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ي مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  
 
خيارات للدول األفريقية إلظهار القيادة ف

  1)مؤتمر االستعراض( 2020

ي مؤتمر االستعراض   : NPTاألولويات األفريقية يما يخص معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  .1
تقديم ورقة ف 

ام الدول األفريقية بركائز معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الثالث،  األولويات الرئيسية  وتحديد لتجديد الت  

ورية التوفيق بي   معاهدة بليندابا ومعاهدة ع دم انتشار األسلحة النووية، واإلعالن عن اإلجراءات  للمنطقة، وض 

 .  NPTالداعمة ألهداف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

ي مؤتمر االستعراض:  .2
 
ي مؤتمر االستعراض، وكذلك  المشاركة ف

ة ف  ضمان مشاركة البلدان األفريقية بصورة كبت 

ي المناقشات المتعلقة بموضوعات المؤتمر و 
تعزيز   الفعاليات المنعقدة عىل هامش المؤتمر. المشاركة بنشاط ف 

ي الوفود األفريقية. 
ي مؤتمر االستعراض من حيث الجنس والعمر ف 

 تنوع الوفود األفريقية المشاركة ف 

ي لحضور مؤتمر االستعراض بهدف تعزيز الجهود   •
ي أفريق  : تشكيل وفد شباب  ي

وفد الشباب األفريق 

ي مجال نزع السالح بي   صغار 
ي  التثقيفية ف 

اء التقنيي   والمهنيي   المعنيي   بالسياسة ف  العلماء والخت 

  المنطقة. 

ي تمتلك أسلحة نووية باالتباع المتجدد إلجراءات نزع السالح النووي عىل  نزع السالح:  .3
ام الدول الت  تشجيع الت  

امات المتكرر  امات معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وكذا االلت   ا اللت  
ً
 ة. النحو المطلوب وفق

امها بتجنب استخدام األسلحة   عدم استخدام األسلحة النووية:  .4 ي تمتلك أسلحة نووية عىل الت  
تأكيد الدول الت 

ا(. 
ً
 بمبدأ )"ال يمكن كسب الحرب النووية ويجب عدم الدخول فيها مطلق

ً
 النووية عمال

ين لمعاهدة اإلعالن عن احتفاالت مخطط لها بالذكرى الخامس الذكرى السنوية لمعاهدة بليندابا:  .5 ة والعشر

بليندابا. ويمكن أن تشمل هذه االحتفاالت استعراض إنجازات المعاهدة وأعمالها، وإطالق "يوم بليندابا" لتذكت   

وي    ج البلدان وتعريفها بفوائد المعاهدة.  ألفريقيا كنموذج للنطاقات األخرى الخالية من األسلحة النووية وبيان  والت 

  األخرى. الدروس المستفادة للنطاقات 

ي موقف قوي فيما يخص أهمية تحقيق األهداف التنموية المستدامة وأجندة عام   نزع السالح والتنمية:  .6
تبت 

ي مجال نزع السالح.  2063
قضايا نزع السالح   وربطبالنسبة ألفريقيا، وهو ما يتحقق من خالل التقدم المحرز ف 

 واألمن والتنمية بالتوجهات العالمية األخرى )مثل تغت  المناخ(. 

التأكيد عىل أهمية تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية:  .7

CTBT ر األسلحة النووية،  ودخولها حت   التنفيذ واالمتثال العالمي لها بغرض تنفيذ أهداف معاهدة عدم انتشا

 .  وتعزيز األمن العالمي

ي المنطقة:  .8
 
طلب المساعدة فيما يخص تطوير البنية التحتية النووية واستخدامها   التعاون والمشاركة النووية ف

ألغراض غت  توليد الطاقة )مثل أجهزة العالج اإلشعاعي لعالج الشطان(؛ وتقييم وجهات النظر اإلقليمية بشأن  

ي أغراض  االستخدامات ال
كت   عىل تحديد االستخدامات األكتر أهمية للطاقة النووية ف 

سلمية للطاقة النووية، مع الت 

ي تلك المجاالت.  IAEAغت  متعلقة بتوليد الطاقة، وسبل تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 ف 

 
تتتتت تتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتتتت تتتتتتت: تم إظهار هذه الخيارات ومناقشتها خالل ورشة العمل اإلقليمية تحت عنوان: “  1

ي يومي  ” 2020تتتتتتت تتتتت تتتتتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتتتت تتتتتتت تتتت 
ي   2020آذار/مارس  5-4الذي عقد ف 

ف 
، و  ي للعلوم واألمن الدولي

ي استضافة ورشة العمل مبادرة التهديد النووي والمركز األفريق 
ويجية. وقد تم  أكرا، غانا. وشاركت ف  برعاية وزارة الخارجية الت 

ي للعلوم واألمن الدولي 
ي حي   تم ذكرها خالل مناقشات ورشة AFRICSISوضع تلك الخيارات من قبل مبادرة التهديد النووي والمركز األفريق 

، وف 
   . ورة آراء كل مشارك من المشاركي   ي استمرت لمدة يومي   فإنها ال تعكس بالض 

 العمل الت 
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يز الحماية المادية الفعالة للمواد النووية )مثل  تأكيد الدعم واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعز  السالمة واألمن النووي:  .9

ا لمختلف  
ً
مصادقة البلدان عىل تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتقديم المعلومات المطلوبة وفق

 االتفاقات(. 

كت   عىل االس التثقيف النووي:  .10
ي مجال التثقيف النووي، مع الت 

ح لتعزيز الجهود المبذولة ف  تخدامات  تقديم مقت 

 السلمية للطاقة النووية.  

 
 


