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 مقدمة -1

 2016يف عام  العامل لأمم املتحدةفريق ا اجامتع  شهد العامان الفائتان تطورات هممة حنو حظر الأسلحة النووية. اكن أأمه هذه التطورات 

جراءات ت    ملزم   بشأأن صك   2017التارخيي يف عام  والتفاوض  متعددة الأطراف لزنع السالح النووي،  تخذ دلفع مفاوضاتللتفكري بشأأن ا 

ىل الحلظر الأ ا قانوني    هذه الأسلحة. عىلالتام  قضاءسلحة النووية مث اعامتده، ما يفيض ا 

مثار  ومم نسانية" اليت قادهتا مجموعة غري رمسية من ادلول وركزت الانتباه عىل " "املبادرة  هذه التطورات  ا اكن هل دور فعال ا  العواقب ال 

يف  وحرصت عىل أأن تكون هذه الاعتبارات مركزية   ،لأي اس تخدام للأسلحة النوويةالقانون ادلويل ال نساين ال نسانية الاكرثية" وتضمينات 

   1النقاش بشأأن نزع السالح النووي.

لجامتع جملس  1القرار رمق  وقد عزز اعامتد  وسامهت احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة( بنصيب كبري يف هذه العملية. 

لصليب الأمحر والهالل الأمحر ل  الوطنية عياتاجل بة اليت أأصدرهتا احلركة اشرتاك  املصاح   معل لأربع س نواتخطة  وتنفيذ   2013املندوبني لعام 

اد )اجلعيات الوطنية( واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل جلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحت

ىل حظر  ة، وقد كثفت احلركة حوارها مع ادلول والأطراف الأخرى املعني. والقضاء علهياالأسلحة النووية ادلويل( يف اجلهود العاملية الرامية ا 

وأأصدرت منشورات ومصادر عرب وسائل التصال الاجامتعي بشأأن هذه القضية، ورفعت مس توى التوعية مبوقف احلركة وأأهدافها يف 

  . وموظفي اجلعيات الوطنية ومتطوعهيا وعامة الناسأأوساط وسائل ال عالم 

 

 

                                                           

لس تخدام بدرجة أأكرب عىل العواقب الاكرثية وادلامئة  تسليط الضوءتشري "املبادرة ال نسانية" ا ىل اجلهود اليت تبذلها مجموعة من ادلول ل عادة صياغة املناقشة املتعلقة ابلأسلحة النووية، مع  1 

اعرتفت فيه ادلول الأطراف حيث ، 2010عام ملؤمتر اس تعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية امية الوثيقة اخلت عنهذه املبادرة  انبثقتعىل الصحة واجملمتعات والبيئة.  تكل الأسلحة

نسانية اكرثية عن اس تخدام الأسلحة النووية ")الوثيقة اخلتامية، اجملدل الأول، اجلزء الأول، الفقرة ا قد ينج  من للمرة الأوىل "مب طا  التارخيي خله ابذات(. وقد تأأثر هذا ال قرار 80عواقب ا 

هتا قو  ابلنظر ا ىلادلول ا ىل حظر اس تخداهما والقضاء علهيا  داعي ا ،اذلي أأشار فيه ا ىل الرضورة ال نسانية ملنع اس تخدام الأسلحة النووية 2010أأبريل /لجنة ادلولية يف نيسانرئيس ال ل

الزمان واملاكن، وخماطر التصعيد اليت ختلقها، والهتديد اذلي تشلكه عىل البيئة والأجيال حزيي واس تحاةل الس يطرة عىل أ اثرها يف  ،النامجة عهناواملعاانة ال نسانية اليت ل توصف  ،التدمريية

 املقبةل وبقاء البرشية.
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 معلومات أأساس ية -2

ويلقي  . 2015ابلأسلحة النووية منذ اجامتع جملس املندوبني عام  يف ما يتصلققت حتز هذا التقرير التطورات واملنجزات الرئيس ية اليت يوج  

أأمثةل عن أأنشطة اضطلعت هبا مكوانت  4بيامن يسوق اجلزء  ،يف هذا املضامر الضوء عىل التقدم امللحوظ عىل املس توى ادلويل 3اجلزء 

طار احلركة يف  . لأربع س نواتتنفيذها خلطة العمل  ا 

 يف نزع الأسلحة النووية عىل املس توى ادلويلتطورات   -3

 ما ييل:  2015تتضمن التطورات الرئيس ية يف النقاش ادلائر حول نزع الأسلحة النووية منذ عام 

 النووي السالح نزع مبفاوضات ق دما   للميض مقرتحات بوضع املعين العضوية املفتوح العامل املتحدة الأمم فريق

ليه اجلعية  النووي السالح نزع مبفاوضات ق دما   للميض مقرتحات بوضع املعين العضوية املفتوح العامل املتحدة الأمم فريقس س   أ   وأأس ندت ا 

ىل عال   وتقدمي توصيات من الأسلحة النووية،  خال   العامة للأمم املتحدة هممة حفص ال جراءات والرشوط والقواعد القانونية الالزمة للوصول ا 

ثالث مرات يف  العضوية املفتوح العامل املتحدة الأمم فريقوقد التقى ا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة الأطراف. بشأأن امليض قدم  

 )ش باط/فرباير وأأاير/مايو، وأ  /أأغسطس(.  2016عام 

ىل العامل املفتوح العضوية" التوصية بدعوة اجلعية العامة الأمم املتحدة لفريق ومن النتاجئ املهمة "  يكون ،2017يف عام  امؤمتر   "أأن تعقدا 

 حلظر الأسلحة النووية، مما يؤدي ومسامهة املنظامت ادلولية واجملمتع املدين، للتفاوض بشأأن صك ملزم قانوان  ركة اشمب أأمام مجيع ادلول،  امفتوح  

ىل ية مثرية للجدل، وهذا يرجع بصورة رئيس  وتبني أأن هذه التوصية  2ا ىل حتقيق القضاء التام علهيا". غيا  ال جامع حول هذه النقطة، فاكن ا 

ىل تصويت لعامتد تقريره اخلتايم. فريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةعىل   3أأن يلجأأ ا 

جراءات ملموسة فعا، ، ابعتبار ذكل رضوراي  ادلول   "فريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضوية" كام دعا ىل اختاذ ا  والقضاء  ،ةل للتقليل منا 

ثر  خطر تفجري الأسلحة النووية ،عىل تضمنت مثل هذه  عن طريق اخلطأأ، أأو التفجري دون تفويض أأو التفجري املتعمد. وأأ وقوع حادث، ا 

                                                           

  .67، فقرة 2016أأيلول/سبمترب  A/71/371 ،1 "النووي،ا مبفاوضات نزع السالح امليض قدم  مذكرة من الأمني العام، "، اجلعية العامة للأمم املتحدة 2 

 . عن التصويت 8وامتناع ، 27ورفض  ،62موافقة بتصويت غري مسجل:  فريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةاعمتد تقرير  3 
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اليت حتتلها هذه الأسلحة يف العقيدة  لتقليل الأمهية خطوات اذال جراءات تقليل أأعداد الرؤوس احلربية املوضوعة يف حاةل تأأهب قصوى، واخت

 العسكرية.  

 (2017للتفاوض بشأأن معاهدة حلظر الأسلحة النووية )مؤمتر الأمم املتحدة 

ا حلظر ا "للتفاوض بشأأن صك ملزم قانوني  مؤمتر  ت اجلعية العامة للأمم املتحدة عقد فريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةلتوصية  اس تجابة  

هم  يف املساعي الرامية ا ىل حتقيق تقدم يف حظر جحر زاوية اكن املؤمتر مبثابة  4الأسلحة النووية، مما يؤدي ا ىل حتقيق القضاء التام علهيا".

اجامتع جملس اعمتده جليع ادلول اذلي أأطلقته احلركة ادلولية يف قرارها اخلاص اذلي  املوجه لىب النداء  قد الأسلحة النووية والقضاء علهيا، و 

 5سلحة النووية والقضاء علهيا.ا حلظر اس تخدام الأ للتفاوض بشأأن اتفاقية دولية ملزمة قانوني   2011لعام املندوبني 

مبا فهيا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وطيف من املنظامت غري احلكومية حتت مظةل  ،دوةل ومنظامت دولية عديدة 130شاركت أأكرث من 

 15أ ذار/مارس و 31 – 27للقضاء عىل الأسلحة النووية، يف اجامتع الأمم املتحدة، اذلي عقد يف نيويورك يف جلس تني )امحلةل ادلولية 

اليت  -ابس تثناء هولندا  – نوواي  املسلحة يف الاجامتع ول ادلول غري  نوواي  حة املسل(. ل تشارك ادلول 2017متوز/يوليو  7 –حزيران/يونيو 

كة يف املؤمتر ملفاوضات اعمتدت ادلول املشار  لضامن أأمهنا )أأي ادلول الواقعة حتت مظةل نووية(. ويف هناية ا نوواي  املسلحة تعمتد عىل ادلول 

عىل أأساس عواقهبا ال نسانية  ان من اس تخداهموالأنشطة اليت متك  الأسلحة النووية وحتظر املعاهدة اس تخدام  6سلحة النووية.حظر الأ  معاهدة  

نساين املنطبق عىل مجيع الأسلحة.  ا ا همم  أأثىن رئيس اللجنة ادلولية عىل اعامتد املعاهدة بوصفه "انتصار  الاكرثية وقواعد القانون ادلويل ال 

وحىت اعامتد هذه املعاهدة اكنت الأسلحة النووية يه الأسلحة الوحيدة من أأسلحة ادلمار الشامل اليت ل حيظرها  7ل نسانيتنا املشرتكة".

  .  القانون ادلويل رصاحة  

 

                                                           

ا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة الأطراف"، 71/258اجلعية العامة للأمم املتحدة، القرار 4  . واعمتد القرار يف 2016اكنون الأول/ديسمرب  A/RES/71/258 ،23، "امليض قدم 

 123ت القرار ىف وقت سابق بأأغلبية اللجنة الاوىل للجمعية العامة للأمم املتحدة قد اعمتدعن التصويت. واكنت  13وامتناع  ابلرفض صوت   35 مقابل صوت   113اجللسة العامة بأأغلبية 

 .عن التصويت 16صوت وامتناع  38صوت مقابل 
ىل القضاء ، "السعي 1جملس املندوبني، القرار رمق  5  . 3عىل الأسلحة النووية"، الفقرة ا 

 صوت واحد.  وامتناع دوةل لصاحلها مقابل صوت واحد ابلرفض 122اعمتدت بتصويت 6 

نسانيتنا 7   . 2017يوليو /متوز 7املشرتكة"، بيان حصفي، اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، "التفاق التارخيي حبظر الأسلحة النووية نرص ل 
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 عهد ال نساين"ت ل ا"لـدمع متواصل 

نساين" بوصفه أأداة هممة حلشد ادلمع حلظر الأسلحة النووية ت اس متر "ال  2016و 2015 يف عايم يف  عهد أأول  ت والقضاء علهيا. صدر ال عهد ال 

نسانيابل اثر مسها يف ختام "مؤمتر فيينا املعين المنسا اب أأعيدت هيلكته فامي بعد وحتول  (.2014)اكنون الأول/ديسمرب  للأسلحة النووية" ةال 

مم املتحدة يتيح للبدلان دمع الزتاماته بسهوةل أأكرب. ىل قرار للجمعية العامة للأ يعرتف القرار ابلعواقب ال نسانية غري  أأخرىعنارص  مجةلومن  8ا 

جتديد الزتاهما ابلتنفيـذ املقبوةل لس تخدام الأسلحة النووية ويشجع مجيع ادلول الأطراف يف معاهدة احلد من انتشار الأسلحة النووية عىل "

ول اختاذ وتنفيذ التدابري الفعاةل الكفيةل بسـد الثغـرة القانونيـة العاجـل والاكمـل لاللزتامـات القامئـة مبوجـب املـادة السادسـة، وهتيـب جبميع ادل

مجيع ادلول ا ىل دمع اجلهود ادلولية الرامية ا ىل حظر الأسلحة النووية والقضاء ا ويدعو القرار أأيض   9حلظـر الأسـلحة النوويـة والقضاء علهيا".

بقاء الضوء مسلط   وأ لية  نسانية" وما يزال التعهد ال نساين جحر زاوية يف "املبادرة ال  علهيا.  ا عىل العواقب الاكرثية وغري املقبوةل لس تخدام ل 

  وراء معاهدة حظرها. الأسلحة النووية والأس با  الأساس ية 

 نشاط اجملمتع املدين

نسانية الاكرثية لس تخدام الأسلحة النووية ويف تقدمي رؤى ا حموراي  ما يزال اجملمتع املدين يؤدي دور    يف زايدة مس توى الوعي ابلعواقب ال 

 لهذه القضية.   والفنيةوحبوث خبرية بشأأن العديد من اجلوانب ال نسانية والقانونية 

منظمة الربملانيني من "، و"محةل الصفر العاملي"، و"رابطة النساء ادلولية للسالم واحلريةولية للقضاء عىل الأسلحة النووية"، و"امحلةل ادل" ماو 

ل   " ملنع احلر  النوويةرابطة الأطباء ادلوليني"، و"أأجل عدم الانتشار النووي ونزع السالح  غيض من فيض املنظامت النشطة يف هذه ا 

ا ما تنشط هذه املنظامت عىل الصعيدين الوطين وادلويل من أأجل زايدة الوعي وكثري  التصال هبا.  مكوانت احلركة عىل القضية وحتافظ

نسانية الاكرثية  بسبب أأو ا معد  س تخداهما املزتايدة لاطر واخمللأسلحة النووية القانون ادلويل ال نساين ابلنس بة ل ومقتضياتابلعواقب ال 

مواضيع تتعلق بزنع السالح النووي، وتتعامل مع احلكومات بشأأن العنارص الالزمة   عنحبواث  ا أأيض  تنرش  ويه سوء التقدير.حادث أأو ل 

 ملعاهدة احلظر.

                                                           

واعرتاض  137، اعمتد مبوافقة 2016اكنون الأول/ديسمرب  A/RES/71/47  ،5" التعهد ال نساين حبظر الأسلحة النووية والقضاء علهيا " 71/47اجلعية العامة للأمم املتحدة، القرار رمق 8 

  .12وامتناع  34

 . 3املرجع نفسه، فقرة  9 
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  1  أأنشطة احلركة لتنفيذ القرار  -4

ىل الأمام. واس مترار  ا حموراي  دور   أأدت احلركة   2015منذ اجامتع جملس املندوبني لعام  ا يف تنفيذ  يف دفع النقاش حول نزع الأسلحة النووية ا 

نسانية ومقتضيات بشأأن هذا املوضوع،  2013قرار اجامتع جملس املندوبني لعام  ركزت مكوانت احلركة عىل رفع مس توى الوعي ابلعواقب ال 

اء م مثل هذه الأسلحة مرة أأخرى وحظرها والقضاس تخدا عدمادلول عىل ضامن  القانون ادلويل ال نساين املتعلقة ابلأسلحة النووية وعىل حث  

يف هذه املساعي، مبا فهيا متثيل مواقفها ومواقف ا. حافظت اللجنة ادلولية عىل دورها القيادي علهيا عن طريق اتفاقية دولية ملزمة قانوني  

اجلعيات ت ونشطواملنتدايت الأخرى املتعددة الأطراف.  فريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةويف  مفاوضات الأمم املتحدةاحلركة يف 

ا عىل الصعيد الوطين يف ا طالع ادلول والأطراف املعنية الأخرى عىل أ راء احلركة ويف التأأثري يف املناقشات وقرارات الس ياسات الوطنية أأيض  

 يف هذا الصدد. ودمعها العامة يف هذه اجملالت. كام ساعدت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف تنس يق هجود اجلعيات الوطنية

لأربع وخطة العمل  2013بشأأن قرار عام  2015لع هبا منذ تقدمي التقرير ا ىل جملس املندوبني لعام فامي ييل أأمثةل عىل الأنشطة اليت اضط  و 

 .س نوات

 

 احلركة  حداثن داخل

الوطنية عىل تعزيز ، حيث تعمل اللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد ادلويل واجلعيات 2015وقد حدث حداثن رئيس يان منذ عام 

جراءات احلركة بشأأن الأسلحة النووية وتعزيز التصال والتنس يق اجلاعيني.  ا 

للفريق  / مايوقبل دورة أأاير 1ا للحرکة بشأأن تنفيذ القرار اس تضافت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اجامتع   ،2016، يف نيسان/ أأبريل أأول  

مجعية وطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل جلعيات الصليب الأمحر والهالل  16ه تالاجامتع، اذلي حرض م . وقد  العامل املفتوح العضوية

عن وقعت سواء  ةالنووي اتاحلركة للمخاطر املزتايدة للتفجري  وعزز فه    ،معلومات عن أأعامل الفريق العامل املفتوح العضويةحتديث الأمحر، 

الفرصة للجمعيات الوطنية ملناقشة أأنشطهتا بشأأن الأسلحة النووية والتحدايت  القصد. كام أأتح الاجامتعسوء التقدير أأو  طريق الصدفة أأو

 مايو.أأاير/اليت تواهجها. وأأتح توقيت الاجامتع للجمعيات الوطنية حضور اجللسات الافتتاحية للفريق العامل املفتوح العضوية يف 

 والقضاء علهيا، عقد سلحة النوويةالأ حظر  عنا رفيع املس توى للحركة الياابنية واللجنة ادلولية مؤمتر  ا، اس تضافت مجعية الصليب الأمحر اثني  

أأسرتاليا، وهولندا، والرنوجي،  منمحر لأ حتاد ادلويل ومجعيات الصليب ا. وشارك يف رعاية املؤمتر الا2017 أأبريل/يف انغازايك يف نيسان

 مجعية وطنية. 34يس اللجنة ادلولية، وقادة وخرباء كبار من وحرضه رئيس الاحتاد ادلويل، وانئب رئ 
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مم املتحدة التفاويض "لختاذ هما مؤمتر الأ  املس بوقة" اليت قد  فرصة غريالانغازايك" اذلي دعا مجيع ادلول اىل "اس تخدام  "نداء   الاجامتع   وقد أأمثر

ا مجيع ادلول عىل املشاركة يف ادلورة املقبةل ملفاوضات الأمم املتحدة أأيض   الاجامتع وحث   سلحة النووية".الأ من  خال   خطوة حامسة حنو عال  

ىل  ويونيحزيران/ 15الأسلحة النووية من  حلظر . وكنتيجة مبارشة لهذا النداء ومعل الصليب الأمحر الفلبيين، أأصدر جملس ومتوز/يولي 7ا 

ولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف حظر الأسلحة النووية والقضاء علهيا ا يعر  فيه عن دمعه الاكمل "للحركة ادلالش يوخ الفلبيين اقرتاح  

 10.عىل الصعيد العاملي"

 

جراءات معينة كام اعمتد املؤمتر "خطة معل انغازايك بشأأن عدم اس تخدام الأسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا".  حددت هذه اخلطة ا 

عداد  هاحلركة ابختاذها يف الأشهر التالية لالجامتع وما بعد الزتمت مكوانت   لتنقل وهجات نظر احلركة بشأأن الأسلحة النووية وللتعجيل اب 

وقد وافق قادة اجلعيات الوطنية عىل التحاور مع أأعىل املس توايت يف حكوماهت  لتشجيع املشاركة يف مؤمتر الأمم معاهدة حظر والرتوجي لها. 

جناز معاهدة املتحدة التفاو ة لأعضاء اجلعيات الوطنية ا تأأكيد ادلعوات املوهَج خطة العمل أأيض   . كام أأعادتملزمةيض والعمل من أأجل ا 

واملوظفني واملتطوعني للمشاركة يف اجلهود املتواصةل الرامية ا ىل زايدة مس توى الوعي العام ووعي وسائل ال عالم هبذه القضية، وكذكل 

ىل املنظامت الوطنية العامةل يف جمالت الصحة والبيئة  ا ودعت خطة العمل أأيض  . والاس تجابة للطوارئ والتعاون مع تكل املنظامتللوصول ا 

ىل  ماكنية تدشني محةل عاملية تعىن ابلأسلحة النووية لتساعد عىل ضامن عدم تكرار القصف النووي اذلي حدث يف اللجنة ادلولية ا  حبث ا 

، 2013املندوبني لعام  هذا العام اليت اعمتدها اجامتع جملسلأربع س نوات ومع انهتاء فرتة رساين خطة العمل  ا.هريوش امي ونغازايك مرة اثنية أأبد  

عداد  ىل ا   قرار وخطة معل جديدين ل رشاد هجود احلركة يف الس نوات املقبةل. مرشوع دعت خطة معل نغازايك ا 

 

 ادلبلوماس ية ال نسانية

عروض توضيحية  ها، مبا يف ذكل عن طريق تقدي فريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةشاركت اللجنة ادلولية بفاعلية يف مجيع جلسات 

ىل خفض احلاجة ا  وبياانت يف الاجامتعات العامة بشأأن الهنوج اليت تتناول حظر الأسلحة النووية مبوجب القانون ادلويل ال نساين و رمسية 

ىل اللجنة  ة سادلولية يف جل اخملاطر املزتايدة للتفجريات النووية اليت تقع بسبب حادث أأو سوء التقدير أأو عن معد. وانض  الاحتاد ادلويل ا 

رئيس اللجنة  ةانئب أألقت 2016ويف ترشين الأول/أأكتوبر  نيابة عن احلركة. ، وأألقى بياان  لفريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةأأاير/مايو 

                                                           

 2017أأاير / مايو  10، 47املؤمتر السابع عرش جمللس الش يوخ يف مجهورية الفلبني، القرار رمق 10 
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فريق عىل توصية  العمل بناء  حثت ادلول عىل ، حيث  أأمام ادلورة احلادية والس بعني للجنة الأوىل للجمعية العامة للأمم املتحدةخطااب  ادلولية 

ا للجميع، للتفاوض بشأأن معاهدة "حلظر الأسلحة ، مفتوح  2017ا يف بأأن تعقد اجلعية العامة مؤمتر  الأمم املتحدة العامل املفتوح العضوية 

 النووية، مما يؤدي ا ىل حتقيق القضاء التام علهيا". 

 

الأسلحة النووية، نشطت اللجنة ادلولية للتفاوض بشأأن حظر  2017يقيض بعقد مؤمتر يف عام  اقرار  د اجلعية العامة للأمم املتحدة عقب اعامت

ويف مرات عديدة أأخذت اللجنة ادلولية ويف أأثناء انعقادهام، وشاركت ادلول املعنية وهجات نظرها بشأأن القضية. المتهيد جللس يت التفاوض  يف

لقاء لكمةدورها يف   11لدلول بشأأن العنارص الرئيس ية يف مسودة املعاهدة.مت ورقيت معل مصحوبتني بتعليقات وتوصيات دَ أأمام الاجامتع وق   ا 

يف ا وشارك الاحتاد ادلويل أأيض  الأحاكم الرئيس ية ملسودة املعاهدة. ا يف حوار ثنايئ مع ادلول املتفاوضة بشأأن واشرتكت اللجنة ادلولية أأيض  

  2017.12يوليو متوز/ –يونيو حزيران/كام شاركت اجلعيات الوطنية من المنسا وهولندا والرنوجي يف جلسة املؤمترات، 

 

يف املفاوضات أأن املعاهدة اليت جيري التفاوض بشأأهنا جيب أأن تتأأسس، يف ورقة العمل اليت قدمهتا للجلسة الأوىل وقد أأكدت اللجنة ادلولية 

تصور كيف يكن أأن يكون أأي اس تخدام للأسلحة وصعوبة للأسلحة النووية اعرتاف ابلعواقب ال نسانية الاكرثية من بني أأمور أأخرى، عىل 

ىل اش امتل املعاهدة عىل حظر قاطع وقويمبادئ القانون ادلويل ال نساين وقواعده. كام دعت اللجنة ادلولية أأيض  ا مع النووية متسق   لهذه  ا ا 

لهيا قضااي وحىت تدمع اللجنة ادلولية اجلعيات الوطنية يف حوارها مع حكوماهتا، فقد أأعربت ابنتظام عن مواقفها للجمعيات . الأسلحة ونقلت ا 

 مم املتحدة. النقاش ومواد التواصل الأخرى، وأأبقهتا عىل اطالع عىل التقدم احملرز يف مفاوضات الأ 

 

حة النووية يف اتصالهتا ابملسؤولني احلكوميني مبا يف ذكل التصالت الثنائية عىل مس توى رفيع. ا ما أأاثرت اللجنة ادلولية قضية الأسلوكثري  

ىل ادلول مبناس بة اذلكرى امخلسني ملعاهدة  والافتتاح رفيع املس توى ملفاوضات الأمم تالتيلوكو وقد قدم رئيس اللجنة ادلولية رسائل ابلفيديو ا 

ا عىل جدول أأعامل الاجامتعات بشأأن القانون ادلويل ال نساين اليت نظمهتا اللجنة ادلولية دلول أأفريقيا وأأمرياك كام اكنت القضية أأيض  املتحدة. 

                                                           

ا حلظر الأسلحة النووية، مما يؤدي لزم قانوني  "عنارص معاهدة حلظر الأسلحة النووية" قدمهتا اللجنة ادلولية جللسة التفاوض يف أ ذار/مارس يف مؤمتر الأمم املتحدة للتفاوض بشأأن صك م 11 

اتفاقية حظر الأسلحة  ملسودةجنة ادلولية للصليب الأمحر عىل الأحاكم الرئيس ية ل ؛ "تعليقات ال 2017أ ذار/مارس  A/Conf.229/2017/WP.2 31ا ىل حتقيق القضاء التام علهيا، 

 . 2017حزيران/يونيو  A/CONF.229/2017/CRP.2, 14النووية" 

 يب الأمحر المنساوي بوصفه  أأعضاء يف البعثة احلكومية المنساوية.  ل مسؤولون من الص حرض  12 
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وقد نشطت عىل وجه اخلصوص بعثة اللجنة ادلولية يف من كومنولث ادلول املس تقةل.  وادلول اليت تشلك جزء  الالتينية وجنو  رشق أ س يا 

ملسؤويل سفارات ادلول  ةللمناس بات املتعلقة بقضية الأسلحة النووية، مبا يف ذكل اجامتع مائدة مس تدير  بريتوراي يف الاس تضافة املشرتكة

 .  2017الأفريقية يف بريتوراي والأطراف الأخرى املعنية وعقد يف أأاير/مايو 

 

الاشرتاك يف حوار بفاعلية مع حكومات بدلاهنا بشأأن الأسلحة النووية عن واصلت اجلعيات الوطنية وخطة العمل  ا لقرارات احلركةووفق  

وطنية عديدة وهجات نظر احلركة ومواقفها بشأأن هذه القضية يف حوارها مع  جت مجعيات  رو  و طريق اخلطاابت واحلوار واجللسات ال عالمية. 

أأمكن لبعض اجلعيات الوطنية ابل ضافة ا ىل ذكل،  13الوزراء والربملانيني وكذكل املسؤولني يف وزارايت اخلارجية وادلفاع واخلدمات الطارئة.

دراج الصليب الأمحر البلجييك حتدث و  14عنية ابلقانون ادلويل ال نساين.وطنية امل جدول أأعامل اجامتعات اللجان ال الأسلحة النووية يف قضية ا 

عن الأسلحة النووية وموقف احلركة بشأأن هذه القضية أأمام "جلنة العالقات اخلارجية ابلربملان البلجييك"، وأألقى رئيس الصليب الأمحر 

ذا مااجلوانب ال نسانية " التش ييك لكمة يف جملس الش يوخ جبمهورية التش يك عن: محر وقام الصليب الأ خدمت الأسلحة النووية". اس ت   ا 

 أألف توقيع تطالب الربملان الوطين مبناقشة فرض حظر عىل الأسلحة النووية.  40الهولندي برعاية مشرتكة دلعوة عامة مجعت 

 

قلميية، فعىل سبيل املثال كتبت مجعيات واس متر العمل أأيض   ل مقة الناتو اليت عقدت يف وطنية عديدة ا ىل حكوماهتا قبا يف املنتدايت ال 

لتقليل خطر اس تخدام يف بولندا لتشجيعها عىل العمل عىل خفض دور الأسلحة النووية يف الس ياسات الأمنية للناتو  2016 /يوليومتوز

 الأسلحة النووية. 

 

مهنا الصليب الأمحر الأسرتايل والصليب الأمحر البلجييك والصليب الأمحر  ،ا اللجنة ادلولية وعدد من اجلعيات الوطنيةوواصلت أأيض  

يف حوار مع  التش ييك والصليب الأمحر الأملاين والصليب الأمحر الهولندي والصليب الأمحر الرنوجيي والصليب الأمحر الربيطاين الاشرتاك  

عدم هذه ادلول اختيار  وبغض النظر عنا ادلول النووية وحلفاهئا. يد  املشاركة يف مفاوضات الأمم املتحدة، وحتدعدم ادلول اليت اختارت 

                                                           

لصليب الأمحر البلجييك، والصليب الأمحر من اجلعيات الوطنية اليت أأعدت تقارير عن حوارها مع مسؤويل حكومات بدلاهنا: الصليب الأمحر الأسرتايل، والصليب الأمحر المنساوي، وا13 

لصليب الأمحر الفلبيين، والصليب صليب الأمحر ادلمناريك، والصليب الأمحر الأملاين، والصليب الأمحر الياابين، والصليب الأمحر الهولندي، والصليب الأمحر الرنوجيي، واالتش ييك، وال 

 ، والصليب الأمحر الربيطاين. الأمحر السويرسي، والصليب الأمحر التايالندي

 . ادلمناريكالصليب الأمحر و التش ييك  والصليب الأمحرالبلجييك  والصليب الأمحرعىل وجه اخلصوص، الصليب الأمحر الأسرتايل  14 
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ذا ما وقعخطوات لتقليل خطر اس تخدام الأسلحة النووية  اختاذ  فقد انشدهتا احلركة املشاركة   سوء التقدير أأو عن معد.بسبب حادث أأو  ا 

نتشار الأسلحة النووية، ما ييل: العمل يف معاهدة عدم ا تربز الالزتامات الطويةل الأمد املوجزة يف خططهذه اخلطوات، اليت وتتضمن 

العقيدة العسكرية واخلطط احلربية، وتقليل دور الأسلحة النووية يف يف حاةل التأأهب القصوى املوضوعة خفض عدد الرؤوس احلربية النووية 

جراءات بناء الثقة واملوافقة عىل  جراءات عمد أأو غري املتعمد للأسلحة النووية. للمساعدة عىل تقليل خماطر الاس تخدام املتتعزيز ا  مشلت ا 

بشأأن  "معهد الأمم املتحدة لبحوث نزع السالح"يف اجامتع نظمه  2017ريل العام للجنة ادلولية يف نيسان/أأب ا أألقاه املدير رئيس ي  احلركة بياان  

مؤمتر اس تعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة ـ "ل 2017لعام  "الاجامتع التحضريي"خماطر الأسلحة النووية، وبيان اللجنة ادلولية يف 

ويف  لفريق الأمم املتحدة العامل املفتوح العضويةمايو /ا يف لكمة الاحتاد ادلويل أأمام جلسة أأايربثت رسائل احلركة أأيض  . "2020 النووية

عالم حملية. مجعيات  اهتنرش اليت مقالت الرأأي   الصليب الأمحر الأسرتايل والياابين والهولندي والرنوجيي يف وسائل ا 

 

 ومناس بات عامة بياانت  

نسانية ومقتضيات القانون ادلويل  وقد معلت مكوانت احلركة من كثب مع اجملمتع املدين ومنظامت أأخرى لزايدة مس توى الوعي ابلعواقب ال 

برام معاهدة حظر لها. ال نساين يف ما يتعلق ابس تخدام الأ   سلحة النووية ورضورة ا 

حتدث ممثلو  2017رسائل احلركة بشأأن الأسلحة النووية. ويف عام  وشاركت اللجنة ادلولية يف عدد من املناس بات يف جنيف ونيويورك لبث  

طني ومنظامت اجملمتع املدين، مسل   "السالحجنيف لزنع نرب م "، و"معهد الأمم املتحدة لبحوث نزع السالح"اللجنة ادلولية يف مناس بات نظمها 

عاهدة حلظر الأسلحة النووية. وشاركت بعثات اللجنة ادلولية مب املتعلقةتوقعات احلركة وأأولوايهتا ابلنس بة ملفاوضات الأمم املتحدة الضوء عىل 

يف اجامتع املائدة ( و2016ديسمرب /ولنزع السالح اذلي عقد يف نغازايك )اكنون الأ  ين للأمم املتحدة املعين بقضااييف املؤمتر السادس والعرش 

يف بريتوراي بشأأن التقدم احملرز عىل صعيد وضع  "معهد الس ياسات"و "معهد ادلراسات الأمنية والقانون ادلويل"املس تديرة اذلي نظمه 

جراءات ملزمة قانوني    (.2016)ش باط/فرباير ا حلظر الأسلحة النووية والقضاء علهيا ا 

 

 "امحلةل ادلولية للقضاء عىل الأسلحة النووية"ات عامة عديدة مع منظامت اجملمتع املدين املتخصصة مثل اجلعيات الوطنية يف اجامتعشاركت و 

اللجنة ادلولية وامحلةل ادلولية محر الأسرتايل ا ىل جانب حتدث الصليب الأ . عىل سبيل املثال، "رابطة الأطباء ادلوليني ملنع احلر  النووية"و

وشارك الصليب الأمحر المنساوي سلحة النووية أأمام الهيئات ادلبلوماس ية يف اكنبريا يف مناس بة اس تضافها السفري الأسرتايل، للقضاء عىل الأ 

محر الياابين مع مركز للهجوم النووي عىل هريوش امي، ومعل الصليب الأ  71لالحتفال ابذلكرى  "حركة فيينا للسالم"نظمته  تواصليف حفل 
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لالحتفال  "سلحة النوويةامحلةل ادلولية للقضاء عىل الأ "وومنظمة "قار  السالم الياابين" غري احلكومية معلومات الأمم املتحدة يف طوكيو، 

 ووية. ابليوم ادلويل للقضاء التام عىل الأسلحة الن

 

يات أأخرى، يف ادلوائر الأاكديية ابل ضافة ا ىل نرش الصليب محر الأملاين، ا ىل جانب مجع محر الياابين والصليب الأ نشطت مجعيتا الصليب الأ و 

ذلت لتقدمي مساعدات يف أأعقا  قصف هريوش امي ونغازايك وتنظمي عروض أأفالم الأمحر الياابين سلسةل من املقالت عن ترخي اجلهود اليت ب  

ا داخلية وعامة ومناقشات عن املوضوع. وحرض الصليب الأمحر الأسرتايل سلسةل من املناس بات اليت تتناول أ اثر التجار  النووية يف أأسرتالي

 واحمليط الهادئ. 

قلميية عن من الاجامتعات سامه الاحتاد ادلويل يف سلسةل و  هذه الاجامتعات اليت عقدت للتجار  والتفجريات النووية.  ةال نسانيال اثر ال 

 والأشخاص املترضرين من التجار  ينومضت ممثلني عن اجملمتع املديف ابنكوك واسطنبول ولندن وملبورن وأأكرا نظمها "تشااثم هاوس" 

الوطنية من أأسرتاليا والاكمريون وغاان وهنغاراي والعراق وكوسوفو ولبنان ونيجرياي النووية ومسؤولني حكوميني وأأاكدييني. وحرضت اجلعيات 

لهيا. كل  ،ورصبيا وجنو  أأفريقيا والسويد وتيالند وتركيا واململكة املتحدة الاجامتعات  يف املنطقة اليت تنمتي ا 

 

 أأدوات التصال ووسائل ال عالم

فيس بوك  موقعي عىل املنشوراتالتقليدية للرتوجي لوهجات نظر احلركة. ومشلت غريها من الوسائل خدمت وسائل ال عالم الاجامتعي و واس ت  

يصال رساةل احلركة   من منصات التواصل الاجامتعي التطورات يف مناقشة نزع السالح النووي وأأنشطة احلركة.اموتويرت وغريه ولتسهيل ا 

حاطة بشأأن ، مع  املعنيةالأطراف الأخرى ودمع اجلعيات الوطنية يف مناقشاهتا مع احلكومات و   أأحدثمت اللجنة ادلولية ابنتظام مذكرات ا 

الفريق العامل املفتوح " اجامتع يف أأثناءرسائل رئيس ية. كام وزعت مواد اتصال  وصاغت ،نزع السالح النوويقضية التطورات يف مناقشة 

املواد املوزعة وسائل ال عالم. ومشلت هذه عن طريق ومفاوضات الأمم املتحدة ملساعدة اجلعيات الوطنية عىل نقل رسائل احلركة  "العضوية

ىل تغريداتة، وبياانت حصافيات رأأي يرسائل عامة، وافتتاح  عالم ال  وسائل  ية عربمعلومات هات قصرية ومقاطع وفيديو  عرب تويرت ابل ضافة ا 

اشرتك رئيسا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل يف كتابة افتتاحية رأأي مبناس بة زايرة الرئيس أأوابما التارخيية ا ىل هريوش امي يف  الاجامتعي.

رئيس و افتتاحيات الرأأي مع الرئيس التنفيذي للصليب الأمحر الأسرتايل كتابة . كام شارك املدير العام للجنة ادلولية يف 2016أأاير/مايو 

ال عالم  لوسائلا افتتاحية سرتالية والرنوجيية. وأأصدر رئيس الاحتاد ادلويل أأيض  الأ يف وسائل ال عالم  رشتن  و محر الرنوجيي، الصليب الأ 
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مجعيات الصليب الأمحر الأسرتالية  ا، مبا فهيعديدة مجعيات وطنية توأأصدر رئيس اللجنة ادلولية مقاةل رأأي يف املكس يك.  ونرشالياابنية، 

 الأسلحة النووية. قضيةوتفاعلت مع وسائل ال عالم بشأأن  حصافيةوالياابنية والرنوجيية والسويرسية، بياانت 

 

تسلط الضوء عىل خمتلف ل بعنوان "التلكفة البرشية للأسلحة النووية"  2016يف عام  طبعة   "ادلولية للصليب الأمحر اجملةل"خصصت و 

وقرارات احلركة بشأأن هذا املوضوع عىل مسؤولني حكوميني  ومطوايتالأسلحة النووية. كام وزعت عىل نطاق واسع كتيبات  قضيةجوانب 

لمواقعها  عربالقرارات  عديدة مجعيات وطنية تنرش . كام عامة الناسلتوعية مادة  برملانيني واس تخدمت و  صفحات عىل  وأأنشأأتكرتونية، ال 

  ة لتعزيز معل احلركة يف هذه القضية.خمصصنرتنت ال  ش بكة 

 

 تعهدات

املؤمتر يف أأثناء  وال س باين واملكس ييك والياابين والربازييل البلجييكو  اويالمنس، يه: مجعيات الصليب الأمحر تعهدت ست مجعيات وطنية

ع شجَ حظر الاسلحة النووية والقضاء علهيا. وت   بشأأنمس توى الوعي  لتعزيز اللصليب الامحر والهالل الامحر مبواصةل هجوده 32 ـال ادلويل

 .2017جملس املندوبني لعام  اجامتع هذه اجلعيات الوطنية عىل تقدمي تقارير عن تنفيذ هذه التعهدات يف

 

 اخلطوات التالية  -5

 َ جناز   2017 عام يوليومتوز/ 7اعامتد معاهدة حظر الأسلحة النووية يف ل مث ه 2011عام يف لنداء احلركة  مالمئة   واس تجابة   اهمم  ا ا  ىل  اذلي وج   ا 

هناء تكل املفاوضات الرامية ا ىل حظر اس تخدام "من أأجل مجيع ادلول  ىل ا  بطاء ا  مواصةل املفاوضات حبسن نية، والسعي بعزم وبدون ا 

ن  15."، بناء عىل الالزتامات والواجبات ادلولية القامئةالأسلحة النووية والقضاء علهيا بشلك تم من خالل اعامتد صك دويل ملزم قانوان   ا 

ىل احلظر القاحظر الأسلحة النووية خطوة أأساس ية حنو القضاء التام علهيا.  والشامل حلظر الأسلحة النووية عىل أأساس  طعوابل ضافة ا 

ليهدعت اللجنة ادلولية  حبسب ماالقانون ال نساين ادلويل، بناء عىل مقتضيات عواقهبا ال نسانية الاكرثية و  ن ، ا   ةمتينأأرضية  توف ر املعاهدةفا 

، وس تدخل حزي النفاذ بعد أأن 2017أأيلول/سبمترب  20فتح اب  التوقيع عىل املعاهدة يف س ي   للقضاء عىل الأسلحة النووية يف املس تقبل.

لهيا.تصادق علهيا أأو تنض    ا 

                                                           

ىل القضاء عىل الأسلحة النووية"، الفقرة 1جملس املندوبني، القرار  15   . 3، "السعي ا 



12                                                                                                                                                                         

CD/17/8 

 

 

 

 

جراءات احلركة بشأأن الأسلحة النووية عىل  ل رشاد 16يف قرار جديد وخطة معلالنظر  2017جملس املندوبني لعام اجامتع طلب من وي   ا 

ىل تشجيع لهيا. املعاهدة التوقيع عىل  ادلول عىل مدى الس نوات الأربع املقبةل، مبا يف ذكل ال جراءات الرامية ا  أأو التصديق علهيا أأو الانضامم ا 

زنع السالح ل حتقيق اطويةل الأمد  ا وحلفاهئا عىل تنفيذ الزتاماهتملسلحة نوواي  احلركة مبواصةل حث ادلول ا مكوانتلزم خطة العمل كام ت  

خطة دعو وتقصد. عن ساءة التقدير أأو اب   وأأ  دون تعمدالنووي، ويف الوقت نفسه، اختاذ تدابري للحد من خماطر اس تخدام الأسلحة النووية 

ىل مواصةل  مكوانتا أأيض  العمل  ابلعواقب  وعامة الناس املعنيةالأخرى احلكومات والأطراف يف أأوساط التوعية رفع مس توى احلركة ا 

 ال نسانية الاكرثية املرتتبة عىل اس تخدام الأسلحة النووية.

                                                           

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


