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 معلومات آأساس ية 

ىل تقدمي   ىل القضاء عىل الأسلحة النووية ا  عنارص القرار املقرتح بشأأن السعي ا    احملمتل  ملخص للمضمونهيدف مرشوع 

دراج مثل هذه الفقرة    . وتيل لك فقرةنص هنايئ  مرشوع، دون تقدمي  للك فقرة  يف القرار. مسوغاٌت ترشح الفائدة من ا 

 

احلركة   مندوب  جملس  آأعضاء  مع  بشأأهنا  التشاور  هبدف  الوثيقة  هذه  الأمحر وتُطرح  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية 

املقرتح  )احلركة(   الهنج  اكن  ذا  ا  ما  بشأأن  آأويل  فهم  ىل  ا  والوصول  والتعقيبات،  التعليقات  من  آأوىل  مجموعة  مجع  آأجل  من 

 كسب ال جامع.ي و   س يحظى ابلقبول

 

 د تقدمي تعليقات وتعقيبات عىل هذه الوثيقة، يرىج وضع السؤالني ال تيني يف الاعتبار:عن

 

دراهجا يف فقرات ادليباجة ومنطوق القرار املقرتح؟  • هل توافق عىل العنارص املقرتح ا 

دراهجا يف القرار؟   من• هل    عنارص انقصة آأو ينبغي ا 

 

مفصةل تعليقات  تقدمي  املرحةل  هذه  يف  يُتوقع  عىل    ول  للتعليق  فرصة  ستتاح  منا  ا  القرار.  هذا  عنارص  مرشوع  صياغة  عىل 

 صياغة حمددة يف مرحةل لحقة، مبجرد آأن يصبح مرشوع القرار الأويل متاًحا. 

 

 مقدمة 

ىل حظر الأسلحة النووية  )احلركة(  احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر    تدعو .  1945منذ عام    والقضاء علهيا ا 

ا اواكن  وادلمار  املعاانة  هو  البداية  يف  ادلعوة  هذه  وراء  عنيذللدلافع  الألس نة  تعجز  جراء  امهوصف   ن  لقاء  من    القنبلتني  ا 

( ومجعية الصليب  اللجنة ادلولية للصليب الأمحر )اللجنة ادلولية  امرآأهت  نذليلاو هريوش امي وانغازايك،  مدينيت    عىل  تني اذلري 

غاثة احملترضين واملصابني. وقد تردد صد  آأثناء  رآأي العني يف  الأمحر الياابين ذكل   ى هذه ادلعوة عىل نطاق واسع،حماولهتام ا 

درآاكً   –مجلعية العامة للأمم املتحدة  ا  آأن يف   ابملثل ت  دع  –النظام العاملي وس يادة القانون    هذه الأسلحة عىل خملاطر    امهن  ا 

الأول عام    قراراها  ع  1946يف  والقضاء  النووية  الأسلحة  حظر  ىل  معاهدة  لهياا  آألزمت  كام  النووية .  الأسلحة  انتشار    عدم 

جراء "مفاوضات حبسن نية" بشأأن نزع السالح النووي  1968عام  ل  .ادلول الأطراف اب 

 

اس تجابت  2017  يوليومتوز/يف  و احلركة    122،  دلعوة  الأسلحة    تعمتدفا دوةل  حلظر  التارخيية  اكنت و النووية.  املعاهدة 

سبهبا اس تخدام الأسلحة  ي ميكن آأن  ملعاانة اليت  من ا الهائل    مدفوعة ابلأدةل القاطعة عىل القدرهذه املعاهدة    صياغة معلية  

الفورية   ال اثر  حيث  من  واجملمتعات    ،املدى  ةالبعيدو النووية،  الناس  والبيئة.    اتمو نظوم عىل  الصحية   ها بعدو الرعاية 

خطوة آأساس ية ابعتباره لمعاهدة للعامتد التارخيي ، رحب جملس املندوبني اب2017 بضعة آأشهر، يف اكنون الأول/ديسمربب 

 وحظرها اس تخدام الأسلحة النووية  عدمب   املتعلقةالعمل   خطةوالزتم، من خالل    ،لأسلحة النوويةعىل ا  القضاء التام حنو  

ىل هذه املعاهدة وتنفيذها  ل  ابلرتوجي،  2021-2018 علهيا للفرتة والقضاء  .ا اتًماذً تنفيالنضامم ا 

 



2 
 

 
 

الثاين  22يف  و ال 2021  يناير/اكنون  حزي  النووية  الأسلحة  حظر  معاهدة  دخلت  بوصفها،    صكوكمن    اجديدً   صكً   نفاذ 

ادلويلا العمل،  لقانون  خطة  لتنفيذ  املبذوةل  اجلهود  آأخرىبفضل  هجود  مضن  من  ل نسانيتنا و .  ،  انتصاًرا  التطور  هذا  ميثل 

 . املشرتكة وهو دليل عىل الأثر العاملي للحركة

 

عىل    الغرضو  البناء  هو  القرار  هذا  آأحرزته  نجاحال من  النووية عدمب  املتعلقة  العمل خطة  اذلي  الأسلحة   اس تخدام 

للفرتة  2021-2018 للفرتة   علهيا والقضاء وحظرها آأربع س نوات  مدهتا  للحركة  جديدة  واعامتد خطة معل   ،2022-2025  .

ث  حيو  )للفرتة  مرشوعد ِّ احلالية  العمل  خطة  اجلديدة  العمل  املتعلقة    زرب ليُ (  2021-2018  خطة  الأخرية  التطورات 

مبوجب خطة العمل اجلديدة، تلزتم مكوانت احلركة بتكثيف معلها العاملي بناًء و ابلأسلحة النووية ونزع السالح النووي.  

ملندوبني  جمللس ا  4  رمق  والقرار  ،2013و  2011  عايمل  املندوبني  للك من جمليس  1  رمق  عىل الالزتامات الواردة يف القرار

 .2017لعام  

 

النووية عدمب  املتعلقةالعمل   خطة  وتُس تلهم الأسلحة  للفرتة والقضاء وحظرها اس تخدام  نداء    2025-2022 علهيا  من 

واللجنة ادلولية    )امجلعيات الوطنية(  للصليب الأمحر والهالل الأمحر  وطنيةمجعية    35  اماعمتدهت ذلينانغازايك الوخطة معل  

 يف انغازايك يف   ُعقد   يف اجامتع رفيع املس توى  ،عيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( مجل والاحتاد ادلويل  

  بأأن  دراكناهو ا    اخلطة هذه وضع منوادلافع  .  هاوتنفيذ  2021-2018  للفرتة  اعامتد خطة العملمن  ، و 2017  آأبريلنيسان/

  العواقب  ملواهجة مثيل هل يس بق مل حنو  عىل خرية لأ ا اتالس نو  خالل ادلول تعبئة  يف آأسهمت قد بذلناها اليت  جلهودا

ن ا رمسية    ىجر س تو   .وجتنهبا  ،النووية سلحةالأ  اس تخدام عىل املرتتبة  الكرثية سانيةل  غري  خطة   بشأأن مشاورة  حمتوى 

ىل   السعي "  املعنون  2017  جمللس املندوبني لعام   4  رمق  العمل اجلديدة يف مجموعة دمع احلركة، اليت ُآنشئت مبوجب القرار   ا 

 . "الأسلحة النووية  القضاء عىل

 

 فقرات ادليباجة 

الأوىل: آأن    الفقرة  ادليباجة    تكررميكن  املندوبنيقلق  الفقرة  جملس  يساور  اذلي  الكرثية    من  العميق  ال نسانية  العواقب 

النووية  عىل   املرتتبة للأسلحة  اس تخدام  نسانيلتقدمي    اكفية قدرة آأي  وجود عدم ومنآأي  ا  اس تخدام يف  ة  اس تجابة   حال 

الأسلحة القانون  آأن  وتؤكد  ،هذه  ملبادئ  وفقًا  النووية  الأسلحة  اس تخدام  مكنية  حمل ال نساين    ادلويل  ا  آأمر  هو  وقواعده 

 .علهيا والقضاء النووية سلحةالأ  حلظر  ميهِّد ملموس بعمل لقيامل امللحة    الرضورةكذكل  ؤكد  تو   كبري،شك  

 

عىل    :املسوغات رمق  ساال قرارات  البناًء  القرار  س امي  ل  لعام    4بقة،  املندوبني  آأن2017جمللس  جيب  تأأكيد  القرار    يكرر  ، 

 الأس باب الرئيس ية اليت تثري قلق احلركة بشأأن اس مترار وجود الأسلحة النووية.

 

الثانية: تعرب    الفقرة  آأن  الفقرة  ميكن  قلق  هذه  آأخرى  ابلغ  عن  مرة  النووية  الأسلحة  اس تخدام  خطر  تزايد  زاء   بشلك ا 

 .، وتصف مصادر اخلطر احلالية واجلديدةبشلك عارضآأو    لسوء تقدير  آأو  مقصود
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القرارال قرارات  المع    متاش ًيا  :املسوغات  س امي  ل  لعام  جمل  4  رمق   سابقة،  املندوبني  ادلولية  2017لس  اللجنة  ونداء  لعام ، 

للتحرك  2018 ادلول  ىل  املا  ملواهجة  ا  ي خلطر  النووية،  الأسلحة  لس تخدام  املزتايد    نبغي زتايد  اخلطر  بأأن  القرار  يقر  آأن 

 . جلهود املبذوةل حلظر الأسلحة النووية والقضاء علهياعىل ا  احً مل  طابًعا  في لس تخدام الأسلحة النووية يض

 

الثالثة: يناير  /اكنون الثاين  22يف    النفاذ حزي    معاهدة حظر الأسلحة النووية  دخولبفقرة ادليباجة    ميكن آأن حتتفي  الفقرة 

املناس بة  ابعتبار  2021 مناس بة    هذه  واس تجابة  اترخيية  الأمحر  س متر  امل و   قدميال لنداء  ل عالمة  للصليب  ادلولية  للحركة 

الأمحر التطور    ميثهلمبا  رحب  وت،  )احلركة(  والهالل  لزنعمن  هذا  جديد  عهد  النووي  بدء  عىلو ،  السالح  د  آأن   تُشدِّ

معاهدة ، و اهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ة القامئة، ل س امي معمعاهدة حظر الأسلحة النووية واتفاقات الأسلحة النووي

النووية للتجارب  الشامل  النووية  ل املنش ئة   ال قلميية  املعاهدات و   ،احلظر  الأسلحة  من  اخلالية  مبثابة س تكون  لمناطق 

ىلمن آأجل    ادلويل يعزز بعضها بعًضا  للقانون  صكوك  .عامل خاٍل من الأسلحة النووية  الوصول ا 

 

حزي    اتساقًا  :ملسوغاتا  النووية  الأسلحة  حظر  معاهدة  دلخول  واس تجابًة  ادلامئ  احلركة  موقف  يقر النفاذمع  آأن  ينبغي   ،

اليت   ابجلهود  احلركة    بذلهتا القرار  سبيل  مكوانت  الهدفيف  هذا  خمتلف  ويؤ  ،حتقيق  بني  التكمل  املعنية    الصكوككد 

 ة.لأسلحة النووياب

 

الرابعة: ت  الفقرة  آأن  القرار  جمدًدا  فقرةالؤكد  ميكن  يف  املطلوبة  وال جراءات  لعام    1  رمق  املوقف  املندوبني  ،  2011جمللس 

، وتثين عىل هجود مكوانت احلركة 2017جمللس املندوبني لعام    4  رمق  والقرار  2013جمللس املندوبني لعام    1  رمق  والقرار

ىل   ا  القرار الرامية  هذه  وادلويلتنفيذ  الوطين  املس تويني  عىل  خالل  ات  من  ذكل  يف  مبا  عُ   حلقات،  اليت  يف العمل  قدت 

الوطنية( )امجلعيات  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  الوطنية  امجلعيات  مع  وادلوحة  الرفيع 2018عام    جنيف  والاجامتع   ،

صليب  ته يف هريوش امي مجعية ال اذلي نظم   2019العمل الش باب لعام  منتدى  ، و 2019لعام    املس توى جملموعة دمع احلركة

الياابين ادلويل  الأمحر  اذلكرى  فعاليات  و ،  والاحتاد  حياء  والس بعني  ا  اخلامسة  عام  الس نوية  القنبلتني    2020يف  لقاء  ل 

 ايك.از غهريوش امي وان  عىل  اذلريتني 

 

وخطط معلها بشأأن الأسلحة النووية ويسلط الضوء عىل  للحركة  قرارات السابقة  الىل  عالقرار    يبينينبغي آأن    املسوغات:

طار  عىل مدى الس نوات الأربع املاضية    نُفذتلأنشطة العاملية الرئيس ية اليت  ا   2021-2018للفرتة  تنفيذ خطة العمل  يف ا 

 .بشأأن الأسلحة النووية

 

 : القرار  فقرات منطوق 

الأوىل  آأن    :الفقرة  ىل  الفقرة    تطلب ميكن  بعدا  توقع  مل  اليت  ادلول  النووية  مجيع  الأسلحة  حظر  عدمعاهدة  ومعاهدة  م ، 

النووية للتجارب  الشامل  احلظر  ومعاهدة  النووية،  الأسلحة  للم   ،انتشار  املنش ئة  ال قلميية  من  واملعاهدات  اخلالية  ناطق 

 .بأأمانةوتنفيذها    هياوالتصديق علتوقيع تكل املعاهدات    ال رساع يف،  الأسلحة النووية 
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رمق    اتساقًا  املسوغات: القرار  لعام    4مع  املندوبني  ين 2017جمللس  ىل  ،  ا  ادلول  دعوة  القرار  يكرر  آأن  ىل بغي  ا    الانضامم 

 .، وتنفيذهالها معاهدة حظر الأسلحة النوويةمعاهدة حظر الأسلحة النووية وغريها من اتفاقات الأسلحة النووية اليت تكِّ 

 

الثانية:  ىل    الفقرة  ا  ادلول  مجيع  الفقرة  تدعو  آأن  ا  كفاةل ميكن  آأخرىعدم  مرة  النووية  الأسلحة  ال طالقعىل  س تخدام    ،

نوويً وتد املسلحة  ادلول  خاص  بشلك  مسلحة    املتحالفةوادلول    عو  دول  عاجةل  نووًي  مع  خطوات  اختاذ  ىل  من  ا  للحد 

ىل  و   ،رضاآأو ع  مقصودبشلك  لأسلحة النووية  ااس تخدام    خطر ،  يف هناية املطاف  والقضاء علهيالنووية  ترساانهتا ا  خفضا 

ىل  .ولية القامئةادل  اوتعهداهت  االزتاماهت  استناًدا ا 

 
، ينبغي آأن يدعو القرار ادلول 2017جمللس املندوبني لعام    4رمق    ل س امي القرار،  سابقةال قرارات  المع    اتساقًا  :املسوغات

آأخرى  مرة  النووية  الأسلحة  اس تخدام  ىل عدم  ال طالق  ا  ىل  ويكرر دعوة ادلول،  عىل  النووية   ا  اخملاطر  من  للحد  السعي 

النووي السالح  الأسلحة    القضاء عىلني  حل  ونزع  الأسلحة    6مع املادة    اتساقًاوذكل    ،متاًماتكل  انتشار  معاهدة عدم  من 

( املؤمتر الاس تعرايض)معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية    لأطراف يفل   س تعرايضالامؤمتر  للالنووية والوثيقة اخلتامية  

 . 2010لعام  

 

الثالثة حتث    :الفقرة  آأن  مجيع  الميكن  عىل    تمكوانفقرة  حظر  ل  الرتوجياحلركة  معاهدة  ىل  ا  النووية النضامم  الأسلحة 

اتًماوتنفيذها   فضاًل تنفيًذا  التفاق  ،  الأخرى  عن  ادلولية  ابات  اخلاصة  النووية املكةل  عدم لأسلحة  معاهدة  ذكل  يف  مبا   ،

ا احلظر  ومعاهدة  النووية،  الأسلحة  النوويةانتشار  للتجارب  ال قلميية لشامل  واملعاهدات  من    ،  اخلالية  للمناطق  املنش ئة 

هبا يف املؤمتر الاس تعرايض   تكون قد الزتمتاليت    التعهداتادلول عىل تنفيذ  حتث، يف هذا الس ياق،  و الأسلحة النووية.  
 .ابلضبط ونتاجئه  وقت انعقاده  حبسب،  2021لعام  

 

ىل معل احلركة امل ال قرارات  المع    اتساقًا  :املسوغات  ينبغي،  2021-2018  للفرتة  جب خطة العملس متر مبو سابقة واستناًدا ا 

ىل  آأن يُ  ا  صوهتا  ضافة  احلركة اب  مكوانت  القرار  الفقرة    القرار من  منطوقفقرات  الواردة يف    ادلعواتلزم  ىل  ا  الأوىل  الفقرة 

 .  الثالثة

 

الرابعة  الفقرة    :الفقرة  تتبىن  آأن  العمل  ميكن  بخطة  النووية  اس تخدام عدماملتعلقة  للفرتة  والقضاء وحظرها الأسلحة    علهيا 

 .ادلبلوماس ية ال نسانية  ها يف جمال وحتث مجيع مكوانت احلركة عىل جعل تنفيذها آأولوية يف هجود  ،2022-2025

 

ىلمتكني احلركة من مواصةل معلها    املسوغات:  .وتكثيفه  الأسلحة النووية  القضاء عىل  الرايم ا 

 

اخلامسة: الفقرة اللجنة ادلول   الفقرة  ىل دمع تنفيذ خطة العملميكن آأن تدعو  ا  احلركة الأخرى  -2022  للفرتة  ية ومكوانت 

ىل جملس املندوبني  ، حسب الاقتضاءوتقدمي تقرير  2025  .سلحة النووية وتنفيذ القرارالأ   مسأأةلز يف  التقدم احملر    بشأأن، ا 

 

وال   كفاةل  :املسوغات والتنس يق  العمل.  ادلمع  خلطة  الفعال  د    جدر  تُ قد  و تنفيذ  حتدَّ ابوانت  مكآأو  بنحلركة آأخرى  عىل   ءً ا، 

 .نتيجة املشاورات
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 امللحق 

 

  عدم اس تخدام الأسلحة النووية وحظرها والقضاء علهياب  املتعلقة عمل  العنارص خطة    الهيلك املؤقت ومرشوع 

 2025-2022للفرتة  

 
 الأهداف واملسوغات   -1

ىل    تشجيع •  .فيًذا اتًماتن وتنفيذها  معاهدة حظر الأسلحة النووية  انضامم مجيع ادلول ا 

ىل    النضامم ل  الرتوجي • الأخرى  ا  النووية  الأسلحة  اتًما وتنفيذها  اتفاقات  فهيتنفيًذا  مبا  انتشار  ا  ،  عدم  معاهدة 

من   اخلالية  للمناطق  املنش ئة  ال قلميية  واملعاهدات  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  ومعاهدة  النووية  الأسلحة 

 .الأسلحة النووية 

ذاكء الوعي ابملعاانة   •   وجود عدمبو   ،آأي اس تخدام للأسلحة النووية  من  هاتوقع ميكن  اليت  و   حُتىص  لاليت    البرشيةا 

 .س تخدام حدوث هذا الا حاةليف  احتياجات الضحاي    يف جمال املساعدة ال نسانية لتلبية  اكفية قدرة آأي

ذاكء الوعي   • عىل اختاذ   والتشجيع،  لراهنةالأسلحة النووية يف البيئة ادلولية  ابتفجريات  دوث  حل  ةاملزتايد  ابخملاطرا 

بشلك هنايئ  لأسلحة النووية  ا  القضاء عىلمجيع ادلول للحد من اخملاطر والعمل عىل    من جانبتدابري ملموسة  

 . عىل ال طالق عدم اس تخداهما مرة آأخرى  مبا يكفل

 والتجارب النووية (  الهيباكوشا)  تنياذلري   القنبلتنيتجارب الناجني من  ل ل س امي بني الش باب،  ،  تعزيز فهم آأفضل •

املايض حدثت يف  و اليت  وال منال،  والبيئية  ال نسانية  عىل  ئية  ل اثر  النوويةاملرتتبة  للأسلحة  اس تخدام  حىت ،  آأي 

ملزتمة  تظل القادمة  اجلهود    الأجيال  لضامنمبواصةل  آأخرى    الالزمة  مرة  النووية  الأسلحة  اس تخدام  عىل  عدم 

 . متاًما  والقضاء علهيا ال طالق

 

 ات عىل املس توى الوطين هد التع   -2

 معاهدة حظر الأسلحة النووية  بشأأنآألف( يف ادلول اليت تفاوضت  

وقت ممكن ادلول هذه توقيع ضامن • آأقرب  النووية يف  الأسلحة  فعلت،معاهدة حظر  تكن  مل  ن  ا  من  والرتوجي    ، 

عاهدة املذه ادلول عىل  هرسعة تصديق  الربملانيني واملسؤولني احلكوميني ل مع  صل  وا والت  العامة  تخالل التصال 

لهيا   .آأو الانضامم ا 

ملعاهدة  الفعال التنفيذ ضامن اىل تريم خرىآأ  وطنية تدابري و  وس ياسات ترشيعات ابعامتد  التبكري  عىل  التشجيع •

الأسلحة و النووية  حظر  للضحاي  املساعدة  بتقدمي  الوفاء ابللزتام  للمناطق  ، ل س امي  البييئ    هبذه   امللوثةال صالح 

 الأسلحة. 

آأو    هياوالتصديق علسلحة النووية  حث هذه ادلول عىل تشجيع ادلول غري الأطراف عىل توقيع معاهدة حظر الأ  •

لهيا لالانضامم ا   .هيا، هبدف انضامم مجيع ادلول ا 
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 . دمع اس تعدادات هذه ادلول لجامتعات ادلول الأطراف يف معاهدة حظر الأسلحة النووية ومشاركهتا فهيا •

 

 عاهدة حظر الأسلحة النوويةاملتعلقة مبفاوضات  املاملشاركة يف  ( يف ادلول غري  ءاب

النووية،   • الأسلحة  حظر  معاهدة  ىل  ا  الانضامم  عىل  ادلول  هذه  تفعلوحهثا،  تشجيع  آأن  ىل  اعامتد  ذكل  ا  عىل   ،

 ل تقوض معاهدة حظر الأسلحة النووية.  وعسكرية س ياساتية وممارساتالتخطيط    يف جمال  ممارسات

 بشلك النووية سلحةالأ  اس تخدام خطر من احلد تتيح تدابري اعامتد عىل النووية سلحةلأ اب بطةاملرت  ادلول حثِّ  •

تقدير  آأو  مقصود  املؤمتر معل خطة ذكل يف مبا القامئة، ادلولية تعهداهتا ىلا   ااستنادً  عارض، بشلك آأو لسوء 

،  2021الاس تعرايض لعام    يف املؤمتر  س تكون قد قُطعت )والالزتامات الأخرى اليت    2010عام  ل  الاس تعرايض

 .(لحقًا  اذلي س يؤكد انعقاده

اب • املرتبطة  ادلول  للأ لأ حث  احلائزة  ادلول  مع  حوار  يف  ادلخول  عىل  لها  حائزة  غري  لكن  النووية  سلحة  سلحة 

اخلطوات حول  دور    النووية  تقليص  شأأهنا  من  والنظريت  الأ اليت  املفاهمي  مجيع  يف  وآأمهيهتا  النووية  سلحة 

 .منيةلأ عسكرية واوالس ياسات ال 

ات القامئة،  تعهدوال   ادلامئةالقانونية    لاللزتامات  يف ترساانت الأسلحة النووية وفقًا  ض فاخل  مزيد من  التشجيع عىل •

 . 2010مبا يف ذكل خطة معل املؤمتر الاس تعرايض لعام  

لتطوي • املبذوةل  اجلهود  ذكل  يف  مبا  النووية،  ترساانهتا  لتحديث  هجود  آأي  وقف  عىل  ادلول  نووية حث  آأسلحة  ر 

 .جديدة ذات قدرات تبدو آأكرث قابلية لالس تخدام

 

 جمي( مجيع امجلعيات الوطنية 

مجعية وطنية تسمية   ذا ملحة النوويةالأسل  شؤون تنس يق  دلهيا يتوىل  مسؤول  جيب عىل لك  يف لفعل  مت اب  يكن هذا  ، ا 

طار بالغ اللجنة ادلولية والاحتاد ادل2021-2018  للفرتة  خطة العمل  ا  مارس  آ ذار/  1حبلول  ابمس ذكل املسؤول  ويل  ، وا 

2022. 

 

ية الأخرى ، ومع مراعاة الأهداف الرئيس  احملددة  وقدراهتا  لظروفها اووفقً  معلًيا املس تطاع ابلقدر وطنية، مجعية لك تضطلع

 :، مبا ييللدلبلوماس ية ال نسانية

ا • للمنارصة  احلركة  اسرتاتيجية  بشأأن  ل نسانية  دمع  ال الأ العاملية  اللجنة سلحة  مع  والتعاون  فهيا  واملشاركة  نووية 

 .خرى يف هذا املسعى الأ وامجلعيات الوطنية    ادلولية والاحتاد ادلويل

 سلحةابلأ  يتعلق فامي الراهنة والفرص اطر اخمل بشأأن التواصل جمالزيدة دور قادة امجلعيات الوطنية وظهورمه يف   •

 .النووية

دمع ابلعوا الوعي  ذاكءل  الش باب    خماطبة   زيدة • يف  النشطة  مشاركهتم  وتعزيز  النووية  للأسلحة  ال نسانية  قب 

 .آأهداف احلركة
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 الصليب لش باب قلمييةا   مؤمترات تنظمي دمع يف النظر  ىلا  دعوة آأقسام الش باب يف امجلعيات الوطنية    مواصةل •

 ،)الهيباكوشا (نيالنوويت القنبلتني من الناجني شهادات دراجل   النووية، سلحةالأ   بشأأن محرالأ  والهالل محرالأ 

 املنصوص  النحو عىل  ادلويل ابدلمع س تعانةابل اخلرباء، من  وغريمه النووية، التجارب من املترضرين والسكن

 .من هذه الوثيقة  3يف القسم   عليه

 ، النووية التجارب من املترضرين شخاصالأ و   )الهيباكوشا (النوويتني القنبلتني من الناجني آأصوات دمج  مواصةل •

 .ة التوعيةيف آأنشط

ىل  • ن ا ادلويل  ابلقانون املعنية الوطنية اللجان تقدمي معلومات ا    الصةل ذات خرىلأ ا الوطنية  الهيئات آأو /و ساينل 

 .النفاذدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حزي    عن

خطاابت  • ىل    توجيه  حلا  والاس تجابة  والصحة  والبيئة  وادلفاع  اخلارجية  الوزارات  ىل  و   ،طوارئالت  انيني الربملا 

 .الأسلحة النووية  منوقفها  ومبلحركة  امللحة ل  ل بالغهم ابلشواغل آأو عقد اجامتعات معهماملعنيني  

العامالتواصل    مواصةل • ىل    –  ال عاليم  ا  املوهجة  والرسائل  واملقابالت  الرآأي  مقالت  خالل  من  ذكل  يف  مبا 

سلحة النووية عاهدة حظر الأ مبسلحة النووية، و ابلأ   املتصةل  الراهنةابخملاطر    ل ذاكء الوعي   –الصحافيني    يناحملرر

التارخيية معوآأمهيهتا  ذكل  يف  مبا  الأخرى،  النووية  الأسلحة  واتفاقات  النووية،  الأسلحة  انتشار  عدم  ،  اهدة 

ىل ا  احلركة،    استناًدا  تنظمهاموقف  اليت  ال حاطة  ادلولية    وجلسات  املو اللجنة  من  تصدرواد  غريها  دلمع    اليت 

 .هذه  خطة العمل

آأعضاء  مواصةل • ىل  ا  احلركة  آ راء  واملتطوعني  امجلعيات  نقل  النووية    بشأأندلهيا  واملوظفني    فهيا  الوطنية  الأسلحة 

الوطنية ومنشوراهتا واجامتعات املوظفني   اتاملواقع ال لكرتونية للجمعي  عن طريق اخملاطر والفرص احلالية  بشأأن  و 

 .واملتطوعني

 والعاملني حمددة، مثل الربملانيني  فئات  صاحل  الأسلحة النووية ل  شأأنب عامة    وفعاليات   حلقات دراس ية اس تضافة   •

 . طوارئ والأاكدميينييف حالت الواملس تجيبني   ةالعلمي  والأوساط  يف جمال الصحة

ومع  والتعاون معها    الصحة والبيئة والاس تجابة للطوارئ،  ميادينملنظامت الوطنية العامةل يف  ابمواصةل التصال   •

فرتةاملعنياملنظامت   منذ  وفقًا  ب  طويةل  ة  النووية،  الأسلحة  ىل  مةلمهل قضاي  ا  واملبادئ   اتامجلعي  املس ندة  الوطنية 

 . الأساس ية

دراج  مواصةل • النووية    بشأأن حمارضات    ا  الأسلحة  لس تخدام  القانونية  واجلوانب  ال نسانية  آأثناء العواقب  يف 

م    التدريبات   .الأخرى  النرشوآأنشطة    ال نساين  القانون ادلويلال  جميف    للقوات املسلحة واجملمتع املديناليت تقدَّ

اجلهود   • العملخل  للرتوجيتكثيف  خالل    هذه   طة  ال قلمييةال من  املعل  للحركة   هيألك  امجلعيات لتبادل  مع  ومات 

قلميي تحاور مع احلج مشرتكة لل هنُ يف    ،حيامث آأمكن  ،لنظراو الوطنية الأخرى،    . كومات عىل آأساس ا 

ل • وفقًا  النووية،  5) 8لامدة  السعي،  الأسلحة  حظر  معاهدة  من  ىل  (  معاهدة  ا  يف  الأطراف  ادلول  اجامتع  حضور 

   .نيبصفة مراقب  يةؤمترات الاس تعراض املحظر الأسلحة النووية و 
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مدى   • الوطنية  استامثرات  وجود  تقيمي  نتللجمعيات  ا  يف  تشارك  اليت  ابلرشاكت  صةل  آأو  لها  آأسلحة  بيع  آأو  اج 

 .الاستامثرات  هذه  منهناية املطاف    يفالتخلص  ، هبدف  مكوانت نووية

 

 العاملي   عىل الصعيد   التنس يق وادلمع   -3

، معلها خالل فرتة  2017جمللس املندوبني لعام    4  رمق   ، اليت ُآنشئت مبوجب القرارس تواصل مجموعة دمع احلركة •

 .خطة العملتنفيذ  

ادلولية • اللجنة  س تقود  العاملي،  الصعيد  احلركةعىل  دمع  مجموعة  مبساعدة  معاهدة  هجود  ،  ،  ىل  ا  لالنضامم  الرتوجي 

النووية  حظر   ادلو   وكذكلالأسلحة  املامثةلالتفاقات  الأهداف  ذات  الأخرى  فهيلية  مبا  انتشار معاهدا  ،  عدم  ة 

النووية مهنا،  انً ي آأم   تنفيًذا  وتنفيذها  ،الأسلحة  من    بس بل  وغريها  الأطراف  املتعددة  املنتديت  يف  املشاركة 

 .، ودمع امجلعيات الوطنية حسب احلاجةال قلميية والوطنية ذات الصةلة و العاملي  الفعاليات

يف   تُدعى  • الش باب  الأمح  آأقسام  الأمحر  الصليب  والهالل  ار  ىل  يف  ا   بشأأن  احلركة آأهداف دمج طريقةلنظر 

 آأجل من الفعاليات من وغريها محرالأ  والهالل محرالأ  الصليب لش باب العاملية املؤمترات  يف النووية سلحةالأ 

 .علهيا والقضاء  حظرها ورضورة  النووية  سلحةالأ  مبخاطر اجلديدة جيالالأ  وعي  ذاكءا  

ادلولية • اللجنة  حاط  جلسات  س تقدم  و   مضمون  عنتفاعلية    ةا  النووية  الأسلحة  حظر  صياغة عن  معاهدة 

وس ياقات   مناطق  يف  الوطنية  للجمعيات  الرئيس ية  الوق ل   حمددة،الرسائل  يف  الوطين  العمل  وتيسري  ت تعزيز 

 .املناسب بني السلطات وامجلهور

ادلولية  س تعدِّ  • احلركةاللجنة  دمع  مجموعة  مبساعدة  مواد  ،  عالمية،  وسائل    ا  آأدوات  ذكل  يف  مبا   التواصلهمنية، 

حوار  ورسائلوالتقليدي،    ي الاجامتع ونقاط  يف  افتتاحية    رآأي ومقالت    ،منوذجية،  الوطنية  امجلعيات  دلمع 

 .رهاو مجه   التواصل مع

الل  • وفقًا  س تقدم  الوطنية،  وامجلعيات  ادلويل  والاحتاد  ادلولية  معاهد5) 7لامدة  لجنة  من  الأسلحة  (  حظر  ة 

ىل احلد    النووية، املساعدة  .منظمة  املمكن ووفقًا لقدرات لكالأقىص  املنصوص علهيا فهيا مىت طلبهتا ادلول، ا 

قراًرا • ق  ،نووية( من معاهدة حظر الأسلحة ال 5)8ابدلور املنصوص عليه يف املادة    ا   نيابةً  ادلويل،  الاحتاد س ينسِّ

مع  املعاهدة يف طرافالأ  ادلول اجامتعات يف آأعضائه مشاركة خاللها، ومن  الوطنية امجلعيات عن والتنس يق   ،

 املبثوثة.   الرسائل  اللجنة ادلولية لكفاةل توحيد

 

 التنفيذ   -4

  هذه طة العمل  خل  يف الرتوجياخل احلركة  ، عىل دور قيادي د، مبساعدة مجموعة دمع احلركةحتافظ اللجنة ادلولية •

 تنفيذها.  ومراقبة

املسامهة  يُ  • القادرة  الوطنية  امجلعيات  مجيع  من   املشرتكة للجهود  واملتخصص  واملايل املادي ادلمع توفريب طلب 

 .هذه العمل خطة تنفيذ  اىل  الرامية 


