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 عرض موجز

 حنو كبريا، شهد العامان املاضيان تقدما تحديث املس متر للرتساانت النوويةالأسلحة النووية وال عىل الرمغ من اخملاطر املزتايدة لس تخدام 

سلحة النووية والقضاء علهيا.  سلحة النووية اليت اعمتدهتا  اذلي حظيت به معاهدةادلمع املزتايد  ،ومن أأمه أأوجه التقدمحظر الأ حظر الأ

 .2017يوليو  7يف الأمم املتحدة يف نيويورك مقر دوةل يف  122

محر )احلركة( بشلك كبري يف و  محر والهالل الأ حراز سامهت احلركة ادلولية للصليب الأ حظر الأسلحة النووية والقضاء  حنو التقدمهذا اإ

محر )امجلعيات الوطنية( واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ا وتعملعلهيا.  محر والهالل الأ دلولية( امجلعيات الوطنية للصليب الأ

محر ) محر والهالل الأ سلحة املبذوةل عىل تعزيز مشاركهتا يف اجلهود العاملية ( الاحتاد ادلويلوالاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأ حلظر الأ

طار القرار  ،النووية والقضاء علهيا مدهتا مبوجبه احلركة خطة معل طموحة  اعمتدتاذلي  2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  4يف اإ

 أأربع س نوات بشأأن الأسلحة النووية.

، املوضوع عنالاجامتعي  وسائل التصال عرب واردوم، وأأصدرت منشورات ع ادلول والأطراف الأخرى املعنيةكثفت احلركة حوارها مو 

سلحة النووية ب وأأذكت الوعي عالم وساطالأ يف أ راء احلركة بشأأن الأ  .اات الوطنية ومتطوعهيوموظفي امجلعي عامة الناسدلى و يةالإ

للوفاء  2021بني لعام جملس املندو  تس بق عقديف الفرتة اليت وتعزيزها اجلهود بذل مكوانت احلركة  مواصةليعمتد التنفيذ الاكمل للقرار عىل و 

طار  التعاون فامي بيهنانووية، وتعزيز بشأأن الأسلحة ال  2021-2018 للفرتة عملالمبوجب خطة  ابلزتاماهتا  .اجلهود تكليف اإ

 معلومات أأساس ية (1

وخطة العمل املصاحبة للفرتة  2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  4بتنفيذ القرار  املرتبطة جنازاتلتطورات والإ اأأمه يوجز هذا التقرير 
 القسمادلويل. ويقدم  الصعيدأألف الضوء عىل التقدم احملرز حنو حتقيق أأهداف القرار القابةل للقياس عىل 2 القسم يسلط. و 2018-2021

 .2021-2018ادلويل والإقلميي والوطين لتنفيذ خطة العمل للفرتة  الصعيدهبا مكوانت احلركة عىل  قامتابء أأمثةل عن أأنشطة 2

 التقدم احملرز/التحليل (2
 

 التقدم احملرز حنو حتقيق الأهداف أألف(

حظر  معاهدةل س امي اعامتد  ،ة ذات الصةلتطورات ادلوليلل  مراعاةو  2013و 2011 الصادر عن جملس املندوبني لعايم 1بناء عىل القرار 
ىل 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  4دعا القرار  ،2017يوليو  7يف  الأسلحة النووية  :ما ييل ادلول اإ

سلحة النووية  عىلبرسعة التوقيع  )أأ( لهيأأو الانضامم  علهيا التصديق وأأ معاهدة حظر الأ   .بأأمانةوتنفيذها  ااإ

سلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية واملعاهدات الإقلميية املنش ئة  )ب( التصديق عىل معاهدة عدم انتشار الأ
لهيا والوفاء بملناطق خالية  سلحة النووية أأو الانضامم اإ  جتاهها. الزتاماهتاو  واجباهتامن الأ

سلحة  )ج( احلائزة  ادلول ، دعا القرار بشلك خاصعالوة عىل ذكلو . عىل الإطالق أأخرىالنووية مرة ضامن عدم اس تخدام الأ
سلحة النووية بناًء عىل سلحة النووية لأ ل ىل اختاذ خطوات للحد من خطر الاس تخدام املقصود أأو العريض للأ  الزتاماهتاوحلفاهئا اإ

 .احلالية

 .اعامتدهالتالية التقدم احملرز حنو حتقيق أأهداف القرار منذ  الأقسامتقّيم و 
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 عاملية معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذهاحتقيق 

، وقعت 2019 أأكتوبر 17وحىت اترخي . 2017سبمترب  20يف  امنذ فتح ابب التوقيع علهي اً مزتايد دعامً معاهدة حظر الأسلحة النووية  تشهد
لهيا.علهيا دوةل  32صدقت و  1،املعاهدة دوةل 79  املعاهدةمن ادلول اليت وقعت دوةل  20و 10أأفادت التقارير أأن ما بني و  2أأو انضمت اإ

جراءات التصديق  ىل و يف املس تقبل القريب.  املعاهدةعن نيهتا توقيع  بيامن أأعربت حفنة من ادلول، الوطنيةقد بدأأت اإ معدل الانضامم اإ
ىلمل مماثل، رور الوقتمبالتصديقات اجلديدة عدد ب اذلي يُقاس املعاهدة، أأسلحة اس تخدام املعاهدات الأخرى اليت تنظم  عدل الانضامم اإ

  3ادلمار الشامل.

ىل ذكل سلحة  للمعاهدة، أأعرب عدد كبري من ادلول عن دمعه وابلإضافة اإ مم املتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأ يف اجامتعات امجلعية العامة للأ
ابعامتد دوةل  40رحبت أأكرث من  بيامن، املعاهدةدوةل لصاحل قرار امجلعية العامة اذلي رحب ابعامتد  126، صوتت 2018عام ويف النووية. 
ىل ا هتيف بيااناملعاهدة  طراف ملؤمتر  2019اللجنة التحضريية لعام دورة اإ سلحة النووية  ضلس تعراادلول الأ املزمع معاهدة عدم انتشار الأ

 .2020 عقده يف عام

طراف ، عىل سبيل املثال2018ويف مارس عىل املس توى الإقلميي. تأأييد أأيضًا ابل املعاهدة  وحظيت نشاء مل، دعا مؤمتر ادلول الأ عاهدة اإ
ىل توقيع  سلحة النووية يف أأفريقيا )معاهدة بليندااب( أأعضاء الاحتاد الأفريقي اإ والتصديق حظر الأسلحة النووية عاهدة ممنطقة خالية من الأ

قلميية يف غياان ونيوزيلندا وجنوب  املعاهدةبياانت تعرب عن دمع وصدرت . علهيا  فريقيا.أأ يف اجامتعات اإ

سلحة النووية عاهدةمل، تواصل عدة دول التعبري عن معارضهتا ويف الوقت نفسه احلائزة ع ادلول مجي ا، مبا فهيدوةل 41امتنعت و . حظر الأ
مم املتحدة لعام  صوتت، عن التصويت أأو وحلفاهئا لأسلحة نووية ، وعربت املعاهدةاذلي رحب ابعامتد  2018ضد قرار امجلعية العامة للأ

ىلحفنة من ادلول عن معارضهتا للمعاهدة يف البياانت   .2019اللجنة التحضريية لعام  دورة املقدمة اإ

ىل  الانضامم شهد موضوع، يف العديد من ادلولو ، يف بعض هذه ادلولو. الربملان أأو من هجة س ياس ية رمسية أأخرى معارضة من املعاهدةاإ
جراءات تقيّي عواقب و/أأو جدوى توقيع املعاهدة و/أأو التصديق علهيا، وجي والسويد وسويرساول س امي فنلندا والن   .بدأأت اإ

 وتنفيذهاعدم انتشار الأسلحة النووية عاملية معاهدة حتقيق 

سلحة النووية يف الوقت احلايل، تضم  سلحة نوويةادلول امخلس  مهنا، دوةل طرف 191معاهدة عدم انتشار الأ بصفهتا املعرتف هبا  احلائزة لأ
طراف اجامتعات معو  4مبوجب املعاهدة. هذه ، ول تزال املعاهدة حتظى اهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةحيرض العديد من ادلول الأ

 الزاوية لنظام عدم الانتشار النووي. ابعرتاف واسع النطاق ابعتبارها جحر

                                                   
، الديشغبن ،النمسا ،أنتيغوا وبربودا ،أنغوال ،: اجلزائرمعاهدة حظر األسلحة النوويةقد وقعت السبعون التالية و  التسعالدول  ، كانت2019أكتوبر  17 حىت اتريخ 1
ديفوار، كواب، ، كوستاريكا، كوت ، الكونغوجزر القمر، كولومبيا، شيلي، فريقيا الوسطى، مجهورية أمبوداي، كابو فريدي، كبرواني ،الربازيل بوتسواان، ،بوليفيا، نبن

غواتيماال، غينيا بيساو، غياان، الكرسي الرسويل،  غرينادا، مجهورية الدومينيكان، االكوادور، السلفادور، فيجي، غامبيا، غاان، دومينيكا، مجهورية الكونغو الدميقراطية،
ديف، مل ليبيا، ليختنشتاين، مدغشقر، مالوي، ماليزاي، ليسوتو، شعبية،مجهورية الو الدميقراطية ال، دا، جامايكا، كازاخستان، كرييباسآيرلنندونيسيا، إهندوراس، 

سانت فنسنت س، سانت كيتس ونيفسيا، ، سانت لو واي، بريو، الفلبنيغاملكسيك، ميامنار، انميبيا، نيبال، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجرياي، ابالو، فلسطني، بنما، ابرا
توفالو،  ترينيداد وتوابغو، ،ليشيت، توغو -اتيلند، تيمور مجهورية اتنزانيا املتحدة، فريقيا، أوجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، سان تومي وبرينسييب، سيشيل، جنوب 

 .وزامبيا انم تيفي، ، فنزويالفانواتو، أوروغواي

، بوليفيا بنغالديش، : النمسا،أو انضمت إليهامعاهدة حظر األسلحة النووية على صدقت قد دولة التالية  وثالثون االثنان ، كانت2019 أكتوبر 17 حىت اتريخ 2
 ديف،الشعبية، مل، مجهورية الو الدميقراطية باسكريي كازاخستان،  السلفادور، غامبيا، غياان، الكرسي الرسويل، كوادور،اال  انضمام(، كوستاريكا، كواب،جزر كوك )

ترينيداد وتوابغو، ند، ، اتيلفريقياأفنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، جنوب ، سانت سانت لوسيا ،املكسيك، نيوزيلندا، نيكاراغوا، ابالو، فلسطني، بنما
 .انم تي، فنزويال وفيأوروغواي، فانواتو

3 http://banmonitor.org(October 2018), available at  , Norwegian People's AidNuclear Ban Monitor 2018 
جنوب و ، إسرائيل، ابكستان اهلند، مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ابستثناء مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية 4

 السودان.

http://banmonitor.org/
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ىل توافق يف ال راء بشأأن ومع ذكل، مل تتوصل  طراف يف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية اإ  2018 عايم وريتدلهنايئ التقرير ال ادلول الأ
طراف  ،عالوة عىل ذكلو . 2020عام املعاهدة املزمع عقده يف  تعراضؤمتر اس  للجنة التحضريية مل 2019و  بشلك عامفشلت ادلول الأ

حراز تقدم ملموس يف تنفيذ خطة معل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  اً مؤخر   لزتاماتابلوخاصة فامي يتعلق ابلوفاء  ،2010يف اإ
 بزنع السالح النووي واحلد من اخملاطر النووية.

 نزع السالح النووي واحلد من اخملاطر النووية ابلزتاماتالوفاء 

ل لعام لزم خطة العم، تُ اهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةاملادة السادسة من مع اذلي تنص عليهنزع السالح النووي  واجبمتش يا مع 
والوفاء  ،الأسلحة النووية والقضاء علهيا"بذل مزيد من اجلهود للحد من مجيع أأنواع " ،مهنا جبمةل أأمور، احلائزة لأسلحة نوويةادلول  2010

رالعدد العاملي  ورمغ تقليصاحلد من اخملاطر النووية.  بشأأن الالزتاماتمبجموعة من  للرؤوس النووية املنشورة وغري املنشورة من  املقدم
ىل 2017يف عام  14934 وتفيد التقارير ، تأأهب قصوىسالح نووي يف حاةل  2000، ل يزال ما يقرب من 2019يف بداية عام  13865 اإ

سلحة النووية أأن دوةل    2019.5و 2018 بني عايمطرف يف معاهدة عدم الانتشار زادت خمزوهنا من الأ

تحديث املس متر للرتساانت وال  السالح،نزع اتفاقات الأسلحة النووية و  بشأأنالتفاقات الثنائية تعليق ، يصعب التوفيق بني وعالوة عىل ذكل
سلحة نوويةالعسكرية لبعض ادلول  العقيدةسلحة النووية يف وتزايد دور الأ ، النووية عمل الواملادة السادسة وخطة  من هجة، احلائزة لأ

سلحة النووية لعام انتشار اهدة عدم عمل معاهدة عدم الانتشار يف مصداقية  الشكهذه التطورات  تُثريقد و . من هجة أأخرى 2010الأ
 لزنع السالح النووي. كصك هتاوفعالي

 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية واملعاهدات الإقلميية املنش ئة ملناطق خالية من الأسلحة النوويةحتقيق عاملية 

مل تصدق علهيا بعد وعلهيا.  من هذه ادلول 168 وصدقت ،دة احلظر الشامل للتجارب النوويةدوةل معاه 184، وقعت يف الوقت احلايل
من املعروف أأن دوةل و  6(.2 املرفقتصديقها حىت تدخل املعاهدة حزي النفاذ )املعروفة ابمس دول  املطلوب الأربع والأربعنيمثانية من ادلول 

سلحة جراء أ خر  متو، النووية يف العرشين س نة املاضية واحدة فقط أأجرت جتارب للأ  .2017يف عام  جتربةاإ

سلحة النووية املنش ئة املعاهدات الإقلميية امخلس ومن بني  بتوقيع وتصديق  معاهداتحظيت أأربع  7املعمول هبا حاليًاو ملناطق خالية من الأ
لهياعلهيا أأو  الأفريقيةمجيع ادلول  صدقت، عاهدة بلينداابوفامي يتعلق مبا. املناطق اليت تطبق فهيدول مجيع  ، 8دوةل 14ابس تثناء  ،انضمت اإ

  9.امتنعت دوةل واحدة عن توقيعها أأو التصديق علهيايف حني 

مم املتحدة  ، طلبتوعالوة عىل ذكل ىل 2018يف عام امجلعية العامة للأ قلميي  اإ مم املتحدة عقد مؤمتر اإ نشاء منطقة  بشأأنالأمني العام للأ اإ
عن معارضهتا للمبادرة، أأعربت قد ادلول بعض  يف حني أأنو. 2019خالية من أأسلحة ادلمار الشامل يف الرشق الأوسط حبلول هناية عام 

نه  .2019من املتوقع عقد املؤمتر يف نيويورك يف نومفرب  فاإ

                                                   
5 , Stockholm International Peace Research Institute (2019)SIPRI Yearbook 2019 
ان، ، إير هورية كوراي الشعبية الدميقراطية، مصر، مجبعد على املعاهدة: الصنيملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية  2الدول التالية املدرجة يف امللحق مل تصدق  6

 ابكستان.و ، اهلند إسرائيل، الوالايت املتحدة
، ة النووية يف جنوب احمليط اهلادئ، ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحالالتينية ومنطقة البحر الكارييبمعاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا كاآليت: هي   7

يف آسيا الوسطى. وتشمل املعاهدات إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ، ومعاهدة ألسلحة النووية يف جنوب شرق آسياومعاهدة إنشاء منطقة خالية من ا
 مناطق ناطقاملال تعترب هذه و ؛ واتفاق القمر ومعاهدة قاع البحاراألخرى اليت تتناول نزع السالح النووي يف بعض املناطق معاهدة أنتاركتيكا ومعاهدة الفضاء اخلارجي 

 ذا التقرير.خالية من األسلحة النووية ألغراض ه
طية، جيبويت، مصر، إريرتاي، وقعت الدول التالية على معاهدة بليندااب ولكنها مل تصدق عليها بعد: كابو فريدي، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقرا 8

 أوغندا.و ليبرياي، املغرب، ساو تومي وبرينسييب، سرياليون، الصومال، السودان 
 .عليها قومل يصد   على معاهدة بليندااب سودانمل يوقع جنوب ال 9
 



5  CD/19/19 

 

 4احلركة لتنفيذ القرار معل  (ابء

ىل نزع السالح النووي. اب ادلفعيف  بدور همماحلركة  اضطلعت، 2017جملس املندوبني لعام عقد منذ   4متش يا مع القرار و حلجة ادلاعية اإ
ذاكء، ركزت احلركة عىل 2021-2018صاحبة هل للفرتة وخطة العمل امل 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  الإنسانية  عواقبالوعي ابل اإ

نساين من منظور الأسلحة النووية واس تخداهماعىل املرتتبة  التداعياتو  . وركزت احلركة أأيضا عىل حث ادلول عىل القانون ادلويل الإ
سلحة النووية، مبا يف ذكل عن طريق احلد من خماطر اس تخدام الأسلحة مرة أأخرى تكلدام دم اس تخضامن ع عاهدة حظر والالزتام مب ،الأ

سلحة النووية والتفاقات ادلولية الأخرى. الأسلحة النووية  ومعاهدة عدم انتشار الأ

مم املتحدة  عرض، مبا يف ذكل عن طريق القيادي يف هذه املساعيحافظت اللجنة ادلولية عىل دورها و  موقف احلركة يف اجامتعات الأ
طرافاجامتعات و  بدور امجلعيات الوطنية واضطلعت . الأخرى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ذات الصةل ويف املنتدايت املتعددة الأ

قلمييا خرى عىل أ راء ل نشط وطنيا واإ طراف املعنية الأ  ات والس ياساتالنقاشالصادرة عن قررات املتأأثري عىل لل احلركة و طالع ادلول والأ
، مبا يف ذكل من خالل يف هذا الصدد هاودمعد امجلعيات الوطنية هجو يف تنس يق ويل اللجنة ادلولية والاحتاد ادل تساعدو يف هذا اجملال. 

 مشرتك لتبادل املعلومات واملواد والأنشطة. حزيتوفري 

نشطة اليت و  ىل جملس املندوبني لعام وخطة العمل لأربع س نوات  2013 لعام قرارال عن تقريرال منذ تقدمي  نُفذتفامي ييل أأمثةل للأ  .2017اإ

 احلركة نظمهتافعاليات 

احلركة  أأنشطةفهيا اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية عىل تعزيز  معلت ،2017 عام رئيس ية منذ تأأربع فعاليااحلركة  تعقد
 .املشرتكة بني مكوانهتامعليات التصال والتنس يق دمع بشأأن الأسلحة النووية و 

 2021-2018 للفرتة تنفيذ خطة العمل بشأأنالوطنية  للجمعيات معل حلقة

-2018 للفرتة عملالمجعية وطنية يف جنيف ملناقشة تنفيذ خطة  24، اس تضافت اللجنة ادلولية مشاركني من 2018أأبريل  26و 25يف 
تعزيز قدرة احلركة عىل الرتوجي ول ؛ نزع السالح النوويجمال ص احلالية يف فهم ادليناميات والفر لأأاتحت حلقة العمل فرصة: و . 2021

سلحة النوويةمل  .املعاهدة نارصةمب  2021-2018 للفرتة يف خطة العملالواردة  احلركةالوفاء ابلزتامات فية لكي لتخطيطل ؛ و عاهدة حظر الأ

ميية معل حلقة  2021-2018 للفرتة تنفيذ خطة العمل بشأأنالوطنية  للجمعيات اإقل

محر القطري واللجنة ادلولية مشاركني من الاحتاد ادلويل 2018أأكتوبر  31و 30يف  مجعية وطنية يف  17و، مجعت مجعية الهالل الأ
معاهدة حظر الأسلحة النووية السلطات احلكومية يف ادلول اليت تدمع  خملاطبة، ملناقشة الاسرتاتيجيات واملوارد الالزمة ادلوحة، قطر

مجموعة من والتواصل وحددوا  املنارصة حدد املشاركون التحدايت الرئيس ية يف جمايلو  .بعد علهيا أأو تصدقاملعاهدة مل توقع  اس ياس يًا ولكهن
 .بتنفيذهاوالزتموا  ،وأأعضاء الربملاانت والسلطات احلكومية عامة الناساملوهجة لالتدابري 

 2021-2018 للفرتة نفيذ خطة العملتب املعيناجامتع عرب الإنرتنت لفريق دمع احلركة 

-2018 فرتةلل عملالاذلي أأنشئ مبوجب خطة  الإنرتنت لفريق دمع احلركة رب، عقدت اللجنة ادلولية أأول اجامتع ع2019مارس  5يف 
رشاف عىل تنفيذ 2021 قلميية ووطنية معلوماتن الاجامتع تضمم و . هالالإ ثة عاملية واإ  مهنااللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية،  قدمهتا ُمحدم

هداف الواردة يف خطة العمل، ونتاجئ محةل  العامة اليت نظمهتا اللجنة ادلولية بشأأن الأسلحة النووية،  الإعالمالتقدم احملرز حنو حتقيق الأ
نشطةوأأبرز   فامي يتعلق ابلأسلحة النووية. وتكل اليت خُتطط لتنفيذهااليت قامت هبا احلركة مؤخراً  الأ

 الياابن منتدى معل الش باب يف هريوش امي،

محر الياابين والاحتاد ادلويل ىل  1يف الفرتة من  مجعت مجعية الصليب الأ مجعية  11 منش باب   عنممثلني ،يف هريوش امي 2019يوليو  3اإ
(، عىل العواقب الإنسانية هيباكوشامن خالل زايرة املواقع التارخيية والتحدث مع الناجني من القنبةل اذلرية ) ،ف املشاركونتعرم و وطنية. 
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سلحة النووية.  الأنشطة اليت ميكن للمشاركني القيام هبا لتحقيق أأهداف  بشأأن جراء مناقشة معليةلإ  جمالوفر املنتدى أأيًضا و الاكرثية للأ
 احلركة يف بدلاهنم وجممتعاهتم احمللية.

 أأخرى فعاليات

و  –بلجياك وفرنسا ولبنان ونيوزيلندا والفلبني ورصبيا  يفالوطنية عيات امجل مهنا  ،نظمت العديد من امجلعيات الوطنية دورات تدريبية أأ
أأو غريها من مجموعات الش باب بشأأن مسأأةل الأسلحة النووية.  الفروع الش بابيةمع طالب اجلامعات أأو  فاعلللت التواصلغريها من أأنشطة 

يطاليا والفلبنييف كندامجلعيات الوطنية مهنا  ،نظمت بعض امجلعيات الوطنيةو   بشأأن هاملوظفهيا و/أأو متطوع داخلية دورات تدريبية ،ا واإ
قلالأسلحة النووية س بانيا وبلجياك ،، بيامن نظمت مجعيتان وطنيتان عىل الأ عنارص للمسؤولني احلكوميني و/أأو دورات تدريبية  ،يف اإ

سلحة مسأأةل  اً امجلعيات الوطنية أأيض أأدرجت، بعض احلالتيف و. القانون ادلويل الإنساين والأسلحة النووية القوات املسلحة بشأأن الأ
 قانون ادلويل الإنساين.املعنية ابلالنووية يف جداول أأعامل اجامتعات اللجان الوطنية 

 بلوماس ية الإنسانيةادل

طراف ذات الصةل ويف الاجامتعات  اتبعت اللجنة ادلولية والعديد من امجلعيات الوطنية بنشاط أأهداف القرار يف املنتدايت املتعددة الأ
سلحة النوويةالثنائية والإقلميية مع ادلول، مبا يف ذكل مع مسؤولني رفيعي املس توى يف ادلول   وحلفاهئا. احلائزة للأ

ىل معاهدة احلد سلحة النووية واحلد من اخملاطر النووية الانضامم اإ  من انتشار الأ

اس تخدام الأسلحة  ملواهجة خطرتحرك ال  مواطنيهمجيع ادلول وقادة العامل و  انشد فيه 2018أأبريل  23يف رئيس اللجنة ادلولية نداًء  أأطلق
سلحة النوويةودعا من خالهل ادلول  10.اذلي ل ينفك يتناىم النووية ىل اختاذ تدابري فورية للحد من هذا اخلطر  احلائزة للأ وحلفاهئا اإ

ىل احل امللحةاحلاجة عىل مرة أأخرى اللجنة ادلولية  كدتوأأ والقضاء عليه يف هناية املطاف.  يف  أألقهتاد من اخملاطر النووية يف البياانت اليت اإ
اللجنة الأوىل للجمعية  يف اجامتعاتو، 2020م يف عا املعاهدة املزمع عقدهللجنة التحضريية ملؤمتر اس تعراض  2019و 2018 عايم دوريت

مم املتحدة، ويف اجامتعات أأخرى،  سلحة ونزع السالح العامة للأ مع  2019يف عام يف الصني مهنا اجامتع عقدته امجلعية الصينية لتحديد الأ
مم املتحدة.  ممثيل الأعضاء ادلامئني يف جملس الأمن التابع للأ

ىل احلد من اختذت العديد من امجلع و  سلحة النووية.  خطريات الوطنية خطوات لتعزيز التدابري الرامية اإ يف الفرتة اليت واس تخدام الأ
طليس يف بروكسل يويم عقد س بقت  بلجياك وكندا  من ،، قدمت تسع مجعيات وطنية2018يوليو  12و 11مقة منظمة حلف شامل الأ

س بانيا واململكة املتحدة وكرواتيا وفرنسا وأ يسلندا ىلمشرتك رساةل ،وهولندا والنوجي واإ ىلتدعو فهيا،  احكوماهترؤساء  ة اإ ، مهنامجةل أأمور  اإ
سلحة النووية يف   س بقتيف الفرتة اليت وعالوة عىل ذكل، و العسكرية والأمنية.  العقائداختاذ تدابري فورية للتقليل بشلك كبري من أأمهية الأ

، جشعت العديد من 2019، يف أأبريل ومايو 2020عام يف  املزمع عقده املعاهدةاس تعراض ملؤمتر  2019دورة اللجنة التحضريية لعام  عقد
س بانيا واململكة املتحدةأ ي يف بلجياك وادلمنارك وأأملانيا و  ،امجلعيات الوطنية أأعاملها احلركة يف  عىل مراعاة رسائل احكوماهت ،سلندا والنوجي واإ

حاطة  اً عقد الصليب الأمحر الربيطاين أأيضللمؤمتر. و  تحضرييةال  عالمية اإ اللجنة عقد وجلسة مناقشة للمجمتع املدين قبل  لأعضاء احلكومةاإ
 التحضريية.

سلحة النووية ىل معاهدة حظر الأ  الانضامم اإ

جراءاتاختذت اللجنة ادلولية ومكوانت احلركة الأخرى  سلحة النووية حزي النفاذ بشلك مبكر يف  اإ حمددة لتعزيز دخول معاهدة حظر الأ
سلحة. و ظل العواقب الإنسانية الاكرثية ىل توقيع2018سبمترب  26يف لهذه الأ املعاهدة والتصديق  ، دعا رئيس اللجنة ادلولية مجيع ادلول اإ

                                                   
averting-weapons-https://www.icrc.org/ar/document/nuclear-ألسلحة النووية: جتنب كارثة عاملية"، متاح على "ا 10

catastrophe-global 

https://www.icrc.org/ar/document/nuclear-weapons-averting-global-catastrophe
https://www.icrc.org/ar/document/nuclear-weapons-averting-global-catastrophe
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سلحة النووية ملخالل حفل توقيع علهيا   النداء اهذ عربت اللجنة ادلولية عنالأمم املتحدة يف نيويورك. وقد مقر يف ُعقد عاهدة حظر الأ
مم املتحدة. اجامتعات يف اجامتعات معاهدة عدم الانتشار ويف هتايف بياان اً أأيض   11اللجنة الأوىل للجمعية العامة للأ

نساين يف نزع السالح النووي يف احلوارات الثنائية جشعت عىل و  عاهدة حظر الأسلحة النوويةملاللجنة ادلولية  روجتو  اتباع هنج اإ
عىل سبيل و والإقلميية مع ادلول، مبا يف ذكل املؤمترات الإقلميية يف أأفريقيا وجنوب رشق أ س يا وجزر احمليط الهادئ ومنطقة البحر الاكرييب. 

القانون ادلويل الإنساين  بشأأناجامتع املائدة املس تديرة الثاين  يف حظر الأسلحة النووية عن معاهدةاللجنة ادلولية مناقشة  يرستاملثال، 
يف جلسة برملانية للجامعة  بشأأن هذه املعاهدة. ويف الشهر نفسه، قدمت اللجنة ادلولية وهجات نظرها 2019جلزر احمليط الهادئ يف مايو 

فريقيا  لإقلميية لدلبلوماس يني املقميني يف نيويورك.ويف سلسةل من اجامتعات املائدة املس تديرة ا ،الاقتصادية دلول غرب اإ

ىل معاهدة حظر الأسلحة النووية املبذوةلملساعدة ادلول يف هجودها و  والتصديق؛  علتوقياب خاصاً  ملفاً اللجنة ادلولية  أأصدرت، لالنضامم اإ
عالميتني  نيومذكرت؛ اً منوذجي قانوانً و  ضافة و. املعاهدةيف الواردة املساعدة والالزتامات املتعلقة ابلضامانت تقدمي  حتلالن حظر نيموجزتاإ ابلإ

ىل ذكل، نرشت اللجنة ادلولية كتيبًا يتضمن نص  هذه املوارد يف الاجامتعات  دمتوقُ رئيس اللجنة ادلولية.  اً حررهتصدير و  املعاهدةاإ
طار للنظر فهيا يف  دمتقُ املذكورة أأعاله، ويف بعض احلالت،  الانضامم لتقيّي جدوى  عىل الصعيد الوطينيات الربملانية أأو احلكومية العمل اإ

ىل املعاهدة   .عليه املرتتبةاثر ال  و اإ

ىل  شجيعها عىلبنشاط مع حكوماهتا لت  التفاعلقرارات احلركة وخطط معلها، واصلت العديد من امجلعيات الوطنية ومعاًل ب الانضامم اإ
سلحة النووية س بانيا والسويد واململكة  يفالوطنية عيات امجل مهنا ، عدة مجعيات وطنيةنظمت و . معاهدة حظر الأ فرنسا وغياان والنوجي واإ

سلحة النووية بني وزارات اخلارجية واجملمتع املدين واجلهات الفاعةل الأخرى.  بشأأناحلوار  فهيا لتيسرياجامتعات أأو شاركت ، املتحدة الأ
محر الإ و  بشأأن معاهدة حظر  ،2018يف أأبريل  ،اجامتع مائدة مس تديرةعدة اجامتعات من بيهنا  س باينعىل سبيل املثال، نظم الصليب الأ

سلحة النوويةو مع ممثيل وزارة اخلارجية الإس بانية  الأسلحة النووية ، اس تضاف الصليب 2019يف أأوائل عام و. امحلةل ادلولية للقضاء عىل الأ
سلحة النوويةمعاهدة بشأأن الأمحر النوجيي جلسة اس امتع علنية   للربملانيني وأأحزاب الش باب الس ياس ية.موهجة  حظر الأ

ىل قدمت بعض امجلعيات الوطنية تقاريرو  سلحة النوويةعىل توقيع فهيا أأو جشعت  الربملاانت الوطنية اإ  اعلهيو/أأو التصديق  معاهدة حظر الأ
نسانية  معاهدة حظر الأسلحة النوويةوالنوجي والسويد وسويرسا، عرضت امجلعيات الوطنية وهجات نظرها بشأأن  سلنداأ ي يف و. لأس باب اإ

ىل الربملاانت الوطنية. قدمهتامن خالل تقارير   اإ

 أأدوات التصال والإعالم

عالمية عامة محةل  2019يف فرباير أأطلقت اللجنة ادلولية  ذاكء مجعيات وطنية، ملوعدة ويل ابلتعاون مع الاحتاد ادل كبريةاإ الوعي واصةل اإ
سلحة النووية ولت  ىل  شجيعابل اثر الإنسانية الاكرثية للأ خرى.  معاهدة حظرالانضامم اإ سلحة النووية ومعاهدات نزع السالح النووي الأ الأ

سلحة النووية، ومقط منخماوف احلركة ومواقفها  ؤكد مرة أأخرىي اً  عاملياً  حصفيتضمنت امحلةل بياانً و  رسوم املتحركة، ابلع فيديو، وفيلمني الأ
لكرتوني اً وموقع يرلندا وموانكو وهولندا أ  الأرجنتني وأأسرتاليا والمنسا وكندا وفنلندا وفرنسا و  من ،مجعية وطنية 18شاركت و . اً خمصص اً اإ

س بانيا والسويد واتيلند وأأوكرانيا . هاومواصةل تطوير تكل املوارد يف اجلهود املبذوةل لنرش ، ونيوزيلندا والنوجي والفلبني ورصبيا وسلوفينيا واإ
ذ حظيتاكن للحمةل تأأثري كبري، و  خبارية يف ب  اإ جراء مقابالت 12حول العامل. بدلاً  20كرث من أأ تغطية اإ مع ممثيل اللجنة  حصفية ومشل ذكل اإ

ىل مقال أأ يرلندا وجنوب أ  ادلولية يف اجلزائر و  ضافة اإ محر ال  نرشه رأأي فريقيا وسويرسا ابلإ مني العام للصليب الأ  مقطعحصل و يرلندي. الأ
بداع لعام  (Grand Prix) كربى الفيديو عىل جائزة ذ حظي، 2019يف همرجان اكن ليونز ادلويل لالإ مشاهدة اكمةل  83000كرث من بأأ  اإ

 كبري. هبامشالتفاعل املتوقع تجاوز فتفاعل عىل وسائل التواصل الاجامتعي،  170000وأأاثر أأكرث من 

ىل امحلةل، واصلت اللجنة ادلولية والعديد من امجلعيات الوطنية و سلحة النووية  منومواقفها  امللحة احلركة شواغل عرضابلإضافة اإ الأ
مقالت مواقع التواصل الاجامتعي، و ومنشورات عىل وحصائف وقائع منشورة، ، الإلكرتونيةعىل مواقعها  منشورة مقالتعرب ابنتظام 

                                                   
11  ”r Weapons: A plea for humanityWhy States must sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclea“

-prohibition-treaty-ratify-sign-must-states-why-president-https://www.icrc.org/en/document/icrcavailable at 
.umanityh-plea-weapons-nuclear 

يرلندا واألردن واملكسيك وهولندا وابكستان آمن تلك البلدان اجلزائر واألرجنتني وبلجيكا والربازيل وكندا وشيلي وكولومبيا وفرنسا واهلند وإيران و   12
 .فريقيا وإسبانيا وسويسرا وطاجيكستان واتيلندأوالفلبني والربتغال وجنوب 

https://www.icrc.org/en/document/icrc-president-why-states-must-sign-ratify-treaty-prohibition-nuclear-weapons-plea-humanity
https://www.icrc.org/en/document/icrc-president-why-states-must-sign-ratify-treaty-prohibition-nuclear-weapons-plea-humanity
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خبرأأي يسلندا والنوجي والسويد وسويرسا، أ  امجلعيات الوطنية يف مجعيات وطنية من بيهنا نرشت و ارجية. وخارية داخلية ، ونرشات اإ

 .اعلهيوالتصديق  املعاهدة حتث ادلول عىل توقيع رأأيمقالت 

 تعهدات والزتامات

الوطنية  اتامجلعي حلقة معليف ، أأسرتاليا وفرنسا وغاان والعراق ومالزياي وهولندا والنوجي وقطر من ،ن مثاين مجعيات وطنيةعممثلون  أأبدى
عالوة و يف مناطقهم.  2021- 2018 للفرتة عملالخطة  اس تعدادمه لتكثيف هجودمه لتنفيذ، 2018أأبريل  26و 25يف جنيف يويم املعقودة 

 ،مجعية وطنية أأخرى 14ممثلون عن  أأكدم ، 2018أأكتوبر  31و 30يف قطر يويم املعقودة الوطنية  اتامجلعي حلقة معليف وعىل ذكل، 
يران والأردن والكويت وقريغزيس تان ولبنان وجنوب السودان وطاجيكس تان  من ثيوبيا وجورجيا واإ أأفغانس تان واجلزائر وأأذربيجان واإ

 .2021- 2018 للفرتة عملالخطة  تنفيذتكثيف العمل عىل ب من جديد يف بيان ادلوحة الزتاهمم  ،وتركامنس تان والمين

 

 الاس تنتاجات والتوصيات (3

مل اعامتد معاهدة حظر سلحة النووية  مث جناز  2017يوليو  7يف الأ ىل مجيع ادلول املوجه  2011واس تجابة مناس بة لنداء احلركة لعام  اً  كبري اً اإ اإ
سلحة النووية مواصةل املفاوضات حبسن نية"من أأجل  ىل حظر اس تخدام الأ نھاء تكل املفاوضات الرامية اإ ىل اإ بطاء اإ ، والسعي بعزم وبدون اإ

ن حظر و ".والقضاء عليھا بشلك اتم من خالل اعامتد صك دويل ملزم قانواًن، بناء عىل الالزتامات والواجبات ادلولية القامئة يف الواقع، فاإ
 القضاء علهيا.خطوة أأساس ية حنو يشلك الأسلحة النووية 

لهيا أأوسع انضامم ممكن عىل حتقيقالأسلحة النووية  معاهدة حظريعمتد جناح و   2017الصادر عن جملس املندوبني لعام  4القرار  ويوفر. اإ
برسعة  النفاذضامن دخول املعاهدة حزي من أأجل احلركة  تبذلهاللجهود اليت   قوايً اً أأساس، 2021-2018وخطة العمل املصاحبة هل للفرتة 

 بعد ذكل. حتقيق العامليةو 

سلحة النوويةمكوانت احلركة مبواصةل حث ادلول  اً أأيض 2021-2018 للفرتة تلزم خطة العملو   واجباهتابوحلفاهئا عىل الوفاء  احلائزة للأ
 تيحيو نزع السالح النووي، ويف الوقت نفسه، ابختاذ تدابري للحد من خماطر اس تخدام الأسلحة النووية.  بشأأنالطويةل الأمد  الزتاماهتاو 

 .الالزتاماتفرصة حامسة لدلول للوفاء بتكل  2020عام اس تعراض املعاهدة املزمع عقده يف  مؤمتر

 2021يف الفرتة اليت تس بق عقد جملس املندوبني لعام  اهوتعزيز مكوانت احلركة جلهودها بذل ويعمتد التنفيذ الاكمل للقرار عىل مواصةل 
طاربشأأن الأسلحة النووية، وتعزيز التعاون فامي بيهنا  2021-2018للوفاء ابلزتاماهتا مبوجب خطة معل للفرتة   تكل اجلهود. يف اإ

 

 

 

 


