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 مرشوع القرار األول 

 السعي إىل القضاء عىل األسلحة النووية: 

 2027-2022خطة معل للفرتة  

 إن جملس املندوبني،

يكر   التأكيدإذ  طويلي  اذل  قالعمي   قلقالعىل    ر  أمد  منذ  املرتتبةمن    يساوره  الاكرثية  والبيئية  اإلنسانية  عىل أي  العواقب 

حال اس تخدام هذه األسلحة، يف    مناس بةلتقدمي اس تجابة إنسانية   قدرة وجود أي عدم  ومن  ،اس تخدام لألسلحة النووية

 والقضاء علهيا، ها ر إلطالق وحظة أخرى عىل امر  لكفاةل عدم اس تخدام األسلحة النووية  الرضورة اإلنسانيةفضاًل عن 

يؤكد كبري،   وإذ  شك  حمل  أمر  هو  وقواعده  اإلنساين  ادلول  القانون  ملبادئ  وفقًا  النووية  األسلحة  اس تخدام  إماكنية  أن 

العام، وأنه  أمر يتناىف مع مبادئ اإلنسانية وما ميليه الضمري  هو وأن أي اس تخدام لألسلحة النووية أو الهتديد ابس تخداهما 

مجي  نييتع ادلول  عىل  أجل  املفاوضات    مواصةلع  التامحتقيق  من  ا  القضاء  مبوجب  عىل  ابلزتاماهتا  معاًل  النووية،  ألسلحة 

 القانون ادلول،

ة   املزتايدحنو س باق تسلح نووي جديد واخلطر  إزاء الاجتاه    وإذ يشعر ابلقلق البالغ  بشأن اس تخدام األسلحة النووية مر 

لألسلحة  ائزة  احلول  ادلذكل التوترات املزتايدة بني  عىل  شهد  ت شلك عارض، كام  تقدير أو ب مقصود أو لسوء    أخرى بشلك

ل  وأالنووية   حليفة  النوويةاحلول  دلدول  لألسلحة  واملتنامية   ؛ائزة  اجلديدة  واألدوار  األسلحة؛  من  جديدة  أنواع  وتطوير 

العسكرية؛   واملفاهمي  والعقائد  اخلطط  يف  النووية  تعلألسلحة  أنظمة  وزايدة  للهالقيارض  والاتصال  والتحمك  جامت  دة 

 ، س يربانيةال 

يرح   النووية    بوإذ  األسلحة  حظر  معاهدة  النفاذ   2017لعام  بدخول  ودليالً   حزي  إلنسانيتنا  انتصاًرا  األثر   ابعتبارها  عىل 

د ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر )احلركة(، والعاملي للحركة   اتفاقات سلحة النووية و أن معاهدة حظر األ  عىل   يشد 

األخرى النووية  النووية،   ،األسلحة  للتجارب  الشامل  احلظر  ومعاهدة  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  س امي  وال 

صكوك   يه  النووية،  األسلحة  من  اخلالية  للمناطق  املنش ئة  اإلقلميية  ادلول  لواملعاهدات  بعضاً  يعز  لقانون  بعضها  ذات  و ز 

 ، مماثةلأهداف 

دخول معاهدة حظر األسلحة النووية حزي النفاذ  أن    ليكفلهل اآلن    حةالفرص الفريدة املتا  صورة عاجةلهتز حبزم وبين  وإذ

عن طريق احلظر الشامل لألسلحة وذكل  عدم انتشار األسلحة النووية،  نزع السالح النووي و من    اً جديد  اً عهد  س يفتح

إضايف   رادعاتحة  وإ  ،الل ترس يخ حظر اس تخدام األسلحة النوويةومن خاين،  النووية استناًدا إىل القانون ادلول اإلنس

 النتشارها، وحتديد مسارات جديدة للقضاء علهيا،

يذك   عام    روإذ  يف  ادلول  مجيع  بغض    2011مبناشدته  اإلطالق  عىل  أخرى  مرة  النووية  األسلحة  اس تخدام  عدم  "ضامن 

 إهناء تكل  إىلوضات حبسن نية، والسعي بعزم وبدون إبطاء  املفااصةل  النظر عن رأهيا يف مرشوعية هذه األسلحة" و"مو 

، املفاوضات الرامية إىل حظر اس تخدام األسلحة النووية والقضاء علهيا بشلك اتم من خالل اعامتد صك دول ملزم قانونً 

فضاًل  القامئة"،  ادلولية  والواجبات  الالزتامات  عىل  املواقف    بناء  اليت    تاإلجراءاو عن  جمللس   1القرار  إلهيا    دعااألخرى 
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ابجلهود وإذ يش يد    ،2017جمللس املندوبني لعام    4والقرار  ،  2013جمللس املندوبني لعام    1، والقرار  2011م  املندوبني لعا

 عىل الصعيدين الوطين وادلول، اتالقرار  هاليت تبذلها مكونت احلركة لتنفيذ هذ

بع  عودي  -1 توقع  مل  اليت  ادلول  حظرمجيع  معاهدة  الن  د  عووياألسلحة  ومعاهدة  النووية،   دم ة،  األسلحة  انتشار 

النووية،  األسلحة  من  اخلالية  للمناطق  املنش ئة  اإلقلميية  واملعاهدات  النووية،  للتجارب  الشامل  احلظر  ومعاهدة 

 ا بأمانة؛ اإلرساع يف توقيع تكل املعاهدات والتصديق علهيا وتنفيذهإىل 

ادلول،    يدعو  -2 يتحقق  إىلمجيع  النوويةالتام  ضاء  لقا  أن  األسلحة  منع  اختاذ  إىل  ،  عىل  أجل  من  فعاةل  تدابري 

 ويدعو بشلك خاصة أخرى عىل اإلطالق،  انتشار األسلحة النووية وكفاةل عدم اس تخدام األسلحة النووية مر  

الن لألسلحة  احلائزة  وادلول  ادلول  لها ووية  خ  احلليفة  من  للحد  فعاةل  تدابري  اختاذ  اإىل  اس تخدام  ألسلحة طر 

 ؛ادلولية وتعهداهتا  لزتاماهتاال اً ية، وفقالنوو

متد  -3 )خطة    2027-2022علهيا للفرتة   والقضاء وحظرها اس تخدام األسلحة النووية خطة العمل املتعلقة بعدم   يع

 (؛2027-2022العمل للفرتة 

 س امي  ع معلياً، واللقدر املس تطا، وذكل اب2027-2022مجيع مكونت احلركة عىل تنفيذ خطة العمل للفرتة  حيث -4

والانضامم إىل معاهدة حظر األسلحة النووية    ،لحد من اخملاطر ل  فعاةل  تدابريل تنفيذ ادلول    ودمع  تعزيزخالل    من

اتًما،   تنفيًذا  عنوتنفيذها  األالاتفاقات    فضاًل  عدم  ادلولية  معاهدة  ذكل  يف  مبا  املامثةل،  األهداف  ذات  خرى 

النوو األسلحة  ومعاهدة  انتشار  الشاملية،  للمناطق  جاللت  احلظر  املنش ئة  اإلقلميية  واملعاهدات  النووية،  رب 

 اخلالية من األسلحة النووية؛

تنفيذ    يدعو -5 إىل دمع  األخرى  احلركة  ومكونت  األمحر  للصليب  ادلولية  العمل للفرتة  اللجنة   2027-2022خطة 

امل  جملس  إىل  الاقتضاء،  حسب  تقرير،  بشأن  وتقدمي  احملر  ندوبني  األسالتقدم  مسأةل  يف  وتنفيذ  لحز  النووية  ة 

 .القرار
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 2027-2022خطة العمل املتعلقة بعدم اس تخدام األسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا للفرتة  

و  األمحر  للصليب  ادلولية  احلركة  األستدعو  حظر  إىل  )احلركة(  األمحر  عام  الهالل  منذ  علهيا  والقضاء  النووية  . 1945لحة 

اذلريتني القنبلتني  ن تعجز األلس نة عن وصفهام من جراء إلقاء  ااملعانة وادلمار الذلداية  لبيف اهذه ادلعوة    ادلافع وراء  واكن

والذل ونغازايك،  هريوش امي  مدينيت  ادلولياعىل  اللجنة  رأهتام  )اللجنن  األمحر  للصليب  األمحر  ة  الصليب  ومجعية  ادلولية(  ة 

 . املصابنيو  ناثة احملترضيحماولهتام إغالياابين رأي العني يف أثناء 

متوز/يوليو   اس تجابت  2017ويف  واكنت   122،  النووية.  األسلحة  حلظر  التارخيية  املعاهدة  فاعمتدت  احلركة  دلعوة  دوةل 

ابألدةل القاطعة عىل القدر الهائل من املعانة اليت ميكن أن يسبهبا اس تخدام األسلحة    معلية صياغة هذه املعاهدة مدفوعة

من   االنووية،  اآلاثر  واجملمتعات  فو لحيث  الناس  عىل  املدى،  والبعيدة  ويف    نُظمو رية  والبيئة.  الصحية  اكنون    22الرعاية 

النفا2021الثاين/يناير   حزي  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  دخلت  ادلول.  ،  القانون  صكوك  من  جديًدا  صاًك  بوصفها  ذ 

 العاملي للحركة. ثريل عىل األشرتكة وهو دل وميثل هذا التطور انتصاًرا إلنسانيتنا امل 

مي  النووية  األسلحة  حظر  حتو    ثلورمغ أن  فنقطة  اترخيية،  األسلحة    ارتفع   قدل  هذه  األخرية  خطر اس تخدام  الس نوات  يف 

  زيدوي   مل يس بق لها مثيل منذ احلرب الباردة.  بلغ مس توايتو   –ء تقدير أو بشلك عارضسواء بشلك مقصود أو لسو   –

التط لور  هذا  لتكثيف  البالغ لق  قلاملثري  ة  املُلح  إىل  احلركة  هجود    احلاجة  النووية  الرامية  األسلحة  حظر  عىل  ادلول  حث 

 عواقب إنسانية اكرثية. من  فهس يخل  ا ملنظًرا  خطر الس تخدام األسلحة النووية غري مقبولإذ إن أي  ،والقضاء علهيا

الواردة    التعهداتالعاملي استناداً إىل  د  الصعي  هتا عىلإجراءا  ةلاصو مب  ،من خالل خطة العمل هذه  ،مكونت احلركة  وتلزتم

القرارين عايم    1  يف  يف  املندوبني  جملس  عن  والقرار  2013و  2011الصادرين  لعام    4،  املندوبني  جملس  عن  الصادر 

 اوحظره لنوويةاس تخدام األسلحة ا لقة بعدمبين خطة العمل هذه عىل النجاح اذلي أحرزته خطة العمل املتع. وت 2017

 ، وهتدف، مع مراعاة األهداف الرئيس ية األخرى لدلبلوماس ية اإلنسانية، إىل ما ييل:2021-2018 للفرتة اعلهي والقضاء

 ية وتنفيذها تنفيًذا اتًما.تشجيع انضامم مجيع ادلول إىل معاهدة حظر األسلحة النوو •

األخرىالا  تشجيع  • النووية  األسلحة  اتفاقات  إىل  ا   نضامم  معاهدة  ا  وتنفيذه  ثةلاملام  ألهدافذات  فهيا  مبا  اتًما،  تنفيًذا 

عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية واملعاهدات اإلقلميية املنش ئة للمناطق اخلالية  

 من األسلحة النووية.

 ية، وبعدموولألسلحة النأي اس تخدام    إذاكء الوعي ابملعانة البرشية اليت ال حُتىص واليت ميكن توقعها من مواصةل   •

 لتلبية احتياجات الضحااي يف حاةل حدوث هذا الاس تخدام.  مناس بةإنسانية  اس تجابة لتقدمي  قدرة  وجود أي

ابخملاطر • الوعي  عىل و   ريةالكب  إذاكء  والتشجيع  الراهنة،  البيئة ادلولية  يف  النووية  ابألسلحة  تفجريات  حلدوث  املزتايدة 

اخملاطر والعمل عىل القضاء عىل األسلحة النووية بشلك    هذه   ول للحد من دلمجيع ا  موسة من جانباختاذ تدابري مل

 عدم اس تخداهما مرة أخرى عىل اإلطالق. ةلاكفلهنايئ 

( والتجارب النووية اليت الهيباكوشاجارب الناجني من القنبلتني اذلريتني )س امي بني الش باب، لتتعزيز فهم أفضل، ال   •

املا يف  ولآلاثر  حدثت  تظل   يةاإلنسان يض،  حىت  النووية،  لألسلحة  اس تخدام  أي  عىل  املرتتبة  واإلمنائية  والبيئية 

اس تخدام   عدم  لضامن  الالزمة  اجلهود  مبواصةل  ملزتمة  القادمة  مر  األجيال  النووية  اإلطالق األسلحة  عىل  أخرى  ة 

 والقضاء علهيا متاًما. 
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 التعهدات عىل املس توى الوطين   -ألف 

مج  مكونتضطلع  احليع  ابركةت  لقدراهتا  ل،  ووفقاً  معلياً  املس تطاع  س ياقاهتا    هتاواليو قدر  ذكل  يف  مبا  دة،  احملد  وظروفها 

دة، مبا ييل: اجملمتعية  والس ياس ية احملد 

 اليت تفاوضت بشأن معاهدة حظر األسلحة النووية يف ادلول -1

من    تشجيع وال   معاهدة حظر األسلحة النووية يف أقرب وقت ممكن، إن مل تكن فعلت،  ادلول هذه توقيع  ضامن (أ

ول عىل  تصديق هذه ادل عىل اإلرساع يفخالل الاتصاالت العامة والتواصل مع الربملانيني واملسؤولني احلكوميني 

 املعاهدة أو الانضامم إلهيا. 

ملعاهدة   الفعال التنفيذ ضامن ىلإ تريم  أخرى طنية و  وتدابري وس ياسات ترشيعات ابعامتد التبكري عىل التشجيع  (ب

ال النووية،  األسلحة  هبذه  حظر  امللوثة  للمناطق  البييئ  واإلصالح  للضحااي  املساعدة  بتقدمي  الالزتام  س امي   

معاهدة حظر األسلحة ، وفرض عقوابت  األسلحة جزائية ملنع ومقع أي نشاط حمظور عىل دوةل طرف مبوجب 

 . النووية

لتصديق علهيا أو  يع ادلول غري األطراف عىل توقيع معاهدة حظر األسلحة النووية وال عىل تشج حث هذه ادلو  ( ج

 من احلد تتيح تدابري  اعامتد عىل  وادلول احلليفة لهاألسلحة النووية  ل  ئزةاحلاتشجيع ادلول  عىل  و الانضامم إلهيا،  

 ض. عار  بشلك أو مقصود أو لسوء تقدير بشلك النووية  األسلحة اس تخدام خطر

 كهتا فهيا. الجامتعات ادلول األطراف يف معاهدة حظر األسلحة النووية ومشار   دمع اس تعدادات هذه ادلول (د

 يف ادلول غري املشاركة يف املفاوضات املتعلقة مبعاهدة حظر األسلحة النووية  -2

ادلول  (أ هذه  عىل  تشجيع  ذكل،  تفعل  أن  إىل  وحهثا،  النووية،  األسلحة  حظر  معاهدة  إىل  الانضامم  اعامتد  عىل   

حضور  و النووية،  وعسكرية ال تقوض معاهدة حظر األسلحة   س ياساتية لتخطيط وممارساتممارسات يف جمال ا

 اجامتعات حظر األسلحة النووية بصفة مراقب.

 األسلحة اس تخدام خطر من احلد تتيح تدابري امتد اع عىل  وادلول احلليفة لهاألسلحة النووية  ل  ئزةاحلا ادلول حث   (ب

 خطة ذكل  يف مبا  القامئة، ادلولية تعهداهتا ىل إ ااستنادً  عارض،  بشلك أو أو لسوء تقدير  مقصود لكبش النووية

 .2010لعام  لألطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الاس تعرايض املؤمتر معل

ادلول   ( ج احلائزة حث  النو ل  غري  لكهنألسلحة  دلوحلوية  حليفة  اا  مع  حوار  يف  ادلخول  عىل  لها  احلائزة  ائزة  دلول 

  ئدوالعقاا تقليص دور األسلحة النووية وأمهيهتا يف مجيع املفاهمي  لألسلحة النووية حول اخلطوات اليت من شأهن

 والس ياسات العسكرية واألمنية. 

والتعهدات    الطويةل العهدا لاللزتامات القانونية  التشجيع عىل مزيد من اخلفض يف ترسانت األسلحة النووية وفقً  (د

الاس تعرايض  القامئة املؤمتر  معل  خطة  ذكل  يف  مبا  معاهدة  ،  يف  النووية  لألطراف  األسلحة  انتشار  لعام عدم 

2010 . 

هج ( ه أي  وقف  عىل  ادلول  نووية حث  أسلحة  لتطوير  املبذوةل  اجلهود  ذكل  يف  مبا  النووية،  ترسانهتا  لتحديث  ود 

هود الرامية إىل احلد من خماطر وقوع  ت تبدو أكرث قابلية لالس تخدام، وذكل دون املساس ابجل جديدة ذات قدرا

 .وادثاحل
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 يف مجيع ادلول  -3

احلركة   (أ اسرتاتيجية  اإلنسانية  العاملية  دمع  األسللمنارصة  اللجنة  بشأن  مع  والتعاون  فهيا  واملشاركة  النووية  لحة 

األمح  الصليب  مجلعيات  ادلول  والاحتاد  الوط ادلولية  وامجلعيات  ادلول(  )الاحتاد  األمحر  والهالل   األخرى نية  ر 

 يف هذا املسعى. للصليب األمحر والهالل األمحر )امجلعيات الوطنية(

 ابألسلحة يتعلق  فامي الراهنة والفرص اخملاطر بشأن التواصل الزايدة دور قادة امجلعيات الوطنية وظهورمه يف جم (ب

 النووية. 

الش باب   ( ج خماطبة  و  الوعي إلذاكءزايدة  النووية  لألسلحة  اإلنسانية  دمع  ابلعواقب  يف  النشطة  مشاركهتم  تعزيز 

 أهداف احلركة.

إىلمواصةل دعوة أقس (د الوطنية  امجلعيات  يف  الش باب   الصليب لش باب إقلميية مؤمترات تنظمي دمع يف النظر ام 

 ،)الهيباكوشا  (النوويتني  القنبلتني نم الناجني شهادات إلدراج النووية، األسلحة  بشأن األمحر والهالل األمحر

 املنصوص النحو عىل ادلول معابدل ابالس تعانة اخلرباء،  وغريمه من ،النووية التجارب من ريناملترض  والساكن

 هذه. من خطة العمل  ابءيف القسم  عليه

طريقة ( ه يف  األسلحة احلركة أهداف دمج النظر  املؤمترات النووية بشأن   األمحر ليبالص  لش باب العاملية يف 

 ة ورضور األسلحة النووية مبخاطر اجلديدة  األجيال وعي  إذاكء أجل  من  الفعاليات من  وغريها األمحر والهالل

 . علهيا والقضاء حظرها

النووية،  التجارب من املترضرين واألشخاص  )الهيباكوشا  (النوويتني القنبلتني من الناجني أصوات مواصةل دمج (و

 يف أنشطة التوعية.

  الصةل ذات خرىألا الوطنية الهيئات أو /و اإلنساين ادلول ابلقانون املعنية الوطنية اللجان لومات إىل تقدمي مع (ز

معا دخول  و عن  النفاذ،  حزي  النووية  األسلحة  حظر  انطباق    عنهدة  اكيفية  اإلنساين  مبادئ  ادلول  لقانون 

 كذكل. عىل األسلحة النووية اعىل مجيع وسائل احلرب وأساليهب الساريةوقواعده 

و  ( ح وادلفاع  اخلارجية  وزارات  إىل  خطاابت  الربملانيني توجيه  وإىل  الطوارئ،  حلاالت  والاس تجابة  والصحة  البيئة 

 ة ومبوقفها من األسلحة النووية.املعنيني أو عقد اجامتعات معهم إلبالغهم ابلشواغل امللحة للحرك

الراهن  ( ط ابخملاطر  الوعي  إلذاكء  العام  اإلعاليم  التواصل  حظر  مواصةل  ومبعاهدة  النووية،  ابألسلحة  املتصةل  ة 

التارخيية،األسلحة   وأمهيهتا  األخر ابو  النووية  النووية  األسلحة  انتشار تفاقات  عدم  معاهدة  ذكل  يف  مبا  ى، 

النووية،   إىلاألسلحة  املواد  استناًدا  من  وغريها  ادلولية  اللجنة  تنظمها  اليت  اإلحاطة  وجلسات  احلركة،  موقف   

دلمع   تصدر  هذهاليت  العمل  الرأي    –  خطة  مقاالت  خالل  من  ذكل  يف  إىل  مبا  املوهجة  والرسائل  واملقابالت 

 احملررين الصحافيني.

و مواصةل   (ي فهيا  واملتطوعني  الوطنية  امجلعيات  أعضاء  إىل  احلركة  آراء  النووية نقل  األسلحة  بشأن  دلهيا  املوظفني 

ني  نية للجمعيات الوطنية ومنشوراهتا واجامتعات املوظفوبشأن اخملاطر والفرص احلالية عن طريق املواقع اإللكرتو

 واملتطوعني. 

لحة النووية لصاحل فئات حمددة، مثل الربملانيني والعاملني  اس تضافة حلقات دراس ية وفعاليات عامة بشأن األس ( ك

 ال الصحة واألوساط العلمية واملس تجيبني يف حاالت الطوارئ واألاكدمييني. يف جم
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س تجابة للطوارئ، والتعاون معها ومع  نظامت الوطنية العامةل يف ميادين الصحة والبيئة والامواصةل الاتصال ابمل  (ل

فرت  منذ  املعنية  وفقًا  املنظامت  النووية،  األسلحة  بقضااي  طويةل  امجل   اليةوللة  إىل  واملبادئ  املس ندة  الوطنية  عيات 

 األساس ية. 

واجل (م اإلنسانية  العواقب  بشأن  حمارضات  إدراج  أثناء مواصةل  يف  النووية  األسلحة  الس تخدام  القانونية  وانب 

م للقوات املسلحة واجملمتع املدين يف جمال القالتدر   انون ادلول اإلنساين وأنشطة النرش األخرى. يبات اليت تقدَّ

للرتوي  ( ن اجلهود  خالل  تكثيف  من  هذه  العمل  خلطة  امجلعيات    الهيئات  مع  املعلومات  لتبادل  للحركة  اإلقلميية 

 ر مع احلكومات عىل أساس إقلميي. وطنية األخرى، والنظر، حيامث أمكن، يف هُنج مشرتكة للتحاو ال

للامدة   (س وفقًا  من  5)8السعي،  النووية، (  األسلحة  حظر  ادلول،  معاهدة  الاحتاد  يف  حض  وكأعضاء  اجامتع  إىل  ور 

 مراقبني.  ادلول األطراف يف معاهدة حظر األسلحة النووية واملؤمترات الاس تعراضية بصفة

إنتاج    إذاكء (ع يف  تشارك  اليت  الرشاكت  بني  نووية  الوعي  مكونت  أو  أسلحة  بيع  الاكرثي ابأو  اإلنسانية  ة  لعواقب 

 الصةل.  ذات هوقواعدالقانون ادلول اإلنساين لألسلحة النووية، ومبادئ 

 التنس يق وادلمع عىل الصعيد العاملي   -ابء 

ة تنفيذ ، معلها خالل فرت 2017جمللس املندوبني لعام    4نشئت مبوجب القرار  س تواصل مجموعة دمع احلركة، اليت أُ  (أ

 خطة العمل. 

لك  نبغيي  (ب ي  تُسم  وطنية    أن  مت   والً مسؤ مجعية  هذا  يكن  مل  إذا  النووية،  األسلحة  شؤون  تنس يق  يتوىل  دلهيا 

للفرتة   العمل  خطة  إطار  يف  ادلولية  2021-2018ابلفعل  اللجنة  وإبالغ  املسؤول  ،  ذكل  ابمس  ادلول  والاحتاد 

 . ]التارخي[حبلول 

س تقو  ( ج العاملي،  الصعيد  هجود  عىل  احلركة،  دمع  مجموعة  مبساعدة  ادلولية،  اللجنة  عىل الت د  إىل الا  شجيع  نضامم 

ادل الاتفاقات  وكذكل  النووية  األسلحة  حظر  املامثةل،  معاهدة  األهداف  ذات  األخرى  عدم    مثلولية  معاهدة 

ددة األطراف وغريها من تنفيذها تنفيًذا أمينًا، بس بل مهنا املشاركة يف املنتدايت املتعو شار األسلحة النووية،  انت 

 حسب احلاجة. ،ذات الصةل، ودمع امجلعيات الوطنية  الفعاليات العاملية واإلقلميية والوطنية

ا (د اللجنة  األسلس تقدم  حظر  معاهدة  مضمون  عن  تفاعلية  إحاطة  جلسات  النوويةدلولية  عدم    ،حة  ومعاهدة 

النووية األسلحة  احلاجة  انتشار  للجم رسائل    غ صيس ت و   ،حسب  وس ياقات رئيس ية  مناطق  يف  الوطنية  عيات 

 .السلطات وامجلهور مع الوطين يف الوقت املناسب  حمددة، لتعزيز وتيسري العمل

ا ( ه اللجنة  هم س تعد   إعالمية  مواد  احلركة،  دمع  مجموعة  مبساعدة  أدوات  دلولية،  ذكل  يف  مبا  التواصل  لنية،  وسائل 

ومقا حوار،  ونقاط  منوذجية،  ورسائل  والتقليدي،  يف  الاجامتعي  الوطنية  امجلعيات  دلمع  افتتاحية  رأي  الت 

 ورها. التواصل مع مجه 

الوطنية، (و وامجلعيات  ادلول  والاحتاد  ادلولية  اللجنة  للامدة    س تقدم  األسلحة 5)7وفقًا  حظر  معاهدة  من   )

لقدرات  النووية، ووفقًا  املمكن  األقىص  احلد  إىل  ادلول،  طلبهتا  مىت  فهيا  علهيا  املنصوص  منظ  املساعدة   مة لك 

 . والايهتاو 

 نيابةً  ادلول، الاحتاد يعملس  من معاهدة حظر األسلحة النووية،    (5)8إقراًرا ابدلور املنصوص عليه يف املادة   (ز

ومن  امجلعيات عن تيسري   خاللها، الوطنية  حظر    يف األطراف ادلول  اجامتعات أعضائه حضور عىل  معاهدة 

 األسلحة النووية. 
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 التنفيذ   -جمي 

مجموعة دمع احلركة، عىل دور قيادي داخل احلحتافظ اللجنة ادلول  (أ ركة يف الرتوي خلطة العمل هذه  ية، مبساعدة 

 ومراقبة تنفيذها. 

 الرامية املشرتكة للجهود  واملتخصص واملال املادي ادلمع  القادرة املسامهة بتوفري ونت احلركةمكيُطلب من مجيع   (ب

 هذه. العمل خطة تنفيذ ىلإ


