
                                    
 

 مشترك بيان

 األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد رئيس كونويه،  تداتيرو السيد

 األحمر للصليب الدولية اللجنة رئيس موريه، بيتر والسيد

 – الدولية) اللجنة / الدولي (االتحاد 2014 آب/أغسطس 6

 

 إنسانية ضرورة النووي السالح نزع هيروشيما: ذكرى في

 األوىل النووية القنبلة إسقاط حلظة إىل النووي بالسالح اخلاص اجلدل يف األمحر واهلالل األمحر للصليب الدولية احلركة مشاركة تعود

 ويف املدينة فوق الساطع النور من ومضة هناك كانت  صباحا، 8:15 الساعة يف ،1945 آب/أغسطس 6 يف هريوشيما. على
 إىل املدينة وحتولت الصحية، واملراكز املستشفيات تفحمت مصرعهم، لقوا قد البشر نم اآلالف من العشرات كان  واحدة حلظة

 خرائب.

 جنا والذي هريوشيما، يف األمحر الصليب مستشفى أروقة الضحايا مأل واحد. مستشفى جنا اهلائل الدمار هذا وسط أنه بيد
 من الكثري وكان خربت، قد كانت  واألدوية املعدات معظم نأ غري االنفجار. مركز من قربه من بالرغم الكامل الدمار من بأعجوبة

 مارسيل الدكتور مسع الطريق. يف املساعدات وكانت التفاين، كان  ولكن لإلصابة. تعرضوا أو حتفهم لقوا قد واملمرضني األطباء
 صورة تعطي كتبها  اليت لتقاريرا احلدث. يقّيم ياباين غري طبيب أول وأصبح الدمار عن األمحر للصليب الدولية اللجنة من جونود

 نووي. تفجري أعقاب يف حيدث عما مرعبة

 والتسعني الستة األعوام مدى على األمحر واهلالل األمحر للصليب الدولية للحركة حقيقيا شاغال النووية األسلحة موضوع ظل لقد
 يف ذلك، على وبناء وجنازاكي. هريوشيما يف خدامهااست بعد النووية لألسلحة اإلنساين األثر بشأن خماوفنا عن أعربنا وقد املاضية.

 النووية. األسلحة حترمي إىل يدعو قرارا احلركة اعتمدت األمحر واهلالل األمحر للصليب عشر السابع الدويل املؤمتر يف 1948 عام
 حترمي على الحقة اراتقر  حثت كما  .1952 عام عشر الثامن الدويل املؤمتر يف املنوال نفس على آخر قرار إصدار ذلك وأعقب

 الشامل. الدمار أسلحة مجيع

 جمددا. وقلقه انزعاجه عن األمحر واهلالل األمحر للصليب الدولية احلركة مندويب جملس أعرب ،2011 عام يف أقرب، وقت ويف

 توصف ال اليت اإلنسانية ناةواملعا النووية، لألسلحة التدمريية القدرة بشأن القلق "شديد أنه على ينص قرارا املندوبني جملس واعتمد



                                    
 وخماطر القادمة، واألجيال البيئة على تشكله اليت والتهديد الزمان، أو املكان حيث من آثارها يف التحكم وتعسر تسببها، اليت

 ظرحت وأن أبدا، أخرى مرة النووية األسلحة تستخدم أال على حترص أن الدول اللس وناشد األسلحة." تلك ختلقها اليت التصعيد

  أعلنت وقد الدولية. وااللتزامات مةالقائ التزاماتا على بناء كامل  بشكل وإزالتها النووية األسلحة

 

 عام اعتمدت واليت سنوات ألربع متتد اليت عملها خطة يف األهداف هذه حتقيق على العمل على تصميمها عن كذلك  احلركة
2013. 

 املؤمتران وكان منا. كبري  ترحيب موضع وهو النووية لألسلحة اإلنسانية التأثريات ملسألة أكرب اهتمام إيالء يف الدول شرعت لقد

 على الضوء إلقاء على ساعدا هامني حدثني 2014 عام املكسيك يف وناياريت 2013 عام أوسلو يف انعقدا اللذان الدوليان
 خطرية قضايا وسيثري كارثيا  سيكون نووي سالح أي استخدام أن لنا امللتقيان هذان أكد وقد النووي. للتفجري املرعبة التأثريات

 األسلحة لتلك استخدام ألي ميكن كيف  تصور الصعب من جند مضى وقت أي من وأكثر إننا بل اإلنساين. الدويل للقانون وفقا
 القانون. ذلك مع يتماشى أن

 وسوف صوتا، ويسمع العامل أحناء دعوتنا وبجت أن على احلرص هو العامل يف إنسانية شبكة أكرب باعتبارنا واجباتنا أهم أحد إن

 لذلك. املهمة الفرص بعض القادمة السنة لنا توفر

 للصليب الدولية للحركة مهمة حلظة وهي النووية. بالقنابل وجنازاكي هريوشيما لقصف السبعني الذكرى يشهد سوف 2015 فعام

 لألبد. وإزالتها حترميها بضرورة أنفسنا ولتذكري األسلحة ههذ خماطر يف للتفكري كله،  للعامل بل األمحر، واهلالل األمحر

 األسلحة بتأثريات املعين الثالث "املؤمتر يف النووية األسلحة استخدام عواقب يف النظر ستواصل الدول فإن ذلك، إىل باإلضافة
 انتشار عدم معاهدة عراضاست مؤمتر" سيمثل كذلك  األول/ديسمرب. كانون  شهر يف النمسا حكومة تستضيفه الذي النووية"

 السبل  أفضل يف والنظر وفيينا وناياريت أوسلو يف دارت اليت النقاشات يف للنظر للدول هامة فرصة "2015 عام النووية األسلحة
 األسلحة بشأن احلركة نظر وجهات اعتبارها يف امللتقيات هذه يف املشاركة الدول تضع أن ونتمىن النووي. السالح نزع جهود لدفع

 واهلالل األمحر للصليب الدويل واملؤمتر 2015 لعام املندوبني جملس إن املضمار. هذا يف اجلهود من املزيد بذل إىل ودعوتنا النووية
 الال. هذا يف احلركة أنشطة لتقييم فرصة كذلك  سيوفران األمحر

 واملنظمات الدولية املنظمات وحنث النووية. لحةاألس بشأن النقاشات يف حمورية حلظة ستشكل القادمة السنة أن نرى حنن وختاما،

 النووية. لألسلحة اإلنسانية بالتأثريات للتوعية جهودها مضاعفة على األمحر واهلالل األمحر الصليب حركة ومكونات احلكومية غري



                                    
 عامل باجتاه ملموس قدمت إحراز طرق يف والتفكري إنسانية ضرورة النووي السالح نزع بأن اإلقرار على الدول مجيع كذلك  وحنث
 النووية. األسلحة من خالٍ 

 علينا وجيب ،1945 آب/أغسطس يف املأساوية األيام تلك منذ تستخدم مل النووية األسلحة أن البشرية حظ حسن من كان  لقد

 أبدا. أخرى مرة وجنازاكي هريوشيما تتكرر ال أن نضمن حىت وسعنا يف ما كل  نبذل أن
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