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قرار معمتد

السعي اىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية:
خطة معل للفرتة 2021-2018
ان جملس املندوبني،
اذ يكرر الت أ كيد عىل قلقه البالغ اذلي طال أأمده من العواقب النسانية الاكرثية املرتتبة عىل أأي اس تخدام ل ألسلحة النووية ومن عدم وجود
أأي قدرة اكفية لتقدمي اس تجابة انسانية حا َل اس تخدام هذه ا ألسلحة ،وصعوبة تصور كيف ميكن ألي اس تخدام ل ألسلحة النووية أأن يكون
متوافق ًا مع قواعد القانون ادلويل النساين ،واحلاجة اىل القيام بعمل ملموس ميهّد حلظر ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا،
واذ يذ ّكر مبناشدته مجيع ادلول يف عام " 2011ضامن عدم اس تخدام ا ألسلحة النووية مرة أأخرى عىل الطالق بغض النظر عن ر أأهيا يف
مرشوعية هذه ا ألسلحة" و"مواصةل املفاوضات حبسن نية ،والسعي بعزم وبدون ابطاء اىل اهناء تكل املفاوضات الرامية اىل حظر اس تخدام
ا ألسلحة النووية والقضاء علهيا بشلك اتم من خالل اعامتد صك دويل ملزم قانو ًان ،بناء عىل الالزتامات والواجبات ادلولية القامئة" ،فض ًال
عن املواقف وا ألعامل ا ألخرى اليت دعي الهيا يف القرار رمق  1جمللس املندوبني لعام  2011والقرار رمق  1جمللس املندوبني لعام ،2013
واذ يش يد ابجلهود اليت تبذلها مكوانت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) لتنفيذ هذين القرارين عىل الصعيدين الوطين
وادلويل ،ل س امي من خالل حلقات العمل اليت عقدت من أأجل امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) يف
هريوش امي وانايريت ولهاي وفيينا وجنيف،
واذ يلهمه مؤمتر احلركة الرفيع املس توى املعين اب ألسلحة النووية اذلي عقد يف انغازايك يف نيسان /أأبريل  ،2017وخطة معل انغازايك اليت
اعمتدهتا  34مجعية وطنية واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
(الاحتاد ادلويل) هبدف توجيه اجلهود وحفز الزتام أأكرب من جانب مجيع امجلعيات الوطنية وقياداهتا من أأجل امليض قدم ًا لبلوغ الهدف
العاملي املمتثل يف اجياد عامل خال من ا ألسلحة النووية،
واذ يذ ّكر بنداء انغازايك الصادر يف  26نيسان /أأبريل  2017واذلي أأقرته  34مجعية وطنية ،واللجنة ادلولية ،والاحتاد ادلويل ،واذلي
حث مجيع ادلول عىل املشاركة يف مؤمتر ا ألمم املتحدة للتفاوض عىل صك ملزم قانو ًان حلظر ا ألسلحة النووية ،متهيد ًا للقضاء التام علهيا،
واذ يرحب ابلعامتد التارخيي من جانب  122دوةل يف  7متوز/يوليو  2017مبعاهدة حظر ا ألسلحة النووية ،بوصفه خطوة أأساس ية صوب
القضاء التام علهيا ،وبكون املعاهدة حتظر ا ألسلحة النووية بشلك واحض وشامل استناد ًا اىل الاعرتاف بعواقهبا النسانية الاكرثية ،وابلقانون
ادلويل النساين ،ومبادئ النسانية ،وما ميليه الضمري العام،
واذ يرحب أأيض ًا ابعرتاف معاهدة حظر ا ألسلحة النووية ابجلهود اليت بذلهتا احلركة يف ادلعوة اىل القضاء التام عىل ا ألسلحة النووية،
وادلور اذلي ميكن أأن تضطلع به اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية يف مساعدة حضااي اختبار واس تخدام ا ألسلحة النووية
ويف املعاجلة البيئية ويف جوانب أأخرى تتعلق بتنفيذ املعاهدة،
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واذ يثري ابلغ جزعه تزايد اخملاطرة ابس تخدام ا ألسلحة النووية مرة أأخرى بشلك مقصود أأو خلطأأ يف احلساابت أأو بشلك عارض ،ويشدد
عىل أأن أأي خماطرة ابس تخدام ا ألسلحة النووية تكون غري مقبوةل ابلنظر ملا لهذه ا ألسلحة من عواقب انسانية اكرثية،
 .1يطلب اىل مجيع ادلول رسعة التوقيع والتصديق عىل أأو الانضامم اىل معاهدة حظر ا ألسلحة النووية وتنفيذها بأأمانة؛
 .2يطلب اىل ادلول اليت مل تصدق بعد عىل معاهدة منع انتشار ا ألسلحة النووية ،ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،واملعاهدات
القلميية املنش ئة للمناطق اخلالية من ا ألسلحة النووية أأن تفعل ذكل ،ويطلب اىل مجيع ادلول ا ألطراف أأن تس تويف الزتاماهتا وتعهداهتا
مبوجب هذه املعاهدات؛
 .3يطلب اىل مجيع ادلول ،اىل أأن يمت القضاء عىل ا ألسلحة النووية متام ًا ،أأن تكفل عدم اس تخدام هذه ا ألسلحة مرة أأخرى عىل
الطالق ،ويطلب ابلتحديد اىل ادلول احلائزة ل ألسلحة النووية وادلول املتحالفة معها أأن تتخذ خطوات عاجةل للحد من خطر
اس تخدام ا ألسلحة النووية بشلك مقصود أأو عارض ،استناد ًا اىل تعهداهتا ادلولية القامئة؛
 .4حيث مجيع مكوانت احلركة عىل الرتوجي ،وذكل ابلقدر املس تطاع معلي ًا ،لالنضامم اىل معاهدة حظر ا ألسلحة النووية وتنفيذها تنفيذ ًا
اتم ًا ،فض ًال عن التفاقات ادلولية ا ألخرى ذات ا ألهداف املامثةل ،مبا فهيا معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية ،ومعاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية ،واملعاهدات القلميية املنش ئة للمناطق اخلالية من ا ألسلحة النووية؛
 .5يع متد خطة العمل املتعلقة بعدم اس تخدام ا ألسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا للفرتة ( 2021-2018يف امللحق)؛
 .6حيث مجيع مكوانت احلركة عىل تنفيذ خطة العمل يف س ياق ما تبذهل من هجود دبلوماس ية انسانية ،وذكل ابلقدر املس تطاع معلي ًا؛
 .7يدعو الاحتاد ادلويل اىل تيسري ،حس امب يكون مالمئ ًا ،معلية تنس يق مساعي امجلعيات الوطنية الرامية اىل تنفيذ خطة العمل؛
 .8يدعو اللجنة ادلولية اىل قيادة معلية تنفيذ خطة معل احلركة ،بدمع من الاحتاد ادلويل ،ورفع تقارير ،عند الرضورة ،اىل جملس
املندوبني بشأأن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار رمق  1جمللس املندوبني لعام  2011وهذا القرار.
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اجلهات املشاركة يف رعاية القرار:
 -1الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
 -2امجلعية الوطنية للصليب ا ألمحر الهايييت
 -3الصليب ا ألمحر ا ألسرتايل
 -4الصليب ا ألمحر الس باين
 -5الصليب ا ألمحر السورينايم
 -6الصليب ا ألمحر السويدي
 -7الصليب ا ألمحر السويرسي
 -8الصليب ا ألمحر المنساوي
 -9الصليب ا ألمحر البلجييك
 -10الصليب ا ألمحر الكوس تارييك
 -11الصليب ا ألمحر ادلامنريك
 -12الصليب ا ألمحر الكوادوري
 -13الصليب ا ألمحر ا ألملاين
 -14الصليب ا ألمحر الغواتامييل
 -15الصليب ا ألمحر الهندورايس
 -16الصليب ا ألمحر اليطايل
 -17الصليب ا ألمحر اللبناين
 -18الصليب ا ألمحر جلزر سلامين
 -19الصليب ا ألمحر الكروايت
 -20الصليب ا ألمحر الالتفي
 -21الصليب ا ألمحر اللوكسمبورغي
 -22الصليب ا ألمحر الهولندي
 -23الصليب ا ألمحر النيوزيلندي
 -24الصليب ا ألمحر الرنوجيي
 -25الصليب ا ألمحر البوروندي
 -26الصليب ا ألمحر الهنغاري
 -27الصليب ا ألمحر جلنوب السودان
 -28الصليب ا ألمحر ا ألوروغوايي
 -29الصليب ا ألمحر اجلاماييك
 -30الصليب ا ألمحر املايل
 -31الصليب ا ألمحر البريوي
 -32الصليب ا ألمحر الفلبيين
 -33الصليب ا ألمحر الربتغايل
 -34الصليب ا ألمحر الفنلندي
 -35الصليب ا ألمحر النياكراغوي
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 -36الصليب ا ألمحر الفييتنايم
 -37الصليب ا ألمحر املكس ييك
 -38الصليب ا ألمحر الربازييل
 -39الصليب ا ألمحر التش ييك
 -40الصليب ا ألمحر الآيسلندي
 -41الصليب ا ألمحر الكولوميب
 -42الصليب ا ألمحر ادلومينييك
 -43الهالل ا ألمحر القطري
 -44الهالل ا ألمحر الاكزاخس تاين
 -45الهالل ا ألمحر التونيس
 -46اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر
 -47مجعية الصليب ا ألمحر ألنتيغوا وبربودا
 -48مجعية الصليب ا ألمحر جلزر كوك
 -49مجعية الصليب ا ألمحر البلزيي
 -50مجعية الصليب ا ألمحر الفيجي
 -51مجعية الصليب ا ألمحر القربيص
 -52مجعية الصليب ا ألمحر الغرينادي
 -53مجعية الصليب ا ألمحر الغياين
 -54مجعية الصليب ا ألمحر الندونييس
 -55مجعية الصليب ا ألمحر الآيرلندي
 -56مجعية الصليب ا ألمحر الياابين
 -57مجعية الصليب ا ألمحر الكرييبايت (الكرييبايس)
 -58مجعية الصليب ا ألمحر امللغيش
 -59مجعية الصليب ا ألمحر املدليفي
 -60مجعية الصليب ا ألمحر امليكرونزيي
 -61مجعية الصليب ا ألمحر البالوي
 -62مجعية الصليب ا ألمحر لبابوا غينيا اجلديدة
 -63مجعية الصليب ا ألمحر الساموي
 -64مجعية الصليب ا ألمحر جلنوب افريقيا
 -65مجعية الصليب ا ألمحر التميوري
 -66مجعية الصليب ا ألمحر التونغي
 -67مجعية الصليب ا ألمحر التوفالوي
 -68مجعية الصليب ا ألمحر الفانواتوي
 -69مجعية الصليب ا ألمحر الهبايم
 -70مجعية الصليب ا ألمحر لبوركينا فاسو
 -71مجعية الصليب ا ألمحر مجلهورية افريقيا الوسطى
 -72مجعية الصليب ا ألمحر ادلومينياكين
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 -73مجعية الصليب ا ألمحر السلفادوري
 -74مجعية الصليب ا ألمحر الثيويب
 -75مجعية الصليب ا ألمحر الغاميب
 -76مجعية الصليب ا ألمحر الغاين
 -77مجعية الصليب ا ألمحر الكيين
 -78مجعية الصليب ا ألمحر املالوي
 -79مجعية الصليب ا ألمحر املنغويل
 -80مجعية الصليب ا ألمحر املوزمبيقي
 -81مجعية الصليب ا ألمحر النيبايل
 -82مجعية الصليب ا ألمحر النيجري
 -83مجعية الصليب ا ألمحر البمني
 -84مجعية الصليب ا ألمحر لسانت كيتس ونيفيس
 -85مجعية الصليب ا ألمحر لسانتا لوس يا
 -86مجعية للصليب ا ألمحر التزناين
 -87مجعية الصليب ا ألمحر التايالندي
 -88مجعية الصليب ا ألمحر لرتينيداد وتوابغو
 -89مجعية الصليب ا ألمحر ا ألوغندي
 -90مجعية الصليب ا ألمحر البوتسواين
 -91مجعية الصليب ا ألمحر الزاميب
 -92مجعية الصليب ا ألمحر للبوس نة والهرسك
 -93مجعية الصليب ا ألمحر السوازيالندي
 -94مجعية الصليب ا ألمحر ا ألوكراين
 -95مجعية الصليب ا ألمحر لكوت ديفوار
 -96مجعية الصليب ا ألمحر مجلهورية الكونغو ادلميقراطية
 -97مجعية الهالل ا ألمحر ا ألذربيجاين
 -98مجعية الهالل ا ألمحر البنغايل
 -99مجعية الهالل ا ألمحر العرايق
مجعية الهالل ا ألمحر املرصي
-100
مجعية الهالل ا ألمحر املالزيي
-101
مجعية الهالل ا ألمحر السوداين
-102
مجعية الهالل ا ألمحر الكوييت
-103
مجعية الهالل ا ألمحر الرتيك
-104
مجعية الهالل ا ألمحر الطاجييك
-105
مجعية الهالل ا ألمحر القريغزيي
-106
مجعية الهالل ا ألمحر الميين
-107
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امللحق
خطة العمل املتعلقة بعدم اس تخدام ا ألسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا للفرتة 2021-2018
يغرس فينا الوعي ابخملاطر غري املقبوةل اليت تشلكها ا ألسلحة النووية احساس ًا معيق ًا ابملسؤولية عن منع وقوع املعاانة الشرشية اليت تفوق
الوصف ويسشهبا أأي اس تخدام لهذه ا ألسلحة .ول ميكن حلركتنا ول ألية هجة فاعةل انسانية أأخرى أأو دوةل من ادلول أأن تليب عىل حنو
اكف احتياجات الضحااي والعواقب النسانية الطويةل ا ألجل املرتتبة عىل هذا الاس تخدام.
وعىل الرمغ من تزايد خطر اس تخدام ا ألسلحة النووية ،فان أأمامنا أأيض ًا فرصة غري مس بوقة ملامرسة نفوذان امجلاعي من أأجل منع اس تخداهما،
وامليض قدم ًا يف حظرها ،والقضاء علهيا متام ًا يف هناية املطاف.
وتلزتم مكوانت احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) ،من خالل خطة العمل هذه ،بتكثيف اجراءاتنا عىل الصعيد
العاملي استناد ًا اىل التعهدات الواردة يف القرارين  1الصادرين عن جملس املندوبني يف عايم  2011و ،2013وبتنفيذ القرار  8الصادر عن
جملس املندوبني يف عام .2017
وقد اس تلهمت خطة العمل من نداء وخطة معل انغازايك الذلين اعمتدهتام  34مجعية وطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات
الوطنية) ،واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) ،والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) يف
وحفز عىل وضع هذه اخلطة ادراكنا بأأن اجلهود اليت بذلناها قد أأسهمت يف
اجامتع رفيع املس توى عقد يف انغازايك يف نيسان /أأبريل ّ .2017
تعبئة ادلول خالل الس نوات ا ألخرية عىل حنو مل يس بق هل مثيل ملواهجة العواقب النسانية الاكرثية املرتتبة عىل اس تخدام ا ألسلحة النووية
وجتنهبا.
وتمتثل ا ألهداف الرئيس ية خلطة العمل هذه فامي ييل:






تشجيع انضامم مجيع ادلول اىل املعاهدة اجلديدة حلظر ا ألسلحة النووية وتنفيذها تنفيذ ًا اتم ًا ،ابعتبار ذكل خطوة حامسة صوب القضاء
التام علهيا؛1
الرتوجي لالنضامم اىل التفاقات ادلولية القامئة ذات ا ألهداف املامثةل وتنفيذها تنفيذ ًا اتم ًا ،مبا فهيا معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية،
ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ،واملعاهدات القلميية املنش ئة للمناطق اخلالية من ا ألسلحة النووية؛
اذاكء الوعي ابملعاانة الشرشية اليت تفوق الوصف واليت ميكن توقعها من أأي اس تخدام ل ألسلحة النووية ،وبعدم وجود أأي قدرة اكفية
لتقدمي اس تجابة انسانية لتلبية احتياجات الضحااي يف حاةل حدوث هذا الاس تخدام؛2
اذاكء الوعي ابخلطر املزتايد لتفجريات ا ألسلحة النووية يف البيئة ادلولية الراهنة ،والتشجيع عىل اختاذ تدابري ملموسة من جانب مجيع
ادلول للحد من اخلطر وضامن عدم اس تخدام ا ألسلحة النووية مرة أأخرى عىل الطالق؛3
تعزيز فهم أأفضل ،ل س امي بني الش باب ،لتجارب الناجني من معليات القصف ابلقنابل اذلرية (الهيباكوشا) والتجارب النووية اليت
حدثت يف املايض ،وللآاثر النسانية والبيئية والمنائية املرتتبة عىل أأي اس تخدام ل ألسلحة النووية ،حىت تظل ا ألجيال املقبةل ملزتمة
مبواصةل بذل اجلهود الالزمة لضامن عدم اس تخدام ا ألسلحة النووية مرة أأخرى عىل الطالق والقضاء علهيا متام ًا.

 1جملس املندوبني لعام  ،2011القرار " ،1السعي اىل القضاء عىل ا ألسلحة النووية" ،الفقرة  3من املنطوق.
 2املرجع نفسه ،الفقرة  1من املنطوق.
 3املرجع نفسه ،الفقرة  3من املنطوق.
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ولبلوغ هذه ا ألهداف ،يعرض القسم  1من خطة العمل احلالية أأنواع ا ألنشطة اليت تعزتم امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل
الاضطالع هبا .وستن ّفذ مكوانت احلركة ،قدر املس تطاع معلي ًا ،الجراءات احملددة ،وفق ًا للمهام املس ندة الهيا وخلربهتا وقدراهتا ،مع مراعاة
س ياقاهتا اجملمتعية والس ياس ية احملددة.
وبغرض حتقيق ا ألهداف املذكورة أأعاله أأيض ًا ،تلزم خطة العمل هذه احلركة ابعامتد اسرتاتيجية منارصة انسانية عاملية بشأأن ا ألسلحة
النووية ،وهتدف هذه الاسرتاتيجية اىل زايدة ابراز أأمهية الجراءات اليت تتخذها مجيع مكوانت احلركة واملوارد الالزمة لها وتنس يقها عىل
مدى الس نوات ا ألربع املقبةل .ترد ا ألنشطة اليت تتناولها الاسرتاتيجية يف القسم .2
 -1الجراءات الوطنية
أأ -يف ادلول اليت تفاوضت عىل معاهدة حظر ا ألسلحة النووية


ضامن توقيع هذه ادلول عىل املعاهدة يف أأقرب وقت ممكن ،وتشجيع التصديق علهيا أأو الانضامم الهيا رسيع ًا من خالل اجراء اتصالت
مع الربملانيني واملسؤولني احلكوميني ومن خالل التصالت العامة؛



التشجيع عىل التبكري ابعامتد الترشيعات والس ياسات التدابري الوطنية ا ألخرى الرامية اىل ضامن التنفيذ الفعال للمعاهدة؛



ّ
حث هذه ادلول عىل العمل عىل ضامن انضامم دول أأخرى اىل املعاهدة؛

ب -يف ادلول غري املشاركة يف املفاوضات املتعلقة ابملعاهدة


ّ
حث هذه ادلول عىل اعامتد ممارسات يف جمال التخطيط وممارسات س ياساتية وعسكرية ل تقوض معاهدة حظر ا ألسلحة النووية،
ومتكّهنا من الانضامم اىل املعاهدة؛



ّ
حث ادلول املرتبطة اب ألسلحة النووية عىل التعجيل ابعامتد تدابري تتيح احلد من خطر اس تخدام ا ألسلحة النووية بشلك مقصود
أأو خلطأأ يف احلساابت أأو بشلك عارض ،استناد ًا اىل تعهداهتا ادلولية القامئة ،مبا يف ذكل خطة معل املؤمتر الاس تعرايض ل ألطراف
يف معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية لعام  .2010وتتضمن هذه التدابري ما ييل :تقليص دور ا ألسلحة النووية يف العقيدة
العسكرية؛ والغاء حاةل الاستنفار القصوى ابلنس بة اىل ا ألسلحة النووية؛ والشعار املس بق بعمليات التدريب يف اجملال النووي
ومعليات اطالق القذائف؛ وانشاء مراكز "انذار مبكر" لضامن التصال الفوري فامي يتعلق اب ألحداث اليت قد تؤدي اىل عدم
الاس تقرار؛



حث ادلول املرتبطة اب ألسلحة النووية لكن غري حائزة لها عىل ادلخول يف حوار مع ادلول احلائزة ل ألسلحة النووية حول اخلطوات
اليت من شأأهنا تقليص دور ا ألسلحة النووية و أأمهيهتا يف مجيع املفاهمي والنظرايت والس ياسات العسكرية وا ألمنية؛



التشجيع عىل اجراء ختفيضات أأمعق يف ترساانت ا ألسلحة النووية وفق ًا للتعهدات القامئة ،مبا يف ذكل خطة معل املؤمتر الاس تعرايض
ل ألطراف يف معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية لعام 2010؛
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مواصةل تشجيع انضامم هذه ادلول اىل املعاهدة.

ج -مجيع امجلعيات الوطنية
س تضطلع لك مجعية وطنية ،ابلقدر املس تطاع معلي ًا ووفق ًا لظروفها وقدراهتا احملددة ،مبا ييل:


دمع اسرتاتيجية احلركة للمنارصة النسانية العاملية بشأأن ا ألسلحة النووية واملشاركة فهيا والتعاون مع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل
وامجلعيات الوطنية ا ألخرى يف هذا املسعى؛



تسمية مركز تنس يق معين اب ألسلحة النووية داخل امجلعية الوطنية (وابالغ اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل مبركز التنس يق هذا)
حبلول  1أآذار/مارس  ،2018ويضطلع هذا املركز مبسؤولية تنس يق اجلهود املبذوةل يف اطار خطة العمل هذه ،وابلتواصل مع اللجنة
ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية الرشيكة عند الاقتضاء؛



زايدة دور قادة امجلعيات الوطنية وتعزيز رؤيهتم يف جمال التواصل بشأأن اخملاطر والفرص الراهنة فامي يتعلق اب ألسلحة النووية؛



زايدة التصال ابلش باب بشلك كبري لذاكء الوعي ابلعواقب النسانية ل ألسلحة النووية وتعزيز مشاركهتم النشطة يف دمع أأهداف
احلركة؛



دعوة أأقسام الش باب يف امجلعيات الوطنية اىل النظر يف دمع تنظمي مؤمترات اقلميية لش باب الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بشأأن
ا ألسلحة النووية ،لدراج شهادات الناجني من القنبلتني النوويتني (الهيباكوشا) ،والساكن املترضرين من التجارب النووية ،وغريمه
من اخلرباء ،ابلس تعانة ابدلمع ادلويل عىل النحو املنصوص عليه يف الفرع  2من هذه الوثيقة؛



دمج أأصوات الناجني من القنبلتني النوويتني (الهيباكوشا) وا ألشخاص املترضرين من التجارب النووية يف أأنشطة التوعية؛



احاطة اللجان الوطنية املعنية ابلقانون ادلويل النساين و /أأو الهيئات الوطنية ا ألخرى ذات الصةل مبعاهدة حظر ا ألسلحة النووية؛



توجيه خطاابت اىل وزارات اخلارجية وادلفاع والبيئة والصحة والاس تجابة حلالت الطوارئ ،واىل الربملانيني املعنيني أأو عقد
اجامتعات معهم لبالغهم ابلشواغل امللحة للحركة ومبوقفها بشأأن ا ألسلحة النووية؛



البالغ العلين ،بوسائل مهنا مقالت الر أأي واملقابالت ورسائل اىل احملرر ،لذاكء الوعي ابخملاطر الراهنة املتصةل اب ألسلحة النووية
وابملعاهدة اجلديدة حلظر ا ألسلحة النووية والتفاقات ادلولية القامئة ذات ا ألهداف املامثةل (مبا فهيا معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة
النووية) ،استناد ًا اىل موقف احلركة ،وجلسات الحاطة اليت تنظمها اللجنة ادلولية وغريها من املواد اليت تصدر دلمع خلطة العمل
هذه؛



ابالغ أأعضاء امجلعيات الوطنية واملتطوعني فهيا واملوظفني دلهيا بأآراء احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية وبشأأن اخملاطر والفرص الراهنة
من خالل املواقع الش بكية للجمعيات الوطنية ومنشوراهتا والاجامتعات اليت تعقدها للموظفني واملتطوعني؛
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اس تضافة حلقات دراس ية وفعاليات عامة بشأأن ا ألسلحة النووية لصاحل فئات مع ّينة ،مثل الربملانيني ،والعاملني يف جمال الصحة،
وا ألوساط العلمية ،واملس تجيبني يف حالت الطوارئ والأاكدمييني؛



التواصل مع املنظامت الوطنية العامةل يف ميادين الصحة والبيئة والاس تجابة للطوارئ والتعاون معها ومع املنظامت املعنية منذ فرتة
طويةل بقضااي ا ألسلحة النووية وفق ًا للمهام املس ندة اىل امجلعيات الوطنية املبادئ ا ألساس ية؛



ادراج حمارضات بشأأن العواقب النسانية واجلوانب القانونية لس تخدام ا ألسلحة النووية أأثناء التدريبات اليت تقدم للقوات املسلحة
واجملمتع املدين يف جمال القانون ادلويل النساين و أأنشطة النرش ا ألخرى؛



تعزيز خطة العمل هذه من خالل الهيالك القلميية للحركة لتبادل املعلومات مع امجلعيات الوطنية ا ألخرى ،والنظر ،حيامث أأمكن،
يف بذل مساعي مشرتكة دلى احلكومات عىل أأساس اقلميي.

 -2التنس يق وادلمع عىل الصعيد العاملي
حىت يتس ىن حتقيق أأهداف خطة العمل هذه ،فال بد من وجود رسائل متسقة ،وتدفق سلس للمعلومات احملدثة ،واجراءات متضافرة
يتخذها لك مكون من مكوانت احلركة .ولتحقيق هذه الغاية ،ستنفذ اسرتاتيجية منارصة انسانية عاملية بشأأن ا ألسلحة النووية من خالل
مجموعة من الجراءات العملية اليت ستسفر عام ييل ( :أأ) اصدار مكيات أأكرب من مواد التصال املهنية بلغات خمتلفة؛ (ب) تنظمي حلقات
معل اقلميية لتيسري الجراءات املتخذة عىل الصعيد الوطين؛ (ج) التواصل واملتابعة املس مترين بشأأن ا ألنشطة املقررة أأو املنفذة؛ (د) تقدمي
حتديثات أأكرث انتظام ًا مجليع مكوانت احلركة اليت تعمل بنشاط ملعاجلة هذه املسأأةل.
وس تدمع الجراءات احملددة التالية اسرتاتيجية املنارصة النسانية العاملية:


س تنشأأ مجموعة دمع للحركة ،مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية املكرسة لهذا الغرض واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ،من أأجل دمع
وتوجيه تنفيذ خطة العمل.



عىل الصعيد العاملي ،س تقود اللجنة ادلولية هجود تشجيع الانضامم اىل معاهدة حظر ا ألسلحة النووية وكذكل التفاقات ادلولية
ا ألخرى ذات ا ألهداف املامثةل ،مبا فهيا معاهدة عدم انتشار ا ألسلحة النووية ،وتنفيذها تنفيذ ًا أأمين ًا بس بل مهنا املشاركة يف الفعاليات
العاملية والقلميية والوطنية ذات الصةل ،ودمع امجلعيات الوطنية حسب الاقتضاء.



س يعمل الاحتاد ادلويل ابعتباره مركز تنس يق معين بتبادل املعلومات املتعلقة بأأنشطة امجلعيات الوطنية ونواجتها واحتياجاهتا ،وبتعهد
قاعدة بياانت حمدّثة مجليع مراكز التنس يق التابعة للجمعيات الوطنية واملعنية اب ألسلحة النووية ،كام س يدمع امجلعيات الوطنية من
أأجل تعهد وتطوير الش بكة ادلولية للجمعيات الوطنية اليت تعمل عىل تعزيز أأهداف احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية.



تدعى أأقسام الش باب يف الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر اىل النظر يف طريقة دمج أأهداف احلركة بشأأن ا ألسلحة النووية يف
املؤمترات العاملية لش باب الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر وغريها من الفعاليات من أأجل اذاكء وعي ا ألجيال اجلديدة مبخاطر ا ألسلحة
النووية ورضورة حظرها والقضاء علهيا.
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ستنظم اللجنة ادلولية جلسات احاطة تفاعلية بشأأن مضمون معاهدة حظر ا ألسلحة النووية وصياغة الرسائل الرئيس ية للجمعيات
الوطنية يف مناطق وس ياقات حمددة ،لتعزيز وتيسري الجراءات الوطنية يف الوقت املناسب بني السلطات وامجلهور.



س تع ّد اللجنة ادلولية ،مبساعدة من مجموعة دمع احلركة ،مواد اتصال همنية ،مبا فهيا أأدوات وسائط التواصل الاجامتعي والتقليدي،
ورسائل منوذجية ،ونقاط حوار ،وافتتاحيات ،دلمع امجلعيات الوطنية يف التواصل مع مجهورها.



س تحافظ اللجنة ادلولية عىل دورها الرايدي يف متثيل احلركة يف املنتدايت املتعددة ا ألطراف ذات الصةل ،وتقدمي تقارير يف الوقت
املناسب بشأأن النتاجئ احملققة واخلطوات املقبةل وفرص العمل املتاحة أأمام امجلعيات الوطنية.



اقر ًارا ابدلور املتوىخ يف املادة  )5( 8من معاهدة حظر ا ألسلحة النووية ،س ي ّنسق الاحتاد ادلويل ،نياب ًة عن امجلعيات الوطنية
ومن خاللها ،مشاركة أأعضاهئا يف اجامتعات ادلول ا ألطراف يف املعاهدة.

 -3التنفيذ
حتافظ اللجنة ادلولية عىل دور رايدي داخل احلركة فامي يتعلق بتعزيز ومراقبة تنفيذ خطة العمل احلالية.
يطلب من مجيع امجلعيات الوطنية القادرة عىل توفري ادلمع املادي واملايل واملتخصص للجهود املشرتكة الرامية اىل تنفيذ خطة العمل هذه
القيام بذكل.

