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 عرض موجز 

واللجنة ادلولية للصليب األمحر   ألمحر الياابينالطامق الطيب مجلعية الصليب ا  امهشهدان  الذل  ي املروع  ادلمار واملعاانة    خلّف

هريوش اميادلولية(    )اللجنة ق غاوان  يف  دائ  أثر    اعام  76بل  زايك  األمحر  ا  والهالل  األمحر  للصليب  ادلولية  احلركة  عىل  ا 

ذكل    )احلركة(. احلركة    احلي،ومنذ  ال عمعلت  ال ىل  يف  وشاتاقنتأثري  العامةاس ياسال يف  ،  و وممارساهتا  للدلو   ت  عىل  ، 

 .ح النووينزع السالاجلهود الرامية إىل يف  ةمسامهة كبري  امهس ما ،تطوير القانون ادلويل بشأن األسلحة النووية

 

العواقب اإلنسانية الاكرثية    منطويل األمد ومعيق    قلقانش ئة عن    القضاء علهياإن هجود احلركة حلظر األسلحة النووية و 

النووية لألسلحة  اس تخدام  أي  عن  تنجم  قد  أي  اليت  غياب  يف  عىل  ،  حاةل    مناس بة   إنسانيةاس تجابة    تقدي قدرة  يف 

  بع تن و .  اإلطالق  عىل أخرىمرة  عدم اس تخدام األسلحة النووية  ب  متثةلامل   اإلنسانية  لرضورةاب  يلابلتا  الالزتام، واس تخداهما

 .هوقواعد القانون ادلويل اإلنساينتوافق اس تخدام األسلحة النووية مع مبادئ  يف كبريةهذه اجلهود من شكوك 

 

)املعاهدة(   النوويةرخيية حلظر األسلحة  دة التاهاملعا   تعمتدفادوةل دلعوة احلركة    122ابت  ، اس تج2017  يوليومتوز/يف  و

 22يف    النفاذحزي    املعاهدةيوفر دخول  و عىل أساس القانون ادلويل اإلنساين.    شاملاليت حتظر األسلحة النووية بشلك  

الثاين أجل  للحركة  ا  فرص    2021  يناير/اكنون  اب  إذاكءمواصةل  من  النو لعواقب  الوعي  لألسلحة  الاكرثية    ، ة يواإلنسانية 

 .من األسلحة النووية عامل خال  ق قيحت  يف سبيلخلطوات امللموسة حث ادلول عىل اختاذ مزيد من او 

 

نقطة حتول اترخييةو ميثل  النووية  األسلحة  أن حظر  الس نوات يف حي  األسلحة يف  اس تخدام هذه  ازداد خطر  فقد   ،

  احلركة   هجود  لتكثيف  املُلّحة  احلاجةاية  املقلق للغ  هذا التطور  زيدنشهدها منذ احلرب الباردة. وي  األخرية إىل مس توايت مل 

اختاذ إجراءات ملموسة للحد من خماطر  ا  أيض    يتطلبو ول عىل حظر األسلحة النووية والقضاء علهيا.  حث ادل  الرامية إىل

ا  النووية غري مقبول خطر الس تخدام األسلحةإذ إن أي  ،اس تخدام األسلحة النووية  . عواقب إنسانية اكرثية.من   فهس يخلّ ا ملنظر 

 

القرارو  النووية"  نوناملع   يوفر  األسلحة  عىل  القضاء  إىل  خطة  السعي  معل  "  2027-2022  للفرتة   معل:   س متر م إطار 

 حتققت من خالل  ليتا  الهامةىل النتاجئ  يستند إلضامن عدم اس تخدام األسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا. و للحركة  

 املندوبي السابقة.  دورات جملسوخطط العمل املعمتدة يف ت راتنفيذ الالزتامات الواردة يف القرا

 

 مقدمة  (1

بشأن عدم اس تخدام األسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا )خطة العمل    2027-2022  للفرتة  احلركة خطة العمل  تعمتد

خالل    ( 2027-2022للفرتة   النووية"  نونع امل   القرارمن  األسلحة  عىل  القضاء  إىل  خطة  السعي  -2022  ةللفرت   معل: 

  ع خطة العمل اجلديدة هذه خطة العمل احلالية بشأن عدم اس تخدام األسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا. وتتب"2027

العمل  2021-2018  للفرتة و 2021-2018  للفرتة  )خطة  ُحّدثت  (  عنعّ لتقد  ا  رب  األخرية  ابألسلحة التطورات  ملتعلقة 

مبواصةل العمل العاملي    ،2027-2022  للفرتة  خطة العمل، يف إطار  ةاحلرك  مكوانتتلزتم  و نووية ونزع السالح النووي.  ال 
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القرار  ت قاميتال الواردة يف  لعايم  لك من  ل   1  به عىل أساس الالزتامات  املندوبي    4والقرار  ،  2013و  2011جمليس 

 . 2017جمللس املندوبي لعام 

 

يف صفوف مس بوقة  تعبئة غري  حتقيق  سامهت يف    هادهجو   بأن  احلركة  بقناعةمدفوعة    2027-2022  للفرتة   إن خطة العمل

 . عاهدةاملألخرية ملنع العواقب اإلنسانية الاكرثية الس تخدام األسلحة النووية واعامتد يف الس نوات ا ادلول

 

 معلومات أساس ية  (2

يريم إىل  ويل اإلنساين  ادللقانون  من صكوك اكأول صك    نفاذل احزي  عاهدة  ملا، دخلت  2021يناير/اكنون الثاين  22يف  

الس تخدام    لتخفيفا الاكرثية  اإلنسانية  العواقب  النوويةمن  ادلوليةو .  هاواختبار   األسلحة  اللجنة  رئيس  أشار  فإن كام   ،

"إجناز    النفاذحزي  عاهدة  املدخول   وانتصار  ميثل  األمهية  ابلغ  كبري  ا  من  ا  للك  منارصة عىل  معلا  األ    النووية لسحظر  حة 

 1."والقضاء التام علهيا

 

 يشلّك   حظروهو  ،  حظرا  شامال    ألسلحة النوويةا  حتظرا  بةل للتطبيق عاملي  يه أول معاهدة متعددة األطراف قادة  عاهاملو 

عن    ، فضال  هواعدقو القانون ادلويل اإلنساين  عىل مبادئ  املعاهدة    وتقوم.  هذه األسلحةعىل  القضاء  خطوة أساس ية حنو  

ا ميليهإلمبادئ  وما  العام.    نسانية  أن  الضمري  اتُلزم  عاهدة  املويف حي  تعزز  فقطألطراف  ادلول  فإهنا  اس تخدام    حتري ، 

 .ا النتشارهاإضافي   ارادع  مما يوفر  النووية،األسلحة 

 

القضاء  ألسلحة النووية و إىل حظر االيت ما فتئت تدعو    ةأمهية خاصة ابلنس بة للحركحزي النفاذ  عاهدة  امل   دخول  ويكتيس 

ن تعجز األلس نة عن وصفهام من جراء ااملعاانة وادلمار الذلداية  لبواكن ادلافع وراء هذه ادلعوة يف ا.  1945منذ عام    علهيا

رأي  ة  ولياللجنة ادلو مجعية الصليب األمحر الياابين  ن رأهتام  ااذلريتي عىل مدينيت هريوش امي وانغازايك، والذلالقنبلتي  إلقاء  

   .املصابيو  العي يف أثناء حماولهتام إغاثة احملترضين

 

األسلحة   إىل إىل ادلول للنظر    نداء  نة ادلولية  ، وجه رئيس اللج 2010  نيسان/أبريل  20  يفأي    ،اترخي ليس ببعيدويف  

فاوضات  امل  مواصةلمن خالل  الية  ، ودعاها إىل الوفاء ابلزتاماهتا احلالنووية من منظور اإلنسانية والقانون ادلويل اإلنساين

لحة األس  ةحّد هنايئ حلقب  ووضع   من خالل معاهدة دولية ملزمة قانوان    ا متام    القضاء علهياالهادفة إىل حظر هذه األسلحة و 

املؤمتر  )معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية    ألطراف يفل  س تعرايضالاؤمتر  امل، أعرب  عد ذكل بوقت قصري ب و .  2النووية 

النووية  اليت يسبهباالاكرثية    العواقب اإلنسانيةق إزاء  ابلغ القلألول مرة عن " (  عرايضالاس ت ، "أي اس تخدام لألسلحة 

 
، مدونة  ، "انتصار لإلنسانية"ة الصليب األمحر الياابينعي ، رئيس مج ، يف نقاش مع يوش هيارو أوتسواك ، رئيس اللجنة ادلولية للصليب األمحربيرت ماورير 1

اإل  والس ي القانون  جنيفةنساني اإل  ات اسنساين  الثاين  21،  ،  and-https://blogs.icrc.org/law-:  2021  يناير   /اكنون 

nityhuma-1/victorypolicy/2021/01/2/ (1202  أيلول/سبمتربيف  اإللكرتونية مجيع املواقع  متت زايرة .) 

2to by the president of the ICRC statement , ”endera of nuclear weapons to an  Bringing the“Kellenberger,  Jakob 

the Geneva diplomatic corps, Geneva, 20 April 2010: 

. 200410.htm-statement-weapons-uclears/statement/nhttps://www.icrc.org/en/doc/resources/document 

 

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/21/victory-humanity
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/21/victory-humanity
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/nuclear-weapons-statement-200410.htm


CD/22/X.X  3 

جمدد   ادلول"عىل    اوأكد  امتثال  األو   رضورة  مجيع  يف  ادلويلاكفة  القانون  ألحاكم  ادلويل قات  القانون  ذكل  يف  مبا   ،

  ."3اإلنساين

 

 دويل  اتفاق  عىلة يدعو ادلول إىل التفاوض  ة النوويا بشأن األسلحا اترخيي  ة قرار  اعمتدت احلرك  ،2011يف أواخر عام  و

النووية والقضاء علهيا بناءقانوان    ملزم الق  واجباتوالامات  الالزت عىل     حلظر اس تخدام األسلحة  ائة. وزاد موقف  ادلولية 

ل بقدم  فع  دلاحلركة من حتفزي اجلهود ادلولية  النووي عىل  ا  السالح  إنسانية. ومشلت هذه زنع  من  لسةل  اجلهود س   أسس 

النووية لألسلحة  اإلنساين  األثر  بشأن  دولية  حكومية  مؤمترات  اس تضافتثالثة  عام  أولها  الرنوجي    ،  ،  2013يف 

اآلخرين  والمنسا    املكس يكفت  اس تضاو  عام  املؤمترين  وشاركت2014يف  مجلعيات    .  ادلويل  والاحتاد  ادلولية  اللجنة 

وا األمحر  األمحر الصليب  ا  (ادلويل  )الاحتاد  لهالل  للصليب  الوطنية  واوامجلعيات  هذه ألمحر  يف  بنشاط  األمحر  لهالل 

 .املؤمترات

 

مكوانت  فهيا  مدهتا أربع س نوات ألزمت    خطة معل استرشافية  2013ام  اعمتدت احلركة يف أواخر ع  ذكل،وابلتوازي مع  

النووية  اس تخدام   رثية أليابلعواقب اإلنسانية الاك  الوعي  ءبإذاكاحلركة   ت  موقف احلركة عىل احلكوما  عمميوت،  لألسلحة 

 .الفاعةل األخرى ذات الصةل تاجلهاو 

 

، عن  هود ادلول ومنظامت اجملمتع املدينب   مقرونة  ،أربع س نواتاملمتدة عىل  وقد أسفرت هجود احلركة لتنفيذ خطة العمل  

عددة  مبفاوضات نزع السالح النووي املت  اامليض قدم  إىل "  تريم  ادلولمبادرة إنسانية جديدة بقيادة    وأسفرت.  ممتزيةنتاجئ  

االعظمى  غلبية  األ موافقة    عن"  طرافاأل لعام  من ادلول يف  املتحدة  العامة لألمم  للتفاوض   2016مجلعية  عىل عقد مؤمتر 

النووية.  قانوان    بشأن صك ملزم اللجنة ادلولية  و  حلظر األسلحة  كثب يف هذه  ن  ع  يف احلركةومكوانت أخرى  شاركت 

ّ   ما  ،خربهتايف حدود اهدة املع  عو مرش جوانب  بشأنوقدمت وهجات نظر  ،املفاوضات  .الهنايئ ر عىل النصأث

 

جديدة طموحة  ، خطة معل  2017جمللس املندوبي لعام    4القرار  خالل  ، من  اعمتدت احلركة  ،2017يف أواخر عام  و

 ا اتم    اها تنفيذ  تنفيذو   إىل املعاهدة   تشجيع الانضامممن أجل    س امي  ، ال مكثفعاملي  عمل  ا لوفرت إطار    س نواتمدهتا أربع  

املامثةل  ادلولية  الاتفاقات  فضال  عن األهداف  النذات  األسلحة  انتشار  عدم  مبا يف ذكل معاهدة  ، ومعاهدة احلظر  ووية، 

النو  األسلحة  من  اخلالية  للمناطق  املنش ئة  اإلقلميية  واملعاهدات  النووية  للتجارب  اليت   واكنتوية.  الشامل  اإلجراءات 

هبا تنفيذ    قامت  احلركة  العمل  خل  امكوانت  فهي  هذه، طة  الوعيمواصةل    امبا  لألسلحة   إذاكء  الاكرثية  اإلنسانية  ابلعواقب 

النووية والتصديق علهيا أو الانضامم  النطاق لتشجيع ادلول عىل    واسع تواصل  ال و   ،النووية توقيع معاهدة حظر األسلحة 

 .2021 يناير/يننون الثااك 22يف  النفاذحزي عاهدة امل يف دخولأسهمت من العوامل اليت  اجزء   ،إلهيا

 

 
،  (اجلزء األول)  CONF.2010/NPT/ 50،، الوثيقة اخلتامية2010عام  ل النوويةيف معاهدة عدم انتشار األسلحة ألطراف ل ؤمتر الاس تعرايضامل 3

 . 24( ص ٥))ألف(   أوال   املتابعة،وصيات بشأن إجراءات جات وتس تنتاا
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 التحليل  (3

هريوش امي   يتي عىلر إلقاء القنبلتي اذلبسبب    عن وصفه  األلس نة عجز  تر  من دما  احلركة  شهدته ماعىل  ا  عام    76  مرور  بعد

  يف حاةل تأهب تشغيل من هذه األسلحة  عدة آالف    ىلع  ويُبقى.  سالح نووي  13000، ال يزال هناك حوايل  وانغازايك

أهن  ام  ،عال   دقائلإلطالق يف    ةجاهز   ايعين  الو .  4ق غضون  من  عىل  النووية  أن  رمغ  تُس تخدم  األسلحة  الزناعات  مل  يف 

عام   منذ  كبري    ُُسّلفقد    ،1945املسلحة  تُس تخدماليت    احلاالتمن  ومقلق  عدد  النووية    فهيا  اكدت  عن غري األسلحة 

 .5خطأتقدير أو جة لسوء قصد نتي

 

اس تخ  إن النووية  دام لألأي  أ  -سلحة  أو حادثسوء  بسبب  و  سواء عن قصد  إنسانية س يكون هل ع  -  تقدير  واقب 

ُ .  6وبيئية وخمية  ادلويل  جنة ادلولية والاحتاد  نظمته الل اء  لخرب ل خالل اجامتع    ها اكنآخر بياانت ُوثّقت توثيقا  جيدا ،    ظهروت

وتمتزي هذه  .  رتات طويةلية واإلشعاع لفوالطاقة احلرك   رةاحلرا  ئةل من مكيات هاتصدر  األسلحة النووية    أن  ،20207يف عام  

من شأن اس تخداهما أن يتسبب يف معاانة إنسانية ال  و   ،ن والزماناحتواهئا يف املاك  يس تحيلقوة تدمريية هائةل  ب  األسلحة

أو حُتص  ابلساكن  املأهوةل  املناطق  يف  خاصة  قدرة  ومهنا.  رب  ابلق  ،  توجد  مناس بة    تقديعىل  ال  إنسانية  إذا اس تجابة 

ي س يكون ألو ر التصعيد.  ينطوي عىل خط، فإن أي اس تخدام قد  ابإلضافة إىل ذكلو.  8يوما    نوويال سالح  ال م  خداس تُ 

،  األغذية ، وإنتاج  ملناخاو   ،لبيئةوا،  عىل حصة اإلنسانو ،  واجملمتعات يف مجيع أحناء العامل   األفرادنووي آاثر اكرثية عىل  نزاع  

الزناع  من شأنو والاقتصادية.  والتمنية الاجامتعية   يتسبب يف رضر ال ر   هذا  بقاء أن  القادمة وهيدد  فيه لألجيال  جعة 

 .اذاهتيف حد  البرشية

 

  2017م  أعرب جملس املندوبي لعاو .  ارئيس ي    اإنساني    قلقا    شلكي مرة أخرى  فإن خطر اس تخدام األسلحة النووية    عليه،و 

تزايد اخملاطرة ابس تخدام األسلحة النووية مرة أخرى بشلك مقصود أو خلطأ يف احلساابت أو بشلك  من "  ابلغ جزعه  نع

 
4olm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2021, Oxford University Press, 2021Stockh  . 

5House,  athamlicy, Chmfort: Cases of Near Nuclear Use and Options for Po., Too Close for CoPatricia Lewis et al

2014 . 

عامة    6 نظرة  والبيئية الس تخدام  العواقب اإلنسان   نعللحصول عىل  للصليب األمحر والاحتاد ادلويل    ،هاواختبار   النوويةاألسلحة  ية  ادلولية  اللجنة  انظر 

األمح الصليب  األمحر مجلعيات  والهالل  "ر   ،Humanitarian impacts and risks of use of nuclear weapons"  ،  للصليب ادلولية  اللجنة 

   . weapons-nuclear-use-risks-and-impacts-nitarianhttps://www.icrc.org/en/document/huma :2020، جنيف األمحر،

للصل   7 ادلولية  األاللجنة  للصليب  "Humanitarian impacts and risks of use of nuclear weapons، "محريب  ادلولية  اللجنة    األمحر، ، 

   . weapons-nuclear-use-risks-and-ctsimpa-nhttps://www.icrc.org/en/document/humanitaria : 2020، جنيف

 
8and and D. Loye, “Who will assist the victims of use of nuclear, radiological, biological As reported in R. Coupl 

or chemical weapons – and how?”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, June 2007, pp. 329–

344; and R. Coupland and D. Loye, “International assistance for victims of use of nuclear, radiological, biological 

and chemical weapons: Time for a reality check?”, International Review of the Red Cross, Vol. 91, No. 874, June 

2009, pp. 329–340.  اكفية  حامية ، مع توفري ري من الناجي من تفجري نوويبشلك خاص إىل أن الوس يةل الفعاةل ملساعدة جزء كب ت اللجنة ادلولية خلص

  يوما    ن يُؤم  من املستبعد كثريا  أن  ا إىل أنه  عىل املس توى ادلويل. وخلصت أيض    نةممكا عىل املس توى الوطين وغري  ، ليست متاحة حالي  ملن يقدمون املساعدة

 . غري اكف  ظل يمفن املرحج أن  ،هذا الاستامثر نتأمّ   ذاإ. وحىت م املطلوب لتطوير مثل هذه القدرةر الضخالاستامث

https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-weapons
https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-weapons


CD/22/X.X  5 

خماطرة ابس تخدام األسلحة النووية تكون غري مقبوةل ابلنظر ملا لهذه األسلحة من عواقب ن "أي  ، وشدد عىل أ"عارض

 ."9  إنسانية اكرثية

 

قو  اخملاطر  هذه  أن  زادت  يبدو  فأكرثأكرثد  األخرية.      الس نوات  افتتاح  أي  ،  2018  ريلن/أبنيسا  23يف  ويف  يوم  يف 

ل التحضريية  ادلولية  وجه  ،2020لعام    س تعرايضالامؤمتر  لاللجنة  اللجنة  و إ  نداء    رئيس  ادلول  ،  همواطنيو العامل  قادة  ىل 

عاملية:  عي  دا نووية  اكرثة  وقوع  لتجنب  عاجةل  إجراءات  اختاذ  إىل  القيود  سق  ومع "ا  م ابقة  السوط  ودخول بوترية  نتظمة 

من الرتكزي عىل عدم اس تخدام األسلحة النووية   ألسلحة النووية يف الس ياسات العادية، نشهد حتوال  م اخداالهتديد ابس ت

 10."أو حممتال    اوإزالهتا إىل اعتبار هذه الاس تخدام ممكن  

 

النووية    عزىويُ  األسلحة  اس تخدام  لعامو .  عدة  عوامل  إىلتزايد خطر  اخلرباء  اجامتع  اللجنة   2020  حدد  نظمته   اذلي 

 العوامل التالية: والاحتاد ادلويل  وليةادل

 

الت  • من  عقود  النووية  بعد  الرتسانة  يف  الكبرية  األسلحة حنو    التوجهاآلن    يُستبدل  العاملية،خفيضات    ختفيض 

 "أكرث قابلية لالس تخدام". جديدة بقدراتجديدة وتطوير أسلحة نووية ال سلحة أللعملية حتديث النووية ب 

،  متزيي   املسلحة نوواي    العسكرية والاسرتاتيجيات األمنية لدلول  العقائدية يف  أكرث أمه   ا  دورسلحة النووية  أل ا  ذتتخ •

ميكن فهيا اليت   روفالظنطاق  احلرب النووية" وتوس يع  شن  "  خيارالنظر يف  احامتل  عودة  ، بعىل وجه اخلصوص

 وية.سلحة النو اس تخدام األالنظر يف 

الفضاء يف ، إىل جانب زايدة األنشطة ة اجلديدالصوارخي  وتكنولوجيات ا معوم   التكنولوجياجمال التطورات يف إن  •

البنية  والاعامت عىل  فضال  الفضائية  األساس ية د  دمج    ،  يف    تكنولوجياتال عن  واملجماالت  الرمقية    راقبة القيادة 

نع يزيد من قابلية التعرض للهجامت اإللكرتونية والتعقيد يف معليات ص   ،النوويةتبطة ابألسلحة  ر املوالاتصاالت  

 ووية.إىل اس تخدام األسلحة الن نقد يؤداي ناالذلر سوء التفسري وسوء الفهم اطخم وهو ما يفامق، القرار

القانوين   • اإلطار  تآلك  وإماك  ملراقبةيؤدي  الشفافية  تقليل  إىل  النووية  التنبؤ  األسلحة  معليات و   اتلس ياسابنية 

 يزيد من صعوبة قراءة نية اخلصم. مما ،القرارصنع 

اجليوس ياس ية    تزيد • أمعالتطورات  نطاق  بعالقات    ،يف  تمتزي  توترا  اليت  نزا  تزداد  نشوب  ظل يف  ع  وإماكنية 

 من خطر التصعيد. ، نوواي  لدلول املسلحة حليفة دول  وأ  مسلحة نوواي  دول  عديدة بي س ياقات

 حلركة امن جانب   ر مس مت معل اجة إىل  حل ا 

عامالن    النووية،دة الس تخدام األسلحة  خماطر مزتاي  ينتج عنه من  وما   جديد،تسلح نووي  س باق    حنوإن الاجتاه املقلق  

من   لتكثيفاحلاجة  يزيدان  األس  احلركةهجود    املُلّحة  علهياحلظر  والقضاء  النووية  لضامنو .  لحة  الوحيدة  عدم   الطريقة 

 يه حظرها والقضاء علهيا. عىل اإلطالقة أخرى ر مالنووية اس تخدام األسلحة 

 

 
،  جمللس املندوبي  4، القرار  "2021-2018  للفرتة   سلحة النووية: خطة معل األلسعي إىل القضاء عىل  ا، "احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر 9

CD/17/R4 ،2017 . 

 . 2018، ، جنيفولية للصليب األمحر نة ادلاللج ، "األسلحة النووية: جتنب اكرثة عاملية"، بيرت ماورير 10
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  ، بأي تدبري فعال للحد من خطر اس تخدام األسلحة النووية ،  حة النوويةسلاأل  ، يف انتظار القضاء عىلينبغي الرتحيبو 

ا  ر  نظ اس تخدام األسلحة النووية    ةعيش نزع    لزايدة( تدابري  1ما يل: )  هذا اخلطرتشمل تدابري احلد من    وقد.  هشجيعوت 

الاكرثيةآل اإلنسانية  ) اثرها  يفو (  2،  النووية  األسلحة  دور  من  للحد  واملفاهمي    تدابري  العسكرية    عقائدوالالس ياسات 

ذكل    واألمنية،  يف  ادلول    حتديدمبا  مجيع  الزتام  خالل  من  الاس تخدام  بعدم  سلحة  لأل احلائزة  شوط  البدء النووية 

)11اأبد    اس تخداهماب للحد من خطو (  3،  النوويتدابري  التصعيد  الن،  ر  األسلحة  إزاةل  ووية من حاةل  ال س امي عن طريق 

، ووقف تطوير أنواع جديدة من األسلحة النووية والامتناع عن إدخال حتسينات نوعية ، وبناء الثقة"القصوىالتأهب "

املوجودة النووية  األسلحة  للحدو (  4)،  12عىل  الا  ضامانت  خماطر  أو  من  به  املرصح  غري  لألسلحة    ضر االعس تخدام 

 .13ة لنوويا

 

حمو  عدم وجود شط  من  الرمغ  قانوان  عىل  ملزم  للحددد  لدلول  النووية    اخملاطر  س ياس ية  من  الزتامات  هناك  أن  إال   ،

بذكل للقيام  اليت  متعددة  العمل  املتحدة ويف خطة  لألمم  العامة  امجلعية  قرارات  س امي يف  اآلراء يف   مدتاعتُ ، ال  بتوافق 

جتاه  الاة لعكس  ري ادلول ابحلاجة امللحّ يف تذكثل  يمت دور هام  باحلركة    وتضطلع مكوانت.  2010لعام    س تعرايضالاؤمتر  امل

نووي    س باقحنو   علهيا.  تسلح  والقضاء  النووية  األسلحة  اس تخدام  خماطر  وتقليل  عدم  و جديد  معاهدة  اجامتعات  تتيح 

  ئةالقابات  والواج الالزتامات  ا مع  ، متش ي  وفورية  نسقةم ا هممة حلث ادلول عىل اختاذ تدابري  انتشار األسلحة النووية فرص  

 للحد من خماطر اس تخدام األسلحة النووية.

 حزي النفاذ عاهدة  املدخول    يتيحهاالفرص امللموسة اليت  

دخول   النفاعاهدة  امليتيح  الفرص  مجموعذ  حزي  من  الاكرثية    إذاكءمواصةل  أجل    من للحركة  ة  اإلنسانية  ابلعواقب  الوعي 

 ق طل  يُ من األسلحة النووية. و   عامل خال  حتقيق  ث ادلول عىل اختاذ مزيد من اخلطوات امللموسة حنو  ة النووية وحلألسلح

النفاذعاهدة  املدخول   تنفيذ  حزي  بعقد  هامعلية  األطرافادل،  ست    لك  س تعراضية س نتي ومؤمترات الك  اجامتعات  ول 

، فإن دخول معاهدة حظر األسلحة النووية حزي 2020  وبرترشين األول/أكت  52ورير يف  اكام أشار بيرت مو .  14س نوات 

 ."15افاحتة هجودان وليس خامتهت"هو  النفاذ

 
: يُطلب  2010عاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام مل  س تعرايض الاؤمتر املخطة العمل اليت اعمتدها  من    5اإلجراء  )د( من  )ج( و النقطتي  مع   متاش يا 11

"ة لألسلحة  احلائز من ادلول   الفور هبدف  املشاركة عىل  االنووية  األسلحة  تقليص دور  والس ياسات مواصةل  والنظرايت  املفاهمي  وأمهيهتا يف مجيع  لنووية 

 ".ن اس تعامل األسلحة النوويةلس ياسات اليت ميكن أن حتول دو مناقشة او" "العسكرية واألمنية
:  2010النووية لعام    عاهدة عدم انتشار األسلحةمل  س تعرايضالاؤمتر  املخطة العمل اليت اعمتدها    من   5اإلجراء  ( من  ز )و (  هـ))ج( و   اطالنقمع    اش يامت 12

منع    د من خطر احلرب النووية وتسهم يف....حتأن    مناقشة الس ياسات اليت ميكن   "   سلحة النووية املشاركة عىل الفور هبدف لألمن ادلول احلائزة    يُطلب 

ةل خفض الوضع التشغيل ملنظومات األسلحة  النظر يف املصلحة املرشوعة لدلول غري احلائزة لألسلحة النووية يف مواص "و "  ار األسلحة النووية ونزعها انتش

 ". شفافية وتوطيد الثقة املتبادةلمواصةل تعزيز ال " و"النووية بس بل تعزز الاس تقرار واألمن عىل الصعيد ادلويل 
يُطلب من    : 2010ة لعام  عاهدة عدم انتشار األسلحة النوويمل  س تعرايضالاؤمتر  املعمل اليت اعمتدها  خطة المن    5اإلجراء  من  (  و)   ةالنقطمع    متاش يا  13

 ". صود لألسلحة النوويةالتقليل من خطر الاس تعامل غري املق"  ول احلائزة لألسلحة النووية املشاركة عىل الفور هبدفادل
 (. 4)( و 2)  8املادة  النووية،معاهدة حظر األسلحة  14
بيان  ماورير  بيرت 15 حزي    بشان ،  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  اللجنةالنفاذدخول  األمحر  ،  للصليب  جنيفادلولية   ،  ،2020 :  

-org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7https://www.icrc.

-%D8%A3%D9%86-%86%D9%86%D8%B3%D9%89%D9-%D8%A3%D9%84%D8%A7

-8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D-%D8%AD%D8%B8%D8%B1

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
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معاهدة حظر  دوةل    86  آلناحىت    وقعت . و عاهدةامل يف تعزيز عاملية    فريد  دورب مكوانت احلركة    تضطلع   ، أوال   •

 مس مترهناك حاجة إىل معل    ذكل،  عىل  . وبناء16أو انضمت إلهيا  دوةل  55  ايض  أ  صدقت علهيااألسلحة النووية و 

  العمل   ذكلأو الانضامم إلهيا يف أقرب وقت ممكن. وقد يشمل    هياالتصديق علو املعاهدة  توقيع  ب   ادلوللضامن قيام  

أو  علهيا  أو تصدق  أي مهنا املعاهدة  اليت مل توقع    احلليفة لها،لألسلحة النووية وادلول    حلائزة التواصل مع ادلول ا

 .هياتنضم إل
 

األسلحة النووية  تخدام  مبساعدة حضااي اس    املتعلقةعاهدة  املتنفيذ الزتامات  ا للحركة يف  دور  عاهدة  امل، حتدد  اني  اث •

"اللجنة ادلولية مهنا  ،  عدة  هجات   عن طريق  املساعدة، هذه  تقدي املناطق امللوثة. وميكن    إصالحو  هاأو اختبار 

أو امجلعيات الوطنية للصليب األمحر    ألمحر والهالل األمحرأو الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا  للصليب األمحر

راء من ج   واترضر  األفراد اذلينيف ضامن تلقي مجيع    دورب  تضطلع ملكوانت احلركة أن  ميكن  و .  17والهالل األمحر" 

 .املناس بتياألسلحة النووية الرعاية واملساعدة 
 

اب   ا،اثلث   • طرف  دوةل  لك  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  مبوجب  تلزم  الزتاماهتا  لتنفيذ  الالزمة  التدابري  عامتد 

فهياملعاهدة مبا  التداب"اختاذ    ا،  مجيع  دوةل طرف  وااملالئة  ريلك  القانونية  وغإل،  فرض   يف  مباها،  ري دارية  ذكل 

ع  ملنع جزائية،    عقوابت نشاط حمظور  امبأي دوةل طرف    ىلومقع أي  ميكن ملكوانت  و   .18" عاهدةملوجب هذه 

ا يف ذكل من خالل اللجان ، مبالوطنية  اترشيعاهتإطار  يف  عاهدة  املعد ادلول يف هجودها لتنفيذ  احلركة أن تسا

 .  ابلقانون ادلويل اإلنساين املعنيةرى والهيئات الوطنية األخالوطنية 
 

النووية  هيلكا من  جزء  عاهدة  املتعد    ا، ابع  ر  • األسلحة  انتشار  النووي وعدم  السالح  لزنع    تعززه   ويه،  أوسع 

األسلحة  عاهدة  املتؤكد  و .  مكهلوت انتشار  عدم  ملعاهدة  والفعال  الاكمل  التنفيذ  أمهية  جديد  وتقر    النووية،من 

، وتعيد التأكيد عىل أن املعاهدات املنش ئة ملناطق خالية مل للتجارب النوويةعاهدة احلظر الشاابألمهية احليوية مل

نزع السالح    الهدف املمتثل يف حتقيق  نووية وتسهم يفمن األسلحة النووية تعزز نظام عدم انتشار األسلحة ال 

ذكلو النووي.   عىل  حتدد  عالوة  العاهدة  امل ،  ولم  نضاممسارات  النووية  لألسلحة  احلائزة  عىل  ادلول  لقضاء 

النووية.   حظر   مكوانتو أسلحهتا  معاهدة  بي  التاكمل  عىل  التأكيد  مبواصةل  لها  يسمح  فريد  وضع  يف  احلركة 

عىل    ،اليت تتطلب، وال س امي معاهدة عدم الانتشار  واملعاهدات األخرى ذات األهداف املامثةلنووية  األسلحة ال 

 .السالح النووي إذا اكن لها أن حتافظ عىل مصداقيهتا حراز تقدم حقيقي يف الزتاماهتا بزنعإ ،وجه الرسعة
 

احلركة  ملكوانفرصة    النفاذحزي  عاهدة  امليوفر دخول    ا،خامس   • اإلنساين  قواعد  ملناقشة أمهية  ت  ادلويل  القانون 

، عىل وجه اخلصوص  ،ترى اللجنة ادلوليةو اعات املسلحة.  فامي يتعلق ابس تخدام األسلحة النووية يف الزن   هومبادئ

 
-%D9%87%D9%88-D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%

-%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7%D8-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9

A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AE%D8%-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3.   

16 orgdatabases.icrc.-www.ihl      

 . ( 5)  7املادة  النووية،معاهدة حظر األسلحة  17

 . ( 2)  5املادة  النووية،معاهدة حظر األسلحة  18

https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%A3%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.ihl-databases.icrc.org/
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وفق ا ملبادئ القانون ادلويل اإلنساين وقواعده هو أمر حمل شك يوما     األسلحة النووية  أن تُس تخدمإماكنية  ن  أ

عىل    2011و  2010واحلركة يف عايم  من املوقف اذلي تبنته اللجنة ادلولية    اأكرث حزم    وقف املهذا  إن  و.  19كبري

ا  ن يكون أي اس تخدام لألسلحة النووية متوافق  "من الصعب تصور" كيف ميكن أ   رب فيه أنهاعتُ   ، واذليالتوايل

اإلنسا ادلويل  القانون  عام  اعتبار  و .  ينمع  من  ادلولية  2014ا  اللجنة  بدأت  بعبارات    موقفها  عن  بريالتع يف  ، 

األثر اإلنساين لألسلحة النووية اليت    عىلإىل األدةل اجلديدة    امستندة يف ذكل خصوص  ،  اتدرجيي    تقوى  أخذت

  مواقف تطور  عن  ا  ا أيض  األكرث حزم    هذا املوقف  عربيُ و احلكومية ادلولية املذكورة أعاله.  خالل املؤمترات    ُقدمت

ويُ  املايض.  العقد  خالل  عن رب  عادلول  التطور    بتوافق    ،اخصوص    ،هذا  حظي  اذلي  الرأي  ول ادلآراء  يف 

س يكون  أي اس تخدام لألسلحة النووية أن  مفاده واذلي اكن 2010الانتشار يف عام األطراف يف معاهدة عدم 

إنسانية   عواقب  ال   وخمية،هل  و عدد  صفوف    يف  ،أكيدتويف  من  كبري  حظر  و  ادلول مزتايد  معاهدة  ديباجة  يف 

 . تعارض مع القانون ادلويل اإلنسايني س أن أي اس تخدام لألسلحة النووية عىل  ،حة النوويةاألسل

 

القرارو  ا "  نوناملع   يوفر  األسلحة  عىل  القضاء  إىل  خطة  لنوويةالسعي  معل  2027-2022  للفرتة  معل:  إطار  س متر  م " 

يتيحها    للحركة اليت  الفرص  النفاذعاهدة  امل  دخولالغتنام  للحزي  والاس تجابة  امل،  األسلحة مخاطر  الس تخدام  زتايدة 

 .ل لهذه األسلحة والقضاء علهيااحلظر الاكم السعي إىل، و النووية

 

 املوارد   من حيث اآلاثر املرتتبة    (4

للتواصل وادلعوة  للحركة  ا  فرص    ،لقانون ادلويل اإلنساين  صاك  جديدا  من صكوكبوصفها  ،  النفاذحزي  عاهدة  املخول  د  يوفر

اإلنسو  أن.  انيةادلبلوماس ية  العمل  ومبا  اجلهود  2027-2022  للفرتة  خطة  تعزيز  إىل  العملاجلارية    تسعى    يف إطار خطة 

النوويةاحلر   ملشاغلللرتوجي    2021-2018  للفرتة األسلحة  أن  كة ورسائلها بشأن  املتوقع  ُ ، مفن  العمل    طع تق ت موارد خطة 

 .ةحركللالقائة ة البرشيو اجلديدة يف الغالب من املوارد املالية 

 

  ،  موسع ذو نطاق  هجد جديد أو    تشمل بذل  2027-2022  لفرتةل   فإن بعض الالزتامات احملددة يف خطة العمل  ذكل،ومع  

  تعزيز، مرشوع الالزتامات من أجل )أ(  ، عىل وجه اخلصوصالالزتاماتوارد إضافية. وتشمل هذه  م  ابلتايلقد تتطلب  و 

ة  تعزيز خط و )ج(    ،مع أهداف احلركةدلنشطة للش باب  املشاركة ال تعزيز  و ، )ب(  حضورمهدور قادة امجلعيات الوطنية و 

 .العمل من خالل هيئات احلركة اإلقلميية

 

ُ و أن يتطلب تنس يق تنفيذ خطة العمل بعض الاستامثرات املس مترة يف املوارد.    ، من املتوقع ابإلضافة إىل ذكلو مجيع  عرب  ت

احلر  إىل    عنكة  مكوانت  يف    تكلاحلاجة   للجهود واملتخصص واملايل املادي ادلمع بتوفري"لزتامات  الا  مرشوعاملوارد 

 ".  هذه العمل خطة تنفيذ ىلإ الرامية املشرتكة

 

 التنفيذ واملراقبة   (5

 
 )مرتقب(.   0212، ، جنيف، اللجنة ادلولية للصليب األمحرنقاط بشأن األسلحة النووية 8من  انظر موقف اللجنة ادلولية املكون  19
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ا القرار  العمليدعو مرشوع  خطة  تنفيذ  دمع  إىل  األخرى  احلركة  ومكوانت  ادلولية  وتقدي   2027-2022  للفرتة  للجنة 

 خطة العمل عىل  مرشوعنص  ي ،  ابإلضافة إىل ذكلوالتقدم احملرز.    بشأنندوبي  ، إىل جمالس امل ، حسب الاقتضاءريراتق

 تنفيذ خطة العمل دلمع    واصل معهلي، س  2017جمللس املندوبي لعام    4مبوجب القرار    ي ُأنشئاذل  دمع احلركة  فريقأن  

 ها. وتوجهي 

 

 والتوصيات   الاس تنتاجات   (6

عىل جناح خطة  "  2027-2022  للفرتة  معل: خطة   األسلحة النوويةالسعي إىل القضاء عىل"  نوناملع مرشوع القرار    يبين

لل للفرتة    2021-2018فرتة  العمل  املندوبي خطة معل جديدة  يعمتد جملس  أن  ُحّدثت   2027-2022ويقرتح  قد    تكون 

  ب خطة العمل مبوج ، تلزتم مكوانت احلركةو التطورات األخرية املتعلقة ابألسلحة النووية ونزع السالح النووي.  تعرب عن ل 

العاملي عىل أساس،  2027-2022  للفرتة الواردة  الالزتاما  مبواصةل معلها  القرار  ت  لعايم    جمليس للك من    1يف  املندوبي 

 .2017جمللس املندوبي لعام  4لقرار وا 2013و 2011

 

 


