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 السعي إلى القضاء على األسلحة النووية: خطة عمل ألربع سنوات
 

 2013 سنةالصادر عن مجلس المندوبین  1تنفیذ القرار رقم تقرير بشأن 
 

 

  ةالنووي سلحةنزع األبشأن  شاالنقمستجدات  أحدث -1
 

 

اعتماد الحركة الدولية و 2013 سنة 1القرار رقم مجلس المندوبين مشجعة منذ اعتماد كثيرة  استجدت تطورات

ومنظمات الحركة التي بذلتها جهود ال. وحققت 1خطة عمل ألربع سنواتللصليب األحمر والهالل األحمر 

 يماال س)ألسلحة النووية لتسليط الضوء على العواقب اإلنسانية من أجل  بشكل عامالمجتمع المدني والدول 

ألول مرة منذ عقود . وأصبح هذا الموضوع كبيرا   نجاحا   (باسم "المبادرة اإلنسانية" غالباما يُشار إليه ضمن 

بصورة ية في سياقات وطنو ،ية على الصعيد الدوليوباألسلحة النو متعلقةنقطة مرجعية واضحة في المناقشات ال

    . متزايدة
 

لتي ا المسلّحة نوويا  لدول لالسياسات األمنية  في أساسيا   األسلحة النووية ما زالت تشكل مكونا   يبدو أنولكن 

 إلى الدول األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعدم توصّ إن وترساناته.  حاليا  معظمها يُحدّث 

دة المعاه الستعراضؤتمرها أثناء مح النووي دما في نزع السالخطوات إضافية من أجل المضي قُ  على اتفاق

ما و .جمعاء الدول واإلنسانية واجههغير المستقر الذي ت الوضع  ط الضوء علىسلّ ي 2015في أيار/مايو المنعقد 

،  غير قصدعن عن قصد أو سواء ة عن استخدام األسلحة النووية، مناجال 2"كارثيةالنسانية اإلعواقب الت "زال

   .ا  إنساني ا  القضاء عليها واجبشّكل وي مستمرا   تهديدا  تشكل 
 

 ما يلي: 2013منذ عام  ةالنووي األسلحةسية في مجال نزع رئيالمستجدات ال وتتضمن

  

  ا لنزع هذه األسلحةدافع  ألسلحة النووية باعتباره لتزايد اعتراف الدول بالعواقب اإلنسانیة 

يينا التي ُعقدت في أوسلو ونياريت وف -ألسلحة النوويةل ةر اإلنسانياثبشأن اآلأتاحت المؤتمرات الدولية 

 مدألا بعيدةاآلثار الفورية والب المتعلقةكمية كبيرة من المعلومات الجديدة  -2014و 2013في عامي 

ة بإمكانية استخدامها واستمرار بطترعن األسلحة النووية وسلطت الضوء على المخاطر الم ناتجةال

 حيازتها.

 

لى ع ذات الصلة بنزع األسلحةحافل في جميع الم في الوقت الراهنتشدد أغلبية كبيرة من البلدان و

حركا  تعتبر أن هذه الشواغل تستلزم وت   ،ة عن أي استخدام لألسلحة النووية مالعواقب اإلنسانية الناج

سلسلة  لتلك الشواغالتعبير عن تضمن ينزع األسلحة النووية. وب المتعلقةاإلجراءات أكبر على صعيد 

ثير يبرز الكحيث الجمعية العامة لألمم المتحدة ومؤتمر نزع السالح، أثناء انعقاد  أُلقيتمن البيانات 

                                                 
 مل ألربع سنوات"علقضاء على األسلحة النووية: خطة : "السعي إلى ا1القرار رقم  1 

. انظر الوثيقة 2010مؤتمر استعراض المعاهدة عام أثناء انعقاد  عدم انتشار األسلحة النوويةمعاهدة حسبما أقرت به كل الدول األطراف في  2 

NPT/CONF.2010/50  :المتاحة على الرابط التاليhttp://www.un.org/ar/conf/npt/2010/ 
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جديدة أثناء انعقاد مؤتمر استعراض آفاقا  الحركة وشواغلها. وبلغ دعم هذه الرسالة  وجهات نظر هامن

"الوعي بالعواقب  أن على فيه تشددولدا بيانا ألقته النمسا ب 159 أيد عندما، 2015المعاهدة عام 

رامية ال دكل النهج والجهوالبد أن يشكل حجر الزاوية لة عن األسلحة النووية مالناجاإلنسانية الكارثية 

ئة البيعلى أوضح  بصورةو نفسهفي االجتماع الضوء ندا ليرا سلطتح النووي". وإلى نزع السال

ي ف ستوى الدعم الذي تحظى به مناقشة اآلثار اإلنسانيةم أن، مؤكدة حقيقة جديدة ذكرتالمتغيرة عندما 

 بما ال لية، ومنها اللجنة الدولية، برهنوالمنظمات الدو أوساط عدد متزايد من منظمات المجتمع المدني

 . نهائيا   رتتغي ح النوويمناقشتنا بشأن نزع السالعالم مأن  لىعيدع مجاال  للشك 

 

  دعم "التعھد اإلنساني"تنامي 

باسمها في ختام مؤتمر فيينا المعني باآلثار اإلنسانية  ا  إنساني ا  تعهد بادئ ذي بدءأصدرت النمسا 

في ذلك الوقت دعوة توجيه ال. ورغم 2014 عام د في كانون األول/ديسمبرقعُ ذي لألسلحة النووية ال

بحيث  الحقا  صياغته أٌعيد  -دولة 50بالفعل نحو انضمت إليه و -النضمام إلى التعهدلدول أخرى ل

. ويقر التعهد، من جملة أمور أخرى، بالعواقب اإلنسانية رسيعلى نحو أ هب تزاملباالسمح للبلدان ي

معاهدة إلى الالدول األطراف في  افةاألسلحة النووية ويدعو كاستخدام ة عن مغير المقبولة الناج

لغاية، لهذه ا لاللتزامات القائمة بموجب المادة السادسة، وتحقيقا   "تجديد التزامها بالتنفيذ العاجل

القضاء وها إلى تحديد تدابير فعالة وتنفيذها من أجل سد الثغرة القانونية لحظر األسلحة النووية تدعو

 لولبحبحيث وصل عدد الدول التي انضمت إليه طراد التعهد باالذي اكتسبه دعم ال. وازداد "عليها

 .دولة 113إلى  2015سطس آب/أغ أول
 

 2015عام مؤتمر استعراض المعاهدة  إخفاق 

لمسلحة االدول  التي تعنيأحد المنتديات الرئيسية  ويُعديُعقد مؤتمر استعراض المعاهدة كل خمسة أعوام 

ح نزع السالالقضايا المتصلة بمناقشة إلى  هدفوي على حد سواء، والدول غير المسلحة نوويا  نوويا  

 2010مؤتمر استعراض المعاهدة عام واعتُبر  وعدم انتشاره والمسائل األخرى ذات الصلة.النووي 

 الدول األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ألن، ناجحا   مؤتمرا  منذ خمسة أعوام المعقود 

إزاء العواقب المفجعة الناجمة على الصعيد  ]ا[عن بالغ قلقه"ألولى لمرة اأعربت خالله صراحة ول

اإلنساني عن أي استعمال لألسلحة النووية" وكررت "التأكيد على ضرورة امتثال الدول كافة في جميع 

ه هذ تسترع  ولم  ."اإلنسانيالدولي األوقات ألحكام القانون الدولي المنطبق، بما في ذلك القانون 

 ا  نووي مسلحةالدول ال قطعتمعاهدة. وفي غضون ذلك، الفي سياق  كبيرا   المواضيع في السابق انتباها  

ية أهمية األسلحة النوو حجيمالنووي وبت حسالنـزع النحو "بالتعجيل في إحراز تقدم ملموس" تعهدات 

 .تماما   النووية هاترساناتإزالة "تعهد قاطع" باستنادا  إلى في السياسات األمنية 

 

 ،مايوأيار/ 22 وحتىنيسان/أبريل  27من خالل الفترة  2015عام لالمعاهدة وُعقد مؤتمر استعراض 

 عديدةظمات ول ومنا (. واعتبرت دطرف دولة   192معاهدة )من أصل الفي  ا  دولة طرف 172وحضرته 

، على أساس االلتزامات ح النووينزع السال لمضي قُدما فيمن أجل ا هامة   فرصة   المؤتمرهذا 

زامات لتاالب الوفاءال في مج ا  يُذكرتقدمألسف م يُحرز المؤتمر لولبموجب المعاهدة.  المنصوص عليها
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توصيات حول ق افلم تتوصل إلى اتالدول األطراف أن  من ذلك . واألهم2010في عام  المتعهد بها

ية إلى يُعزى بصفة رئيسأن هذا اإلخفاق رغم المقبلة. و ةتنفيذ المعاهدة في األعوام الخمسلتعزيز عملية 

خالية من أسلحة الدمار الشامل، منطقة عقد مؤتمر لجعل الشرق األوسط  عدم التوصل إلى اتفاق بشأن

ول أي ح أو لقبنزع السالشأن مهيأة لقبول تعهدات جديدة ب لم تكن ا  سلحة نوويمالمؤتمر أن الدول البيّن 

 التعهدات. تلكب لوفاءجدول زمني ل
 

  المدنينشاط المجتمع 

منظمة  425حوالي في الوقت الحالي الحملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية تنضوي تحت لواء 

المنظمات وغيرها، مثل الحملة العالمية للقضاء التام على األسلحة  تلكد نشاط دازا. وبلدا   95شريكة في 

األطباء الدولية لمنع نشوب حرب رابطة و ،ن لحظر االنتشار النووي ونزع السالحووبرلماني ،النووية

ألسلحة لالوطني والدولي في مجال إذكاء الوعي بالعواقب اإلنسانية الكارثية  ييننووية، على المستو

والقضاء وضرورة حظرها انفجارها عن طريق الخطأ،  النووية وخطر إمكانية استخدام هذه األسلحة أو

سلحة النووية في لألمزيد من المناقشات تكريس وتؤدي هذه الجهود إلى . وبشكل حاسم نهائيا   عليها

 .  بصفة عامة رومية وبين المجموعات الدينية والجمهيالوطنية واألوساط األكاد البرلمانات

 

 1القرار رقم  في مجال تنفیذ الدولیة نشاط الحركة لىثلة عأم -2
 

 في إطار ألسلحة النوويةالوخيمة ل ثاراآلو ةالعواقب اإلنسانيدور رئيسي في تسليط الضوء على بالحركة  قامت

 الدول إلحاطةالدولي والوطني يين على المستوبنشاط  كةمكونات الحرعملت القانون الدولي اإلنساني. و

 صةالقرارات الخاو اشقالنلمساعدة على التأثير في لالحركة وبوجهات نظر  علما  لرئيسية المعنية اوالجهات 

 في هذه المجاالت. بالمواقف والسياسات
 

 2013بها مكونات الحركة منذ اعتماد قرار مجلس المندوبين لعام  تضطلعاأنشطة لى وفي ما يلي أمثلة ع

 الممتدة ألربع سنوات: ة العملوخط
 

 ووية ألسلحة النل ةر اإلنسانياثفي المؤتمرات المعنية باآلفعال دور قامت بكان للحركة حضور قوي و

االتحاد الدولي لجمعيات جنبا  إلى جنب مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ت . وشارك2014عام  في

المعني باآلثار نياريت جمعية وطنية في مؤتمر  21ن عن يممثلالصليب األحمر والهالل األحمر و

ذا كرئيس اللجنة الدولية و ةنائبتال كل من الذي نظمته حكومة المكسيك. و اإلنسانية لألسلحة النووية

التحاد اللجنة الدولية وعن ابيان مشترك  ا  وصدر أيضا  في هذا الصدد، لصليب األحمر المكسيكي بيانا

، ديسمبر/مؤتمر فيينا الذي نظمته حكومة النمسا في كانون األولحضور في  كذلكلحركة ل كانالدولي. و

القانون الدولي والمواقف، وأمين عام الصليب األحمر رئيس اللجنة الدولية ومديرها لشؤون ألقى  حيث

جمعية وطنية هذا  25وحضرت  مؤتمر.ال خاللوطنية كلمات الجمعيات الوعدد من ممثلي  ،النمساوي

 ضمن بعثة االتحاد الدولي. مؤتمرال
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  س قرارات مجلتنفيذ في الحركة جهود  لتعزيزُعقدت ثالث حلقات عمل مخصصة للجمعيات الوطنية

ات يلجمعُكّرست لحمر المكسيكي حلقة عمل الصليب األاستضاف . و2013و 2011دوبين لعامي المن

 21قبل انعقاد مؤتمر نياريت الذي شاركت فيه الكاريبي منطقة البحر ووطنية من أمريكا الالتينية ال

 ، حيثجمعية وطنية 16مل ثانية حضرتها الصليب األحمر الهولندي حلقة ع ونظم 3جمعية وطنية.

 4نية.تها األمنية الوطاد عليها في إطار سياسمأسلحة نووية أو تعت هادولالتي تحوز جمعيات لل تصصخُ 

 5جمعية وطنية. 25على هامش مؤتمر فيينا شاركت فيه  ةثالثفعالية ونظم الصليب األحمر النمساوي 

ن نة الدولية المشاركيبمساعدة الصليب األحمر النرويجي واللجالتي نُّظمت  ،وأطلعت حلقات العمل هذه

فرصة لتبادل الخبرات واألفكار من الاألسلحة النووية وأتاحت في مجال عمل المستجدات على أحدث 

 ودرايتهيها فخبرته ساهم بالفعاليات و تلكفي أيضا  أجل التعاون في المستقبل. وشارك االتحاد الدولي 

 أثناء المناقشات. بها

 

  بشأن األسلحة النووية أمام شبكة  هاما   خطابا   2015شباط/فبراير  15في ألقى رئيس اللجنة الدولية

 مقرالفي  ُعقدوبعثة في جنيف  53مسؤولون من  هحضر أثناء اجتماع السلك الدبلوماسي في جنيف

األسلحة وجهات نظرها بشأن وعلى شواغل الحركة  الرئيس د خطابشدّ للجنة الدولية. و الرئيسي

من أجل المضي  2015عام لمؤتمر استعراض المعاهدة  غالل فرصة انعقادالنووية وحث الدول على است

نة المعاهدة. وكررت اللج بمقتضىالفعلية المبذولة  تعهداتمع ال ، تمشيا  النووي حقُدما في نزع السال

 في نيويورك. 2015نيسان/أبريل  30يوم  مؤتمر االستعراض أماملرسائل في بيان أُلقي هذه ا ةالدولي

 

  من الجمعيات الوطنية الذكرى السبعين لالنفجارين الذريين  عديدوال جنة الدولية واالتحاد الدولياللأحيت

ائل ورس سجل المحفوظاتبيانات صحفية وتسجيالت فيديو من نُشرت غازاكي. وافي هيروشيما ون

يائها وإح اللحظة المأساوية في تاريخ البشرية رصد تلكالتواصل االجتماعي كلها من أجل  مواقععلى 

هيروشيما ذكرى  فعاليات إحياء. وشارك رئيس االتحاد الدولي نيابة عن الحركة في في النفوس

آسيا في حف صبعض الاللجنة الدولية واالتحاد الدولي في  يرئيسع يقوبتغازاكي، ونُشرت افتتاحية اون

تذكارية  اتياحتفالفي أيضا  وأمريكا الالتينية والشرق األوسط. وألقى عدد من الجمعيات الوطنية كلمات 

الصليب األحمر الياباني  ية بالتعاون معمع هذه الذكرى، نشرت اللجنة الدول في بلدانها. وتزامنا  

عاني التي يالضوء على العواقب الصحية المستمرة  تطسلّ  والصليب األحمر النرويجي مذكرة إعالمية

آالف الناجين الذين ما زالوا يتلقون العالج  همبينن ومغازاكي، ان من انفجاري هيروشيما ونوالناجمنها 

 في مستشفيات الصليب األحمر الياباني.

بق سإلى تنفيذ قرارات الحركة. و سعيا   على الصعيد الوطنيواتخذت جمعيات وطنية مجموعة من اإلجراءات 

لحة الحركة بشأن األس وجهات نظرفي بلدانها ب البرلمانأبلغت جمعيات وطنية كثيرة حكوماتها و/أو أعضاء أن 

                                                 
وكولومبيا وإكوادور وغيانا وهندوراس وجامايكا واليابان ولبنان وماليزيا تحديدا الجمعيات الوطنية للنمسا وأستراليا وبربادوس والبرازيل وكندا وشيلي  3 

 والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا والنوريج وسورينام وترينيداد وتوباغو.

دا وتركيا والمملكة والنوريج وروسيا وهولن يرلندا والياباناالجمعيات الوطنية ألستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا وتحديدا  4 

 المتحدة والواليات المتحدة.

ا وهولندا ونيوزيلندا يتحديدا الجمعيات الوطنية ألسراليا والنمسا وأذربيجان وبلغاريا وكندا وشيلي وقبرص وإيران وآيرلندا واليابان واألردن والتفيا وماليز 5 

 وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.يد ونيجريا والنرويج وباكستان وصربيا والسو
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القرار على مواقعها في نشر منذ ذلك الحين استمرت و ،2011عام لمجلس المندوبين النووية عقب اعتماد قرار 

ليابان يرلندا وااالنمسا وأستراليا وألمانيا و جمعياتبعض الجمعيات، ومنها تُجري . وبوسائل أخرىالشبكية و

بمسؤولين حكوميين من أجل مناقشة مسألة األسلحة  متكررة تاتصاال وماليزيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج،

  النووية.
 

 ةشاركمعلى سبيل المثال  معينة، منهاوطنية أنشطة وفعاليات الجمعيات بعض الوعالوة على ذلك، نظمت 

القانون الدولي اإلنساني وحماية  حولفي تنظيم حلقة عمل  2014في نيسان/أبريل الصليب األحمر اإلسباني 

 ا  يرلندي أيضالصليب األحمر االنّظم و تركيز على األسلحة النووية(.النيين وأسلحة الدمار الشامل )مع المد

اية ي في رعاني. وشارك الصليب األحمر الهولندفعالية ركزت على األسلحة النووية والقانون الدولي اإلنس

لى ظر عحإمكانية فرض مناقشة بمجلس النواب الوطني  يُطالب فيه ،توقيع 40000 في إطاره معالتماس عام جُ 

معية في األوساط الجابنشاط الصليب األحمر الياباني والهالل األحمر الماليزي شارك أيضا  األسلحة النووية. و

  واألكاديمية. 
 

ت الصليب األحمر األسترالي والنيوزيلندي والنرويجي حمالت عامة مستمرة بشأن األسلحة اجمعيتنظم و

يم فعاليات ، وتنظاتالبرلمانالتواصل مع أعضاء و ،إخبارية نشراتو وكتيباتملصقات النووية تتضمن توزيع 

التواصل االجتماعي. وشاركت استخدام مواقع و يةمجموعات الشبابالالطالب واالنخراط في أنشطة مع عامة، و

ن مالمصنوع مع الصليب األحمر الياباني في مبادرة "طائر الكركي لى جنب إجنبا  هذه الجمعيات الوطنية 

 عالم خال من األسلحة النووية.دعم مبادرة الناجية من القنبلة الذرية، بهدف ساداكو" "المستلهمة من  الورق"
 

، الدوليالوطني و صعيدينالنقاش العالمي بشأن األسلحة النووية على المسار على تغيير األنشطة وساعدت هذه 

 اعدتسالقانون الدولي اإلنساني. واالستنتاجات المستقاة من أكبر على عواقبها اإلنسانية و بشكل ركزبحث 

 ا  ستمرم ازالم ال سيما وأن العملومرجعية أساسية معنية رئيسية  الحركة باعتبارها جهة فتحديد موق علىأيضا  

ة تحقيق األهداف الرئيسبعيدة كل البعد عن حتى اآلن الحركة التي بذلتها جهود ال. غير أن قضيةعلى هذه ال

" و"حظر على اإلطالقضمان عدم استخدام األسلحة النووية مرة أخرى : "، أال وهيسة في موقف الحركةالمكرّ 

خالل اعتماد صك دولي ملزم قانونا " بناء  على االلتزامات  استخدام األسلحة النووية والقضاء عليها بشكل تام من

( الصادرة عن 2017-2013ألربع سنوات )إجراءات إضافية ضمن إطار خطة العمل  ينبغي اتخاذالقائمة . و

 .2013مجلس المندوبين عام 

 

 الخطوات التالیة -3

نووية لألسلحة الالعواقب اإلنسانية على  الضوء التي تسلّطنشطة األشهد العامان الماضيان زيادة كبيرة في 

 النقاش المتعلق حولرت هذه الشواغل تمحووفي هذا الصدد. القانون الدولي اإلنساني الماثلة أمام تحديات الو

لتي العواقب اإلنسانية ل وضح بكثيرفهم أفي الوقت الراهن  يسود. وإعطائه زخما  جديدا  ح النووي وع السالبنز

نسانية إ استجابةعدم وجود لألسلحة النووية، والمخاطر المستمرة المتربطة بحيازتها، وعن أي استخدام  منجقد ت

لبية اغال أقرتو. نووي وقوع انفجار ةناسبة في معظم البلدان وعلى المستوى الدولي في حالكافية واستعدادات م
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ي استخدام األسلحة النووية، بما فلحيلولة دون لا بحاجة إلى بذل قدر أكبر بكثير من الجهد من الدول أنهالعظمى 

   .رهذا اإلقراهم في التوصل إلى هذا الفهم ومدور بالحركة  قامتحظرها وضمان القضاء عليها. والسعي إلى ذلك 
 

 2015عام لستعراض المعاهدة األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الالدول مؤتمر ل إخفاق وشكّ 

معن ي. وتح النووفي نزع السال تنفيذ المعاهدة فرصة ضائعة للمضي قدما   تعزيز عمليةتوصيات لفي اعتماد 

وستتناول المقبلة التي يمكن اتخاذها. اإلخفاق والخطوات  اآثار هذحول  2015منذ آب/أغسطس التفكير الدول 

 التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة اللجنة األولى )لجنة نزع السالح واألمن الدولي( جلسة دول كثيرة خالل

رارات . ورغم اعتماد قحنزع السالللوصول إلى ج العملية هُ اإلنسانية لألسلحة النووية والنُ تداعيات ال 2015لعام 

ية حظر استخدام األسلحة النوولمعاهدة إلى اتفاقية خاصة باألسلحة النووية وللتوصل إلى تدعو إلى مفاوضات 

 مؤتمر استعراض حث فشل، قد ياتخاذ أي إجراءات لتفعيلهاوعدم  مؤتمر نزع السالح طارسابق في إفي ال

 هج بديلة.نُ  نظر فيالقترحات أو مال تلكالنظر في  إعادةعلى الدول  المعاهدة
 

 رئيسية حاورالقانون الدولي اإلنساني ماألسلحة النووية في إطار البشرية وآثار  ةالكلفظل قضايا أن تيُرجح و

السالح  زعنالنهوض بمستوى منع استخدام هذه األسلحة ولفي سعيها للتوصل إلى أفضل السبل الدول  يهاراعت

 ذاتائلها ورس لدول، ما زالت أنشطة الحركةالتي ستشرع فيها االتالية  خطواتال لم تتضح بعدبينما . والنووي

ة ألسلحة النوويالمفترضة ل يةقبولالمعلى التأثير  ستمر فيتوس ثر من أي وقت مضى،كأ أهمية وفائدة

     الدول في هذا المجال على حد سواء.التي تتخذها جراءات اإلو


