
 
 

 

 

 عامة  لمحةإعالن وخطة عمل فيينا: 
 
 2022جوان  23
 

ي االجتماع  
تقدم ورقة اإلحاطة التالية لمحة عامة عن إعالن فيينا واإلجراءات الرئيسية المتفق عليها ف 
ي 
ي خطة عمل فيينا، المعتمدة ف 

ي معاهدة حظر األسلحة النووية، ف 
حزيران /   23األول للدول األطراف ف 

 .2022يونيو 
 

 إعالن فيينا 
 

أعربت الدول األطراف عن انزعاجها من التهديدات باستخدام األسلحة النووية، وأدانت بشكل   -
 ."قاطع "جميع التهديدات النووية، سواء كانت رصيحة أو ضمنية، وبغض النظر عن الظروف 

ي ظل هذه  -
ف  أي وقت مض   من  أكثر  النووية  األسلحة  معاهدة حظر  إىل  الحاجة  ا عىل 

ً
تأكيد

ي تنفيذها، بهدف زيادة وصم األسلحة النووية  
ي قدًما ف 

الظروف، قررت الدول األطراف "المض 
عية عنها وبناء قاعدة عالمية قطعية قوية ضدها  ."ونزع الشر

ورات المعنوية واألخالقية واألمنية  - ي للمعاهدة والض 
جدد اإلعالن التأكيد عىل األساس اإلنسان 

ي ألهمت ودفعت إىل إنشائها و 
ي تدفع وتوجه تنفيذها. الت 

 الت 
ي تنفيذ جميع جوانب   -

ي قدًما ف 
ي ذلك    المعاهدة،عقدت الدول األطراف العزم عىل المض 

بما ف 
ر الناجم عن استخدام األسلحة النووية واختبارها.  امات اإليجابية الهادفة إىل جثر الض   االلث  

الدو - النظام  مع  المعاهدة  تكامل  عىل  التأكيد  األطراف  الدول  وعدم  أعادت  السالح  لث  ع  ىلي 
انتشار األسلحة    االنتشار، ي ذلك معاهدة عدم 

وتعهدت بمواصلة دعم معاهدة    النووية،بما ف 
ي نزع السالح  

ي يمكن أن تسهم بشكل فعال ف 
عدم انتشار األسلحة النووية وجميع اإلجراءات الت 

 .النووي 
ي تشكلها ا  -

ي مواجهة المخاطر الكارثية الت 
ألسلحة النووية ولمصلحة بقاء  خلص اإلعالن إىل أنه "ف 

ية ذاتها ... لن نهدأ حت  تنضم جميع الدول إىل   ي األخثر   المعاهدة،البشر ويتم تفكيك الرأس الحرنر
ه. والقضاء تمام عىل األسلحة النووية من عىل وجه األرض".   وتدمثر

 
 تشجيع بقية الدول عىل االنضمام إىل معاهدة حظر األسلحة النووية 

 
 14-1( اإلجراءات 12)المادة  المعاهدةعالمية  
م الدول بجعل عالمية المعاهدة  - ي ذلك عن طريق:  أولوية،تلث  

 بما ف 
ي لم تنضم بعد )اإلجراء   -

 (؛ 3إجراء زيارات توعية دبلوماسية مع الدول األخرى الت 
 ممثل حكومي )نقطة اتصال( مسؤول عن هذا العمل خالل  -

 (؛ 6يوًما )اإلجراء  60تعيير 
المتحدة   - ي األمم 

البيانات ف  ي 
النووية ف  تسليط الضوء عىل أهمية معاهدة حظر األسلحة 

وحمل المزيد من الدول عىل االنضمام إىل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة الداعمة  
 ( ؛ 9و  8للمعاهدة )اإلجراءان 



 
 

 

ا - إللغاء  الدولية  الحملة  ذلك  ي 
ف  بما  المعنيير   كاء  الشر جميع  مع  ألسلحة  التنسيق 

 .(13)اإلجراء  ICAN النووية
 

 إزالة األسلحة النووية 
 

 18-15اإلجراءات  (،4المادة ) النوويةالسعي إىل القضاء التام عىل األسلحة 
ي مدته   -

الدول عىل تحديد موعد نهان  النووية عندما تنضم    10وافقت  سنوات إلزالة األسلحة 
المسلحة نووًيا إىل معاهدة حظر   النووية والدول  الدول    90األسلحة  يوًما إلزالة األسلحة من 

 المضيفة عند انضمامها إىل المعاهدة. 
عن   - مسؤولة  ستكون  ي 

الت  الهيئة  تعيير   حول  المناقشات  من  مزيد  إجراء  عىل  الدول  اتفقت 
ي نزع السالح النووي )اإلجراء 

 )15التحقق ف 
 

رة من األسلحة النووية  مساعدة الضحايا واألماكن المتضر
 

)المادتان    ، الدوىلي الصعيد  عىل  والمساعدة  والتعاون  ي 
البيئ  واإلصالح  الضحايا  (،  7و    6مساعدة 

 32-19اإلجراءات 
ي ذلك:  -

 وافقت جميع الدول عىل خطوات إلنشاء إطار للتنفيذ، بما ف 
المجتمع   - مع  المراحل والمشاركة  ي جميع 

ف  رة  المتض  المجتمعات  مع  عن كثب  التشاور 
ي 
 ( 24و 19ومنظومة األمم المتحدة )اإلجراءان المدن 

ي غضون  -
أشهر واعتماد أي   3إنشاء ممثل حكومي )نقطة اتصال( مسؤول عن هذا العمل ف 

 ( 22و 21قوانير  وطنية لتنفيذها )اإلجراءان 
ي شكل   -

؛ باإلضافة إىل الشفافية والنظر ف  ضمان مبادئ الوصول والشمولية وعدم التميثر 
 ( 28و 25اءان إعداد التقارير )اإلجر 

ي دوىلي لتمويل هذا العمل )اإلجراء  -
 (29دراسة كيفية إنشاء صندوق استئمان 

 
-  : ي تعتثر نفسها متأثرة باستخدام األسلحة النووية واالختبارات عىل ما يىلي

 وافقت الدول الت 
ي )اإلجراء   -

ي اراضيها بحلول االجتماع الثان 
ي مراجعة آثار استخدام األسلحة النووية ف 

البدء ف 
30 ) 

واختبارها   - النووية  األسلحة  استخدام  من  رين  المتض  مساعدة  لبدء  وطنية  خطة  وضع 
ي )اإلجراء 

 ( 31وإلصالح البيئة بحلول االجتماع الثان 
 

ي تعتثر    الدعم،كما وافقت دول أخرى عىل تقديم   -
الت  للدول  ي 

الماىلي والتقت  الدعم  ي ذلك 
بما ف 

 (. 32نفسها متأثرة )اإلجراء 
 

اك   رة بشكل خاصإشر ي والمجتمعات المتضر
 المجتمع المدنر

 
ي تنفيذ المعاهدة، اإلجراءات 

ر
ر أصحاب المصلحة ف  42-39مبادئ الشمول والتعاون بي 

اإلجراءات   - الختامية، خصص قسم محدد من  الوثائق  ي 
التضمير  ف  إىل  اإلشارات  إىل  باإلضافة 
 
ً
ا،لضمان أن يكون هذا العمل شامال

ً
ي ذلك اإلج وشفاف

 :راءات التاليةبما ف 



 
 

 

للصليب   - الدولية  واللجنة  المتحدة،  األمم  مع  الوثيق  الدولية    األحمر،التعاون  والحملة 
رة ومنظمات المجتمع    األكاديمية،واألوساط    النووية،إللغاء األسلحة   والمجتمعات المتض 

ي األخرى )اإلجراء 
 (40المدن 

، ومراعا - المعنيير  المصلحة  النشطة ألصحاب  المشاركة  المختلفة  تسهيل  االحتياجات  ة 
ي المجتمعات المتأثرة والسكان 

 (41اإلجراء ) األصليير  لألشخاص ف 
 

ر ونزع السالح  ي لقضايا الجنسي   النهج التدريج 
 

 50-47اإلجراءات  النووية،تنفيذ األحكام الجنسانية لمعاهدة حظر األسلحة  
امها بالمساواة بير  الجنسير  إىل   - ي ذلك    إجراءات، تلزم خطة عمل فيينا الدول بتحويل الث  

بما ف 
 عن طريق: 

 (48تعيير  جهة اتصال جنسانية لتنسيق تنفيذ أحكام النوع االجتماعي )اإلجراء  -
رين   - ي تراعي السن ونوع الجنس للمتض 

وضع مبادئ توجيهية لضمان تقديم المساعدة الت 
ي التعاون والمساعدة  من استخدام ا

ي ف 
ألسلحة النووية واختبارها وإدماج المنظور الجنسان 

 ( 50و 49الدوليير  )اإلجراءان 
 

 استدامة العمل 
 

ر الدورات لتنفيذ المعاهدة والجوانب اإلضافية لدعم تنفيذ المعاهدة، اإلجراءات   إنشاء هيكل فيما بي 
43-45 

غثر   - عمل  إنشاء مجموعات  الدول عىل  لتنسيق  اتفقت  ولجنة  اإلجراءات  لتعزيز هذه  رسمية 
ي تجتمع

 مرة واحدة عىل األقل كل ثالثة أشهر.  العمل فيما بينها تضم منظمات المجتمع المدن 
-  :  تشمل مجموعات العمل غثر الرسمية ما يىلي

ي رئاستها جنوب أفريقيا  ،المعاهدةعالمية بشأن  لجنة -
ك ف  يا؛ تشث   ومالثر 

الضحايا،   - مساعدة  بشأن  تحت  لجنة  الدوليان،  والمساعدة  التعاون  البيئية؛  والمعالجة 
؛ ي
يبان   رئاسة كازاخستان وكثر

المادة   لجنة - السلطة  4لتنفيذ  )أ(  لـ  المستقبىلي   
بالتعيير  المتعلق  العمل  سيما  وال   ،

ي رئاستها المكسيك ونيوزيلندا. 
ك ف  ي يشث 

 )السلطات( الدولية المختصة، الت 
 

 ومعاهدات األمم المتحدة األخرى العمل مع العلماء 
 

للمعاهدة   الفعال  التنفيذ  أجل  من  والتقنية  العلمية  المشورة  عىل  المؤسسي  الطابع  قرار إلضفاء 
أجل   من  والتقنية  العلمية  المشورة  عىل  المؤسسي  الطابع  وإضفاء   ) علمي استشاري  فريق  )إنشاء 

 34-33التنفيذ الفعال لمعاهدة حظر األسلحة النووية، اإلجراءات 
-  :  قررت الدول إنشاء فريق استشاري علمي يقوم بما يىلي

المتعلقة  - الوضع والتطورات  للدول األطراف وتقديم تقارير منتظمة عن  المشورة  إسداء 
باألسلحة النووية، ومخاطر األسلحة النووية، والعواقب اإلنسانية لألسلحة النووية، ونزع  

 السالح النووي، والقضايا ذات الصلة. 



 
 

 

من  يتألف   - العلمي  تمثيل  15الفريق  إىل  الحاجة  وتراعي  ة   عضًوا  الخثر لمجاالت  شامل 
ي العادل 

ــع الجغراف  ، والتوزيــ  العلمية والتكنولوجية ذات الصلة، والتوازن بير  الجنسير 
 

 38-35اإلجراءات  االنتشار،عالقة معاهدة حظر األسلحة النووية بنظام نزع السالح النووي وعدم 
ي عىل هيكل ثري ومتنوع لث  ع السالح   -

اتفقت الدول عىل أن معاهدة حظر األسلحة النووية تبت 
بما    ذلك،واتفقت عىل بعض الخطوات لتسليط الضوء عىل    وتكمله،وعدم االنتشار وتسهم فيه  

ي ذلك: 
 ف 

النووية   - األسلحة  حظر  معاهدة  بير   التعاون  مجاالت  لتوضيح  رسمي  غثر  منسق  تعيير  
 (36انتشار األسلحة النووية )اإلجراء  ومعاهدة عدم

مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة معاهدة   األخرى،التعاون مع الهيئات الدولية   -
 (37من أجل تعزيز التعاون )اإلجراء  النووية،الحظر الشامل للتجارب  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


