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 موجز  عرض  

الطامق الطيب مجلعية الصليب الأمحر الياابين واللجنة ادلولية للصليب الأمحر  ني الذلان شهدهام  املروع  ادلمار واملعاانة  خلّف  

ا عىل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )احلركة(.  ا دائ  أأثر    عاما  76)اللجنة ادلولية( يف هريوش امي وانغازايك قبل  

تطوير القانون عىل  وممارساهتا، و   لدلول   ات العامةس ياسيف ال شات، واتأأثري يف النقعىل ال معلت احلركة    احلني،ومنذ ذكل  

 .نزع السالح النووياجلهود الرامية ا ىل مسامهة كبرية يف  ما سامه ،ادلويل بشأأن الأسلحة النووية

العواقب ال نسانية الاكرثية    منطويل الأمد ومعيق    انش ئة عن قلق  القضاء علهياا ن هجود احلركة حلظر الأسلحة النووية و 

عىل   قدرة  أأي  غياب  النووية، يف  للأسلحة  اس تخدام  أأي  عن  تنجم  قد  حاةل  تقدمي  اليت  مناس بة يف  نسانية  ا  اس تجابة 

  وتنبع.  عىل ال طالق أأخرىعدم اس تخدام الأسلحة النووية مرة  ب   املمتثةل  لرضورة ال نسانيةابابلتايل    الالزتاما، واس تخداهم

 .هوقواعد توافق اس تخدام الأسلحة النووية مع مبادئ القانون ادلويل ال نساين  يف كبريةهذه اجلهود من شكوك 

)املعاهدة(   احلركة فاعمتدت املعاهدة التارخيية حلظر الأسلحة النوويةدوةل دلعوة    122، اس تجابت  2017يف متوز/يوليو  و

 22يف    النفاذحزي    املعاهدةيوفر دخول  و عىل أأساس القانون ادلويل ال نساين.    شاملاليت حتظر الأسلحة النووية بشلك  

ذاكءمواصةل  من أأجل  ا للحركة  فرص    2021يناير/اكنون الثاين   وحث   ،لاكرثية للأسلحة النوويةالوعي ابلعواقب ال نسانية ا  ا 

 .من الأسلحة النووية عامل خال  حتقيق  يف سبيلادلول عىل اختاذ مزيد من اخلطوات امللموسة 

يف حني أأن حظر الأسلحة النووية ميثل نقطة حتول اترخيية، فقد ازداد خطر اس تخدام هذه الأسلحة يف الس نوات الأخرية و

لتكثيف هجود احلركة الرامية    املُلّحةاحلاجة  هذا التطور املقلق للغاية    زيداحلرب الباردة. ويا ىل مس توايت مل نشهدها منذ  

ا    يتطلبو حث ادلول عىل حظر الأسلحة النووية والقضاء علهيا.  ا ىل   جراءات ملموسة للحد من خماطر اس تخدام أأيض  اختاذ ا 

ن أأي  ،الأسلحة النووية ذ ا  ا خطر لس تخدام الأسلحة النووية غري ا  نسانية اكرثية. من   ملا س يخلّفهمقبول نظر   عواقب ا 

للحركة   مس مترا طار معل  "  2027-2022  للفرتة  : خطة معلالسعي ا ىل القضاء عىل الأسلحة النووية"  املعنون   يوفر القرارو 

النووية وحظرها والقضاء علهيا. و  الأسلحة  ا  لضامن عدم اس تخدام  النتاجئ  يستند  تنفيذ    الهامةىل  اليت حتققت من خالل 

 املندوبني السابقة.  دورات جملسالالزتامات الواردة يف القرارات وخطط العمل املعمتدة يف 

 مقدمة  (1

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

. "2027-2022  للفرتة  : خطة معلالسعي ا ىل القضاء عىل الأسلحة النووية"  عنونامل   القرارمن خالل    (2027-2022للفرتة  

  للفرتة   وتتبع خطة العمل اجلديدة هذه خطة العمل احلالية بشأأن عدم اس تخدام الأسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا

املتعلقة ابلأسلحة النووية ونزع التطورات الأخرية    ّعرب عنلتقد ُحّدثت  ( و 2021-2018  للفرتة  )خطة العمل  2018-2021

طار  تلزتم مكوانت احلركةو السالح النووي.   به    ت  قاميت، مبواصةل العمل العاملي ال2027-2022  للفرتة   خطة العمل، يف ا 

جمللس املندوبني    4والقرار  ،  2013و  2011جمليس املندوبني لعايم  للك من    1عىل أأساس الالزتامات الواردة يف القرار  

 . 2017لعام 
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ن خطة العمل يف صفوف تعبئة غري مس بوقة  حتقيق  سامهت يف    هاهجودبأأن    بقناعة احلركةمدفوعة    2027-2022  للفرتة   ا 

 عاهدة. امليف الس نوات الأخرية ملنع العواقب ال نسانية الاكرثية لس تخدام الأسلحة النووية واعامتد  ادلول

 معلومات أأساس ية  (2

الثاين  22يف   ا ىل  لقانون ادلويل ال نساين  من صكوك اكأول صك    النفاذعاهدة حزي  امل، دخلت  2021يناير/اكنون  يريم 

كام أأشار رئيس اللجنة ادلولية، فا ن دخول  و .  هالتخفيف من العواقب ال نسانية الاكرثية لس تخدام الأسلحة النووية واختبار ا

جناز    النفاذعاهدة حزي  امل حظر الأسلحة النووية والقضاء التام    معل عىل منارصةا للك من  ا كبري  ا ابلغ الأمهية وانتصار  ميثل "ا 

 1."علهيا

  وهو حظر يشلّك ،  حظرا  شامال    لأسلحة النوويةا  حتظرا  عاهدة يه أأول معاهدة متعددة الأطراف قابةل للتطبيق عاملي  وامل

 عن  ، فضال  هالقانون ادلويل ال نساين وقواعدعىل مبادئ  املعاهدة    وتقوم.  القضاء عىل هذه الأسلحةخطوة أأساس ية حنو  

العام.   الضمري  ميليه  ال نسانية وما  املمبادئ  أأن  تعزز  ويف حني  فا هنا  فقط،  الأطراف  ادلول  تُلزم  اس تخدام   حترميعاهدة 

ضافي   رادع امما يوفر  النووية،الأسلحة   .ا لنتشارهاا 

القضاء  ابلنس بة للحركة اليت ما فتئت تدعو ا ىل حظر الأسلحة النووية و أأمهية خاصة  حزي النفاذ  عاهدة  امل   دخول  ويكتيس

ن تعجز الألس نة عن وصفهام من جراء اواكن ادلافع وراء هذه ادلعوة يف البداية املعاانة وادلمار الذل.  1945منذ عام    علهيا

لقاء القنبلتني اذلريتني عىل مدينيت هريوش امي وانغازايك، والذل اللجنة ادلولية رأأي و الصليب الأمحر الياابين  ن رأأهتام مجعية  اا 

غاثة احملترضين واملصابني    .العني يف أأثناء حماولهتام ا 

الأسلحة    ا ىلا ىل ادلول للنظر    ، وجه رئيس اللجنة ادلولية نداء  2010نيسان/أأبريل    20  أأي يف  ،اترخي ليس ببعيدويف  

مواصةل املفاوضات  من خالل  النووية من منظور ال نسانية والقانون ادلويل ال نساين، ودعاها ا ىل الوفاء ابلزتاماهتا احلالية  

الأسلحة   ووضع حّد هنايئ حلقبة  ا من خالل معاهدة دولية ملزمة قانوان  متام    القضاء علهياالهادفة ا ىل حظر هذه الأسلحة و 

املؤمتر لأطراف يف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )ل   س تعرايضالاؤمتر  امل بوقت قصري، أأعرب  بعد ذكلو .  2النووية 

زاء  لأول مرة عن "(  الاس تعرايض وأأكد  ،  "أأي اس تخدام للأسلحة النووية  اليت يسبهباالاكرثية    العواقب ال نسانيةابلغ القلق ا 

  ."3الأوقات لأحاكم القانون ادلويل، مبا يف ذكل القانون ادلويل ال نساين رضورة امتثال ادلول اكفة يف مجيع "عىل ا جمدد  

دويل ملزم    اتفاق  عىلا بشأأن الأسلحة النووية يدعو ادلول ا ىل التفاوض  ا اترخيي  اعمتدت احلركة قرار    ،2011يف أأواخر عام  و

 

نسانية"، مدونة  بيرت ماورير، رئيس اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، يف نقاش مع يوش هيارو أأوتسواك، رئيس مجعية الصل  1 يب الأمحر الياابين، "انتصار لال 

policy/2021/01/21/victory-and-https://blogs.icrc.org/law-:  2021يناير  /اكنون الثاين  21، جنيف،  ةال نساني   اتالقانون ال نساين والس ياس

humanity/  (2021يف أأيلول/سبمترب   ال لكرتونية مجيع املواقع  متت زايرة .) 

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

the Geneva diplomatic corps, Geneva, 20 April 2010: 

. 200410.htm-statement-weapons-https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/nuclear 

الاس تعرايض  3 النووية  ل  املؤمتر  الأسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  اخلتامية،2010عام  للأطراف  الوثيقة   ،NPT/CONF.2010/50     ،)الأول )اجلزء 

 . 24( ص ٥)أألف( )  أأول املتابعة،اس تنتاجات وتوصيات بشأأن ا جراءات 

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
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ادلولية القائة. وزاد موقف احلركة   واجباتالالزتامات وال حلظر اس تخدام الأسلحة النووية والقضاء علهيا بناء عىل  قانوان  

ا بفع  دلمن حتفزي اجلهود ادلولية ل نسانية. ومشلت هذه اجلهود سلسةل من ثالثة مؤمترات  قدم  زنع السالح النووي عىل أأسس ا 

  املكس يك ضافت  اس تو ،  2013يف عام  أأولها  الرنوجي    حكومية دولية بشأأن الأثر ال نساين للأسلحة النووية، اس تضافت

 . وشاركت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر2014يف عام  املؤمترين الآخرين  والمنسا  

 وامجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر بنشاط يف هذه املؤمترات.  )الاحتاد ادلويل(

مكوانت  فهيا  خطة معل استرشافية مدهتا أأربع س نوات أألزمت    2013عام  اعمتدت احلركة يف أأواخر    ذكل،وابلتوازي مع  

ذاكاحلركة   موقف احلركة عىل احلكومات    عمميوت ابلعواقب ال نسانية الاكرثية لأي اس تخدام للأسلحة النووية،    الوعي  ءاب 

 .الفاعةل الأخرى ذات الصةل اجلهاتو 

هود ادلول ومنظامت اجملمتع املدين، عن  ب   مقرونة  ،املمتدة عىل أأربع س نواتوقد أأسفرت هجود احلركة لتنفيذ خطة العمل  

نسانية جديدة بقيادة    وأأسفرت.  ممتزيةنتاجئ   ا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعددة  امليض قدم  ا ىل "  تريم  ادلولمبادرة ا 

عىل عقد مؤمتر للتفاوض بشأأن    2016من ادلول يف امجلعية العامة للأمم املتحدة لعام    العظمىغلبية  الأ موافقة  عن  "  الأطراف 

  ، عن كثب يف هذه املفاوضات  يف احلركةشاركت اللجنة ادلولية ومكوانت أأخرى  و  حلظر الأسلحة النووية.  صك ملزم قانوان  

 .النص الهنايئ ر عىلأأثّ  ما ،خربهتااملعاهدة يف حدود   مرشوعجوانب  بشأأنوقدمت وهجات نظر 

، خطة معل طموحة جديدة مدهتا  2017جمللس املندوبني لعام    4اعمتدت احلركة، من خالل القرار    ،2017يف أأواخر عام  و

طار    س نواتأأربع   اوتنفيذ  من أأجل تشجيع الانضامم ا ىل املعاهدةا لعمل عاملي مكثف، ل س امي  وفرت ا  ا اتم    فضال  عن   ها تنفيذ 

ادلولية ذات الأهداف املامثةل، مبا يف ذكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب    التفاقات

النووية.   الأسلحة  اخلالية من  للمناطق  املنش ئة  قلميية  ال  قامت هبا مكوانت    واكنتالنووية واملعاهدات  اليت  ال جراءات 

ذاكء الوعيمواصةل    امبا فهي  هذه،ا خلطة العمل  احلركة تنفيذ   واسع التواصل  و   ،ابلعواقب ال نسانية الاكرثية للأسلحة النووية  ا 

لهيا النطاق لتشجيع ادلول عىل  ا من العوامل اليت   ،توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية والتصديق علهيا أأو الانضامم ا  جزء 

 . 2021يناير /اكنون الثاين 22يف  النفاذعاهدة حزي  امل أأسهمت يف دخول

 التحليل  (3

لقاء القنبلتني اذلريتني عىلبسبب  من دمار تعجز الألس نة عن وصفه احلركةشهدته  عىل ماا عام   76 مرور بعد هريوش امي  ا 

يف حاةل تأأهب تشغييل  من هذه الأسلحة  عدة أ لف  عىل    ويُبقىسالح نووي.    13000وانغازايك، ل يزال هناك حوايل  

، يف الزناعات املسلحة مل تُس تخدم  الأسلحة النووية  أأن  عىل الرمغ من  و .  4ق يف غضون دقائق لال طال   ةجاهز   اما يعين أأهن  عال 

الأسلحة النووية عن غري قصد نتيجة   اليت اكدت تُس تخدم فهيا  ومقلق من احلالتعدد كبري    فقد ُُسّل  ،1945منذ عام  

 .5لسوء تقدير أأو خطأأ 

ن   نسانية وبيئية    -  سوء تقدير أأو حادث بسبب سواء عن قصد أأو   -أأي اس تخدام للأسلحة النووية  ا  س يكون هل عواقب ا 
 

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

5House,  d Options for Policy, ChathamPatricia Lewis et al., Too Close for Comfort: Cases of Near Nuclear Use an

2014 . 
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يف عام  ادلويل  حتاد  لخرباء نظمته اللجنة ادلولية والالخالل اجامتع  وتُظهر بياانت ُوثّقت توثيقا  جيدا ، أآخرها اكن  .  6وخمية 

 وتمتزي هذه الأسلحة مكيات هائةل من احلرارة والطاقة احلركية وال شعاع لفرتات طويةل.  تصدر  الأسلحة النووية    أأن  ،20207

نسانية ل  و   ،احتواهئا يف املاكن والزمان  يس تحيلقوة تدمريية هائةل  ب ،  حُتص من شأأن اس تخداهما أأن يتسبب يف معاانة ا 

أأو ابلقرب مهنا.   املأأهوةل ابلساكن  املناطق  توجد قدرة  وخاصة يف  مناس بة    تقدميعىل  ل  نسانية  ا  اس تُ اس تجابة  ذا  خدم ا 

نزاع نووي  ي  س يكون لأ و ابل ضافة ا ىل ذكل، فا ن أأي اس تخدام قد ينطوي عىل خطر التصعيد.  و.  8يوما    نوويال سالح  ال 

العامل،    الأفرادأآاثر اكرثية عىل   أأحناء  نتاج  و واجملمتعات يف مجيع  وا  واملناخ،  والبيئة،  ال نسان،  والتمنية  ،  الأغذيةعىل حصة 

يف  أأن يتسبب يف رضر ل رجعة فيه للأجيال القادمة وهيدد بقاء البرشية    هذا الزناع  من شأأنو والاقتصادية.  الاجامتعية  

 .اذاهتحد 

نساني    يشلك قلقا  فا ن خطر اس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى    عليه،و    2017أأعرب جملس املندوبني لعام  و .  ارئيس ي    اا 

تزايد اخملاطرة ابس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى بشلك مقصود أأو خلطأأ يف احلساابت أأو بشلك  من "  ابلغ جزعه  عن

حة النووية تكون غري مقبوةل ابلنظر ملا لهذه الأسلحة من عواقب  خماطرة ابس تخدام الأسل"، وشدد عىل أأن "أأي  عارض

نسانية اكرثية    ."9ا 

يف يوم افتتاح اللجنة أأي ،  2018نيسان/أأبريل  23يف ويف الس نوات الأخرية.  أأكرث فأأكرثيبدو أأن هذه اخملاطر قد زادت و 

ا ا ىل  ، داعي  هومواطنيالعامل  ا ىل ادلول وقادة    ء  وجه رئيس اللجنة ادلولية ندا   ،2020لعام    الاس تعرايضمؤمتر  لالتحضريية ل

جراءات عاجةل لتجنب وقوع اكرثة نووية عاملية:   بوترية منتظمة ودخول الهتديد ابس تخدام السابقة  ومع سقوط القيود  "اختاذ ا 

زالهتا ا ىل اعتبار  من الرتكزي عىل عدم اس تخدام الأسلحة  الأسلحة النووية يف الس ياسات العادية، نشهد حتول   النووية وا 

 10".ا أأو حممتال  هذه الاس تخدام ممكن  

اذلي نظمته اللجنة ادلولية    2020حدد اجامتع اخلرباء لعام  و عدة.    عوامل  ا ىلتزايد خطر اس تخدام الأسلحة النووية    ويُعزى

 

انظر اللجنة ادلولية للصليب الأمحر والاحتاد ادلويل مجلعيات    ها،واختبار   النوويةالعواقب ال نسانية والبيئية لس تخدام الأسلحة    نللحصول عىل نظرة عامة ع  6

جنيف،   الأمحر، "، اللجنة ادلولية للصليب  Humanitarian impacts and risks of use of nuclear weaponsالصليب الأمحر والهالل الأمحر، "

2020: weapons-nuclear-use-risks-and-impacts-https://www.icrc.org/en/document/humanitarian.   

جنيف،   الأمحر،"، اللجنة ادلولية للصليب  Humanitarian impacts and risks of use of nuclear weaponsاللجنة ادلولية للصليب الأمحر، "   7

2020: weapons-nuclear-use-risks-and-impacts-https://www.icrc.org/en/document/humanitarian.   

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

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.  خلصت اللجنة ادلولية بشلك خاص ا ىل أأن الوس يةل الفعاةل ملساعدة جزء كبري من الناجني من تفجري نووي، مع توفري حامية اكفية

من املستبعد كثريا  أأن يُؤمَّن يوما   ا ا ىل أأنه  عىل املس توى ادلويل. وخلصت أأيض    ممكنةا عىل املس توى الوطين وغري  اعدة، ليست متاحة حالي  ملن يقدمون املس

ذا تأأّمن هذا الاستامثر، الاستامثر الضخم املطلوب لتطوير مثل هذه القدرة. وحىت   . ظل غري اكف  يمفن املرحج أأن  ا 

جمللس املندوبني،    4"، القرار  2021-2018  للفرتة   لسعي ا ىل القضاء عىل الأسلحة النووية: خطة معل ايب الأمحر والهالل الأمحر، "احلركة ادلولية للصل  9

CD/17/R4 ،2017 . 

 . 2018بيرت ماورير، "الأسلحة النووية: جتنب اكرثة عاملية"، اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، جنيف،  10

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
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 والاحتاد ادلويل العوامل التالية: 

النووية    ختفيض الأسلحةحنو    التوجهالآن    يُستبدل  العاملية،بعد عقود من التخفيضات الكبرية يف الرتسانة النووية   •

 جديدة بقدرات جديدة "أأكرث قابلية لالس تخدام".وتطوير أأسلحة نووية ال سلحة للأ بعملية حتديث 

متزي،  ي  العسكرية والاسرتاتيجيات الأمنية لدلول املسلحة نوواي   العقائدأأكرث أأمهية يف  ا  الأسلحة النووية دور تتخذ •

ميكن فهيا الظروف اليت نطاق احلرب النووية" وتوس يع شن " النظر يف خيار احامتل عىل وجه اخلصوص، بعودة 

 اس تخدام الأسلحة النووية.النظر يف 

ن   • االتكنولوجيا  جمال  التطورات يف  ا  الفضاء  يف  دة، ا ىل جانب زايدة الأنشطة  الصوارخي اجلدي  وتكنولوجيات  معوم 

البنية   عىل  فضال  الفضائية  الأساس ية والاعامتد  دمج  ،  عن  يف  التكنولوجيات    واملجمالت  الرمقية  راقبة  القيادة 

النووية، يزيد من قابلية التعرض للهجامت ال لكرتونية والتعقيد يف معليات صنع  املرتبطة ابلأسلحة  والتصالت  

 ا ىل اس تخدام الأسلحة النووية. نقد يؤداي ناالذلخماطر سوء التفسري وسوء الفهم  يفامق وهو ماالقرار، 

آلك ال طار القانوين   • ماكنية التنبؤ    ملراقبةيؤدي تأ معليات صنع  و ات  لس ياسابالأسلحة النووية ا ىل تقليل الشفافية وا 

 يزيد من صعوبة قراءة نية اخلصم. مما ،القرار

ماكنية نشوب نزاع    تزداد توترا  اليت تمتزي بعالقات    يف نطاق أأمع،التطورات اجليوس ياس ية  تزيد   •  يف ظل س ياقاتوا 

 ، من خطر التصعيد. نوواي  لدلول املسلحة دول حليفة  و أأ  دول مسلحة نوواي   عديدة بني

 مس متر من جانب احلركة احلاجة ا ىل معل 

عامالن    النووية،وما ينتج عنه من خماطر مزتايدة لس تخدام الأسلحة    جديد،تسلح نووي  س باق    حنو ا ن الاجتاه املقلق  

الطريقة الوحيدة لضامن عدم اس تخدام و حلظر الأسلحة النووية والقضاء علهيا.    هجود احلركة  املُلّحة لتكثيفاحلاجة  يزيدان من  

 يه حظرها والقضاء علهيا. عىل ال طالقمرة أأخرى الأسلحة النووية 

  ، الأسلحة النووية، بأأي تدبري فعال للحد من خطر اس تخدام الأسلحة النووية  ، يف انتظار القضاء عىلينبغي الرتحيبو 

ا اس تخدام الأسلحة النووية    ةنزع رشعي  لزايدة تدابري  (  1ما ييل: )  هذا اخلطرتشمل تدابري احلد من    وقد.  شجيعهوت  نظر 

 والأمنية، العسكرية    والعقائدتدابري للحد من دور الأسلحة النووية يف الس ياسات واملفاهمي  و (  2اثرها ال نسانية الاكرثية، )لآ 

ا   اس تخداهمالبدء اب النووية بعدم سلحة  للأ احلائزة  رشوط الاس تخدام من خالل الزتام مجيع ادلول    حتديدمبا يف ذكل   ،  11أأبد 

زاةل الأسلحة النووية من حاةل التأأهب "و (  3) "، وبناء  القصوىتدابري للحد من خطر التصعيد النووي، ل س امي عن طريق ا 

النووية  الأسلحة  عىل  نوعية  حتسينات  دخال  ا  عن  والامتناع  النووية  الأسلحة  من  جديدة  أأنواع  تطوير  ووقف  الثقة، 

 

: يُطلب  2010من خطة العمل اليت اعمتدها املؤمتر الاس تعرايض ملعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام    5النقطتني )ج( و)د( من ال جراء  متاش يا مع   11

والنظراي املفاهمي  وأأمهيهتا يف مجيع  النووية  الأسلحة  تقليص دور  "مواصةل  الفور هبدف  املشاركة عىل  النووية  للأسلحة  احلائزة  و من ادلول  الس ياسات  ت 

 العسكرية والأمنية" و"مناقشة الس ياسات اليت ميكن أأن حتول دون اس تعامل الأسلحة النووية".
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 .13ةللأسلحة النووي العارضضامانت للحد من خماطر الاس تخدام غري املرصح به أأو و ( 4، )12دة املوجو 

ل أأن هناك الزتامات س ياس ية متعددة  عىل الرمغ من عدم وجود رشط حمدد ملزم قانوان  و   لدلول للحد من اخملاطر النووية، ا 

املتحدة   للأمم  العامة  امجلعية  قرارات  يف  س امي  ل  بذكل،  اليت  للقيام  العمل  خطة  يف    اعُتمدتويف  الآراء  ؤمتر  املبتوافق 

حنو  جتاه  الاة لعكس  يف تذكري ادلول ابحلاجة امللحّ يمتثل  دور هام  باحلركة    وتضطلع مكوانت.  2010لعام    س تعرايضالا

تتيح اجامتعات معاهدة عدم انتشار  و جديد وتقليل خماطر اس تخدام الأسلحة النووية والقضاء علهيا.  تسلح نووي    س باق

القائة للحد من  والواجبات ا مع الالزتامات  وفورية، متش ي   منسقةا هممة حلث ادلول عىل اختاذ تدابري الأسلحة النووية فرص  

 خماطر اس تخدام الأسلحة النووية.

 عاهدة حزي النفاذ املدخول   يتيحها الفرص امللموسة اليت  

دخول   الفرص  امليتيح  من  النفاذ مجموعة  حزي  أأجل  للحركة  عاهدة  ذاكءمواصةل  من  الاكرثية    ا  ال نسانية  ابلعواقب  الوعي 

 يُطِلق من الأسلحة النووية. و   عامل خال  حتقيق  للأسلحة النووية وحث ادلول عىل اختاذ مزيد من اخلطوات امللموسة حنو  

النفاذ  املدخول   تنفيذعاهدة حزي  بعقد  هامعلية  الأطرافادل،  اس تعراضية  اجامتعات  ول  ست   لك  لك س نتني ومؤمترات 

، فا ن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حزي 2020ترشين الأول/أأكتوبر    25ورير يف  اكام أأشار بيرت م و .  14س نوات 

 ."15فاحتة هجودان وليس خامتهتا"هو  النفاذ

دوةل معاهدة حظر    86  الآنحىت    عاهدة. ووقعتاملدور فريد يف تعزيز عاملية  بمكوانت احلركة    تضطلع   ،أأول   •

ا    الأسلحة النووية وصدقت علهيا لهيا  55أأيض    مس مترهناك حاجة ا ىل معل    ذكل،. وبناء عىل  16دوةل أأو انضمت ا 

لهيا يف أأقرب وقت ممكن. وقد يشمل    هياالتصديق علادلول بتوقيع املعاهدة و لضامن قيام    العمل   ذكلأأو الانضامم ا 

 

:  2010من خطة العمل اليت اعمتدها املؤمتر الاس تعرايض ملعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام    5متاش يا مع النقاط )ج( و)هـ( و)ز( من ال جراء   12

لأسلحة النووية املشاركة عىل الفور هبدف " مناقشة الس ياسات اليت ميكن أأن ....حتد من خطر احلرب النووية وتسهم يف منع يُطلب من ادلول احلائزة ل

ظومات الأسلحة  انتشار الأسلحة النووية ونزعها" و"النظر يف املصلحة املرشوعة لدلول غري احلائزة للأسلحة النووية يف مواصةل خفض الوضع التشغييل ملن 

 ية بس بل تعزز الاس تقرار والأمن عىل الصعيد ادلويل" و"مواصةل تعزيز الشفافية وتوطيد الثقة املتبادةل". النوو

: يُطلب من ادلول  2010من خطة العمل اليت اعمتدها املؤمتر الاس تعرايض ملعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام    5متاش يا مع النقطة )و( من ال جراء    13

 النووية املشاركة عىل الفور هبدف "التقليل من خطر الاس تعامل غري املقصود للأسلحة النووية". احلائزة للأسلحة 

 (. 4( و)2)  8معاهدة حظر الأسلحة النووية، املادة  14

جنيف،   15 الأمحر،  للصليب  ادلولية  اللجنة  النفاذ،  حزي  النووية  الأسلحة  حظر  معاهدة  دخول  بشان  بيان  ماورير،  :  2020بيرت 

-https://www.icrc.org/ar/document/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7

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

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-8%B8%D8%B1D8%AD%D%

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

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

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

16 databases.icrc.org-www.ihl     

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
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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أأو علهيا  أأو تصدق  أأي مهنا املعاهدة  اليت مل توقع  احلليفة لها،  لنووية وادلول  التواصل مع ادلول احلائزة للأسلحة ا

ل  .هياتنضم ا 

مبساعدة حضااي اس تخدام الأسلحة النووية    املتعلقةعاهدة  املا للحركة يف تنفيذ الزتامات  عاهدة دور  املا، حتدد  اثني   •

صالحو   هاأأو اختبار  "اللجنة ادلولية مهنا  ،  هجات عدة  عن طريق  املساعدة،املناطق امللوثة. وميكن تقدمي هذه    ا 

للصليب الأمحر أأو الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر أأو امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر 

من جراء   واترضر  الأفراد اذليندور يف ضامن تلقي مجيع  ب  تضطلع ميكن ملكوانت احلركة أأن  و .  17والهالل الأمحر" 

 .املناس بتنيالأسلحة النووية الرعاية واملساعدة 

تلزم معاهدة حظر الأسلحة النووية لك دوةل طرف ابعامتد التدابري الالزمة لتنفيذ الزتاماهتا مبوجب املعاهدة،    ا،اثلث   •

جزائية،   ذكل فرض عقوابت  يف  مباها،  ري دارية وغ ل  ، القانونية وااملالئة  ريلك دوةل طرف مجيع التداباختاذ "  امبا فهي

ميكن ملكوانت احلركة أأن تساعد ادلول  و   .18"عاهدةملوجب هذه امبأأي دوةل طرف    ىلومقع أأي نشاط حمظور ع  ملنع 

طار  عاهدة يف  امليف هجودها لتنفيذ   ، مبا يف ذكل من خالل اللجان الوطنية والهيئات الوطنية الوطنية  اترشيعاهت ا 

 ابلقانون ادلويل ال نساين. الأخرى املعنية

النووية، ويه  هيلكا من  عاهدة جزء  امل تعد    ا، ابع  ر  • الأسلحة  انتشار  النووي وعدم  السالح  لزنع    تعززه   أأوسع 

وتقر ابلأمهية    النووية،عاهدة من جديد أأمهية التنفيذ الاكمل والفعال ملعاهدة عدم انتشار الأسلحة  املتؤكد  و .  وتمكهل

املنش   املعاهدات  أأن  التأأكيد عىل  النووية، وتعيد  للتجارب  الشامل  احلظر  ملعاهدة  ملناطق خالية من احليوية  ئة 

نزع السالح النووي.   الهدف املمتثل يف الأسلحة النووية تعزز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتسهم يف حتقيق  

عاهدة مسارات لنضامم ادلول احلائزة للأسلحة النووية وللقضاء عىل أأسلحهتا النووية.  املعالوة عىل ذكل، حتدد  و 

يس  ومكوانت  فريد  وضع  يف  النووية احلركة  الأسلحة  حظر  معاهدة  بني  التاكمل  عىل  التأأكيد  مبواصةل  لها  مح 

  ، عىل وجه الرسعة   ،واملعاهدات الأخرى ذات الأهداف املامثةل، ول س امي معاهدة عدم الانتشار اليت تتطلب

ذا اكن لها أأن حتافظ عىل مصداقيهتا  .ا حراز تقدم حقيقي يف الزتاماهتا بزنع السالح النووي ا 

ال نساين    النفاذعاهدة حزي  امليوفر دخول    ا،خامس   • القانون ادلويل  قواعد  أأمهية  ملناقشة  احلركة  فرصة ملكوانت 

عىل وجه اخلصوص،   ،ترى اللجنة ادلوليةو فامي يتعلق ابس تخدام الأسلحة النووية يف الزناعات املسلحة.    هومبادئ

ماكنية  أأن   القانون ادلويل ال نساين وقواعده هو أأمر حمل شك  وفق ا ملبادئ  يوما   الأسلحة النووية    أأن تُس تخدما 

ن  .  19كبري عىل   2011و  2010ا من املوقف اذلي تبنته اللجنة ادلولية واحلركة يف عايم  وقف أأكرث حزم  املهذا  وا 

ا "من الصعب تصور" كيف ميكن أأن يكون أأي اس تخدام للأسلحة النووية متوافق  اعُترب فيه أأنه    التوايل، واذلي

أأخذت  بعبارات  موقفها التعبري عن، بدأأت اللجنة ادلولية يف 2014ا من عام اعتبار  و ادلويل ال نساين.  مع القانون

اا،  تدرجيي    تقوى  قُدمت الأثر ال نساين للأسلحة النووية اليت    عىلا ىل الأدةل اجلديدة    مستندة يف ذكل خصوص 

 

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

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

 )مرتقب(.   2021محر، جنيف، نقاط بشأأن الأسلحة النووية، اللجنة ادلولية للصليب الأ  8انظر موقف اللجنة ادلولية املكون من  19
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ادلول    مواقفتطور  عن  ا  ا أأيض  ملوقف الأكرث حزم  هذا ا  يُعرب و خالل املؤمترات احلكومية ادلولية املذكورة أأعاله.  

ا،  ،هذا التطور  عرب  عنخالل العقد املايض. ويُ  آراء    خصوص  ول الأطراف يف ادليف الرأأي اذلي حظي بتوافق أ

أأي اس تخدام للأسلحة النووية س يكون هل عواقب    واذلي اكن مفاده أأن  2010معاهدة عدم الانتشار يف عام  

نسانية   يف ديباجة معاهدة حظر الأسلحة النووية، و  ادلولعدد كبري ومزتايد من  صفوف  يف    ويف التأأكيد،  وخمية،ا 

 . تعارض مع القانون ادلويل ال نساينسي أأن أأي اس تخدام للأسلحة النووية عىل 

  للحركة مس متر  " ا طار معل 2027-2022  للفرتة  : خطة معلالأسلحة النووية  السعي ا ىل القضاء عىل"  املعنون  يوفر القرارو 

السعي  ، والاس تجابة للمخاطر املزتايدة لس تخدام الأسلحة النووية، و حزي النفاذعاهدة  امل  دخوللغتنام الفرص اليت يتيحها  

 .احلظر الاكمل لهذه الأسلحة والقضاء علهيا ا ىل

 املوارد   عىل الآاثر املرتتبة   (4

للتواصل وادلعوة  للحركة  ا  فرص  ،  لقانون ادلويل ال نساين  النفاذ، بوصفها صاك  جديدا  من صكوك عاهدة حزي  املدخول    يوفر

  للفرتة  جلهود اجلارية يف ا طار خطة العملتسعى ا ىل تعزيز ا  2027-2022  للفرتة  خطة العمل  ومبا أأنادلبلوماس ية ال نسانية.  و 

موارد خطة العمل اجلديدة يف   تُقتطع احلركة ورسائلها بشأأن الأسلحة النووية، مفن املتوقع أأن    ملشاغلللرتوجي    2018-2021

 .حركةللالبرشية القائة و الغالب من املوارد املالية 

موسع، ذو نطاق  هجد جديد أأو    تشمل بذل  2027-2022  ةللفرت   فا ن بعض الالزتامات احملددة يف خطة العمل  ذكل،ومع  

ضافية. وتشمل هذه الالزتامات، عىل وجه اخلصوص، مرشوع الالزتامات من أأجل )أأ(    قد تتطلب ابلتايلو    تعزيزموارد ا 

تعزيز خطة  و )ج(    ،مع أأهداف احلركةدلتعزيز املشاركة النشطة للش باب  و ، )ب(  حضورمهدور قادة امجلعيات الوطنية و 

قلميية  .العمل من خالل هيئات احلركة ال 

مجيع  وتُعرب  ابل ضافة ا ىل ذكل، من املتوقع أأن يتطلب تنس يق تنفيذ خطة العمل بعض الاستامثرات املس مترة يف املوارد.  و

 شرتكةامل  للجهود واملتخصص واملايل املادي ادلمع بتوفريالالزتامات "  مرشوع املوارد يف    تكلاحلاجة ا ىل    عنمكوانت احلركة  

 ".هذه العمل خطة تنفيذ ا ىل الرامية

 والرصد التنفيذ   (5

رير،  اوتقدمي تق  2027-2022  للفرتة  يدعو مرشوع القرار اللجنة ادلولية ومكوانت احلركة الأخرى ا ىل دمع تنفيذ خطة العمل

 فريق خطة العمل عىل أأن   مرشوعنص  ي ابل ضافة ا ىل ذكل،  والتقدم احملرز.   بشأأنحسب الاقتضاء، ا ىل جمالس املندوبني  

 ها.وتوجهي  واصل معهل دلمع تنفيذ خطة العملي، س  2017جمللس املندوبني لعام  4ي ُأنشئ مبوجب القرار دمع احلركة اذل
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 والتوصيات  الاس تنتاجات  

عىل جناح خطة  "  2027-2022  للفرتة  : خطة معلالسعي ا ىل القضاء عىل الأسلحة النووية"  املعنونمرشوع القرار    يبين

تعرب  ل   تكون قد ُحّدثت  2027-2022ويقرتح أأن يعمتد جملس املندوبني خطة معل جديدة للفرتة    2021-2018العمل للفرتة  

  للفرتة   مبوجب خطة العمل،  تلزتم مكوانت احلركةو التطورات الأخرية املتعلقة ابلأسلحة النووية ونزع السالح النووي.    عن

 2011املندوبني لعايم    للك من جمليس   1يف القرار  ، مبواصةل معلها العاملي عىل أأساس الالزتامات الواردة  2022-2027

 . 2017جمللس املندوبني لعام  4والقرار  2013و


