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 مسودة قرار

 

ىل القضاء عىل الأسلحة النووية:  2021-2018خطة معل للفرتة  السعي ا 
 

ن جملس املندوبني،  ا 

كيد ذ يكرر التأأ اكفية أأي قدرة وجود دم عمن و أأي اس تخدام للأسلحة النووية املرتتبة عىل من العواقب ال نسانية الاكرثية  البالغعىل قلقه  ا 

نسانيةتقدمي ل  ، وصعوبة تصور كيف ميكن لأي اس تخدام للأسلحة النووية أأن يكون متوافقًا مع اس تخدام هذه الأسلحة حال   اس تجابة ا 

ىل القيام بعمل ملموس   الأسلحة النووية والقضاء علهيا، ظرحل ميهّدقواعد القانون ادلويل ال نساين، واحلاجة ا 

كيد  طالق " 2011يف عام مجيع ادلول  مناشدتهعىل  وا ذ يعيد التأأ بغض ضامن عدم اس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى عىل ال 

هناء تكل املفاوضات النظر عن رأأهيا يف مرشوعية هذه الأسلحة ىل ا  بطاء ا  " و"مواصةل املفاوضات حبسن نية، والسعي بعزم وبدون ا 

ىل حظر اس تخدام الأسلحة النووية والقضاء علهيا بشلك اتم من خالل اعامتد صك د ات ويل ملزم قانواًن، بناء عىل الالزتامالرامية ا 

لهيا يف اليت د  الأخرى والأعامل  ، فضاًل عن املواقف"والواجبات ادلولية القامئة قرار الو  2011لس املندوبني لعام جمل 1رمق قرار العي ا 

 ، 2013لس املندوبني لعام جمل 1رمق 

عىل الصعيدين  نهذين القراريالأمحر والهالل الأمحر )احلركة( لتنفيذ  ابجلهود اليت تبذلها مكوانت احلركة ادلولية للصليب وا ذ يش يد

يات الوطنية( ل الأمحر )امجلع امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهال من أأجل قدتحلقات العمل اليت ع   بوسائل مهناالوطين وادلويل، 

 ،2016ويف جنيف يف عام  2014انايريت ولهاي وفيينا يف عام يف 

قد يف انغازايك يف نيسان/أأبريل  يلهمهوا ذ  ، وخطة معل انغازايك 2017مؤمتر احلركة الرفيع املس توى املعين ابلأسلحة النووية اذلي ع 

مجعية وطنية واللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية( والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر  34اليت اعمتدهتا 

ادلويل( هبدف توجيه اجلهود وحفز الزتام أأكرب من جانب مجيع امجلعيات الوطنية وقياداهتا من أأجل امليض قدمًا لبلوغ الهدف  )الاحتاد

جياد عامل خال من الأسلحة النووية،  العاملي املمتثل يف ا 

جنة ادلولية، والاحتاد ادلويل، مجعية وطنية، والل  34واذلي أأقرته  2017نيسان/أأبريل  26يف بنداء انغازايك الصادر  يذّكروا ذ 

م قانواًن حلظر للتفاوض عىل صك ملز ري مسار التارخي ابملشاركة يف مؤمتر الأمم املتحدة يىل املساعدة يف تغ عمجيع ادلول حث اذلي و 

 ،الأسلحة النووية، متهيدًا للقضاء التام علهيا

عاهدة حظر الأسلحة النووية، مب 2017متوز/يوليو  7ة يف دوةل يف الأمم املتحد 122من جانب ابلعامتد التارخيي  وا ذ يرحب

ىل الاعرتاف ة أأساس ية صوب القضاء التام علهيابوصفه خطو  ، وبكون املعاهدة حتظر الأسلحة النووية بشلك واحض وشامل استنادًا ا 

نسانية الاكرثية، و  نسانية، ببعواقهبا ال   ،الضمري العام هوما ميليقواعد القانون ادلويل ال نساين، ومبادئ ال 

ىل القضاء التام عىل الأسلحة النووية،  وا ذ يرحب أأيضاً  ابعرتاف معاهدة حظر الأسلحة النووية ابجلهود اليت بذلهتا احلركة يف ادلعوة ا 

الأسلحة النووية خدام واس ت اختباروادلور اذلي ميكن أأن تضطلع به اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية يف مساعدة حضااي 

 ويف املعاجلة البيئية،

 يشددو  س تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى بشلك مقصود أأو طخطأأ يف احلساابت أأو بشلك عارض،اخملاطرة ابتزايد  وا ذ يثري ابلغ جزعه

نسانية  ذه الأسلحةابلنظر ملا له غري مقبوةلتكون س تخدام الأسلحة النووية خماطرة ابعىل أأن أأي   ،اكرثيةمن عواقب ا 
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ىليطلب   -1  ؛أأمانةوتنفيذها بمجيع ادلول رسعة التوقيع والتصديق عىل معاهدة حظر الأسلحة النووية  ا 

ىل ادلول  يطلب -2 ن تفعل أأ  اليت مل تصدق بعد عىل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةا 

ىل مجيع ادلول الأطراف أأن تس تويف الزتاماهتا وتعهداهتا مبوجب هاتني املعاهدتني؛ ويطلب، ذكل  ا 

ىليطلب  -3 ىل لتحديدويطلب اب، عىل ال طالقعدم اس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى  أأن تكفلمجيع ادلول، يف الوقت نفسه،  ا   ا 

خطوات عاجةل للحد من خطر اس تخدام الأسلحة النووية بشلك  أأن تتخذادلول احلائزة للأسلحة النووية وادلول املتحالفة معها 

ىل  اً مقصود أأو عارض، استناد  ادلولية القامئة؛ تعهداهتاا 

ىل معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها تنفيذاً اتمًا، فضاًل عن التفاقات االرتوجي لالنضامم مجيع مكوانت احلركة عىل  حيث -4 دلولية ا 

، مبا فهيا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، واملعاهدات امثةلاملالأخرى ذات الأهداف 

قلميية املنش ئة للمناطق اطخالية من الأسلحة النووية  ؛، وذكل بقدر املس تطاعال 

متد -5  ؛2021-2018للفرتة  وحظرها والقضاء علهيا الأسلحة النوويةة بعدم اس تخدام تعلقامل خطة العمل  يع

نسانية حيث -6 وذكل بقدر  ،مجيع مكوانت احلركة عىل تنفيذ خطة العمل عىل سبيل الأولوية يف س ياق ما تبذهل من هجود دبلوماس ية ا 

 ؛املس تطاع

ىل تنفيذ خطة العمل؛ يدعو -7 ىل الاضطالع بدور املنّسق من أأجل تيسري مساعي امجلعيات الوطنية الرامية ا   الاحتاد ادلويل ا 

ىل  كذكل يدعو -8 ىل جملس ورفع تقارير، عند الض  ، بدمع من الاحتاد ادلويل،تنفيذ خطة معل احلركة قيادة معليةاللجنة ادلولية ا  ورة، ا 

، 2013جمللس املندوبني لعام  1، والقرار رمق 2011جمللس املندوبني لعام  1املندوبني بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار رمق 

 .وهذا القرار

 

 لقرار:ا شاركة يف رعايةامل اجلهات 

 قامئة

 

 امللحق

سلحة النوويةة بعدم اس تخدام تعلقخطة العمل امل   2021-2018للفرتة  وحظرها والقضاء علهيا الأ


