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  تنفیذ 
   ١القرار رقم 

  ٢٠١١الصادر عن مجلس المندوبین لعام 

)األسلحة النوویةالسعي إلى القضاء على (

٢٠١١لنووي منذ عام  نزع السالح ابشأنمستجدات النقاش 

  

السعي إلى  (٢٠١١ الصادر عن مجلس المندوبین لعام ١طرأت مستجدات ھامة منذ اعتماد القرار رقم 

ویزداد اإلقرار بالعواقب اإلنسانیة لألسلحة النوویة ومناقشتھا بین الدول ). القضاء على األسلحة النوویة

 تمر المعني باآلثار اإلنسانیة لألسلحة النوویةلمؤ حكومًة ا١٢٧وحضرت . على الصعید المتعدد األطراف

وشكل ھذا المؤتمر حدثا مھما ألنھ كان أول . ٢٠١٣مارس / آذار٥ و٤الذي استضافتھ حكومة النرویج في 

اجتماع حكومي متعدد األطراف ُخصص لتقییم اآلثار الفوریة والطویلة األجل لألسلحة النوویة والتحدیات 

.ة الضحایاالتي تواجھھا عملیة مساعد

  

جنة التحضیریة لمؤتمر األطراف في معاھدة عدم الل  بلدا حضرت٨٠ع أكثر من وّقوباإلضافة إلى ذلك، 

أبریل إلى / نیسان٢٢معاھدة عدم االنتشار، من  (٢٠١٥انتشار األسلحة النوویة الستعراض المعاھدة عام 

العواقب اإلنسانیة " العمیق إزاء على بیان تلتھ جنوب أفریقیا، یعرب عن القلق) ٢٠١٣مایو / أیار٣

یجب أن تكون في صمیم كافة المداوالت المتعلقة "لألسلحة النوویة ویعتبر أن ھذه العواقب " الكارثیة

وأشار ھذا البیان إشارة خاصة إلى قرار مجلس المندوبین لعام ". بنزع السالح النووي وعدم انتشاره

ى معاناة إنسانیة یعجز المرء عن وصفھا بسبب أي شدد عل"، إذ سلط الضوء على أن القرار ٢٠١١

وجاء البیان بعد مداخلتین ". استخدام لألسلحة النوویة، والتداعیات المترتبة على القانون الدولي اإلنساني

)  بلدا١٦باسم ( أثناء االجتماع التحضیري لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ٢٠١٢لسویسرا في عام 

.، ألقیتا الضوء على العواقب اإلنسانیة لألسلحة النوویة) بلدا٣٥باسم (عامة لألمم المتحدة وأثناء الجمعیة ال

فریق العامل والمفتوح العضویة المعني بوضع بإنشاء ال ٢٠١٢عام ل لألمم المتحدة الجمعیة العامة قامتو

مفاوضات واصلة محات لامقترحات للمضي قدمًا بمفاوضات نزع السالح النووي سعیا إلى صیاغة اقتر

. ٢٠١٣أغسطس /یونیو وآب/مایو وحزیران/نزع السالح النووي وعقد ھذا الفریق اجتماعات في أیار

باإلضافة إلى و. القانون الدولي اإلنسانيعواقبھ اإلنسانیة واستخدام األسلحة النوویة من حیث أیضا وناقش 

توى بشأن نزع السالح النووي الذي دعت االجتماع الرفیع المسمن المتوقع إثارة ھذه القضایا في ذلك، 

. في نیویورك٢٠١٣سبتمبر / أیلول٢٦الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى عقده في 
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وتشكل ھذه التطورات إشارات إیجابیة بشأن إعادة وضع إطار للنقاش حول األسلحة النوویة من الناحیة 

األسلحة النوویة وجوانب القانون الدولي وعلى األرجح استمرار المناقشة المسھبة بشأن . اإلنسانیة

وستستضیف حكومة المكسیك مؤتمرا ثانیا بشأن آثار األسلحة . اإلنساني المتعلقة باألسلحة النوویة

 الذي دعت النرویج ٢٠١٣مارس / وذلك في إطار متابعة اجتماع آذار٢٠١٤فبرایر /النوویة في شباط

یر الدول والمنظمات الشواغل والرسائل المتعلقة باألسلحة وعالوة على ذلك، من المرجح أن تث. إلى عقده

فریق العامل المفتوح العضویة المعني بوضع والالنوویة في العمل المستمر للجمعیة العامة لألمم المتحدة 

للجنة التحضیریة لمؤتمر وا) إذا تابع عملھ(مقترحات للمضي قدمًا بمفاوضات نزع السالح النووي 

.٢٠١٥عام ل عدم انتشار األسلحة النوویة الستعراض المعاھدة األطراف في معاھدة

  

  ١نشاط الحركة لتنفیذ القرار رقم 
  

شھدت الحركة أیضا نشاطا ھاما، إذ ساعدت اللجنة الدولیة واالتحاد والكثیر من الجمعیات الوطنیة على 

وأشار عدد من . طني والدولي النقاش حول األسلحة النوویة من الناحیة اإلنسانیة على الصعیدین الوإثراء

 وشواغل ٢٠١١عاله إلى قرار مجلس المندوبین لعام لحكومیة في االجتماعات المذكورة أالبیانات ا

عام لمؤتمر الوفضال عن ذلك، كانت الحركة تتمتع بحضور قوي في .  األسلحة النوویةإزاءالحركة 

نة الدولیة وخبراء اللجنة الدولیة حكومة النرویج ووجھ فیھ رئیس اللجإلى عقده  الذي دعت ٢٠١٣

 ١ وفد االتحاد ضمن جمعیة وطنیةةوحضر المؤتمر اثنتا عشر. والجمعیات الوطنیة كلمات إلى المشاركین

 وفود حكوماتھا ضمن) جمیعات الصلیب األحمر األسترالي والیاباني والتوفالي(وثالث جمیعات وطنیة 

فریق العامل المفتوح النقلت اللجنة الدولیة رسائل الحركة بشأن األسلحة النوویة إلى و. ذات الصلة

 وإلى االجتماع اوضات نزع السالح النوويالعضویة المعني بوضع مقترحات للمضي قدمًا بمف

وشاركت جمعیات وطنیة كثیرة في . التحضیري لمؤتمر استعراض معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة

حوار مع الحكومات والمنظمات المحلیة للمجتمع المدني في بلدانھا حول ھذه القضیة وتقوم جمعیات 

. العام على الشواغل إزاء األسلحة النوویةوطنیة عدة بحمالت عامة مستمرة إلطالع الرأي

 الصادر ١وُعقدت حلقتا عمل للجمعیات الوطنیة من أجل زیادة مساعدة الحركة على تنفیذ القرار رقم 

واستضاف الصلیب األحمر النمساوي حلقة العمل األولى في تشرین . ٢٠١١عن مجلس المندوبین لعام 

وأطلع ھذان . ٢٠١٣مایو /ر الیاباني حدثا للمتابعة في أیار ونظم الصلیب األحم٢٠١٢نوفمبر /الثاني

االجتماعان الجمعیات الوطنیة على أحدث المستجدات في المشاورات المتعددة األطراف حول نزع 

                                                
الھالل األحمر األسترالي والدانماركي والمصري والعراقي والیاباني واللبناني والھولندي والنیجیري والنرویجي / جمعیات الصلیب األحمر١

. وتباغودي والسویدي ولترینیداوالقطر
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وباإلضافة . ١السالح النووي وأتاحا الفرصة أمام مكونات الحركة لتبادل الخبرات بشأن تنفیذ القرار رقم 

قتي العمل إنشاء شبكة من الجمعیات الوطنیة النشطة في مجال ترویج شواغل إلى ذلك، أسفر عن حل

  .الحركة وموقفھا إزاء األسلحة النوویة

 على العموم إسھاما ھاما في إعادة وضع ٢٠١١ الصادر عن مجلس المندوبین لعام ١وأسھم القرار رقم 

على ذلك، أدى تنفیذ الجمعیات الوطنیة وعالوة . إطار للنقاش حول األسلحة النوویة من الناحیة اإلنسانیة

 دورا أساسیا في تحدید موقف الحركة في المناقشات الدولیة القرارواللجنة الدولیة واالتحاد الدولي لھذا 

 فيوساعد أیضا الدول والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني كي تدرك خبرة الحركة . والوطنیة

 وحجم التحدي لتقدیم المساعدات اإلنسانیة المناسبة إذا ناكازاكيروشیما ومواجھة القنبلتین النوویتن في ھی

كما ساعد القرار على التشدید على الحاجة إلى إجراءات موثوق بھا . ما اسُتخدمت األسلحة النوویة الیوم

ي تتخذھا الدول من أجل ضمان عدم استخدام األسلحة النوویة مرة أخرى على اإلطالق وإلبرام اتفاق دول

.بناء على االلتزامات والواجبات الدولیة القائمةیھدف إلى حظرھا وإزالتھا، 

  

٢٠١٣مشروع القرار وخطة العمل لمجلس المندوبین لعام 

 أساس موقف الحركة ورسالتھا بشأن ٢٠١١ الصادر عن مجلس المندوبین لعام ١یبقى القرار رقم 

 فرصة ثمینة لمراعاة المستجدات الدولیة ٢٠١٣ لعام ومع ذلك، یشكل مجلس المندوبین. األسلحة النوویة

وُیعد فرصة لتعزیز وتبادل خبرات مكونات الحركة العاملة في ھذه القضیة . في السنتین الماضیتین

. ١ومساعدة الجمعیات الوطنیة في جھودھا الرامیة إلى تنفیذ القرار رقم 

. ٢٠١٣ا أثناء انعقاد مجلس المندوبین لعام وأعدت اللجنة الدولیة مشروع قرار وخطة عمل للنظر فیھم

وترمي ھاتان الوثیقتان إلى مساعدة المكونات المعنیة من الحركة على أخذ أنشطة بعین االعتبار بغرض 

وُعرضت ونوقشت ھاتان الوثیقتان ألول مرة في حلقة عمل . ١التقدم في تحقیق أھداف القرار رقم 

 وُأرسلتا في وقت الحق إلى الجمعیات ٢٠١٣مایو /بان في أیارالجمعیات الوطنیة التي ُعقدت في الیا

.یونیو/الوطنیة كافة كي ُتعلق علیھا في بدایة حزیران

 وذلك من خالل ٢٠١١ لعام ١وسیعتمد مجلس المندوبین خطة عمل ألربع سنوات بشأن تنفیذ القرار رقم 

موعة من األنشطة التي قد تنفذھا وتشكل خطة العمل في األساس دلیال یحدد مج. إقرار مشروع القرار



CD/13/4.1

٤

وجرى منقاشة الكثیر . الجمعیات الوطنیة في سبیل التوعیة بموقف الحركة وآرائھا إزاء األسلحة النوویة

.من األنشطة المذكورة في الدلیل أثناء حلقتي عمل الجمعیات الوطنیة في النمسا والیابان

 خطة العمل یجبران أیا مكون من مكونات الحركة على المشاركة في وتجدر اإلشارة إلى أن ال القرار وال

 ١وتقر خطة العمل إقرارا خاصا بأن الجمعیات الوطنیة حرة، في تنفیذ القرار رقم . أي نشاط محدد

، في أن تراعَي السیاقات المجتمعیة والسیاسیة الخاصة التي ٢٠١١الصادر عن مجلس المندوبین لعام 

.تعمل فیھا

واختیر ھذا اإلطار الزمني لمنح الجمعیات الوطنیة ما . ت خطة العمل إطارا زمنیا مدتھ أربع سنواتوُمنح

یكفي من الوقت لتفیذ أكبر قدر ممكن من األنشطة على نحو مالئم فیما یضمن في الوقت ذاتھ أن تبقى 

ما بعض ومع مرور الوقت، أصبحت رب. خطة العمل ھامة في السیاق األوسع والمتعدد األطراف

اإلجراءات أقل أھمیة أو أصبح من الالزم اتخاذ إجراءات جدیدة، بما أن العمل الدولي في مجال األسلحة 

.النوویة آخذ في التطور


