
معاهدة عام 2017
بشأن حظر األسلحة النووية

قـسم الخدمـات االستشـارية
في القانون الدولي اإلنساني

إّن معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة هــي أول اتفــاق متعــدد األطــراف ُيطّبــق عالميــاً ويحظــر األســلحة النوويــة حظــراً 
شــامالً. وهــي أيضــاً أول معاهــدة تتضمــن أحكامــاً تخــص المســاعدة فــي معالجــة العواقــب اإلنســانية المترتبــة علــى 
اســتخدام األســلحة النوويــة وتجريبهــا. وتكّمــل المعاهــدة االتفاقــات الدوليــة القائمــة بشــأن األســلحة النوويــة، وال ســيما 
معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة، ومعاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة، والمعاهــدات اإلقليميــة المنشــئة 

لمناطــق خاليــة مــن األســلحة النوويــة.

واعُتمــدت المعاهــدة فــي مؤتمــر دبلوماســي لألمــم المتحــدة فــي 7 تمــوز/ يوليــو 2017 وفُتــح بــاب توقيعهــا فــي 20 
ــر 2021 بعــد أن أودع صــك  ــي/ يناي ــون الثان ــي 22 كان ــاذ ف ــز النف ــت المعاهــدة حي ــول/ ســبتمبر 2017. ودخل أيل

المصادقــة الخمســون فــي 24 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020. 
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ما هو غرض معاهدة حظر األسلحة النووية ونطاقها؟ 
أُعــّدت هــذه المعاهــدة بهــدف معالجــة دواعــي القلــق الماثلــة منــذ زمــن طويــل مــن العواقــب اإلنســانية الكارثيــة التــي 

ســتنجم عــن أي اســتخدام لألســلحة النوويــة. 

ــام،  ــر الع ــه الضمي ــا يملي ــادئ اإلنســانية وم ــاً مــع مب ــة ســيكون متنافي ــأن اســتخدام األســلحة النووي ــّر المعاهــدة ب وُتق
وتحظــر األســلحة النوويــة حظــراً شــامالً اســتناداً إلــى القانــون الدولــي اإلنســاني، أي مجموعــة القوانيــن التــي تنظــم 
اســتخدام جميــع األســلحة فــي النزاعــات المســلحة. وتتضمــن المعاهــدة التزامــات قويــة بمســاعدة الضحايــا المتضرريــن 
مــن اســتخدام األســلحة النوويــة أو مــن تجريبهــا وباإلصــالح البيئــي للمناطــق الملوثــة. وتشــمل المعاهــدة مســارات 

مختلفــة النضمــام جميــع الــدول، بمــا فيهــا الــدول التــي تمتلــك أســلحة نوويــة أو ترتبــط بهــا.
 

أليست األسلحة النووية محظورة أساساً في القانون الدولي؟
خلصــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأي استشــاري1 أصدرتــه فــي عــام 1996 إلــى أن التهديــد باســتخدام األســلحة 
ــي النزاعــات المســلحة،  ــق ف ــذي ينطب ــي ال ــون الدول ــات القان ــاً لمقتضي ــاً منافي ــة أو اســتخدامها ســيكون عموم النووي

ــده.  ــاني وقواع ــي اإلنس ــون الدول ــادئ القان ــة مب وخاص
ــم تفصــل فــي مســألة قانونيــة التهديــد باســتخدام  لكنهــا ل
األســلحة النوويــة أو اســتخدامها فــي حالــة قصــوى للدفاع 
ــدداً.  ــه مه ــة نفس ــاء الدول ــون بق ــا يك ــس عندم ــن النف ع
ــاني  ــي اإلنس ــون الدول ــة القان ــر المحكم ــم ُتفّس ــك، ل وبذل
بأنــه يحظــر اســتخدام األســلحة النوويــة حظــراً قاطعــاً. 

وتــرى اللجنــة الدوليــة أن األدلــة الدامغــة علــى العواقــب 
اإلنســانية الكارثيــة التــي تخلفهــا األســلحة النوويــة ُتثيــر 

شــكوكاً كبيــرة جــداً فــي أن يكــون اســتخدامها يومــاً مطابقــاً للقانــون الدولــي اإلنســاني.

ــتخدام  ــددة األطــراف اس ــات متع ــن االتفاق ــدد م ــده، يحظــر ع ــاني وقواع ــي اإلنس ــون الدول ــادئ القان ــب مب ــى جان إل
األســلحة النوويــة )وأنشــطة أخــرى مرتبطــة بهــا( فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم وهــي ُتنشــئ مناطــق خاليــة مــن 
األســلحة النوويــة. لكــن ليــس مــن بينهــا اتفــاق يتضمــن مجموعــة شــاملة مــن المحظــورات التــي تطبــق علــى مســتوى 
العالــم. وُتشــّكل معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة ركنــاً رئيســياً مــن أركان القانــون الدولــي الــذي ينظــم األســلحة 
النوويــة. فهــي تحظــر علــى الــدول األطــراف غيــر الحائــزة ألســلحة نوويــة صنــع هــذه األســلحة أو اقتنائهــا. ويجــوز 
للــدول األطــراف الحائــزة ألســلحة نوويــة وقــت اعتمــاد معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة أن تحتفــظ بأســلحتها 
لكــن ُيحظــر عليهــا نقلهــا لجهــات أخــرى أو مســاعدة هــذه الجهــات 
علــى صنعهــا أو اقتنائهــا. وُيطلــب مــن جميــع الــدول األطــراف فــي 
معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــة مواصلــة التفــاوض علــى 
تدابيــر فعالــة تســمح بتحقيــق نــزع األســلحة النوويــة، وإيصــال 

ــا.  ــى خواتيمه المفاوضــات إل

وُيحــّدد عــدد مــن المعاهــدات أجــزاء مــن العالــم كمناطــق خاليــة مــن 
ــة. وتتضمــن هــذه المعاهــدات عامــة أحكامــاً تحظــر  األســلحة النووي
مجموعــة واســعة مــن األنشــطة المرتبطــة باألســلحة النوويــة ُتطبــق 
ــيا  ــي وآس ــر الكاريب ــة البح ــة ومنطق ــكا الالتيني ــا وأمري ــي أفريقي ــذه ف ــدات كه ــق معاه ــة. وُتطب ــة المعني ــي المنطق ف

الوســطى وجنــوب شــرق آســيا. 

ولــم تشــكل األســلحة النوويــة حتــى اآلن موضــوع معاهــدة حظــر عالميــة التطبيــق يمكــن أن تنضــم إليهــا جميــع الــدول. 
ويســّد دخــول معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة حيــز النفــاذ هــذه الفجــوة. 

1  محكمــة العــدل الدوليــة، “مشــروعية التهديــد باألســلحة النوويــة واســتخدامها”، رأي استشــاري صــادر عــن المحكمــة. تقاريــر 
عــام 1996، 1996، الصفحــات 226 – 267. 

وُتقّر المعاهدة بأن استخدام األسلحة النووية سيكون 
متنافياً مع مبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمير العام، 
وتحظر األسلحة النووية حظراً شامالً استناداً إلى 

القانون الدولي اإلنساني

ولم تشكل األسلحة النووية حتى اآلن 
موضوع معاهدة حظر عالمية التطبيق يمكن 

أن تنضم إليها جميع الدول. ويسّد دخول 
معاهدة حظر األسلحة النووية حيز النفاذ هذه 

الفجوة. 
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ما هي أبرز االلتزامات التي تنص عليها معاهدة حظر األسلحة النووية؟ 
المحظورات

ُيحظــر اســتخدام األســلحة النوويــة )أو األجهــزة المتفجــرة النوويــة األخــرى( أو التهديــد باســتخدامها فــي أي ظــرف 
ــة أخــرى أو تجريبهــا أو إنتاجهــا أو  ــة أو أجهــزة متفجــرة نووي ــر أســلحة نووي مــن الظــروف. وُيحظــر أيضــاً تطوي

صنعهــا أو اقتنائهــا علــى نحــو آخــر أو حيازتهــا أو تكديســها )المــادة 1.1 )أ( و)د((. 

وُيحظــر أيضــاً علــى أي دولــة طــرف نقــل أســلحة نوويــة أو تلقــي نقــل األســلحة النوويــة أو الســيطرة عليهــا أو الســماح 
بــأي عمليــة إلقامــة أيِّ أســلحة نوويــة أو نصبهــا أو نشــرها فــي إقليمهــا أو فــي أي مــكان مشــمول بواليتهــا أو خاضــع 

لســيطرتها )المادة 1.1 )ب( و)ج( و)ز((. 

وعــالوة علــى ذلــك، ُتحظــر مســاعدة أو تشــجيع أو حــث أيِّ جهــة بــأي طريقــة علــى المشــاركة فــي أي نشــاط محظــور 
بموجــب هــذه المعاهدة )المــادة 1.1 )هـ((. 

ُيحظر استخدام األسلحة النووية )أو األجهزة المتفجرة النووية 
األخرى( أو التهديد باستخدامها في أي ظرف من الظروف. وُيحظر 
أيضاً تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها 
أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر أو حيازتها أو تكديسها 

)المادة 1.1 )أ( و)د((. 

القضاء على األسلحة النووية 
تقــدم كل دولــة إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة، فــي موعــد أقصــاه ثالثيــن يومــاً بعــد أن تصبــح دولــة طرفــاً فــي 

المعاهــدة إعالنــاً تفيــد فيــه بمــا يلــي: 
إذا كانت قد امتلكت أو حازت أسلحة نووية،	 

إذا كانت تمتلك أي أسلحة نووية أو تحوزها، 	 

لدولة 	  مملوكة  وتكون  لسيطرتها  أو خاضع  بواليتها  مكان مشمول  أي  في  توجد  نووية  أسلحة  أّي  كانت  إذا   أو 
أخرى )المادة 2(.

ــى  ــة الطــرف اتخاذهــا لضمــان القضــاء عل ــى الدول ــي عل ــة الت ــى هــذه األســئلة الخطــوات التالي ــة عل وُتحــدد األجوب
ــة:  األســلحة النووي

 على الدولة الطرف التي تكون في تاريخ اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية )7 تموز/ يوليو 2017( ال تمتلك 	 
أسلحة نووية أو تحوزها وتكون قد أبرمت اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على هذا 

االتفاق )المادة 1.3(.

 وإذا لم تكن الدولة الطرف مرتبطة بالتزامات ضمانات، فعليها أن تبرم اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية 	 
في هذه  الدولة طرفاً  التاريخ الذي تصبح فيه  18 شهراً من  الذرية. ويبدأ نفاذ االتفاق في موعد أقصاه  للطاقة 

المعاهدة )المادة 2.3(.

وقامت 	  تحوزها  كانت  أو  نووية  أسلحة  تمتلك   2017 يوليو  تموز/   7 بعد  كانت  دولة طرف  كل  على   يتعين 
بإزالتها قبل انضمامها إلى هذه المعاهدة أن تتعاون مع السلطة الدولية المختصة في التحقق من إزالة برنامج 
األسلحة النووية الخاص بها بطريقة ال رجعة فيها. وُتعيَّن السلطة المذكورة في اجتماع للدول األطراف. وعلى 

الدولة الطرف إبرام اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. )المادة 1.4(.

 يتعين على كل دولة تمتلك أسلحة نووية أو تحوزها أو تسيطر عليها حين تصبح دولة طرفاً أن تزيلها فوراً من 	 
الوضع التشغيلي. وعليها أيضاً أن تدمرها في أقرب وقت ممكن، على أالَّ يتجاوز ذلك موعداً يحدده االجتماع 
األول للدول األطراف، وفقاً لخطة ملزمة قانوناً ومحددة زمنياً من أجل إزالة برنامج األسلحة النووية لتلك الدولة 
الطرف بطريقة ال رجعة فيها ويمكن التحقق منها )المادة 2.4(. وعلى الدولة الطرف إبرام اتفاق ضمانات مع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية )المادة 3.4(.

 تكفل كل دولة طرف توجد في إقليمها أسلحة نووية )بإقامتها أو نصبها أو نشرها( تابعة لدولة أخرى إزالة هذه 	 
األسلحة في أقرب وقت ممكن، على أالَّ يتجاوز ذلك موعداً يحدده االجتماع األول للدول األطراف )المادة 4.4(.
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مساعدة الضحايا وإصالح البيئة
ــم  ــق به ــذي يلح ــا والضــرر ال ــة وتجريبه ــلحة النووي ــتخدام األس ــا اس ــيها ضحاي ــي يقاس ــاة الت ــدة بالمعان ــّر المعاه ُتق

ــة.  ــى البيئ ــة وعل ــعوب األصلي ــى الش ــر عل وباألث

علــى كل دولــة طــرف أن توفــر لألشــخاص المشــمولين بواليتهــا 
تجريبهــا،  مــن  أو  النوويــة  األســلحة  اســتخدام  مــن  المتضرريــن 
الرعايــة الطبيــة والتأهيــل والدعــم النفســاني، وتهيــئ لهــم كذلــك 

)المــادة 1.6(. واالقتصــادي  االجتماعــي  اإلدمــاج  أســباب 

ــر  ــاذ التدابي ــا، باتخ ــة أو تجريبه ــلحة النووي ــتخدام األس ــة اس ــة نتيج ــا ملوث ــون أراضيه ــرف تك ــة ط ــوم كل دول وتق
ــادة 2.6(. ــة )الم ــق الملوث ــي للمناط ــالح البيئ ــل اإلص ــن أج ــبة م ــة والمناس الضروري

المساعدة والتعاون الدوليان
 علــى الــدول األطــراف أن تتعــاون مــن أجــل تيســير تنفيــذ هــذه المعاهــدة، تنفيــذاً ناجحــاً. ويحــق أيضــاً لــكل دولــة 
طــرف، أن تلتمــس المســاعدة وأن تتلقاهــا مــن الــدول األطــراف األخــرى، للوفــاء بمقتضيــات المعاهــدة )الفقرتــان 1 

و2 مــن المــادة 7(. 

 وُيدّعــم هــذا التعــاون بواجــب يقضــي بمســاعدة الــدول األطــراف المتضــررة مــن األســلحة النوويــة. وتقــدم كل دولــة 
ــدول األطــراف المتضــررة مــن اســتخدام األســلحة  ــة لل ــة والمالي ــة والمادي ــك المســاعدة التقني ــى ذل ــادرة عل طــرف ق
النوويــة أو تجريبهــا، لمســاعدتها علــى تنفيــذ هــذه المعاهــدة. وعليهــا أيضــاً مســاعدة ضحايــا اســتخدام األســلحة النوويــة 

أو تجريبهــا )الفقرتــان 3 و4 مــن المــادة 7(. 

ويجــوز تقديــم المســاعدة عــن طريــق جهــات شــتى منهــا منظومــة األمــم المتحــدة، أو المنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة، أو 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، أو علــى أســاس ثنائــي )المــادة 5.7(.

ما على الدول فعله لالنضمام إلى المعاهدة؟ 
يبقى باب توقيع المعاهدة مفتوحاً إلى أجل غير مسمى ويمكن توقيعها في مقر األمم المتحدة في نيويورك.

ــز النفــاذ بعــد مــرور 90 يومــاً علــى إيــداع صــك التصديــق أو القبــول  وتدخــل معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة حّي
أو الموافقــة أو االنضمــام الخمســين لــدى األميــن العــام لألمــم المتحــدة، وديــع هــذه المعاهــدة. ونظــراً إلــى أن صــك 
التصديــق الخمســين قــد أودع فــي 24 تشــرين األول/ أكتوبــر 2020، فقــد دخلــت المعاهــدة حيــز النفــاذ فــي 22 كانون 

الثانــي/ ينايــر 2021. 

ــم  ــام لألم ــن الع ــى األمي ــة إل ــول أو موافق ــق أو قب ــّدم صــك تصدي ــدة أن تق ــزام بالمعاه ــة بااللت ــدول الراغب ــى ال وعل
المتحــدة. وُتصبــح المعاهــدة ملزمــة بالنســبة لهــذه الدولــة بعــد مــرور 90 يومــاً علــى تقديــم الصــك، أو عنــد دخولهــا 

حيــز النفــاذ بالنســبة إلــى الــدول الخمســين األولــى التــي صّدقــت علــى المعاهــدة.

ما على الدول فعله لتنفيذ المعاهدة وكيف ُيضمن االمتثال؟ 
اعتماد تدابير على الصعيد الوطني

ــاد  ــك اعتم ــادة 5(. ويشــمل ذل ــدة )الم ــذ أحــكام المعاه ــر لتنفي ــن التدابي ــزم م ــا يل ــة طــرف أن تتخــذ م ــى كل دول عل
تدابيــر قانونيــة وإداريــة وغيرهــا، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات جزائيــة، لمنــع وقمــع أي نشــاط محظــور علــى أي 
ــخاص  ــه أش ــوم ب ــدة يق ــذه المعاه ــب ه ــرف بموج ــة ط دول
مشــمولون بواليتهــا أو خاضعــون لســيطرتها أو يجــري فــي 

ــادة 2.5(.  ــا أو لســيطرتها )الم ــم خاضــع لواليته إقلي

ــة  ــن الدول ــى قواني ــر إل ــن، بالنظ ــد يتعي ــرض، ق ــذا الغ وله
ــة  ــة خاص ــريعات داخلي ــاد تش ــة، اعتم ــا الداخلي وإجراءاته

ــلحة. ــوات المس ــم الق ــي تنظ ــح الت ــل اللوائ وتعدي

باإلضافــة إلــى ذلــك، علــى الــدول اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل 
القضــاء علــى األســلحة النوويــة وتقديــم المســاعدة للضحايــا 
وفــق  الدولييــن  والتعــاون  والمســاعدة  البيئــة  وإصــالح 
الواجبــات الواقعــة علــى عاتــق كل دولــة بموجــب هــذه 

المعاهــدة )المــادة 5(. 

ُتقّر المعاهدة بالمعاناة التي يقاسيها ضحايا 
استخدام األسلحة النووية وتجريبها والضرر 

الذي يلحق بهم وباألثر على الشعوب 
األصلية وعلى البيئة.

على كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير 
لتنفيذ أحكام المعاهدة )المادة 5(. ويشمل ذلك اعتماد 
تدابير قانونية وإدارية وغيرها، بما في ذلك فرض 

عقوبات جزائية، لمنع وقمع أي نشاط محظور 
على أي دولة طرف بموجب هذه المعاهدة يقوم به 
أشخاص مشمولون بواليتها أو خاضعون لسيطرتها 

أو يجري في إقليم خاضع لواليتها أو لسيطرتها 
)المادة 2.5(. 
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اجتماعات الدول األطراف
ُيراقــب تنفيــذ المعاهــدة مــن خــالل اجتماعــات الــدول األطــراف. وُيعقــد أول اجتمــاع للــدول األطــراف فــي غضــون 
عــام واحــد مــن دخــول هــذه االتفاقيــة حيــز النفــاذ. وُتقّيــم هــذه االجتماعــات وضــع المعاهــدة وتنفيذهــا وتتخــذ قــرارات 
تهــدف إلــى الدفــع قدمــاً بعمليــة القضــاء علــى األســلحة النوويــة )المــادة 4(. وُتعقــد اجتماعــات الحقــة مــرة كل ســنتين، 

مــا لــم تتفــق الــدول األطــراف علــى خــالف ذلــك )الفقرتــان 1 و2 مــن المــادة 8(. 

ما الدعم المتوفر للمساعدة في االنضمام إلى معاهدة حظر األسلحة النووية وتنفيذها؟ 
ــى شــبكة اإلنترنــت،  ــاح عل ــات مت ــة مــن حيــث عــدد التوقيعــات والتصديق إن وضــع معاهــدة حظــر األســلحة النووي

علــى الرابــط التالــي:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&-
clang=_en

وأعــّدت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منشــورات لمســاعدة الــدول فــي فهــم مقتضيــات المعاهــدة. ومــن بيــن هــذه 
المنشــورات: 

أو 	  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  لتوقيع  اتباعها  الدول  على  التي  اإلجراءات  يصف  بالتصديق  خاص   ملف 
لتوقيع  صكوك  نماذج  أيضاً  الملف  ويتضمن  إليها.2  االنضمام  أو  عليها  الموافقة  أو  قبولها  أو  عليها  التصديق 

المعاهدة أو االلتزام بها يمكن أن تودعها الدول لدى األمين العام لألمم المتحدة؛ 

 قانون نموذجي إلنفاذ معاهدة حظر األسلحة النووية في التشريعات الداخلية؛3 	 

المساعدة 	  تقديم  حظر  هما:  النووية،  األسلحة  حظر  معاهدة  أحكام  من  حكمين  تفسير  عن  إعالميتان   مذكرتان 
المتعلقة بالضمانات.4  وااللتزامات 

واللجنــة الدوليــة جاهــزة لمســاعدة الــدول فــي تنفيــذ معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة ضمــن نطــاق واليتهــا وخبرتهــا 
فــي القانــون الدولــي اإلنســاني. 

ــى اســتعداد  ــة فــي مقرهــا فــي جنيــف عل ــم وشــعبة الشــؤون القانوني ــة أرجــاء العال ــي كاف ــة ف ــة الدولي ــات اللجن وبعث
إلســداء المشــورة بشــأن تنفيــذ مقتضيــات المعاهــدة فــي القوانيــن الداخليــة وتوفيــر أي معلومــات إضافيــة أو توضيحــات 

مطلوبــة.

ويمكــن أيضــاً أن ُتقــدم الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب 
ألحمــر والهــالل األحمــر الدعــم فــي تنفيــذ الجوانــب المختلفــة مــن المعاهــدة. 

وأعــّد عــدد مــن المنظمــات األخــرى، مثــل مكتــب األمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الســالح أدوات مهمــة لمســاعدة الــدول 
فــي فهــم معاهــدة حظــر األســلحة النوويــة وتنفيذهــا.

2 متاح على الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/document/2017-treaty-prohibition-nuclear-weapons-ratification-kit 

3 متاح على الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/document/model-law-treaty-prohibition-nuclear-weapons-0

4 المذكرتان متاحتان على الرابط التالي: 
https://www.icrc.org/en/document/view-icrc-interpretation-treaty-prohibition-nuclear-weapons

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en
https://www.icrc.org/en/document/view-icrc-interpretation-treaty-prohibition-nuclear-weapons
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المهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غيــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة تتمثــل مهمتهــا اإلنســانية البحتــة فــي حمايــة 
ــة  ــا تســعى اللجن ــم. كم ــم المســاعدة له ــف األخــرى وتقدي ــا النزاعــات المســلحة وحــاالت العن أرواح وكرامــة ضحاي
ــت  ــة. تأسس ــانية العالمي ــادئ اإلنس ــاني والمب ــون اإلنس ــز القان ــر وتعزي ــالل نش ــن خ ــاة م ــادي المعان ــى تف ــة إل الدولي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي عــام 1863، وكانــت منشــأ اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــالل األحمــر. وهــو يوجــه وينســق األنشــطة الدوليــة التــي تقــوم بهــا الحركــة فــي النزاعــات المســلحة وحــاالت 

العنــف األخــرى.

http://cai_rcc@icrc.org
http://www.icrc.org

