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 -1مقدمة
شهد العامان الفائتان تطورات هممة حنو حظر ا ألسلحة النووية .اكن أأمه هذه التطورات اجامتع فريق ا ألمم املتحدة العامل يف عام 2016
للتفكري بشأأن اجراءات تتخذ دلفع مفاوضات متعددة ا ألطراف لزنع السالح النووي ،والتفاوض التارخيي يف عام  2017بشأأن صك ملزم
قانونيا حلظر ا ألسلحة النووية مث اعامتده ،ما يفيض اىل القضاء التام عىل هذه ا ألسلحة.
ومما اكن هل دور فعال امثار هذه التطورات "املبادرة النسانية" اليت قادهتا مجموعة غري رمسية من ادلول وركزت الانتباه عىل "العواقب
النسانية الاكرثية" وتضمينات القانون ادلويل النساين ألي اس تخدام ل ألسلحة النووية ،وحرصت عىل أأن تكون هذه الاعتبارات مركزية يف
النقاش بشأأن نزع السالح

النووي1.

وسامهت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) بنصيب كبري يف هذه العملية .وقد عزز اعامتد القرار رمق  1لجامتع جملس
املندوبني لعام  2013وتنفيذ خطة معل ألربع س نوات املصاحبة اليت أأصدرهتا احلركة اشرتاك اجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
(اجلعيات الوطنية) واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل جلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد
ادلويل) يف اجلهود العاملية الرامية اىل حظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا .وقد كثفت احلركة حوارها مع ادلول وا ألطراف ا ألخرى املعنية،
و أأصدرت منشورات ومصادر عرب وسائل التصال الاجامتعي بشأأن هذه القضية ،ورفعت مس توى التوعية مبوقف احلركة و أأهدافها يف
أأوساط وسائل العالم وعامة الناس وموظفي اجلعيات الوطنية ومتطوعهيا.

 1تشري "املبادرة النسانية" اىل اجلهود اليت تبذلها مجموعة من ادلول لعادة صياغة املناقشة املتعلقة اب ألسلحة النووية ،مع تسليط الضوء بدرجة أأكرب عىل العواقب الاكرثية وادلامئة لس تخدام
تكل ا ألسلحة عىل الصحة واجملمتعات والبيئة .انبثقت هذه املبادرة عن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر اس تعراض معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية عام  ،2010حيث اعرتفت فيه ادلول ا ألطراف
للمرة ا ألوىل "مبا قد ينج من عواقب انسانية اكرثية عن اس تخدام ا ألسلحة النووية "(الوثيقة اخلتامية ،اجملدل ا ألول ،اجلزء ا ألول ،الفقرة  .)80وقد تأأثر هذا القرار ذاته ابخلطا التارخيي
لرئيس اللجنة ادلولية يف نيسان /أأبريل  2010اذلي أأشار فيه اىل الرضورة النسانية ملنع اس تخدام ا ألسلحة النووية ،داعيا ادلول اىل حظر اس تخداهما والقضاء علهيا ابلنظر اىل قوهتا
التدمريية ،واملعاانة النسانية اليت ل توصف النامجة عهنا ،واس تحاةل الس يطرة عىل أاثرها يف حزيي الزمان واملاكن ،وخماطر التصعيد اليت ختلقها ،والهتديد اذلي تشلكه عىل البيئة وا ألجيال
املقبةل وبقاء البرشية.
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 -2معلومات أأساس ية
يوجز هذا التقرير التطورات واملنجزات الرئيس ية اليت حتققت يف ما يتصل اب ألسلحة النووية منذ اجامتع جملس املندوبني عام  .2015ويلقي
اجلزء  3الضوء عىل التقدم امللحوظ عىل املس توى ادلويل يف هذا املضامر ،بيامن يسوق اجلزء  4أأمثةل عن أأنشطة اضطلعت هبا مكوانت
احلركة يف اطار تنفيذها خلطة العمل ألربع س نوات.
 -3تطورات يف نزع ا ألسلحة النووية عىل املس توى ادلويل
تتضمن التطورات الرئيس ية يف النقاش ادلائر حول نزع ا ألسلحة النووية منذ عام  2015ما ييل:
فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية املعين بوضع مقرتحات للميض قدما مبفاوضات نزع السالح النووي
أسس فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية املعين بوضع مقرتحات للميض قدما مبفاوضات نزع السالح النووي وأأس ندت اليه اجلعية
العامة ل ألمم املتحدة هممة حفص الجراءات والرشوط والقواعد القانونية الالزمة للوصول اىل عال خال من ا ألسلحة النووية ،وتقدمي توصيات
بشأأن امليض قدما مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة ا ألطراف .وقد التقى فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية ثالث مرات يف
عام ( 2016ش باط/فرباير و أأاير/مايو ،وأ  /أأغسطس).
ومن النتاجئ املهمة "لفريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية" التوصية بدعوة اجلعية العامة اىل " أأن تعقد مؤمترا يف عام  ،2017يكون
مفتوحا أأمام مجيع ادلول ،مبشاركة ومسامهة املنظامت ادلولية واجملمتع املدين ،للتفاوض بشأأن صك ملزم قانوان حلظر ا ألسلحة النووية ،مما يؤدي
اىل حتقيق القضاء التام علهيا" 2.وتبني أأن هذه التوصية مثرية للجدل ،وهذا يرجع بصورة رئيس ية اىل غيا الجامع حول هذه النقطة ،فاكن
عىل فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية أأن يلجأأ اىل تصويت لعامتد تقريره

اخلتايم3.

كام دعا "فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية" ادلول ،ابعتبار ذكل رضوراي ،اىل اختاذ اجراءات ملموسة فعاةل للتقليل من ،والقضاء
عىل ،خطر تفجري ا ألسلحة النووية اثر وقوع حادث ،أأو عن طريق اخلطأأ ،أأو التفجري دون تفويض أأو التفجري املتعمد .تضمنت مثل هذه

 2اجلعية العامة للأمم املتحدة ،مذكرة من ا ألمني العام" ،امليض قدما مبفاوضات نزع السالح النووي 1 ،A/71/371 "،أأيلول/سبمترب  ،2016فقرة .67
 3اعمتد تقرير فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية بتصويت غري مسجل :موافقة  ،62ورفض  ،27وامتناع  8عن التصويت.
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الجراءات تقليل أأعداد الرؤوس احلربية املوضوعة يف حاةل تأأهب قصوى ،واختاذ خطوات لتقليل ا ألمهية اليت حتتلها هذه ا ألسلحة يف العقيدة
العسكرية.
مؤمتر ا ألمم املتحدة للتفاوض بشأأن معاهدة حلظر ا ألسلحة النووية ()2017
اس تجابة لتوصية فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية عقدت اجلعية العامة ل ألمم املتحدة مؤمترا "للتفاوض بشأأن صك ملزم قانونيا حلظر
ا ألسلحة النووية ،مما يؤدي اىل حتقيق القضاء التام علهيا" 4.اكن املؤمتر مبثابة جحر زاوية هم يف املساعي الرامية اىل حتقيق تقدم يف حظر
ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا ،وقد لىب النداء املوجه جليع ادلول اذلي أأطلقته احلركة ادلولية يف قرارها اخلاص اذلي اعمتده اجامتع جملس
املندوبني لعام  2011للتفاوض بشأأن اتفاقية دولية ملزمة قانونيا حلظر اس تخدام ا ألسلحة النووية والقضاء

علهيا5.

شاركت أأكرث من  130دوةل ومنظامت دولية عديدة ،مبا فهيا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وطيف من املنظامت غري احلكومية حتت مظةل
امحلةل ادلولية للقضاء عىل ا ألسلحة النووية ،يف اجامتع ا ألمم املتحدة ،اذلي عقد يف نيويورك يف جلس تني ( 31 – 27أذار/مارس و15
حزيران/يونيو –  7متوز/يوليو  .)2017ل تشارك ادلول املسلحة نوواي يف الاجامتع ول ادلول غري املسلحة نوواي – ابس تثناء هولندا  -اليت
تعمتد عىل ادلول املسلحة نوواي لضامن أأمهنا ( أأي ادلول الواقعة حتت مظةل نووية) .ويف هناية املفاوضات اعمتدت ادلول املشاركة يف املؤمتر
معاهدة حظر ا ألسلحة النووية 6.وحتظر املعاهدة اس تخدام ا ألسلحة النووية وا ألنشطة اليت متكن من اس تخداهما عىل أأساس عواقهبا النسانية
الاكرثية وقواعد القانون ادلويل النساين املنطبق عىل مجيع ا ألسلحة .أأثىن رئيس اللجنة ادلولية عىل اعامتد املعاهدة بوصفه "انتصارا همما
لنسانيتنا املشرتكة" 7.وحىت اعامتد هذه املعاهدة اكنت ا ألسلحة النووية يه ا ألسلحة الوحيدة من أأسلحة ادلمار الشامل اليت ل حيظرها
القانون ادلويل رصاحة.

4اجلعية العامة للأمم املتحدة ،القرار " ،258/71امليض قدما مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة ا ألطراف" 23 ،A/RES/71/258 ،اكنون ا ألول/ديسمرب  .2016واعمتد القرار يف
اجللسة العامة بأأغلبية  113صوت مقابل  35صوت ابلرفض وامتناع  13عن التصويت .واكنت اللجنة الاوىل للجمعية العامة للأمم املتحدة قد اعمتدت القرار ىف وقت سابق بأأغلبية 123
صوت مقابل  38صوت وامتناع  16عن التصويت.
أ
 5جملس املندوبني ،القرار رمق " ،1السعي اىل القضاء عىل السلحة النووية" ،الفقرة .3
6اعمتدت بتصويت  122دوةل لصاحلها مقابل صوت واحد ابلرفض وامتناع صوت واحد.
7اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر" ،التفاق التارخيي حبظر ا ألسلحة النووية نرص لنسانيتنا املشرتكة" ،بيان حصفي 7 ،متوز/يوليو .2017
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دمع متواصل لـ"التعهد النساين"
يف عايم  2015و 2016اس متر "التعهد النساين" بوصفه أأداة هممة حلشد ادلمع حلظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا .صدر التعهد أأول يف
المنسا ابمسها يف ختام "مؤمتر فيينا املعين ابلاثر النسانية ل ألسلحة النووية" (اكنون ا ألول/ديسمرب  .)2014أأعيدت هيلكته فامي بعد وحتول
اىل قرار للجمعية العامة ل ألمم املتحدة يتيح للبدلان دمع الزتاماته بسهوةل أأكرب 8.ومن مجةل عنارص أأخرى يعرتف القرار ابلعواقب النسانية غري
املقبوةل لس تخدام ا ألسلحة النووية ويشجع مجيع ادلول ا ألطراف يف معاهدة احلد من انتشار ا ألسلحة النووية عىل "جتديد الزتاهما ابلتنفيـذ
العاجـل والاكمـل لاللزتامـات القامئـة مبوجـب املـادة السادسـة ،وهتيـب جبميع ادلول اختاذ وتنفيذ التدابري الفعاةل الكفيةل بسـد الثغـرة القانونيـة
حلظـر ا ألسـلحة النوويـة والقضاء علهيا" 9.ويدعو القرار أأيضا مجيع ادلول اىل دمع اجلهود ادلولية الرامية اىل حظر ا ألسلحة النووية والقضاء
علهيا .وما يزال التعهد النساين جحر زاوية يف "املبادرة النسانية" وألية لبقاء الضوء مسلطا عىل العواقب الاكرثية وغري املقبوةل لس تخدام
ا ألسلحة النووية وا ألس با ا ألساس ية وراء معاهدة حظرها.
نشاط اجملمتع املدين
ما يزال اجملمتع املدين يؤدي دورا حموراي يف زايدة مس توى الوعي ابلعواقب النسانية الاكرثية لس تخدام ا ألسلحة النووية ويف تقدمي رؤى
وحبوث خبرية بشأأن العديد من اجلوانب النسانية والقانونية والفنية لهذه القضية.
وما "امحلةل ادلولية للقضاء عىل ا ألسلحة النووية" ،و"رابطة النساء ادلولية للسالم واحلرية" ،و"محةل الصفر العاملي" ،و"منظمة الربملانيني من
أأجل عدم الانتشار النووي ونزع السالح" ،و"رابطة ا ألطباء ادلوليني ملنع احلر النووية" ال غيض من فيض املنظامت النشطة يف هذه
القضية وحتافظ مكوانت احلركة عىل التصال هبا .وكثريا ما تنشط هذه املنظامت عىل الصعيدين الوطين وادلويل من أأجل زايدة الوعي
ابلعواقب النسانية الاكرثية ومقتضيات القانون ادلويل النساين ابلنس بة ل ألسلحة النووية واخملاطر املزتايدة لس تخداهما معدا أأو بسبب
حادث أأو لسوء التقدير .ويه تنرش أأيضا حبواث عن مواضيع تتعلق بزنع السالح النووي ،وتتعامل مع احلكومات بشأأن العنارص الالزمة
ملعاهدة احلظر.

8اجلعية العامة للأمم املتحدة ،القرار رمق  " 71/47التعهد النساين حبظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا " 5 ، A/RES/71/47اكنون ا ألول/ديسمرب  ،2016اعمتد مبوافقة  137واعرتاض
 34وامتناع .12
 9املرجع نفسه ،فقرة .3
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 -4أأنشطة احلركة لتنفيذ القرار 1
منذ اجامتع جملس املندوبني لعام  2015أأدت احلركة دورا حموراي يف دفع النقاش حول نزع ا ألسلحة النووية اىل ا ألمام .واس مترارا يف تنفيذ
قرار اجامتع جملس املندوبني لعام  2013بشأأن هذا املوضوع ،ركزت مكوانت احلركة عىل رفع مس توى الوعي ابلعواقب النسانية ومقتضيات
القانون ادلويل النساين املتعلقة اب ألسلحة النووية وعىل حث ادلول عىل ضامن عدم اس تخدام مثل هذه ا ألسلحة مرة أأخرى وحظرها والقضاء
علهيا عن طريق اتفاقية دولية ملزمة قانونيا .حافظت اللجنة ادلولية عىل دورها القيادي يف هذه املساعي ،مبا فهيا متثيل مواقفها ومواقف
احلركة يف مفاوضات ا ألمم املتحدة ويف فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية واملنتدايت ا ألخرى املتعددة ا ألطراف .ونشطت اجلعيات
الوطنية أأيضا عىل الصعيد الوطين يف اطالع ادلول وا ألطراف املعنية ا ألخرى عىل أراء احلركة ويف التأأثري يف املناقشات وقرارات الس ياسات
العامة يف هذه اجملالت .كام ساعدت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف تنس يق هجود اجلعيات الوطنية ودمعها يف هذا الصدد.
وفامي ييل أأمثةل عىل ا ألنشطة اليت اضطلع هبا منذ تقدمي التقرير اىل جملس املندوبني لعام  2015بشأأن قرار عام  2013وخطة العمل ألربع
س نوات.
حداثن داخل احلركة
وقد حدث حداثن رئيس يان منذ عام  ،2015حيث تعمل اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر والاحتاد ادلويل واجلعيات الوطنية عىل تعزيز
اجراءات احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية وتعزيز التصال والتنس يق اجلاعيني.
أأول ،يف نيسان /أأبريل  ،2016اس تضافت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اجامتعا للحرکة بشأأن تنفيذ القرار  1قبل دورة أأاير /مايو للفريق
العامل املفتوح العضوية .وقدم الاجامتع ،اذلي حرضته  16مجعية وطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل جلعيات الصليب ا ألمحر والهالل
ا ألمحر ،حتديث معلومات عن أأعامل الفريق العامل املفتوح العضوية ،وعزز فه احلركة للمخاطر املزتايدة للتفجريات النووية سواء وقعت عن
طريق الصدفة أأو سوء التقدير أأو القصد .كام أأتح الاجامتع الفرصة للجمعيات الوطنية ملناقشة أأنشطهتا بشأأن ا ألسلحة النووية والتحدايت
اليت تواهجها .و أأتح توقيت الاجامتع للجمعيات الوطنية حضور اجللسات الافتتاحية للفريق العامل املفتوح العضوية يف أأاير/مايو.
اثنيا ،اس تضافت مجعية الصليب ا ألمحر الياابنية واللجنة ادلولية مؤمترا رفيع املس توى للحركة عن حظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا ،عقد
يف انغازايك يف نيسان /أأبريل  .2017وشارك يف رعاية املؤمتر الاحتاد ادلويل ومجعيات الصليب ا ألمحر من أأسرتاليا ،وهولندا ،والرنوجي،
وحرضه رئيس الاحتاد ادلويل ،وانئب رئيس اللجنة ادلولية ،وقادة وخرباء كبار من  34مجعية وطنية.
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وقد أأمثر الاجامتع "نداء انغازايك" اذلي دعا مجيع ادلول اىل "اس تخدام الفرصة غري املس بوقة" اليت قدهما مؤمتر ا ألمم املتحدة التفاويض "لختاذ
خطوة حامسة حنو عال خال من ا ألسلحة النووية" .وحث الاجامتع أأيضا مجيع ادلول عىل املشاركة يف ادلورة املقبةل ملفاوضات ا ألمم املتحدة
حلظر ا ألسلحة النووية من  15حزيران/يونيو اىل  7متوز/يوليو .وكنتيجة مبارشة لهذا النداء ومعل الصليب ا ألمحر الفلبيين ،أأصدر جملس
الش يوخ الفلبيين اقرتاحا يعر فيه عن دمعه الاكمل "للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر يف حظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا
عىل الصعيد

العاملي"10.

كام اعمتد املؤمتر "خطة معل انغازايك بشأأن عدم اس تخدام ا ألسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا" .حددت هذه اخلطة اجراءات معينة
الزتمت مكوانت احلركة ابختاذها يف ا ألشهر التالية لالجامتع وما بعده لتنقل وهجات نظر احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية وللتعجيل ابعداد
معاهدة حظر والرتوجي لها .وقد وافق قادة اجلعيات الوطنية عىل التحاور مع أأعىل املس توايت يف حكوماهت لتشجيع املشاركة يف مؤمتر ا ألمم
املتحدة التفاويض والعمل من أأجل اجناز معاهدة ملزمة .كام أأعادت خطة العمل أأيضا تأأكيد ادلعوات َ
املوهجة ألعضاء اجلعيات الوطنية
واملوظفني واملتطوعني للمشاركة يف اجلهود املتواصةل الرامية اىل زايدة مس توى الوعي العام ووعي وسائل العالم هبذه القضية ،وكذكل
للوصول اىل املنظامت الوطنية العامةل يف جمالت الصحة والبيئة والاس تجابة للطوارئ والتعاون مع تكل املنظامت .ودعت خطة العمل أأيضا
اللجنة ادلولية اىل حبث اماكنية تدشني محةل عاملية تعىن اب ألسلحة النووية لتساعد عىل ضامن عدم تكرار القصف النووي اذلي حدث يف
هريوش امي ونغازايك مرة اثنية أأبدا .ومع انهتاء فرتة رساين خطة العمل ألربع س نوات هذا العام اليت اعمتدها اجامتع جملس املندوبني لعام ،2013
دعت خطة معل نغازايك اىل اعداد مرشوع قرار وخطة معل جديدين لرشاد هجود احلركة يف الس نوات املقبةل.
ادلبلوماس ية النسانية
شاركت اللجنة ادلولية بفاعلية يف مجيع جلسات فريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية ،مبا يف ذكل عن طريق تقديها عروض توضيحية
رمسية وبياانت يف الاجامتعات العامة بشأأن الهنوج اليت تتناول حظر ا ألسلحة النووية مبوجب القانون ادلويل النساين واحلاجة اىل خفض
اخملاطر املزتايدة للتفجريات النووية اليت تقع بسبب حادث أأو سوء التقدير أأو عن معد .وانض الاحتاد ادلويل اىل اللجنة ادلولية يف جلسة
أأاير/مايو لفريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية ،و أألقى بياان نيابة عن احلركة .ويف ترشين ا أل أ
ول/أكتوبر  2016أألقت انئبة رئيس اللجنة

10املؤمتر السابع عرش جمللس الش يوخ يف مجهورية الفلبني ،القرار رمق  10 ،47أأاير  /مايو 2017
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ادلولية خطااب أأمام ادلورة احلادية والس بعني للجنة ا ألوىل للجمعية العامة ل ألمم املتحدة ،حيث حثت ادلول عىل العمل بناء عىل توصية فريق
ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية بأأن تعقد اجلعية العامة مؤمترا يف  ،2017مفتوحا للجميع ،للتفاوض بشأأن معاهدة "حلظر ا ألسلحة
النووية ،مما يؤدي اىل حتقيق القضاء التام علهيا".
عقب اعامتد اجلعية العامة ل ألمم املتحدة قرارا يقيض بعقد مؤمتر يف عام  2017للتفاوض بشأأن حظر ا ألسلحة النووية ،نشطت اللجنة ادلولية
يف المتهيد جللس يت التفاوض ويف أأثناء انعقادهام ،وشاركت ادلول املعنية وهجات نظرها بشأأن القضية .ويف مرات عديدة أأخذت اللجنة ادلولية
دورها يف القاء لكمة أأمام الاجامتع وق َدمت ورقيت معل مصحوبتني بتعليقات وتوصيات لدلول بشأأن العنارص الرئيس ية يف مسودة

املعاهدة11.

واشرتكت اللجنة ادلولية أأيضا يف حوار ثنايئ مع ادلول املتفاوضة بشأأن ا ألحاكم الرئيس ية ملسودة املعاهدة .وشارك الاحتاد ادلويل أأيضا يف
املؤمترات ،كام شاركت اجلعيات الوطنية من المنسا وهولندا والرنوجي يف جلسة حزيران/يونيو – متوز/يوليو

12.2017

وقد أأكدت اللجنة ادلولية يف ورقة العمل اليت قدمهتا للجلسة ا ألوىل يف املفاوضات أأن املعاهدة اليت جيري التفاوض بشأأهنا جيب أأن تتأأسس،
من بني أأمور أأخرى ،عىل اعرتاف ابلعواقب النسانية الاكرثية ل ألسلحة النووية وصعوبة تصور كيف يكن أأن يكون أأي اس تخدام ل ألسلحة
النووية متسقا مع مبادئ القانون ادلويل النساين وقواعده .كام دعت اللجنة ادلولية أأيضا اىل اش امتل املعاهدة عىل حظر قاطع وقوي لهذه
ا ألسلحة .وحىت تدمع اللجنة ادلولية اجلعيات الوطنية يف حوارها مع حكوماهتا ،فقد أأعربت ابنتظام عن مواقفها للجمعيات ونقلت الهيا قضااي
النقاش ومواد التواصل ا ألخرى ،و أأبقهتا عىل اطالع عىل التقدم احملرز يف مفاوضات ا ألمم املتحدة.
وكثريا ما أأاثرت اللجنة ادلولية قضية ا ألسلحة النووية يف اتصالهتا ابملسؤولني احلكوميني مبا يف ذكل التصالت الثنائية عىل مس توى رفيع.
وقد قدم رئيس اللجنة ادلولية رسائل ابلفيديو اىل ادلول مبناس بة اذلكرى امخلسني ملعاهدة تالتيلوكو والافتتاح رفيع املس توى ملفاوضات ا ألمم
املتحدة .كام اكنت القضية أأيضا عىل جدول أأعامل الاجامتعات بشأأن القانون ادلويل النساين اليت نظمهتا اللجنة ادلولية دلول أأفريقيا و أأمرياك

" 11عنارص معاهدة حلظر ا ألسلحة النووية" قدمهتا اللجنة ادلولية جللسة التفاوض يف أذار/مارس يف مؤمتر ا ألمم املتحدة للتفاوض بشأأن صك ملزم قانونيا حلظر ا ألسلحة النووية ،مما يؤدي
اىل حتقيق القضاء التام علهيا 31 A/Conf.229/2017/WP.2 ،أذار/مارس 2017؛ "تعليقات اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر عىل ا ألحاكم الرئيس ية ملسودة اتفاقية حظر ا ألسلحة
النووية"  14 A/CONF.229/2017/CRP.2,حزيران/يونيو .2017
 12حرض مسؤولون من الصليب ا ألمحر المنساوي بوصفه أأعضاء يف البعثة احلكومية المنساوية.
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الالتينية وجنو رشق أس يا وادلول اليت تشلك جزء من كومنولث ادلول املس تقةل .وقد نشطت عىل وجه اخلصوص بعثة اللجنة ادلولية يف
بريتوراي يف الاس تضافة املشرتكة للمناس بات املتعلقة بقضية ا ألسلحة النووية ،مبا يف ذكل اجامتع مائدة مس تديرة ملسؤويل سفارات ادلول
ا ألفريقية يف بريتوراي وا ألطراف ا ألخرى املعنية وعقد يف أأاير/مايو .2017
ووفقا لقرارات احلركة وخطة العمل واصلت اجلعيات الوطنية الاشرتاك يف حوار بفاعلية مع حكومات بدلاهنا بشأأن ا ألسلحة النووية عن
طريق اخلطاابت واحلوار واجللسات العالمية .وروجت مجعيات وطنية عديدة وهجات نظر احلركة ومواقفها بشأأن هذه القضية يف حوارها مع
الوزراء والربملانيني وكذكل املسؤولني يف وزارايت اخلارجية وادلفاع واخلدمات الطارئة 13.ابلضافة اىل ذكل ،أأمكن لبعض اجلعيات الوطنية
ادراج قضية ا ألسلحة النووية يف جدول أأعامل اجامتعات اللجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل النساين 14.وحتدث الصليب ا ألمحر البلجييك
عن ا ألسلحة النووية وموقف احلركة بشأأن هذه القضية أأمام "جلنة العالقات اخلارجية ابلربملان البلجييك" ،و أألقى رئيس الصليب ا ألمحر
التش ييك لكمة يف جملس الش يوخ جبمهورية التش يك عن" :اجلوانب النسانية اذا ما اس تخدمت ا ألسلحة النووية" .وقام الصليب ا ألمحر
الهولندي برعاية مشرتكة دلعوة عامة مجعت  40أألف توقيع تطالب الربملان الوطين مبناقشة فرض حظر عىل ا ألسلحة النووية.
واس متر العمل أأيضا يف املنتدايت القلميية ،فعىل سبيل املثال كتبت مجعيات وطنية عديدة اىل حكوماهتا قبل مقة الناتو اليت عقدت يف
متوز/يوليو  2016يف بولندا لتشجيعها عىل العمل عىل خفض دور ا ألسلحة النووية يف الس ياسات ا ألمنية للناتو لتقليل خطر اس تخدام
ا ألسلحة النووية.
وواصلت أأيضا اللجنة ادلولية وعدد من اجلعيات الوطنية ،مهنا الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل والصليب ا ألمحر البلجييك والصليب ا ألمحر
التش ييك والصليب ا ألمحر ا ألملاين والصليب ا ألمحر الهولندي والصليب ا ألمحر الرنوجيي والصليب ا ألمحر الربيطاين الاشرتاك يف حوار مع
ادلول اليت اختارت عدم املشاركة يف مفاوضات ا ألمم املتحدة ،وحتديدا ادلول النووية وحلفاهئا .وبغض النظر عن اختيار هذه ادلول عدم

13من اجلعيات الوطنية اليت أأعدت تقارير عن حوارها مع مسؤويل حكومات بدلاهنا :الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل ،والصليب ا ألمحر المنساوي ،والصليب ا ألمحر البلجييك ،والصليب ا ألمحر
التش ييك ،والصليب ا ألمحر ادلمناريك ،والصليب ا ألمحر ا ألملاين ،والصليب ا ألمحر الياابين ،والصليب ا ألمحر الهولندي ،والصليب ا ألمحر الرنوجيي ،والصليب ا ألمحر الفلبيين ،والصليب
ا ألمحر السويرسي ،والصليب ا ألمحر التايالندي ،والصليب ا ألمحر الربيطاين.
 14عىل وجه اخلصوص ،الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل والصليب ا ألمحر البلجييك والصليب ا ألمحر التش ييك والصليب ا ألمحر ادلمناريك.
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املشاركة فقد انشدهتا احلركة اختاذ خطوات لتقليل خطر اس تخدام ا ألسلحة النووية اذا ما وقع حادث أأو بسبب سوء التقدير أأو عن معد.
وتتضمن هذه اخلطوات ،اليت تربز الالزتامات الطويةل ا ألمد املوجزة يف خطط العمل يف معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية ،ما ييل:
خفض عدد الرؤوس احلربية النووية املوضوعة يف حاةل التأأهب القصوى وتقليل دور ا ألسلحة النووية يف العقيدة العسكرية واخلطط احلربية،
واملوافقة عىل تعزيز اجراءات بناء الثقة للمساعدة عىل تقليل خماطر الاس تخدام املتعمد أأو غري املتعمد ل ألسلحة النووية .مشلت اجراءات
احلركة بياان رئيس يا أألقاه املدير العام للجنة ادلولية يف نيسان /أأبريل  2017يف اجامتع نظمه "معهد ا ألمم املتحدة لبحوث نزع السالح" بشأأن
خماطر ا ألسلحة النووية ،وبيان اللجنة ادلولية يف "الاجامتع التحضريي" لعام  2017لـ "مؤمتر اس تعراض معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة
النووية  ."2020بثت رسائل احلركة أأيضا يف لكمة الاحتاد ادلويل أأمام جلسة أأاير/مايو لفريق ا ألمم املتحدة العامل املفتوح العضوية ويف
مقالت الر أأي اليت نرشهتا مجعيات الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل والياابين والهولندي والرنوجيي يف وسائل اعالم حملية.
بياانت عامة ومناس بات
وقد معلت مكوانت احلركة من كثب مع اجملمتع املدين ومنظامت أأخرى لزايدة مس توى الوعي ابلعواقب النسانية ومقتضيات القانون ادلويل
النساين يف ما يتعلق ابس تخدام ا ألسلحة النووية ورضورة ابرام معاهدة حظر لها.
وشاركت اللجنة ادلولية يف عدد من املناس بات يف جنيف ونيويورك لبث رسائل احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية .ويف عام  2017حتدث ممثلو
اللجنة ادلولية يف مناس بات نظمها "معهد ا ألمم املتحدة لبحوث نزع السالح" ،و"منرب جنيف لزنع السالح" ومنظامت اجملمتع املدين ،مسلطني
الضوء عىل توقعات احلركة و أأولوايهتا ابلنس بة ملفاوضات ا ألمم املتحدة املتعلقة مبعاهدة حلظر ا ألسلحة النووية .وشاركت بعثات اللجنة ادلولية
يف املؤمتر السادس والعرشين ل ألمم املتحدة املعين بقضااي نزع السالح اذلي عقد يف نغازايك (اكنون ا ألول/ديسمرب  )2016ويف اجامتع املائدة
املس تديرة اذلي نظمه "معهد ادلراسات ا ألمنية والقانون ادلويل" و"معهد الس ياسات" يف بريتوراي بشأأن التقدم احملرز عىل صعيد وضع
اجراءات ملزمة قانونيا حلظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا (ش باط/فرباير .)2016
وشاركت اجلعيات الوطنية يف اجامتعات عامة عديدة مع منظامت اجملمتع املدين املتخصصة مثل "امحلةل ادلولية للقضاء عىل ا ألسلحة النووية"
و"رابطة ا ألطباء ادلوليني ملنع احلر النووية" .عىل سبيل املثال ،حتدث الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل اىل جانب اللجنة ادلولية وامحلةل ادلولية
للقضاء عىل ا ألسلحة النووية أأمام الهيئات ادلبلوماس ية يف اكنبريا يف مناس بة اس تضافها السفري ا ألسرتايل ،وشارك الصليب ا ألمحر المنساوي
يف حفل تواصل نظمته "حركة فيينا للسالم" لالحتفال ابذلكرى  71للهجوم النووي عىل هريوش امي ،ومعل الصليب ا ألمحر الياابين مع مركز
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معلومات ا ألمم املتحدة يف طوكيو ،ومنظمة "قار السالم الياابين" غري احلكومية و"امحلةل ادلولية للقضاء عىل ا ألسلحة النووية" لالحتفال
ابليوم ادلويل للقضاء التام عىل ا ألسلحة النووية.
ونشطت مجعيتا الصليب ا ألمحر الياابين والصليب ا ألمحر ا ألملاين ،اىل جانب مجعيات أأخرى ،يف ادلوائر أالاكديية ابلضافة اىل نرش الصليب
ا ألمحر الياابين سلسةل من املقالت عن ترخي اجلهود اليت بذلت لتقدمي مساعدات يف أأعقا قصف هريوش امي ونغازايك وتنظمي عروض أأفالم
داخلية وعامة ومناقشات عن املوضوع .وحرض الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل سلسةل من املناس بات اليت تتناول أاثر التجار النووية يف أأسرتاليا
واحمليط الهادئ.
وسامه الاحتاد ادلويل يف سلسةل من الاجامتعات القلميية عن الاثر النسانية للتجار والتفجريات النووية .عقدت هذه الاجامتعات اليت
نظمها "تشااثم هاوس" يف ابنكوك واسطنبول ولندن وملبورن و أأكرا ومضت ممثلني عن اجملمتع املدين وا ألشخاص املترضرين من التجار
النووية ومسؤولني حكوميني و أأاكدييني .وحرضت اجلعيات الوطنية من أأسرتاليا والاكمريون وغاان وهنغاراي والعراق وكوسوفو ولبنان ونيجرياي
ورصبيا وجنو أأفريقيا والسويد وتيالند وتركيا واململكة املتحدة الاجامتعات ،ل
ك يف املنطقة اليت تنمتي الهيا.
أأدوات التصال ووسائل العالم
واس تخدمت وسائل العالم الاجامتعي وغريها من الوسائل التقليدية للرتوجي لوهجات نظر احلركة .ومشلت املنشورات عىل موقعي فيس بوك
وتويرت وغريهام من منصات التواصل الاجامتعي التطورات يف مناقشة نزع السالح النووي و أأنشطة احلركة .ولتسهيل ايصال رساةل احلركة
ودمع اجلعيات الوطنية يف مناقشاهتا مع احلكومات وا ألطراف ا ألخرى املعنية ،معمت اللجنة ادلولية ابنتظام مذكرات احاطة بشأأن أأحدث
التطورات يف مناقشة قضية نزع السالح النووي ،وصاغت رسائل رئيس ية .كام وزعت مواد اتصال يف أأثناء اجامتع "الفريق العامل املفتوح
العضوية" ومفاوضات ا ألمم املتحدة ملساعدة اجلعيات الوطنية عىل نقل رسائل احلركة عن طريق وسائل العالم .ومشلت هذه املواد املوزعة
رسائل عامة ،وافتتاحيات ر أأي وبياانت حصافية ،ابلضافة اىل تغريدات عرب تويرت وفيديوهات قصرية ومقاطع معلوماتية عرب وسائل العالم
الاجامتعي .اشرتك رئيسا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف كتابة افتتاحية ر أأي مبناس بة زايرة الرئيس أأوابما التارخيية اىل هريوش امي يف
أأاير/مايو  .2016كام شارك املدير العام للجنة ادلولية يف كتابة افتتاحيات الر أأي مع الرئيس التنفيذي للصليب ا ألمحر ا ألسرتايل ورئيس
الصليب ا ألمحر الرنوجيي ،ونرشت يف وسائل العالم ا ألسرتالية والرنوجيية .و أأصدر رئيس الاحتاد ادلويل أأيضا افتتاحية لوسائل العالم
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الياابنية ،ونرش رئيس اللجنة ادلولية مقاةل ر أأي يف املكس يك .و أأصدرت مجعيات وطنية عديدة ،مبا فهيا مجعيات الصليب ا ألمحر ا ألسرتالية
والياابنية والرنوجيية والسويرسية ،بياانت حصافية وتفاعلت مع وسائل العالم بشأأن قضية ا ألسلحة النووية.
وخصصت "اجملةل ادلولية للصليب ا ألمحر" طبعة يف عام  2016بعنوان "التلكفة البرشية ل ألسلحة النووية" لتسلط الضوء عىل خمتلف
جوانب قضية ا ألسلحة النووية .كام وزعت عىل نطاق واسع كتيبات ومطوايت وقرارات احلركة بشأأن هذا املوضوع عىل مسؤولني حكوميني
وبرملانيني واس تخدمت مادة لتوعية عامة الناس .كام نرشت مجعيات وطنية عديدة القرارات عرب مواقعها اللكرتونية ،و أأنشأأت صفحات عىل
ش بكة النرتنت خمصصة لتعزيز معل احلركة يف هذه القضية.
تعهدات
تعهدت ست مجعيات وطنية ،يه :مجعيات الصليب ا ألمحر المنساوي والبلجييك والربازييل والياابين واملكس ييك والس باين يف أأثناء املؤمتر
ادلويل الـ  32للصليب الامحر والهالل الامحر مبواصةل هجودها لتعزيز مس توى الوعي بشأأن حظر الاسلحة النووية والقضاء علهيا .وتش َجع
هذه اجلعيات الوطنية عىل تقدمي تقارير عن تنفيذ هذه التعهدات يف اجامتع جملس املندوبني لعام .2017
 -5اخلطوات التالية
مث َل اعامتد معاهدة حظر ا ألسلحة النووية يف  7متوز/يوليو عام  2017اجنازا همما واس تجابة مالمئة لنداء احلركة يف عام  2011اذلي وجه اىل
مجيع ادلول من أأجل "مواصةل املفاوضات حبسن نية ،والسعي بعزم وبدون ابطاء اىل اهناء تكل املفاوضات الرامية اىل حظر اس تخدام
ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا بشلك تم من خالل اعامتد صك دويل ملزم قانوان ،بناء عىل الالزتامات والواجبات ادلولية القامئة" 15.ان
حظر ا ألسلحة النووية خطوة أأساس ية حنو القضاء التام علهيا .وابلضافة اىل احلظر القاطع والشامل حلظر ا ألسلحة النووية عىل أأساس
عواقهبا النسانية الاكرثية وبناء عىل مقتضيات القانون النساين ادلويل ،حبسب ما دعت اللجنة ادلولية اليه ،فان املعاهدة توفر أأرضية متينة
للقضاء عىل ا ألسلحة النووية يف املس تقبل .س يفتح اب التوقيع عىل املعاهدة يف  20أأيلول/سبمترب  ،2017وس تدخل حزي النفاذ بعد أأن
تصادق علهيا أأو تنض الهيا.
 15جملس املندوبني ،القرار " ،1السعي اىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية" ،الفقرة .3
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ويطلب من اجامتع جملس املندوبني لعام  2017النظر يف قرار جديد وخطة معل 16لرشاد اجراءات احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية عىل
مدى الس نوات ا ألربع املقبةل ،مبا يف ذكل الجراءات الرامية اىل تشجيع ادلول عىل التوقيع عىل املعاهدة أأو التصديق علهيا أأو الانضامم الهيا.
كام تلزم خطة العمل مكوانت احلركة مبواصةل حث ادلول املسلحة نوواي وحلفاهئا عىل تنفيذ الزتاماهتا طويةل ا ألمد حتقيقا لزنع السالح
النووي ،ويف الوقت نفسه ،اختاذ تدابري للحد من خماطر اس تخدام ا ألسلحة النووية دون تعمد أأو ابساءة التقدير أأو عن قصد .وتدعو خطة
العمل أأيضا مكوانت احلركة اىل مواصةل رفع مس توى التوعية يف أأوساط احلكومات وا ألطراف ا ألخرى املعنية وعامة الناس ابلعواقب
النسانية الاكرثية املرتتبة عىل اس تخدام ا ألسلحة النووية.

 16جملس املندوبني  ،2017مرشوع قرار " ،8السعي اىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية :خطة معل ."2021 – 2018

