
بشأأن عدم اس تخدام الأسلحة 1202-2018للفرتة  خطة معل  

 النووية وحظرها والقضاء علهيا

 

حساسا   اطرابخملالوعي  يغرس فينا برشية املعاانة ال  قوعو  ابملسؤولية عن منع معيقا   غري املقبوةل اليت تشلكها الأسلحة النووية ا 

نسانية فاعةل هجة ةيسبهبا أأي اس تخدام لهذه الأسلحة. وال ميكن حلركتنا وال لأيو  تفوق الوصفاليت   من ادلولأأو دوةل  خرىأأ  ا 

 .هذا الاس تخداملعواقب اال نسانية الطويةل الأجل املرتتبة عىل احتياجات الضحااي واليب عىل حنو اكف أأن ت

ن أأمامنا، س تخدام الأسلحة النوويةخطر ا وعىل الرمغ من تزايد  من أأجل ملامرسة نفوذان امجلاعيغري مس بوقة فرصة  أأيضا   فا 

 يف هناية املطاف. متاما   القضاء علهياحظرها، و يف امليض قدما  منع اس تخداهما، و 

عىل  جراءاتناا  بتكثيف  ، من خالل خطة العمل هذه،)احلركة( احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مكوانتتلزتم و 

ىل الصعيد العاملي تنفيذ ب و  ،2013و 2011عايم الصادرين عن جملس املندوبني يف  1الواردة يف القرارين  تعهداتال  استنادا  ا 

 .2017يف عام  جملس املندوبنيالصادر عن  8القرار 

ة وطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر مجعي 34نداء وخطة معل انغازايك الذلين اعمتدهتام  من خطة العمل لهمتوقد اس ت  

هالل الأمحر والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر وال  ،)اللجنة ادلولية( لصليب الأمحرل ادلولية  واللجنة ،الوطنية()امجلعيات 

دراكنا اخلطة هذه وحفّز عىل وضع. 2017أأبريل ملس توى عقد يف انغازايك يف نيسان/)الاحتاد ادلويل( يف اجامتع رفيع ا  بأأن ا 

العواقب اال نسانية  ةملواهج مل يس بق هل مثيلعىل حنو  الس نوات الأخرية خاللتعبئة ادلول اجلهود اليت بذلناها قد أأسهمت يف 

  .وجتنهباتبة عىل اس تخدام الأسلحة النووية الاكرثية املرت 

 :فامي ييلخلطة العمل هذه  الأهداف الرئيس يةتمتثل و 

  ىل التعهدات معاهدة حظر الأسلحة النووية، انضامم مجيع ادلول ا ىل  شجيعت ، القامئة ةلزتامات ادلوليوالااستنادا  ا 

 1ا؛القضاء التام علهي صوبخطوة حامسة  ابعتبار ذكل

  ذاكء الوعي بعدم وجود ة، و أأي اس تخدام للأسلحة النووي من توقعهاواليت ميكن  وصفتفوق الاليت  ابملعاانة البرشيةا 

نسانية لتلبية احتياجات الضحااي يف حاةل ةأأي  2ام؛هذا الاس تخد حدوث قدرة اكفية يف جمال املساعدة اال 

 ذاكء اختاذ تدابري  عىل عتشجيال ، و حة النووية يف البيئة ادلولية الراهنةتفجريات الأسلل  ابخملاطر املزتايدةالوعي  ا 

 3؛قعىل اال طال ملموسة من جانب مجيع ادلول للحد من اخملاطر وضامن عدم اس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى

                                                             

 .3 ةالقضاء عىل الأسلحة النووية"، الفقر  السعي ا ىل، "1، القرار 2011لعام  املندوبني جملس 1 

 .1 ةالفقر  ،املرجع نفسه 2 

 .3 ةالفقر  ،املرجع نفسه 3 



 2 

 ( والتجارب هيباكوشاال ) ابلقنابل اذلرية القصف معليات تعزيز فهم أأفضل، ال س امي بني الش باب، لتجارب الناجني من

منائية املرتتبة عىل أأي اس تخدام للأسلحة النلآاثر ، ولاليت حدثت يف املايض النووية ووية، اال نسانية والبيئية واال 

عىل  لضامن عدم اس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى الالزمة حىت تظل الأجيال املقبةل ملزتمة مبواصةل بذل اجلهود

 .والقضاء علهيا متاما   اال طالق

 أأنواع الأنشطة اليت تعزتم امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل احلاليةخطة العمل  هذه الأهداف، تعرض ولبلوغ

لهيا املس ن مهامل ل  اال جراءات احملددة، وفقا   قدر اال ماكن، ،ذ مكوانت احلركةهبا وتقدمي ادلمع لها. وستنفّ  ضطالعالا تربهتا خلو دة ا 

 .ددةوالس ياس ية احمل متعيةوقدراهتا، مع مراعاة س ياقاهتا امل 

نسمنارصة اسرتاتيجية عامتد لزم خطة العمل هذه احلركة اب، ت  أأيضا   الأهداف املذكورة أأعاله بغرض حتقيقو  بشأأن  عاملية انيةا 

براز هذه الاسرتاتيجية هتدف، و الأسلحة النووية املوارد و ركة احل مكوانتت اليت تتخذها مجيع اال جراءا أأمهية ا ىل زايدة ا 

  الأربع املقبةل.عىل مدى الس نوات  الالزمة لها وتنس يقها

 الوطنيةاال جراءات   -1

  يف ادلول اليت تفاوضت عىل معاهدة حظر الأسلحة النووية:  -أأ 

 ل أأو ضامن توقيع تكل ادلول عىل املعاهدة يف أأقرب وقت ممكن، وتشجيع التصديق علهيا من  رسيعا   هياالانضامم ا 

جراء اتصاالتاالتصاالت العامة و  خالل  ؛مع التربملانيني واملسؤولني احلكوميني ا 

  ىل  الوطنية الأخرى التدابريوالس ياسات  عىل التبكري ابعامتد الترشيعاتتشجيع ال امن التنفيذ الفعال ضالرامية ا 

 .للمعاهدة

 يف ادلول غري املشاركة يف املفاوضات املتعلقة ابملعاهدة:  -ب

  ّهدة حظر تقوض معا ال وممارسات س ياساتية وعسكريةالتخطيط  يف جمال ممارسات تكل ادلول عىل اعامتد حث

ىل املعاهدة ومتكهّناالأسلحة النووية،   ؛من الانضامم ا 

  ّطر اس تخدام الأسلحة حلد من خالتعجيل ابعامتد تدابري تتيح اادلول اليت ال تزال مرتبطة ابلأسلحة النووية عىل  حث

ىل  ، استنادا  خلطأأ يف احلساابت أأو بشلك عارض بشلك مقصود أأوالنووية  هذه  تضمنوت  ادلولية القامئة. تعهداهتاا 

لغاء حاةل الاو دور الأسلحة النووية يف العقيدة العسكرية؛  قليصت  ما ييل: التدابري ابلنس بة ا ىل ى ستنفار القصو ا 

ن معليات النووي و  يف املال املس بق بعمليات التدريب شعارواال   ؛لأسلحة النوويةا شاء مراكز ا طالق القذائف؛ وا 

نذار   ؛اليت قد تؤدي ا ىل عدم الاس تقرارلأحداث فامي يتعلق اب الفورياالتصال  ضامنمبكر" ل"ا 

  جراء  .القامئة تعهداتلل  يف ترساانت الأسلحة النووية وفقا   ختفيضات أأمعقالتشجيع عىل ا 

 مجيع امجلعيات الوطنية:  -ج

 :مبا ييل، لظروفها وقدراهتا احملددة وفقا  لك مجعية وطنية، س تضطلع 
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 نسانية اسرتاتيجية احلركة دمع عاون مع اللجنة ادلولية والت واملشاركة فهيا الأسلحة النووية بشأأن العاملية للمنارصة اال 

 ؛سع والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية الأخرى يف هذا امل 

  بالغ اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل اب مركز تنس يق معينتسمية ركز مبلأسلحة النووية داخل امجلعية الوطنية )وا 

آذار/ 1( حبلول التنس يق هذا طار خطة مب  هذا املركز ضطلع، وي2018مارس أ سؤولية تنس يق اجلهود املبذوةل يف ا 

 ؛عند الاقتضاءمع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية الرشيكة  لتواصلابالعمل هذه، و

  ابلأسلحة  يتعلقامي ف الراهنةوالفرص  اطراخمل التواصل بشأأنامجلعيات الوطنية وتعزيز رؤيهتم يف جمال زايدة دور قادة

 ؛النووية

 مشاركهتم النشطة  عزيزاال نسانية للأسلحة النووية وتالوعي ابلعواقب ذاكء ال   بشلك كبري لش باباب تصالزايدة اال

 ؛يف دمع أأهداف احلركة

  ىل ادعوة أأق قلميية ل ر يف دمع تنظمي مؤمترات لنظسام الش باب يف امجلعيات الوطنية ا  صليب الأمحر والهالل ل ش باب اا 

الساكن املترضرين (، و كوشاهيباال ) تنيالنووي  تنيالناجني من القنبل  اتشهاد دراجالأمحر بشأأن الأسلحة النووية، ال  

من هذه  2 رعفعىل النحو املنصوص عليه يف الابالس تعانة ابدلمع ادلويل من التجارب النووية، وغريمه من اخلترباء، 

 ؛الوثيقة

 ىل  ،ا ىل وزارات اخلارجية وادلفاع والبيئة والصحة والاس تجابة حلاالت الطوارئ توجيه خطاابت خطية أأو شفوية وا 

 ؛سلحة النوويةوقفها بشأأن الأ مبامللحة للحركة و  ابلشواغل همال بالغ  االتكبار التربملانيني املسؤولني عن هذه امل

 ىل احملرر، ال ذاكء الوعي بوسائل مهنا، اال بالغ العلين صةل املت لراهنةا اطرابخمل مقاالت الرأأي واملقابالت ورسائل ا 

ىل موقف احلركة،  حلظر الأسلحة النووية، استنادا   ملعاهدة اجلديدةابابلأسلحة النووية و اليت  اطةجلسات اال حو ا 

 ؛خلطة العمل هذه دلمعاليت تصدر ادلولية وغريها من املواد  اللجنة نظمهات 

 بالغ أأعضاء امجلعي آراء احلركة بشأأن الأ  دلهيا واملوظفني فهيا الوطنية واملتطوعني اتا  ووية وبشأأن اخملاطر سلحة النبأ

لموظفني ليت تعقدها لجامتعات االاو ومنشوراهتاالوطنية  اتمن خالل املواقع الش بكية للجمعي لراهنةوالفرص ا

 ؛واملتطوعني

  حاطة اللجان الوطنية نساين أأو الهيئات الوطنية الأخرى ذات الصةلو/ا  عاهدة حظر مب املعنية ابلقانون ادلويل اال 

 ؛الأسلحة النووية

  والعاملني يف ، نة، مثل التربملانينيفئات معيّ صاحل عامة بشأأن الأسلحة النووية ل حلقات دراس ية وفعالياتاس تضافة

 ؛حاالت الطوارئوالأوساط العلمية، واملس تجيبني يف  ،جمال الصحة

 ؛الصحة والبيئة والاس تجابة للطوارئ والتعاون معها ياديناملنظامت الوطنية العامةل يف م  الوصول ا ىل 

  ؛معهاوالتعاون  قضااي الأسلحة النوويةبمنذ فرتة طويةل  ةاملعنيالتواصل مع املنظامت 

 أأنشطة  ( والأشخاص املترضرين من التجارب النووية يفهيباكوشاال ) صوات الناجني من القنبلتني النوويتنيأأ  دمج

 التوعية؛

  دراج حمارضات نسانية واجلوانب القانونية ال بشأأنا  يبات اليت تقدم تدر ال س تخدام الأسلحة النووية أأثناء العواقب اال 

نساين القانون ادلويل يف جمال قوات املسلحة واملمتع املدينلل  ؛وأأنشطة النرش الأخرى اال 

  قلمييةال تعزيز خطة العمل هذه من خالل لأخرى، والنظر، التبادل املعلومات مع امجلعيات الوطنية  للحركة هيالك اال 

قلميي عىل حلكوماتادلى  مشرتكة بذل مساعي حيامث أأمكن، يف  .أأساس ا 
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 التنس يق وادلمع عىل الصعيد العاملي -2

، دثةرسائل متسقة، وتدفق سلس للمعلومات احمل وجود فال بد منأأهداف خطة العمل هذه،  حىت يتس ىن لنا حتقيق

جراءات متضافرة يتخذها  عامليةنسانية منارصة ا  الغاية، ستنفذ اسرتاتيجية  ولتحقيق هذهمن مكوانت احلركة.  مكونلك  وا 

صدار مكيات أأكترب منام ييل: )أأ( ع ستسفرالأسلحة النووية من خالل مجموعة من اال جراءات العملية اليت  بشأأن  تصالواد االم ا 

قلميية لتيسري اال  تنظمي ؛ )ب( بلغات خمتلفة هنيةامل  واملتابعة  تواصل؛ )ج( ال الوطين جراءات املتخذة عىل الصعيدحلقات معل ا 

 يت تعمل بنشاط ملعاجلةالاحلركة ع مكوانت مجليانتظاما   أأكرث حتديثاتتقدمي أأو املنفذة؛ )د(  املقررةالأنشطة  املس مترين بشأأن

 .هذه املسأأةل

 العاملية: اال نسانية اسرتاتيجية املنارصةوس تدمع اال جراءات احملددة التالية 

  الاحتاد ادلويل، من و واللجنة ادلولية لهذا الغرض ، مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية املكرسةمجموعة دمع للحركة س ت نشأأ

 .تنفيذ خطة العمل وتوجيهدمع أأجل 

 ىل ه وجّ س ت ىل اللجنة ادلولية اجلهود الرامية ا  أأمينا   يذا  معاهدة حظر الأسلحة النووية وتنفيذها تنف تشجيع الانضامم ا 

قلميية ذات الصةل، العاملية و  يف الفعالياتشطة يف العوامص، واملشاركة أأن بس بل مهنا تنظمي عىل الصعيد العاملي،  اال 

 .حسب الاقتضاء وتقدمي ادلمع لها امجلعيات الوطنية قيادةو 

  نواجتها لوطنية و ا اتأأنشطة امجلعيب املتعلقةتبادل املعلومات تنس يق معين ب مكركز س يعزز الاحتاد ادلويل دوره

 .ملعنية ابلأسلحة النوويةاو الوطنية  التنس يق التابعة للجمعياتيع مراكز مجل ّدثة قاعدة بياانت حم وبتعهدواحتياجاهتا، 

   ىل النظر يف دع  أأقسام الش باب يف ت  سلحةدمج أأهداف احلركة بشأأن الأ  طريقةالصليب الأمحر والهالل الأمحر ا 

وعي  ذاكءا  من أأجل  الفعالياتالصليب الأمحر والهالل الأمحر وغريها من النووية يف املؤمترات العاملية لش باب 

 .القضاء علهياحظرها و طر الأسلحة النووية ورضورة الأجيال اجلديدة مبخا

 حاطةاللجنة ادلولية  ستنظم رسائل لاوصياغة  ضمون معاهدة حظر الأسلحة النوويةتفاعلية بشأأن م جلسات ا 

السلطات  بنيناسب وطنية يف الوقت امل الجراءات اال   يف مناطق حمددة، لتعزيز وتيسري رئيس ية للجمعيات الوطنيةال

 .وامجلهور

  اصل الاجامتعي وسائط التو  أأدوات اهمنية، مبا فهياتصال دمع احلركة، مواد  مجموعةاللجنة ادلولية، مبساعدة من س ت عّد

دلمع امجلعيات الوطنية يف التواصل مع مجهورها  وافتتاحيات،، وارح، ورسائل منوذجية، ونقاط والتقليدي

 .واملسؤولني املعنيني

  هداف احلركة بشأأن أأ  عىل تعزيزاليت تعمل الش بكة ادلولية للجمعيات الوطنية  وتطورامجلعيات الوطنية  تعهدست

لتقدم احملرز ا عنتبادل املعلومات ب   يتعلقخاص من الاحتاد ادلويل فامي مع حصولها عىل دمعالأسلحة النووية، 

 .الس ياقات الوطنيةيف والتحدايت اليت تواهجها 

 صةل، وتقدمي املتعددة الأطراف ذات ال نتدايتة ادلولية عىل دورها الرايدي يف متثيل احلركة يف امل س تحافظ اللجن

 .عيات الوطنيةامجل  املتاحة أأماموفرص العمل  قبةلواخلطوات امل  احملققةالنتاجئ  بشأأنتقارير يف الوقت املناسب 

  ّالاحتاد ادلويل مشاركة امجلعيات الوطنية يف اجامتعات ادلول الأطراف يف معاهدة حظر الأسلحة النووية  قس ي نس

 مس امجلعيات بياانت مشرتكة اب وضعيف  ادلمع اذلي يقدمهالاجامتعات املتعددة الأطراف ذات الصةل، و ويف غريها من 

 .الوطنية
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 التنفيذ -3

  .تنفيذ خطة العمل احلالية مراقبةتعزيز و ب   يتعلقداخل احلركة فامي عىل دور رايدياللجنة ادلولية حتافظ 

ىل للجهود املشرتكة الر  ملتخصصادلمع املادي واملايل واوفري ت القادرة عىل مجيع امجلعيات الوطنية ا ىلطلب ي   تنفيذ خطة امية ا 

 بذكل.عىل القيام  هذه العمل


