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نكليزي إاألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  
 

خة   ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢١رسالة مؤرَّ
 من البعثة الدائمة آليرلندا فيما يتعلق َورَدت 

 بمعاهدة حظر األسلحة النووية 

 

 

  

ــفوية مؤرخة    -١ من البعثة الدائمة آليرلندا لدى الوكالة   ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢١تلقَّت األمانة مذكرة ش
  بمناسبة بدء نفاذ معاهدة حظر األسلحة النووية.

ــفوية وملحقها لكي تطَّلع عليهما جميع الدول  وبناًء    -٢ م طيه نصُّ المذكرة الشــ على طلب البعثة الدائمة، يُعمَّ
األعضاء.



INFCIRC/952 
 الملحق 

 

 البعثة الدائمة آليرلندا
 لدى المنظمات الدولية في فيينا

  الوكالة ٠١/٢٠٢١المذكرة رقم 

  

ــارة إلى بدء نفاذ معاهدة  تهدي البعثة الدائمة آليرلندا أطيب تحياتها إلى أمانة الوكالة الدولية   للطاقة الذرية، وباإلش
فها طلب إـصدار نـشرة إعالمية من نـشرات الوكالة  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ٢٢حظر األـسلحة النووية في  ، يـشِرّ

INFCIRC اســـتناداً إلى النص المتفق عليه المرفق بهذه الوثيقة، وذلك بمناســـبة بدء نفاذ معاهدة حظر األســـلحة ،
 .٢٠٢١كانون الثاني/يناير  ٢٢م الجمعة النووية يو

ويأتي طلب إصــدار هذه النشــرة اإلعالمية بالنيابة عن المجموعة الرئيســية لمعاهدة حظر األســلحة النووية، وهي  
  .نيوزيلندانيجيريا والنمسا والمكسيك وكوستاريكا وجنوب أفريقيا وو تايلندالبرازيل وآيرلندا وإندونيسيا و

ــمى آيات  وتغتنم البعثة الدائ ــة لتعرب من جديد ألمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسـ مة آليرلندا هذه الفرصـ
  تقديرها.

  المرفق: كما هو مذكور.

  ٢٠٢١كانون الثاني/يناير  ٢١فيينا في 

  [الختم]

 



 

 

(نشـرة إعالمية صـادرة عن الوكالة،  لحظر األسـلحة النوويةبدء نفاذ معاهدة األمم المتحدة  

 )٢٠٢١كانون الثاني/يناير   ١٩النسخة النهائية،  

  

دولة هذه    ١٢٢اعتمدت ولقد  .٢٠٢١كانون الـثاني/يـناير    ٢٢بدأ نـفاذ مـعاهدة حظر األســـــلـحة النووية في  

وتحظر معاهدة حظر األســــلحة النووية على البلدان تطوير  .٢٠١٧تموز/يوليه  ٧المعاهدة التاريخية في 

أسـلحة نووية أو تجريبها أو إنتاجها أو صـنعها أو نقلها أو حيازتها أو تكديسـها، أو اسـتخدام أسـلحة نووية 

وتحظر أيـضاً على البلدان مـساعدة أي  نووية في إقليمها.أو التهديد باـستخدامها، أو الـسماح بتمركز أـسلحة  

ويجوز ألي بلد حائز ألســلحة   جهة أو تشــجيعها أو حثِّها على المشــاركة في أي نشــاط من هذه األنشــطة.

نووية أن ينـضمَّ إلى المعاهدة، ـشريطة أن يوافق على تدمير تلك األـسلحة وفقاً لخطة ُملزمة قانوناً ومحدَّدة 

لمثل، يجوز ألي بلد يسـتضـيف على إقليمه أسـلحة نووية تابعة لبلد آخر أن ينضـمَّ إلى المعاهدة  وبا  زمنياً.

  إذا تكفَّل بإزالة تلك األسلحة في غضون موعد محدَّد.

وتُِقرُّ ديباجة معاهدة حظر األســلحة النووية باآلثار اإلنســانية الكارثية ألي اســتخدام لألســلحة النووية، بما 

شـعاعات المؤينة غير المتناسـب على النسـاء والفتيات، واألثر الذي تخلفه على الشـعوب  في ذلك تأثير اإل

ــلية في كل أنحاء العالم. ــار القائم، المكِمّل  األصــ ــالح وعدم االنتشــ د المعاهدة على هيكل نزع الســ وتؤّكِ

ــار النووي لعام   ــامل للتجارب النوو١٩٦٨والداعم لمعاهدة عدم االنتشــ ــر الشــ ية لعام ، ومعاهدة الحضــ

١٩٩٦.    

بلداً،    ١٢٠وتم التفاوض بـشأن المعاهدة في إطار والية الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبمـشاركة أكثر من 

وـضحايا اـستخدام األـسلحة النووية (الهيباكوـشا)، والناجين من تجارب األـسلحة النووية، والمجتمع المدني،  

بتمبر   ٢٠وفُتح باب التوقيع عليها في  بلداً وصـدَّق عليها   ٨٦وقد وقَّع اآلن على المعاهدة   .١٧٢٠أيلول/ـس

  بلداً. ٥١




