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ألغراض غير تجارية ،شريطة ذكر اسم المؤسسة الناشرة والمؤلف.
وال يجوز تعديل النص أو تغييره أو البناء عليه؛ وفي حال أي إعادة
استخدام أو توزيع للنص ،يجب توضيح هذه الشروط للمتلقين.

في الكاميرون  ،نظمت عضوات وموظفات الرابطة فعالية باستخدام الصور
 a photo actionضمن مسيرة النساء لـ”حظر القنبلة”.
 المصدرWILPF Cameroon - 2017 :عضوات الرابطة تشاركن في أنشطة في جميع
أنحاء أستراليا لدعم معاهدة الحظر.
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مقدمة

ّ
مثل اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية في عام  2017حدث ًا تاريخي ًا مفصلي ًا .ويُعدّ النجاح في توقيع غالبية بلدان
ً
تحوال مهم ًا في الخطاب العالمي بشأن األسلحة النووية ،وتحدي ًا رئيسي ًا لالدعاءات بضرورة
العالم على االتفاقية
هذه األسلحة من أجل األمن .ولطالما أيدت إدارة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ،وأقسامها ،وعضواتها،
ّ
ً
عمال مناهض ًا لألسلحة النووية منذ
وهن يتابعن بثبات
بقوة وفاعلية حظر هذه األسلحة منذ ما ينوف عن عقد،
فجر العصر النووي ،وذلك على مستويات التنظيم والحشد النسوي والمناصرة.
الهدف من هذا الدليل هو مساعدتنا في مواصلة هذه المسيرة ،عبر العمل المشترك مع حكومات وأطراف أخرى
في المجتمع المدني ،من أجل ضمان نمو التأييد للمعاهدة ،وزيادة االنضمام إليها ،والتنفيذ الفعال ألحكامها.
دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في  22كانون الثاني/يناير  ،2021مما يعني أنها أصبحت اآلن نافذة قانون ًا بالنسبة للدول
ً
كامال .ويقدم
األطراف فيها .ولكن ،ال يزال هناك الكثير من العمل الضروري لتحقيق شموليتها وتنفيذها تنفيذ ًا
هذا الدليل لمحة عامة عما تتضمنه المعاهدة ،وأمثلة عن األعمال السابقة ،واقتراحات للعمل في المستقبل،
ودليال للعثور على مزيد من المعلومات.

مسيرة النساء لـ”حظر القنبلة” في نيويورك ،يونيو .2017
 -المصدرDavid Field :

03

 2ما هو
“الحظر النووي”؟
مسيرة النساء لـ”حظر القنبلة” في نيويورك ،يونيو 2017
 -المصدرDavid Field :
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 2ما هو “الحظر النووي”؟
ّ
تمثل معاهدة حظر األسلحة النووية عالمة فارقة في
االتفاقيات الدولية المعتمدة في األمم المتحدة .فقبل
اعتمادها في  7تموز/يوليو  ،2017كانت األسلحة النووية
هي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة غير الخاضعة لحظر
شامل ،رغم عواقبها الكارثية واسعة النطاق ،وأضرارها
ّ
فإن المعاهدة
اإلنسانية والبيئية المستمرة .وبالتالي
الجديدة تسدّ ثغرة كبيرة في القانون الدولي.

جرى التفاوض على معاهدة حظر األسلحة النووية
في األمم المتحدة في نيويورك في أشهر آذار/مارس،
وحزيران/يونيو ،وتموز/يوليو  ،2017بمشاركة أكثر من 135
بلد ًا ،وكذلك أعضاء من المجتمع المدني .وفتح باب
التوقيع عليها في  20أيلول/سبتمبر  ،2017ودخلت حيز
التنفيذ في  22كانون الثاني/يناير  ،2021بعد المصادقة
عليها من  50دولة.

أحكام رئيسية:

جاء ذلك في أعقاب مبادرة للمناصرة دعى إليها
المجتمع المدني دامت عقد ًا من الزمن ،وتسمى أحيان ًا
المبادرة اإلنسانية ،بسبب تركيزها على األثر اإلنساني
الكارثي لألسلحة النووية .فمنذ عام  ،2010بدأت بعض
الحكومات ،والحركة الدولية للصليب األحمر ،والهالل
األحمر ،ووكاالت مختلفة لألمم المتحدة ،ومنظمات
غير حكومية ،العمل مع ًا إلعادة تأطير النقاش بشأن
األسلحة النوويةّ .
مثلت مشاركة رابطة النساء الدولية
للسالم والحرية في الحملة الدولية للقضاء على
األسلحة النووية ،الحاصلة على جائزة نوبل للسالم عام
 ،2017ركن ًا أساسي ًا في هذه المبادرة منذ بدايتها.

• •تحظر المعاهدة تطوير األسلحة النووية ،أو
اختبارها ،أو إنتاجها ،أو تصنيعها ،أو نقلها ،أو
حيازتها ،أو تخزينها ،أو استخدامها ،أو التهديد
باستخدامها ،وتحظر السماح بوضع أسلحة نووية
على أراضي الدول الموقعة عليها .كما يحظر على
هذه الدول مساعدة ،أو تشجيع ،أو حث أي كان على
المشاركة في أي من هذه األنشطة.
• •يجوز لبلد يمتلك أسلحة نووية أن ينضم إلى
المعاهدة ما دام يوافق على تدمير أسلحته النووية
ومنظومات استخدامها ،وفقا لخطة ملزِمة قانون ًا
وموافق عليها ومحددة زمني ًا .وبالمثل ،يجوز لبلد
يستضيف أسلحة نووية تابعة لبلد آخر على أراضيه
أن ينضم إليها ،ما دام يوافق على إزالتها بحلول
موعد نهائي محدد .فالمعاهدة نفسها ال تحدد
جداول زمنية أو تدابير محددة لنزع السالحّ ،
ألن ذلك
خاضع للتفاوض مع الدولة المعنية عند انضمامها.
• • ُتلزم الدول األطراف بتقديم المساعدة لجميع
ضحايا استخدام األسلحة النووية واختبارها ،واتخاذ
تدابير لمعالجة البيئات الملوثة .وتق ّر الديباجة
بالضرر الحاصل نتيجة لألسلحة النووية ،بما فيها
التأثير غير المتناسب على النساء والفتيات ،وعلى
الشعوب األصلية في مختلف أرجاء العالم.
ّ
تكمل معاهدة حظر األسلحة النووية مختلف
المعاهدات األخرى التي تحظر األسلحة البيولوجية
والكيميائية واأللغام األرضية المضادة لألفراد والذخائر
العنقودية ،كما تعزز مختلف المواثيق القانونية األخرى
المتعلقة باألسلحة النووية ،ومنها معاهدة عدم انتشار
األسلحة النووية لعام  .1968كما تعزز التحريم العالمي
الستخدام األسلحة النووية وحيازتها ،متحدية أي فكرة
ّ
بأن هذه أسلحة مشروعة ومقبولة لبعض األمم.
ّ
فهي تنص بوضوح على أن استخدام األسلحة النووية
يتعارض مع القانون اإلنساني الدولي.
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 3النوع االجتماعي
واألسلحة النووية
المصدرWILPF Cameroon :
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 3النوع االجتماعي واألسلحة النووية
ُتحدِ ث األسلحة النووية ،شأنها شأن أنواع كثيرة
أخرى من األسلحة ،آثار ًا مرتبطة بالنوع االجتماعي.
فاستخدامها يخلف آثار ًا مدمرة على النساء بنحو
خاص ،مثل آثار اإلشعاع على اإلنجاب وصحة األم .وفي
بعض األماكن التي أجري فيها اختبار لألسلحة ،تجعل
العادات الثقافية المحلية ومسؤوليات المرأة النساء
عرضة لمخاطر أشدّ  .فالدراسات تبيّن ّ
أن النساء أكثر
عرضة لإلشعاع من الرجال ،والحوامل المعرّضات
لجرعات عالية من اإلشعاع معرّضات لخطر إلحاق
ً
فضال عن
الضرر بأطفالهن ،مثل التشوهات واإلعاقات
موت الجنين.

وذلك ّ
ألن ديباجته تعترف باألبعاد الجندرية لألسلحة
النووية في مكانين.
ً
أوال ،تلفت االنتباه إلى “تضرر النساء والفتيات أكثر من
غيرهن ،بما في ذلك نتيجة اإلشعاع”.
ثاني ًا ،تتناول أهمية مشاركة النساء في نزع السالح
النووي “ :تسلم ّ
بأن مشاركة النساء والرجال مع ًا مشاركة
متساوية وكاملة وفعالة عامل أساسي لتعزيز وتحقيق
السالم واألمن الدائمين ،والتزام ًا منها بدعم وتعزيز
مشاركة المرأة مشاركة فعالة في نزع السالح النووي”.

الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية 2017 -

على غرار النساء الناجيات من أنواع أخرى من األسلحة،
كاأللغام األرضية أو المتفجرات ،تواجه الناجيات من
تجارب األسلحة النووية أو استخدامها أيض ًا تحديات
اجتماعية فريدة تتعلق بطريقة معاملتهن في
المجتمع ،حيث يواجهن غالبًا الوصم واإلقصاء.
ومن أكثر جوانب المعاهدة تفرد ًا أنها االتفاق الوحيد
القائم بشأن األسلحة النووية المراعي للنوع االجتماعي.

تط ّلب تحقيق هذين األمرين سنوات من الدعاوى
المثابرة على هذا الموضوع الذي يجري غالب ًا استبعاده
من منتديات نزع السالح واألمن .ولقد عملت رابطة
النساء الدولية للسالم والحرية ومنظمات أخرى مع
الحكومات التي تشاركها األفكار نفسها من أجل تقديم
براهين ،عبر تقارير أو دعاوى ثنائية ،أو فعاليات ،أو
وسائل التواصل االجتماعي ،إلبراز هذه القضايا.
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يتعاون فرع الرابطة في في اسكتلندا كثي ًر ا مع الحملة االسكتلندية لنزع السالح النووي بشأن األنشطة المناهضة لألسلحة النووية تحت شعار “العقول ال
القنابل”.
 -المصدرScottish CND :

ّ
إن االعتراف بوجود تأثيرات جندرية لألسلحة النووية،
وأهمية إشراك النساء في مناقشات ومفاوضات
نزع السالح أمران حاسمان لبدء مواجهة خطاب
جندري في موضوع األسلحة النووية ونزع السالح
النووي .فالخطاب السائد عن األسلحة النووية مليء
بالثنائيات مثل األمن الحازم مقابل األمن الناعم،
والقوي مقابل الضعيف ،والفعال مقابل السلبي،
واألمن القومي مقابل األمن البشري .وفي معظم
األحيان ،تمنح الجوانب المحددة على أنها ذكورية
بين هذه الثنائيات قيمة أكبر من الجوانب األخرى.
أما الذين يتحدثون عن العواقب اإلنسانية لألسلحة
النووية ،ويدعون إلى حظرها ،فيُتهمون بأنهم مثيرون
لالنقسام واالستقطاب وبالجهل وحتى بالعاطفية.
يقول المعارضون إنهم يدعمون خطوات “معقولة” أو

مسيرة النساء لـ”حظر القنبلة” في نيويورك ،يونيو 2017
 -المصدرDavid Field :
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“واقعية” أو “عملية” أو “براغماتية”ّ ،
وإن أي أمر آخر هو
عاطفي وغير عقالني وغير مسؤول.
وفي حالة معاهدة الحظر ،يَعدّ هذا النهج الحرص
على أخذ االهتمامات اإلنسانية بعين االعتبار تعبير ًا
عن ضعف ،ويؤكد ّ
أن “اإلنسان الحقيقي” يتعين عليه
“حماية” بلده .وهذا يعني ضمن ًا ّ
أن السعي وراء نزع
السالح هدف غير واقعي وغير عقالني وحتى مخنث.
ظل باحثو النوع االجتماعي ونزع السالح يسلطون
الضوء ،طوال عقود ،على هذا الخطاب ويتحدونه (وقد
ّ
لكن توقيع
ذكرنا بعض ًا من ذلك في نهاية هذا الدليل)،
معاهدة حظر األسلحة النووية يقدم لنا فرصة ال تصدق
لمواجهة هذا السرد السائد ،ووقفه وإظهار فاعلية
العمل الجماعي في سبيل األمن العالمي.

 4دور الرابطة في
عملية المعاهدة

مسيرة النساء لـ”حظر القنبلة” في نيويورك ،يونيو 2017
 -المصدرDavid Field :
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 4دور الرابطة في عملية المعاهدة
كانت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية صوت ًا رائد ًا
في المجتمعات المناهضة لألسلحة النووية ،منذ بداية
العصر النووي .ويهدف هذا القسم إلى تقديم بعض
األمثلة عن إسهاماتنا في العملية ،واستلهام أفكار
للمرحلة التالية من العمل.
ساهمنا عبر عضويتنا في المجموعة التوجيهية للحملة
الدولية للقضاء على األسلحة النووية في التعبئة في
جميع أنحاء العالم بواسطة نشاطات مناصرة ،وإعداد
ملخصات سياسات ،وإجراء أبحاث ،ورصد مناقشات
ومفاوضات ،والتحدث علن ًا في وسائل اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي.

كانت الرابطة المنظم الرسمي للمسيرة النسائية
لحظر القنبلة النووية ،وهي حملة تعبئة عالمية جرت
في  17حزيران/يونيو  ،2017مع استئناف مفاوضات
المعاهدة في األمم المتحدة .لقد عملنا بتعاون وثيق
مع نساء يمثلن منظمات السالم ونزع السالح،
وحقوق المرأة ،والسكان األصليين ،وجماعات البيئة،
وحقوق اإلنسان ،لتنسيق هذه الفعالية .جرت المسيرة
ُ
واستكملت بنحو
والتجمع األولي في مدينة نيويورك،
 150فعالية تضامنية متنوعة نظمتها أقسام الرابطة
وعضواتها في أفغانستان ،وأستراليا ،وبوليفيا ،وكندا،
وبلجيكا ،والدنمارك ،وألمانيا ،وغانا ،وإيطاليا ،واليابان،
ولبنان ،ونيوزيلندا ،والنرويج ،والفلبين ،واسكتلندا،
وإسبانيا ،وتايالند ،والمملكة المتحدة ،والواليات
المتحدة؛ كان يوم ًا نفخر به حق ًا!
بمرور السنين ،نظمت أقسام الرابطة في بلدان عدّ ة
مسيرات ،واحتجاجات ،ومداوالت ،ومناسبات برلمانية،
ومواكب سالم ،واجتماعات مع مسؤولين حكوميين،
وأجرت أبحاث ودراسات ،وشاركت في نشاطات إعالمية
تأييد ًا للحظر.
ً
مثال ،س ّلمت الرابطة ،مع شركاء
ففي اسكتلندا
وشريكات في المجتمع المدني ،البرلمان شهادة
“مواطن يؤيد المعاهدة” ،وشجعت أعضاءه على
المشاركة في التعهد البرلماني الخاص بالحملة الدولية
للقضاء على األسلحة النووية .وفور اعتماد المعاهدة،
ّ
وهم/هن
نشرت أخبارها بواسطة “منادي البلدات”،
أشخاص ارتدوا/ارتدين الزي التقليدي للقرن السابع
عشر ،مما أوجد فرص ًا لتبادل اآلراء في الشوارع،
واللتقاط الصور والنشر اإلعالمي.

يحشد فرع الرابطة في غانا دعما لمعاهدة الحظر.
المصدرWILPF Ghana :

شاركت الرابطة بعمق في المناصرة مع الحكومات في
السنوات السابقة للمعاهدة وأثناء المفاوضات عليها.
كتبنا مذكرات إحاطة أساسية عن المعاهدة (انظر/ي
صفحة المصادر على شبكة اإلنترنت في نهاية هذا
الدليل) ،وقدمنا تحليالت أعدّ ها خبراء طوال المداوالت،
مما ساعد ،قدر اإلمكان ،في صياغة لغة المعاهدة
ومقاربتها مسائل معينة .ودفعنا باتجاه إبرام معاهدة
قوية وشاملة تحدث فرق ًا في العالم .منذ بدء المبادرة
اإلنسانية ،حضرت ممثالت مشروعنا “بلوغ اإلرادة
الحاسمة” جميع االجتماعات المرتبطة بالمعاهدة،
ووفرن لها الرصد والتحليالت.
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سميت “#عشرة
أطلق قسم الرابطة في إسبانيا حملة ُ
أسباب للتوقيع على معاهدة حظر األسلحة النووية”
( )#10RazonesFirmaTPANمن أجل التوعية بقضايا
المعاهدة .وهدف الحملة هو تشجيع الحكومة
اإلسبانية على تصديقها .وتضمنت الحملة أيضا
سلسلة مدونات تنشر في الثاني والعشرين من كل
شهر ،عن مواضيع مختلفة تتعلق باألسلحة النووية.
يواصل عدد كبير من أقسام الرابطة في أفريقيا،
من الكاميرون إلى بوركينا فاسو ،ومن زيمبابوي إلى
جمهورية أفريقيا الوسطى ،تأدية دور جوهري في
التوعية والمشاركة مع ناشطين آخرين للقضاء على
السالح النووي عبر تنظيم ورش عمل ،واستضافة
مؤتمرات صحافية ،والتواصل مع واضعي السياسات.

الرسوم البيانية من قبل كارلوس فيجيل 2017 -

شاركت الرابطة في جميع أنحاء العالم باحتفاالت دخول
معاهدة حظر األسلحة النووية حيز التنفيذ في كانون
الثاني/يناير  ،2021من الواليات المتحدة إلى إسبانيا ،ومن
المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا.
حشدت أقسام عديدة للرابطة التأييد في المدن التي
تعمل فيها ،من أجل االنضمام إلى نداء المدن للحملة
الدولية للقضاء على األسلحة النووية ،تعبير ًا عن تأييدها
اتفاقية حظر األسلحة النووية ،من برايتون في المملكة
المتحدة إلى جبل عيسى في أستراليا.
ً
طويال لبلوغ هذا النصر في مقر األمم
“ كان طريقنا
ً
المتحدة ،وهو ثمرة  70عاما من النشاط والتنظيم
الموجه نحو الهدف .ولمعاهدة الحظر ً
أيضا تأثيرات
أوسع من حدودها .فاألسلحة النووية ترمز إلى
هيكل السلطة األبوية القائم على التهديد والعنف.
وبمعاهدة الحظر ،تمكنا من تحدي النظام العالمي
األبوي الذي نعيشه اليوم”.
 غابريال إرستن ( ،)Gabriella Irstenرابطة النساءالدولية للسالم والحرية  -السويد
“لقد استمرت معاناة هيروشيما وناغازاكي عبر
األجيال .وحان الوقت لكي تستمع الحكومات إلى
أصوات النساء الداعيات إلى إزالة األسلحة النووية”.
 كوزو أكيباياشي ()Kozue Akibayashiالرئيسة الدولية السابقة لرابطة النساء الدولية
للسالم والحرية

“منظمتنا التي تأسست منذ أكثر من  100عام هي
جهة مؤيدة ومسموعة الصوت للقضاء على األسلحة
النووية .فمنذ عام  ،1949أصدرنا قرار ًا يطالب األمم
المتحدة “بتأمين حظر” لألسلحة الذرية و”تدمير جميع
مخزوناتها” .وتواظب رابطة النساء الدولية للسالم
والحرية تحشيد الجهود في جميع أنحاء العالم؛ فنحن
موجودات في جميع القارات وفي نحو  40بلد ًا .وقد
حشدنا جهود المناصرة حتى مع الحكومات ،وأعددنا
ملخصات سياسات ،وأجرينا أبحاث ،وتحدثنا علن ًا في
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي”.
 شيال تريغز ( ،)Sheila Triggsرابطة النساء الدوليةللسالم والحرية  -المملكة المتحدة

كوزو أكيباياشي ،الرئيسة الدولية للرابطة ،تخاطب الحشود
في مسيرة النساء لـ”حظر القنبلة”.
المصدرWILPF - 2017 :

“تكمن روعة فعاليتنا هذه في حقيقة ّ
أن صوتنا كان
مدوي ًا مع ّ
أن أعدادنا قليلة .ونأمل أن يصبح قادة
العالم ،عبر هذه الحملة ،أجرأ على التفاوض بشأن
أقوى معاهدة في نطاقها ،وأن يلتزموا بتنفيذ جميع
أحكامها”.
 -رابطة النساء الدولية للسالم والحرية -غانا
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 5إلى العمل

يحشد فرع الرابطة في غانا دعما لمعاهدة الحظر.
 -المصدرWILPF Ghana :
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 5إلى العمل
بفضل الجهود الدؤوبة للجماعات المناهضة لألسلحة
النووية ،ومنها أقسام رابطة النساء الدولية للسالم
والحرية ،احتفلنا في  22كانون الثاني/يناير  2021بإنجاز
تاريخي ،وهو دخول معاهدة حظر األسلحة النووية
حيز التنفيذ .فقد أصبح استخدام أسلحة نووية ،أو
حيازتها ،أو تطويرها ،أو نشرها ،أو اختبارها ،أو التهديد
باستخدامها من قبل الدول األطراف أمر ًا غير قانوني.
وإضافة لكون أحكام المعاهدة ملزمة قانون ًا للدول
ّ
فإن قوتها المعيارية تتزايد كل يوم ،وترسي
األطراف،
القانون الدولي العرفي الذي سيؤثر ،بمرور الوقت ،على
سياسات جميع الحكومات وممارساتها.
بيد ّ
أن دخول المعاهدة حيز النفاذ ال يعني نهاية كفاحنا
لتخليص العالم من األسلحة النووية؛ فمن الضروري
أن نواصل التعبئة لصالح المعاهدة والقضاء على
األسلحة النووية.

المعاهدة وواصلت معارضتها صراحة ،وهي التي
تمتلك أسلحة نووية أو تدرجها في عقيدتها األمنية
(مثل بلدان منظمة حلف شمال األطلسي ،إضافة إلى
أستراليا ،واليابان ،وكوريا الجنوبية).
تملك الحملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية
موقع ًا إلكتروني ًا ،وهو يتضمن قائمة البلدان التي
وقعت أو صادقت على المعاهدة ،ومعلومات عن
مواقف كل بلد بهذا الصدد على الرابطhttp://www. :
icanw.org/status-of-the-treaty-on-the- prohibition .of-nuclear-weaponsقبل البدء بأي تحرك ،فكروا في
الخيار األفضل ضمن البلدان المعنية في ضوء مواقف
وأوضاع كل بلد.

نشاطات مقترحة:
التواصل مع المشرعين .سيكون للمشرعين/
المشرعات دور ًا كبير ًا في تأمين الدعم المحلي للتوقيع
ّ
والتصديق ،بيد ّ
منهم/منهن ربما لم
أن العديد
ً
يسمعوا/يسمعن بالمعاهدة سابقا .فكلما أمكنكن
ّ
توعيتهم/ن بها ،وبكيفية ارتباطها بالقوانين
زيادة
المحلية ،كلما أصبحت تلك العملية أسهل .ويمكن أن
يكون هذا أيض ًا وسيلة للتأثير على أوضاع السياسات
لدى الحكومة في السلطة.
• •تنظيم جلسة حوار أو أي فعالية تثقيفية أخرى في
برلمان بلدكن.

تشارك/يشارك عضوات/أعضاء وموظفات/موظفو الرابطة في مفاوضات
معاهدة حظر األسلحة النووية في األمم المتحدة في نيويورك.
المصدرWILPF 2017 :

ويمكن للرابطة مواصلة االضطالع بدور نشط في
هذه المرحلة الجديدة المهمة والمثيرة ،وال سيما على
الصعيد الوطني حيث سيكون من الضروري التفاعل
مع المشرعين والمسؤولين الحكوميين في العواصم،
بما في ذلك تمتين المعارف وبناء عالقات تساعد في
التنفيذ الناجع لالتفاقية.
قبل بدء العمل ،يتعين التفكير في الظروف
الخاصة لكل بلد .فبعض البلدان تبنى المعاهدة في
تموز/يوليو  ،2017مما يدل على تأييدها العام لها ،ولكنها
لم توقع عليها أو تصدّ قها نهائي ًا بعد .ووقعت عليها
بلدان أخرى ،وهي اآلن تستكمل عملية المصادقة
عليها ،وهذا يتطلب عادة موافقة الهيئات التشريعية
أو البرلمانات .ولقد قاطعت بعض البلدان مفاوضات

• •توجيه رسائل إلى أعضاء/عضوات محددين/ات
في البرلمان ممن سيقودون اللجان المعنية
بالمصادقة على المعاهدة.
• •إيجاد مصادر تقارن بين القانون الموجود وبين
ً
فمثال ،قد تكون بلدان عديدة
أحكام المعاهدة.
منضوية في معاهدات المناطق الخالية من
ً
أصال لمعاهدة حظر
األسلحة النووية وهي ممتثلة
األسلحة النووية ،مما يسهل االنضمام إليها.
• •مطالبة أعضاء البرلمان بالتوقيع على التعهد
البرلماني الخاص بالحملة الدولية للقضاء على
األسلحة النووية (.)https://pledge.icanw.org
تثقيف السكان .حشد تأييد القضاء على األسلحة
النووية يبدأ في المجتمع المحلي ،وال سيما ّ
أن الكثير
من الناس ال يدركون حقيقة التهديد بالحرب النووية
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وأهمية الحظر .وتحتل الرابطة موقع ًا فريد ًا يسمح لها
بتذكير السكان دائم ًا بتأثير العنف النووي على النساء،
وبأهمية القيادة النسائية في الدعوة إلى نزع السالح.

على الطالبات منكن التحقق إذا كان لجامعاتهن
ارتباط بإنتاج األسلحة النووية ،ثم تنظيم حملة لكسر
السلسلة النووية! (.)/https://universities.icanw.org

تنظيم ندوات أو محاضرات أو فعاليات توعية أخرى
في المدارس ،أو دور العبادة ،أو المراكز الثقافية ،أو
على اإلنترنت ،عبر أسئلة وأجوبة على تويتر مع الخبراء
والخبيرات .كذلك ،التفكير في تنظيم نشاط في الذكرى
السنوية العتماد المعاهدة أو دخولها حيز النفاذ!

وقف االستثمار في األسلحة النووية! التحقق إذا كان
المصرف الذي تتعاملن معه ،أو صندوق التقاعد ،أو
المؤسسات المالية األخرى تستثمر في الشركات
المنتجة لألسلحة النووية ،وحثها على االنسحاب
منها .الدعوة إلى وقف اإلنفاق على األسلحة النووية،
وإعادة توجيه الموارد لتلبية احتياجات البشر والكوكب!
(.)https://www.dontbankonthebomb.com

• •مشاركة الرسوم البيانية أو المصادر المرئية الخاصة
برابطة النساء الدولية للسالم والحرية والحملة
الدولية للقضاء على السالح النووي على صفحات
اإلنترنت أو منصات التواصل االجتماعي.
• •نشر األخبار أو مقاالت الرأي عن المعاهدة.
إذا وجدت أخبار عاجلة عن األسلحة النووية،
استخدمنها كفرصة إعالمية للرد برسائلنا الخاصة.
• •تنظيم نشاط عام أو فعالية إعالمية جريئة بقيادة
نسائية في مكان استراتيجي.
• •إجراء استطالعات رأي إلظهار تأييد السكان في
بلدكن ،أو منطقتكن ،أو مدينتكن.
تأليف مجموعات ضغط إلقناع مجالس المدن أو
الواليات باالنضمام إلى نداء المدن للحملة الدولية
للقضاء على األسلحة النووية (https://www.cities.
.)icanw.org

التواصل مع شركاء آخرين في الحملة الدولية
للقضاء على األسلحة النووية .هناك أكثر من 400
منظمة شريكة في الحملة في جميع أنحاء العالم ،وهي
تمتلك طائفة متنوعة من الخبرات والمعارف .لماذا ال
نتشارك معها وننظم نشاطنا مع ًا؟
التواصل معنا! إذا كنت تنظمين نشاط ًا أو تنشرين
مواد في وسائل اإلعالم ،أخبرينا بذلك .يسعدنا نشر
هذه المواد على مواقعنا اإللكترونية ،أو في الرسائل
األخبارية الشهرية لرابطة النساء الدولية للسالم
والحرية ومشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة .إذا كنت
بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن الحظر ،أو تريدين
منا التحدث عنه أمام قسمك أو فرعك ،فال تترددي في
طلب ذلك!

حجج وحقائق ومواضيع نقاش رئيسية
يسارع معارضو معاهدة الحظر إلى إظهار نقاط
الضعف المتصورة ورفضها باعتبارها غير واقعية .وكل
البلدان التي تعارضها هي بلدان تمتلك أسلحة نووية ،أو
تدرج أسلحة نووية أميركية في عقيدتها األمنية .وفيما
يلي سلسلة من نقاط الحوار التي ينبغي استخدامها،
عند مناقشة المشككين بأهمية الحظر:
• •في التعامل مع األسلحة النووية ،ال توجد أياد
آمنة .فلطالما وجدت هذه األسلحة في أي بلد،
فستسعى بلدان أخرى المتالكها ،وسيقف العالم
على حافة الهاوية.
• •هناك خطر متزايد الستخدام األسلحة النووية،
عمد ًا أو عرضي ًا .لقد وصلنا إلى شفا حرب نووية
مرات عدة ،ونجونا منها بفضل الحظ .وإذا
واصلنا االحتفاظ بأسلحة نووية ،فمن المؤكد
أنها ستستخدم مرة أخرى .وأي استخدام من هذا
القبيل سيتسبب بعواقب إنسانية وخيمة ،ويلحق
ضرر ًا بالمدنيين من دون تمييز.

تشارك/يشارك عضوات/أعضاء وموظفات/موظفو الرابطة في مفاوضات
معاهدة حظر األسلحة النووية في األمم المتحدة في نيويورك.
 -المصدرWILPF 2017 :
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• •األسلحة النووية ليست دفاعا مشروع ًا .واالعتماد
عليها بغرض الردع يعني أنك مستعد الستخدامها

ضدّ المدنيين ،مع ما يترتب على ذلك من عواقب
إنسانية وخيمة.
• •تسدّ معاهدة حظر األسلحة النووية ثغرة قانونية
مهمة وتكمل المواثيق القائمة ،بما فيها معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية.

• •تسحب برامج األسلحة النووية األموال العامة من
مخصصات الرعاية الصحية ،والتعليم ،واإلغاثة من
الكوارث ،والتجدد البيئي ،والخدمات الحيوية األخرى.
وتنفق الدول التسع المسلحة نووي ًا عشرات
المليارات من الدوالرات ،كل عام ،لصيانة ترساناتها
النووية وتحديثها.

• •أي استخدام لألسلحة انتهاك للقانون اإلنساني
الدولي ألنه يقتل المدنيين من دون تمييز ،ويسبب
ضرر ًا بيئيا طويل األجل.
• •تتضرر النساء من العنف النووي أكثر من غيرهن،
وقد كن رائدات في الدعوة إلى حظر األسلحة
النووية منذ بداية العصر الذري.
أقل من واحد في المئة من القوة
• •استخدام
ّ
التفجيرية للترسانة النووية العالمية الحالية كفيل
بإحداث تدهور مدمر للزراعة ،إضافة إلى مجاعة
واسعة النطاق .والدخان والغبار الناجمان عن
تفجير أقل من  100قنبلة بحجم انفجار هيروشيما
سيسبب انخفاض ًا مفاجئ ًا في درجات الحرارة
وهطول األمطار في العالم أجمع.

أعادت سينثيا جيمس البالغة من العمر  ٩٢عامً ا ،من فرع إقليم العاصمة
األسترالية في الرابطة بأستراليا ،رفع الفتة مناهضة لألسلحة النووية
(عمرها عدة عقود) ،وذلك في مسيرة في كانبرا احتجاجً ا على قرار الحكومة
األسترالية بمقاطعة مناقشة األمم المتحدة بشأن معاهدة الحظر النووي.
 -المصدرWILPF Australia - 2016 :

 -المصدرBolivian Women’s Efforts :

• •يبين التاريخ ّ
أن حظر أسلحة معينة يمهد الطريق
أمام القضاء عليها .فاألسلحة التي حرمتها
المعاهدات الدولية باتت تعدّ غير شرعية أكثر فأكثر،
وتفقد أهميتها السياسية ،وبالتالي الموارد الالزمة
إلنتاجها .وتسحب صناديق التقاعد والمصارف
استثماراتها من الشركات المنتجة لألسلحة
النووية ،منذ اعتماد االتفاقية ،وتسارع هذا النوع من
المبادرات إثر دخول المعاهدة حيز النفاذ.
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معلومات إضافية
صفحة لمشروع “بلوغ اإلرادة الحاسمة” تتضمن معلومات عن حظر األسلحة النووية:
https://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/9146banning-nuclear-weapons
نص اتفاقية حظر األسلحة النووية (متوفر باللغات الرسمية الست في األمم المتحدة):
ّ
https://www.icanw.org/the_treaty
مجموعة مواد مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح عن كيفية التوقيع على معاهدة حظر األسلحة النووية
والتصديق عليها:
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/08/Treaty-on-the-Prohibition-ofNuclear-Weapons-information-kit-on-signature-and-ratification.pdf
عن قضايا النوع االجتماعي ونزع السالح:
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/10637gender-and-disarmament
صفحة معلومات عن الحملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية/http://www.icanw.org/resources :

وسائل التواصل االجتماعي

• •تويتر @RCW_ :؛  @WILPF؛ @nuclearban
• •صفحة الحملة الدولية للقضاء على السالح النووي على إنستغرام @goodbyenukes
• •لدى مشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة ورابطة النساء الدولية للسالم والحرية صفحتا فيسبوك فاعلتان،
وتنشران معلومات غزيرة عن نشاطات جديدة ومواد قراءة جديدة.

• •يجب دائم ًا استخدام هاشتاغ  #nuclearbanفي أي منبر للتواصل االجتماعي!

نشرات إخبارية

نشرة األخبار الشهرية االلكترونية لمشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة وسيلة عظيمة لالطالع على أخبار آخر إنجازات
رابطة النساء الدولية للسالم والحرية على صعيد الحظر .يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.reachingcriticalwill.org/news/subscribe

كتابات أكاديمية

كارول كوهن (“ ،)Carol Cohnالتفكير األمومي” ومفهوم “الهشاشة” في األنظمة والسياسات والممارسات
األمنية

(’،)Maternal thinking’ and the Concept of ‘vulnerability’ in Security Paradigms, Policies, and Practices
مجلة النظرية السياسية الدولية ،المجلد  ،10العدد ( 1شباط/فبراير .)2014
كارول كوهن ،النساء والحروب ( )Women and Warsكيمبردج :بوليتي برس.)2013 ،
سينثيا إنلو ( ،)Cynthia Enloeالموز والشواطئ والقواعد :صنع المعنى النسوي للسياسة الدولية ،مطبعة جامعة
كاليفورنيا))Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics ،2000 ،
سينثيا كوكبرن ( ،)Cynthia Cockburnالفضاء بيننا :التفاوض على الجندر والهويات الوطنية في الصراعات ،لندن
ونيويورك :كتب زيد)The Space Between Us: Negotiating Gender and National Identities in Conflict( ،1998 ،
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ميريام كوك ( )Miriam Cookeوأنجيال ووالكوت ( ،)Angela Woollacottمحررتان ،جندرة نقاش الحروب،
(( Gendering War Talkبرينستون :مطبعة جامعة برينستون.1993 ،
سينثيا إنلو ،صباح اليوم التالي :السياسات الجنسية في نهاية الحرب الباردةThe Morning After: Sexual Politics( ،
 ،)at the End of the Cold Warمطبعة جامعة كاليفورنيا :بيركلي ولوس أنجلوس.1993 ،
ج .آن تيكنر ( ،)J. Ann Ticknerالنوع االجتماعي في العالقات الدولية (،)Gender in International Relations
نيويورك :مطبعة جامعة كولومبيا.1992 ،
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رابطة النساء الدولية للسالم والحرية ،منظمة
دولية غير حكومية ،لها أقسام وطنية تغطي كل
القارات ،وأمانة دولية مقرّها في جنيف ،ومكتب في
نيويورك يتابع أعمال األمم المتحدة.
منذ تأسيس الرابطة في عام  ،1915انضمت إلى
صفوفها نساء من جميع أنحاء العالم اتحدن
في العمل من أجل السالم بوسائل غير عنيفة،
وعملن على تحقيق العدالة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية للجميع.
نتبع دائم ًا نهج الالعنف ،ونستخدم األطر القانونية
والسياسية الدولية القائمة لتحقيق تغيير جوهري
في الطريقة التي تصور بها الدول قضايا النوع
االجتماعي والنزعة العسكرية والسالم واألمن
وطرق معالجتها.
تكمن قوتنا في قدرتنا على الربط بين المستويين
الدولي والمحلي .نحن فخورات جدا بأن نكون من
أوائل المنظمات التي حصلت على مركز استشاري
(الفئة ب) لدى األمم المتحدة ،والمنظمة النسائية
الوحيدة المناهضة للحرب المعترف بها.

WOMEN’S INTERNATIONAL LEAGUE FOR

PEACE & FREEDOM

WILPF New York
777 UN Plaza, New York
NY 10017 USA
T: +1 212 682 1265

WILPF Geneva
Rue de Varembé 1
Case Postale 28
1211 Geneva 20
Switzerland
T: +41 (0)22 919 70 80
E: secretariat@wilpf.ch

www.wilpf.org

