عن ق ايا نزل ال  ي وعدم االنتشانيص
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 اليو  الدولي لمااهضة الذجارب الاووية  
، قامت اإل انية، يف مناســـــــــــبة نامت ااالشـــــــــــ اك م  املكتب والبمثة ٢01٦يف آب/أ  ـــــــــــبس  - 8٥

الدائمة جلمهونيية  ازال ــــتاز لدا األمم املتحدة، اإحيا  اليوم الدويل ملناه ــــة التجانيب النووية يف املقر، 
ر التجانيب النووية مماهدة حا - مزيز املمايا الماملية ملناه ــة التجانيب النووية ”م  ال  يز عاى موضــول 

وأارزز هذه املناســـبة، الع مشات جا ـــة  ا نيلية لاجممية المامة واجتماعا ل ري  ص “يف ســـنتها المشـــرين
ل ا  ني ي  امل ـــــــــــــــتوا، اجلهو  الدولية الع  بذلا األمم املتحدة واجلهاز األلرا نـــــــــــــــاحبة املصـــــــــــــــاحة، 

واملناماز  ا احلكومية، وامل ســـــــــــــــ ـــــــــــــــاز  ذلك الدو  األع ـــــــــــــــا ، واملناماز احلكومية الدولية يف مبا
األ ا عية، وشــبكاز الشــباب، ووســائ  اإلع م، يف التوعية ا  ية مماهدة حار جتانيب األســاحة النووية 
وزيا ة التمريف هباص وعمات اإل انية م  املكتب عاى ال ويأل لايوم الدويل ولاجا ـــــــــــــة  ا الرلية لاجممية 

 المامة وحدَّ ت املوق  الشبكيص
، ســــاعدز  ائرة األمم املتحدة لإلع م يف  يينا عاى ال ويأل ملناســـبة ٢017ويف آب/أ  ــــبس  - 8٦

ملنامة مماهدة احلار الشـــــــــــــام  لاتجانيب النووية يف مر ز  يينا الدويل ل حت ا  هبذا اليوم مشات عرضـــــــــــــا 
نقاش اشــــ ز  ر وممرضــــا يت ــــمن حاقازOmniGlobe  اعايا لناام الرنــــد الدويل ااســــتادام  كنولوجيا 

 انيين موق  ســــــيميباال ين ــــــك لاتجانيب النووية، قدمت  البمثة الدائمة لكازال ــــــتاز لدا األمم املتحدة يف 
  يينار وأ شاك لامماوماز ملنامة مماهدة احلار الشام  لاتجانيب النوويةص

 
 اليو  الدولي لإلزالة الكاملة لألسلحة الاووية  

، اســــــت ــــــاف مر ز األمم املتحدة لإلع م الكاماة لألســــــاحة النووية الدويل لإلزالةاحت اال االيوم  - 87
طو يو، ااالشـــ اك م  شـــبكة الق ـــا  عاى األســـاحة النووية، وهي منامة  ا حكومية  اية، مناســـبة  يف

من أج    ــــاي  ال ــــو  عاى أ ية نزل ال ــــ ي النووي عاى الصــــميد الماملي،  ٢01٦يف أياو /ســــبتم  
، وهو  يام ي تند  ىل القصف النووي لاوشيماص وعإقدز حاقة (Aogiri)“ جايأو ”مشات عرض  يام 

نقاش اشـــ ز عدم انتشـــاني األســـاحة النووية امد عرض ال يام، ومشات م ـــا از من ممثاي احلكومة، ومن 
 الناجيف من هاوشيما ومن الشبابص

 
 اليو  الدولي للسال   

، نام مكتب األمم املتحدة لإلع م ٢017أياو /ســــــــــــبتم  احت اال االيوم الدويل لا ــــــــــــ م يف  - 88
 آب/ ٢٩مإ ــــــــــــاَّ  ”، ااالشــــــــــــ اك م  جاممة ال انياا الوطنية يف  ازال ــــــــــــتاز ومنامة  ازال ــــــــــــتاز يف

طري   ازال ــــتاز  ىل ”، وهي منامة  ا حكومية  اية، مناقشــــة مواضــــيمية اشــــ ز موضــــول “أ  ــــبس
حت هذه املناسبة، من ل    ر يزها عاى م ائ  عدم االنتشاني وقد أ اص “عامل لا  من األساحة النووية

النووي،  رنـــة لب ب اجلامماز لتمام أشـــيا  عن عدم انتشـــاني األســـاحة النووية من ل ا  متاصـــصـــيف، 
 و با   املمانيف م  أقرا م، ومشات أي ا مشاني يف من احلكومة وال اك الدااوماسي واملناماز الدوليةص

 
 وى واألنشطة المذصلة بهااالحذخاالت األ   

ااإلضـــــــــا ة  ىل االحت ا  ااأليام الدولية، وانـــــــــات مرا ز األمم املتحدة لإلع م التوعية يف جما   - 8٩
 نزل ال  ي والق ايا ذاز الصاة ا  أ نا  أنشبة اال صا  اجلانيية الع  قوم هباص
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 م يف  انباا، ااالشـــــــــــــــ اك ، نام مر ز األمم املتحدة لإلع٢017  ي  شـــــــــــــــرين الثا /نو م   - ٩0
، وســــــــــ انية النم ـــــــــا ٢017احلماة الدولية إلزالة األســــــــــاحة النووية، احلائزة عاى جائزة نوا  لا ــــــــــ م  م 
 انباا والصايب األمحر األس ايل، جا ة  حاطة اش ز حالة مماهدة حار األساحة النوويةص وسابت  يف

هدة، والدوني الرئي ـــي لامجتم  املد  يف حشـــد الدعم جا ـــة اإلحاطة ال ـــو  عاى األ ية القانونية لامما
 لق ايا عدم االنتشاني وامل ائ  اإلن انية ذاز الصاة هبا الع ساعد يف التوعية هباص

بة  - ٩1  “ Genbaku no hi”وســــــــــــــــاعدز  ائرة األمم املتحدة لإلع م يف  يينا عاى ال ويأل ملناســـــــــــــــ

، ٢017الع عقدز يف مر ز  يينا الدويل يف آب/أ  ــــــــــــــبس  - التوعية االقنباة الذنيية((مناســــــــــــــبة  أو -
وذلك اتبا   املوا  اإلع مية، و عدا   توياز متمد ة الوســـــــائ ، والتوانـــــــ  م  الشـــــــباب عاى وســـــــائ  

 التوان  االجتماعي إلذ ا  الوعي وحشد الدعمص
 ميا لدائرة األمم ، قدم مر ز األمم املتحدة لإلع م يف انرطوم  عما  ع٢017ويف آذاني/مانيس  - ٩٢

املتحدة لإلجرا از املتماقة ااأللغام يف  نايم م ار نـــــح ي لاتوعية اامل ـــــا ة املقدمة من حكومة الياااز 
ا  اقية حار اســــــتمما  و زين و نتاج ونق   و از يف الو ا  االتزاما   مبوجب ىل الدائرة من أج   عم ال ــــــ

 صاماأللغام امل ا ة لأل را ، و دما  اك األلغ
،  عمــت  ائرة األمم املتحــدة لإلع م يف  يينــا، اــاالشــــــــــــــ اك م  مكتــب ٢01٦ويف حزيراز/يونيــ   - ٩٣

مشــــــــــاني ة املرأة  ،“منتدا  يينا لت ــــــــــاا التمايم المايل لان ــــــــــا  من أج  ال ــــــــــ م” األمم املتحدة يف  يينا و
ئ  نزل ال ـــــ ي وعدم االنتشـــــانيص عماياز نـــــن  القرانياز املتصـــــاة اال ـــــ م، مبا يف ذلك  يما يتما  مب ـــــا يف

وساعدز الدائرة، من ل    قدعها لامشونية يف جما  اال صاالز االس ا يجية والدعم اإلع مي، عاى  جيا  
مشـــــــــــانيك من مجي  أحنا  الماملص  ٥00ســـــــــــب  الدعم والتغبية اإلع مية لتاك املناســـــــــــبة الع مجمت أ ثر من 

 ـــــا م  مكتب األمم املتحدة يف  يينا لتنايم ســـــا ـــــاة من املناســـــباز وعمات  ائرة األمم املتحدة لإلع م أي
ونيوجت لادونية  “  ا  التجانيب النووية: ملاذا ينبغي أز يهمف ذلك؟”الع   ـتهدف الشـباب اشـ ز موضـول 

 صاال  م املتماقة اتقدق من   نياسية  ىل الن ا  من أج  النهوض التدنييبية لاجنوب الماملي
، ٢01٦وحواني ط ا عإقد أ نا  منتدا هاوشــيما الدويل لاشــباب يف آب/أ  ــبس ويف نقاش  - ٩4

طالب من الياااز ولانيجها اشـــــــــ ز  ٦00قدم مر ز األمم املتحدة لإلع م يف طو يو  حاطة  ىل أ ثر من 
 ع ز ”عاى الصــــميد المامليص و إوجت املناســــبة اتقدق الشــــباب  امل ــــائ  املتصــــاة اال ــــ م ونزل ال ــــ ي

 صالمامليمن أج  ال  م والتنمية امل تدامة عاى الصميد  “وشيماها 
 

 أنشطة أ وى -  ال 
 المعاري  

  ــت ــيف اإل انية ممرضــا ســنويا يف نيويونيك مبناســبة االحت ا  االيوم الدويل لاتوعية خببر األلغام  - ٩٥
وامل ــــــــــــــــــاعــــدة يف اإلجرا از املتماقــــة اــــاأللغــــام، الــــذي  نامــــ   ائرة اإلجرا از املتماقــــة اــــاأللغــــامص   ي 

جرا از املتماقة مروني عشـــرين عاما عاى  نشـــا   ائرة اإل”،  از موضـــول املمرض هو ٢017ني ـــاز/أاري  
 ص“النهوض ااحلماية وال  م والتنمية”هو  ٢018، و از موضول ني از/أاري  “ااأللغام
واست ا ت  ائرة األمم املتحدة لإلع م يف  يينا زيانياز متمد ة أجراها وزنيا  من حكومة الياااز  - ٩٦

ينــا الــدويل، الــذي أإقيم يف مر ز  ي “حنو عــامل لــا  من األســـــــــــــــاحــة النوويــة”ملشــــــــــــــــاهــدة املمرض املمنوز 
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االشــــرا ة م  البمثة الدائمة لاياااز لدا مكتب األمم املتحدة يف  يينا ومدينع هاوشــــيما  ٢014 عام يف
عنــد وجو ه يف  يينــا حل ـــــــــــــــوني  ونية  ٢017ونــا ــازا يص وزاني املمرض وزير لــانيجيــة اليــااــاز يف أيــاني/مــايو 

انتشـــــــــــــــاني األســـــــــــــــاحة النووية الســـــــــــــــتمراض املماهدة الاجنة التح ـــــــــــــــاية مل ار األطراف يف مماهدة عدم 
ص وقد  بت وســـــــائ  اإلع م اإللبانيية ٢018ص وقام لا   ازيانية لاممرض يف شـــــــباص/  اير ٢0٢0 عام

يف الياااز  اتا الزياني يف وجرا  و يقهما عاى قنواز وســـــــــــــــائ  التوانـــــــــــــــ  االجتماعي التاامة لدائرة األمم 
 ص٢018مرض وزير ش وز البيية يف الياااز يف أياني/مايو املتحدة لإلع م يف  ييناص وزاني امل

، ٢01٦، يف آب/أ  ـــــــــــبس مر ز األمم املتحدة لإلع م يف طو يوواالتماوز م  املكتب، أعد  - ٩7
ماصــــــــقا  ائزا يف م ــــــــااقة ماصــــــــقاز األمم  1٢جمموعتيف من لوحاز عرض املاصــــــــقاز من أج  عرض 

از يف زونيف ال  م الذي  ا ني يو وهاما يف آب/أ  بس املتحدة من أج  ال  مص وقد عإرضت املاصق
 وجا  المامل لا ويأل لا  م وما يتص  ا  م ائ ، مبا يف ذلك أ ية لبة نزل ال  ي وعدم االنتشانيص

  
 آفاق المسذ بل -سا سا  

ا ســيوانــ  ارنامأل مماوماز نزل ال ــ ي  عم األميف المام واملمثاة ال ــامية يف جهو  ا م ــت يد - ٩8
عاى حنو  ما  من املواني  املتاحة ليكوز مر ز املماوماز املتماقة اتحديد األســــــــاحة ونزل ال ــــــــ ي ونشــــــــر 
هـذه املماومـاز، و ثقيف اجلمهوني وامل ــــــــــــــــاعـدة عاى  همـ  أل يـة الممـ  املتمـد  األطراف يف هـذا ا ـا  

 ابريقة واقمية ومتوازنة وموضوعيةص
تنوعة من األنشـــــــــبة، مبا يف ذلك موانـــــــــاة  نـــــــــداني منشـــــــــونيا   ويتولى ال نامأل  ن يذ جمموعة م - ٩٩

املت ـــــا ـــــاة واملاصـــــصـــــةر وحتديث وحت ـــــيف موقم  الشـــــبكي ووجو ه عاى وســـــائ  التوانـــــ  االجتماعير 
، و عم و شــــــــــجي  املمانيض وامل اراز “نزل ال ــــــــــ ي اليوم”وموانــــــــــاة ســــــــــا ــــــــــات  ملا از البث الرقمي 
ماوز م  الدو  األع ـــــــــــا ر و ي ـــــــــــا مشـــــــــــاني ة ا تم  املد  واملناســـــــــــباز، ولانـــــــــــة  اك الع  إمقد االت

االجتماعاز وامل اراز ذاز الصــــــاة انزل ال ــــــ ير و وعية عامة اجلمهوني اشــــــك  مباشــــــر ومن ل    يف
 وسائ  اإلع مص
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 الموفق
 حالة صادوق الذبوعات االسذئماني لبونامج األمم المذحدة لمعلومات نزع السالح  

 
 )أ(٢٠١٧كانون األول/ يسمبو   ٣١مؤقت للوضع المالي حذى بيان  -أوال  

 

 
  ــــــــانـــــــوز األو / ٣1

 ٢017 ي م  
  ـــــــانوز األو / ٣1

 ٢01٦ ي م  

   األصول
   األصول المذداولة

 1٢8 ٦٥٢ 4٩ 88٥ النقدية ومكا ياز النقدية
 ٢٢7 78٦ 444 ٢٣8 - االستثمانياز

 - - الت عاز امل تحقة القبل
 - - م تحقة القبلح اااز ألرا 

 ٣٥٦ ٤٣٨ ٤٩٤ ١٢٣ مجموع األصول المذداولة 
   األصول غيو المذداولة

 10٩ ٦84 1٣٩ 4٣٩ االستثمانياز
 - - األنو  األلرا

 ١٠٩ ٦٨٤ ١٣٩ ٤٣٩ مجموع األصول غيو المذداولة 
 ٤٦٦ ١٢٢ ٦٣٣ ٥٦٢ مجموع األصول 

   الخصو 
   الخصو  المذداولة
 ٢ 170 ٥ ٩٩٥ الد   واملبالغ امل ا مة امل تحقة الد  احل اااز امل تحقة 

 - - انصوم املتماقة ااستحقاقاز املول يف
 ٢ ١٧٠ ٥ ٩٩٥ مجموع الخصو  المذداولة 

   الخصو  غيو المذداولة
 - - احل اااز امل تحقة الد   واملبالغ امل ا مة امل تحقة الد  

 - - انصوم املتماقة ااستحقاقاز املول يف
 - - مجموع الخصو  غيو المذداولة 
 ٢ ١٧٠ ٥ ٩٩٥ مجموع الخصو  
 ٤٦٣ ٩٥٢ ٦٢٧ ٥٦٧ مجموع األصول والخصو  

   صافي األصول
 4٦٣ ٩٥٢ ٦٢7 ٥٦7 ال ائل امل ا م

 ٤٦٣ ٩٥٢ ٦٢٧ ٥٦٧ مجموع صافي األصول 
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 )أ(٢٠١٧ األول/ يسمبوكانون   ٣١بيان مؤقت لأل اء المالي للساة الماذهية في  - انيا  
 
 ٢017 ٢01٦ 

   اإليوا ات

 7 100 184 48٢ )ب(الت عاز
 4 ٢08 ٦ ٣1٣  يرا از االستثماني

 ١١ ٣٠٨ ١٩٠ ٧٩٥ مجموع اإليوا ات 
   المصووفات

 - - مر باز املول يف وادالهتم واستحقاقاهتم
 - 11 ٩٩7  موي از  ا املول يف وادالهتم

 - - األلرااملن  والتحوي ز 
 741 - الاوازم واملوا  االسته  ية

 - - ال  ر
 ٢4 ٩11 1٥ 18٣ مصرو از التشغي  األلرا

 - - املصرو از األلرا
 ٢٥ ٦٥٢ ٢٧ ١٨٠ مجموع المصووفات 
(١٤ ٣٤٤) ١٦٣ ٦١٥ الخائض/)العجز( للساة   
  

 )أ(٢٠١٧كانون األول/ يسمبو   ٣١بيان مؤقت للذغيوات في صافي األصول للساة الماذهية في  - الثا  
 
 نايف األنو   

 ٤٦٣ ٩٥٢  ٢٠١٦كانون األول/ يسمبو   ٣١صافي األصول حذى 
   الذغيو في صافي األصول

 1٦٣ ٦1٥  ال ائل لا نة
 ١٦٣ ٦١٥  مجموع الذغيوات في صافي األصول 
 ٦٢٧ ٥٦٧  ٢٠١٧كانون األول/ يسمبو   ٣١صافي األصول في  
 

 البياناز و قا لاممايا احملاسبية الدولية لاقبال المامصأإعدز  )أ( 
  شم  امل ا از النقدية والمينية، والتحوي ز واملبالغ املر و ة  ىل اجلهاز املاحنةص )ب( 

 صهولندا و اياند - ٢01٦  
 ص اياند وسنغا ونية وجهة ماحنة لانة - ٢017  

 


