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 ملخص الدراسة 

 

ي  
ئ المضادة لألسلحة 2022ف  ، نفدت أقراص اليود من الصيدليات األوروبية، وأستفرس الناس عن المالج 

ت عديد الحكومات معلومات لحماية أنفسها من الهجمات النووية المحتملة.  أدى الغزو   النووية كما نرسر

ي   باستخدام األسلحة النوويةوالتهديدات الروسية الرصيحة   الروسي ألوكرانيا 
إىل إثارة الخوف والقلق ف 

 القارة األوروبية وحول العالم. 

ا أنفقت  ICANتقدر الحملة الدولية للقضاء عىل األسلحة النووية )
ً
( أن التسع الدول المسلحة نووي

ا  سالًح   13080عىل ترسانة عالمية من    2021مليار دوالر( سنة    82.4مليار يورو )  69.83ما يقارب  

ا؛ وهو ما يعادل  
ً
مليار يورو   5.5دوالًرا / دقيقة( بزيادة    156،841يورو للدقيقة )أو    132،916نووي

 . 2020مليار دوالر( مقارنة بعام  6.5)

 
 دوالر / دقيقة(.   84،094مليار دوالر أو    44.2يورو / دقيقة )  71،266مليار يورو أو    37.45الواليات المتحدة:   •

•  :  دوالر / دقيقة(.  22325مليار دوالر أو  11.7يورو / دقيقة ) 18919و أو مليار يور  9.91الصي  

 دوالر أمريكي / دقيقة(.  16301مليار دوالر أمريكي أو  8.6يورو / دقيقة ) 13814مليار يورو أو  7.28روسيا:  •

 دقيقة(.  / دوالر  12873مليار دوالر أو  6.8يورو / دقيقة ) 10909مليار يورو أو  5.76المملكة المتحدة:   •

 دوالر / دقيقة(؛  4315مليار دوالر أو   2.3يورو / دقيقة ) 3656مليار يورو أو  1.94الهند:  •

 دوالر / دقيقة(.  2315مليار دوالر أو  1.2يورو / دقيقة ) 1961مليار يورو أو  1.03إرسائيل:   •

 والر / دقيقة(. د 2151مليار دوالر أو  1.1يورو / دقيقة ) 1،822مليون يورو أو  958باكستان:   •

 دوالر / دقيقة(.  1،221مليون دوالر أو  642يورو / دقيقة ) 1034مليون يورو أو  544كوريا الشمالية:  •

 
 

انتهاك  ي 
ف  العكس من ذلك، فقد عزت رغبة روسيا  . عىل  الدوىلي األمن  النووية ال تضمن  األسلحة  إن 

من خال  ، ي
اإلنسان  الدوىلي  القانون  ذلك  ي 

ف  بما   ، الدوىلي ي  القانون  اتيج  االستر يك  الرسر أوكرانيا  مهاجمة  ل 
  .لحلف شمال األطلسي 

 
بتهديد مستقبل شعوب  ها بأسلحة غت  إنسانية وغت  قانونية إذ   اختارت معظم دول العالم عدم المراهنة

إلظهار    -منها دول أطراف    TPNW   62) وقعت ست وثمانون دولة عىل معاهدة حظر األسلحة النووية )
ي   .  والتهديد باستخدام األسلحة النووية  معارضتها الستخدام

ي ف 
ستجتمع هذه الدول والمجتمع المدن 

ي فيينا لحضور االجتماع األول ل معاهدة حظر األسلحة النووية.  2022يونيو/ جوان 
 ف 

 
ي بداية عام  

أن األسلحة النووية ال تضمن األمن، بل عىل    2022أثبتت أحداث الغزو الروسي ألوكرانيا ف 
ام  العكس من   . لقد حان الوقت للدول النووية وحلفائها الحتر ذلك فهي فقط تعزز انعدام األمن العالمي

اماتهم الدولية واالنضمام إىل معاهدة حظر األسلحة النووية.   التر 
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كات إىل جماعات الضغط ومراكز البحث، يدعم ويحافظ   إن تبادل األموال والنفوذ، من الدول إىل الرسر

)ة(  عىل ترسانة عالمية م ي هذه الدورة يعد متواطئ
. كل شخص ومنظمة ف  ي

ن األسلحة المدمرة بشكل كارن 

الحقيقية لصحة   التهديدات  لمواجهة  ي نحتاجها بشدة 
التر الموارد  نعرفها وإهدار  الحياة كما  تهديد  ي 

ف 

 اإلنسان وسالمته. 

بي      82.4ال   النووية قسمت  األسلحة  إنفاقها عىل  تم  ي 
التر كات  مليار دوالر  الحكومية والرسر اإلدارات 

ي فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة  
كات ف  ي عقود جديدة    30الخاصة. ُمنحت الرسر

مليار دوالر ف 

ي المستقبل
ي عام  (،)بعضها يمتد لعقود ف 

 . 2020أي ضعف ما حصلت عليه ف 

ي تبحث وتكتب عن سياسات األس
كات بتمويل مراكز الفكر التر لحة النووية. تلقر ما ال  ثم قامت تلك الرسر

ي الهند وفرنسا والمملكة  
ي عرسر مركًزا فكرًيا رئيسًيا للبحث والكتابة عن األسلحة النووية ف 

يقل عن اثت 

ي تنتج   10مليون دوالر و  5.5المتحدة والواليات المتحدة مجتمعة ما بي    
كات التر ماليي   دوالر من الرسر

كات المنتجة لألسلحة النووية  أسلحة نووية. ويجلس الرؤساء التنفيذيون وأع ضاء مجالس إدارات الرسر

ونية.  كاء" عىل مواقعهم اإللكتر ي بعض مجالسهم االستشارية ويعملون كأوصياء ويتم إدراجهم ك  "رسر
 ف 

كات نفسها جماعات   انيات الهائلة لدفع ثمن هذه العقود، توظف تلك الرسر وللتأكد من الموافقة عىل المت  

ي عام  
ي الضغط عىل الدفاع. مقابل    117أنفق منتجو األسلحة النووية    ،2021الضغط..  ف 

مليون دوالر ف 

ي    256يعود ما متوسطه    الضغط،كل دوالر يتم إنفاقه عىل  
دوالًرا من أموال عقود األسلحة النووية ف 

 شكل عقود أسلحة نووية جديدة. 

ا بينما تؤيد غالبية دول العالم حظًرا عالمًيا لألسلحة النووية، أنفقت   
ً
ا فاحش

ً
الدول المسلحة نووًيا مبلغ

ي عام 
وعة ف   . 2021من المال عىل أسلحة الدمار الشامل غت  المرسر

ي كان يمكن استخدامها بشكل أفضل  
ي أوروبا وبدد الموارد القيمة التر

ي ردع الحرب ف 
فشل هذا اإلنفاق ف 

. لذلك وجب أو التعامل مع نتيجة الوباء العالمي ا لمواجهة التحديات األمنية الحالية
ً
لذي ال يزال مستعرا

ي اإلنفاق. 
 وضع حد لهذه الحلقة الفاسدة من التبذير ف 

 :
ً
ي صناعة األسلحة النووية نذكر مثال

كات المتواطئة ف   من بي   الرسر

• Aerojet Rocketdyne 

• Jacobs Engineering 

•  L3 Harris Technologies  

• Boein 

• Airbus 

•  Safran 
 
 

: أما فيم يخص مراكز البحث والد
ً
  راسات؛ نذكر مثال

• Atlantic Council 

• Brookings Institution 

• Carnegie Endowment for International Peace 

• Center for New American Security (CNAS) 
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• Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

• Fondation pour la recherche stratégique (FRS) 

• French Institute of International Relations (IFRI) 

• Hudson Institute 

• International Institute of Strategic Studies (IISS) 

• Observer Research Foundation (ORF) 

• Royal United Services Institute (RUSI) 

• Stimson Center  
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 (TPNWحول معاهدة حظر األسلحة النووية )
 
 

ي 
   (ICAN النوويةالحملة الدولية للقضاء عىل األسلحة   بعد عقد من الدعوة من قبل  - 2017يوليو  7ف 
كائها  ) النووية،    -ورسر األسلحة  لحظر  تاريخية  عالمية  اتفاقية  العالم  دول  من  العظم  الغالبية  تبنت 

لحة النووية  تحظر معاهدة حظر األس (. TPNWوالمعروفة رسمًيا باسم معاهدة حظر األسلحة النووية )
عىل الدول تطوير األسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو تصنيعها أو نقلها أو امتالكها أو تخزينها أو 

 استخدامها أو التهديد باستخدامها، أو السماح بوضع أسلحة نووية عىل أراضيها. 
ي أي من هذ

ه األنشطة. يجوز لدولة  كما يحظر عليها مساعدة أي كان أو تشجيعه أو حثه عىل االنخراط ف 
ا لخطة  

ً
النووية وفق المعاهدة، طالما أنها توافق عىل تدمت  ترسانتها  تمتلك أسلحة نووية أن تنظم إىل 

. وبالمثل، يجوز لدولة تستضيف أسلحة نووية لدولة أخرى 
ً
ا وقابلة للتحقق ومحددة زمنيا

ً
ملزمة قانون

أن   أراضيها  إزال  تنظم،عىل  عىل  توافق  أنها  بتقديم  طالما  الدول  م  تلتر  محدد. كما  ي 
نهانئ موعد  ي 

ف  تها 
المساعدة لجميع ضحايا استخدام واختبار األسلحة النووية واتخاذ تدابت  لمعالجة البيئات الملوثة. تقر  
النساء   المتناسب عىل  التأثت  غت   ي ذلك 

ف  بما  النووية،  لألسلحة  نتيجة  ي لحقت 
التر ار  باألض  الديباجة 
ي جميع أنحاء العالم. وصلت معاهدة حظر األسلحة النووية إىل  والفتيات وعىل الشعو 

 50ب األصلية ف 
ي أكتوبر 

ا ف 
ً
ي 2020دولة طرف

 .2021يناير  22، ودخلت حت   التنفيذ ف 
دولة عىل المعاهدة وبدأت حواىلي ثالثي   دولة موقعة أخرى    62، صادقت    2022يونيو    13إىل حدود   

لفاتيكان ، نيوزيلندا ، نيكاراغوا ، باالو ، فلسطي   ، ساموا ، سان مارينو  عملية التصديق: تايالند ، غويانا، ا
ويال ، فيتنام ،   ، النمسا ، جزر كوك ، كوستاريكا ، كوبا ، غامبيا ، المكسيك ، أوروغواي ، فانواتو ، فت  

ي ، الوس ،  أنتيغوا وبربودا ، بنغالديش ، بوليفيا ، دومينيكا ، اإلكوادور ، السلفادور ، كازاخستان ،  
يبانر كت 

سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت لوسيا ، بنما ، جزر المالديف، جنوب إفريقيا ، ترينيداد وتوباغو  
يا ، نيوي ، باراغواي، سانت كيتس ونيفيس  ي ، ليسوتو ، ناميبيا ، أيرلندا ، نيجت  ، بلت   ، بوتسوانا ، فيج 

يا ، توفالو ، جامايكا ، ناورو  كمبوديا ، الفلبي   ، جزر القمر ، سيشيل ،   ، هندوراس ، بني   ، ، مالطا ، مالت  
و ، كوت ديفوار ، الكونغو ، غواتيماال.   تشيىلي ، منغوليا ، غينيا بيساو ، بت 

 
من   ة  الفتر ي 

ف  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  ي 
ف  األطراف  للدول  األول  االجتماع   23إىل    21سيعقد 
المتحدة   األمم  ي مكتب 

ف  األعضاء، تجدر  يونيو/حزيران  الدول  إىل مشاركة  النمسا. باإلضافة  فيينا،  ي 
ف 

وي    ج والسويد وسويرسا   ازيل وفنلندا والت  اإلشارة إىل وجود العديد من الدول المراقبة )مثل ألمانيا والت 
تتيح صفة الدولة المراقب مشاركة للدول المهتمة لمتابعة المناقشات وعرض موقفها    (؛ إذ وسنغافورة

 .خالل االجتماع
)مؤتمر   التظاهرات  من  جملة  النمساوية  الدولة  تنظم  األطراف،  للدول  األول  االجتماع  مع  بالتوازي 

ي 
ي ف 
لمانيي   والمؤتمر اإلنسان  ي  ICANيونيو( وحملة  20الت 

ي )منتدى المجتمع المدن 
يونيو /  19-و 18ف 

 حزيران(. 
 


