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 مرشوع قرار 

ىل القضاء عىل الأسلحة النووية:   السعي ا 

 2027- 2022خطة معل للفرتة 

ّن   جملس املندوبني،ا 

ذ يكرّ  كيدا  عىل أأي   من العواقب ال نسانية والبيئية الاكرثية املرتتبة  يساوره منذ أأمد طويلاذلي    العميققلق  العىل    ر التأأ

نسانية   قدرة وجود أأي عدم ومن  ، اس تخدام للأسلحة النووية حال اس تخدام هذه الأسلحة،  يف    مناس بةلتقدمي اس تجابة ا 

 والقضاء علهيا، ها ة أأخرى عىل ال طالق وحظر الرضورة ال نسانية لكفاةل عدم اس تخدام الأسلحة النووية مرّ  عن فضاًل 

ماكنية اس تخدام الأسلحة النووية وفقًا ملبادئ القانون ادلويل ال نساين وقواعده هو أأمر حمل شك كبري، وأأنه  وا ذ يؤكد أأن ا 

 ابلزتاماهتا مبوجب القانون حتقيق القضاء التام عىل الأسلحة النووية، معاًل من أأجل  يتعني عىل مجيع ادلول مواصةل املفاوضات  

ىل وي   ادلويل، وتؤكد من  حتظر اس تخدام الأسلحة النووية والهتديد ابس تخداهما    حظر الأسلحة النوويةمعاهدة    أأن  شري ا 

  العام، ريليه الضمي نسانية وما ال  مبادئ  يتناىف مع ا  سلحة النووية س يكون أأمرً لأ جديد أأن أأي اس تخدام ل

زاء الاجتاه حنو س باق تسلح نووي جديد واخلطر   عن قلقه البالغ  ويعربأأي هتديد ابس تخدام الأسلحة النووية  يدينوا ذ  ا 

شهد عىل ذكل  ت اس تخدام الأسلحة النووية مّرة أأخرى بشلك مقصود أأو لسوء تقدير أأو بشلك عارض، كام    من  املزتايد

وتطوير أأنواع جديدة   ؛دول حليفة لدلول احلائزة للأسلحة النووية  وأأ التوترات املزتايدة بني ادلول احلائزة للأسلحة النووية  

 ش باكتلنووية يف اخلطط والعقائد واملفاهمي العسكرية؛ وزايدة تعرض  من الأسلحة؛ والأدوار اجلديدة واملتنامية للأسلحة ا

 ، للهجامت الس يربانية النووية التصال و والتحمك  القيادة

معلًما ابرًزا حنو عامل خال من  ابعتبارها    2021يف عام    حزي النفاذ  هادخول و   معاهدة حظر الأسلحة النوويةعامتد  اب  بوا ذ يرحّ 

النووية،   االأسلحة  أأّدته  اذلي  الرئييس  )احلركة(وابدلور  الأمحر  والهالل  الأمحر  للصليب  ادلولية  ىل    حلركة  ا  التوصل  يف 

أأن معاهدة حظر الأسلحة النووية واتفاقات الأسلحة النووية الأخرى، ول س امي معاهدة عدم انتشار    عىل  يشّدد، واعامتدها

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

ىل حتقيق الهدف املمتثل يف عامل خال من الأسلحة  ا  ز بعضها بعضً لقانون ادلويل يعزّ لالنووية، يه صكوك   وتسعى مجيعها ا 

 ، النووية

عهد    فتحلكفاةل  دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حزي النفاذ    اليت يتيحهاالفرص الفريدة    وا ذ ينهتز حبزم وبصورة عاجةل

عن طريق احلظر الشامل للأسلحة النووية استناًدا وذكل نزع السالح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، من جديد 

اتحة  ىل القانون ادلويل ال نساين، ومن خالل ا  ضايف لنتشارها ومسارات جديدة للقضاء علهيا رادعا   ،ا 

"ضامن عدم اس تخدام الأسلحة النووية مرة أأخرى عىل ال طالق بغض النظر   2011مبناشدته مجيع ادلول يف عام    روا ذ يذكّ 

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

ىل حظر اس تخدام الأسلحة النوو ، بناء عىل  ية والقضاء علهيا بشلك اتم من خالل اعامتد صك دويل ملزم قانونً الرامية ا 
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لهيا القرار    دعاالأخرى اليت    ال جراءات عن املواقف و الالزتامات والواجبات ادلولية القامئة"، فضاًل  جمللس املندوبني لعام    1ا 

والقرار  2011 لعام    1،  املندوبني  املندو   4والقرار  ،  2013جمللس  لعام  جمللس  تبذلها  وا ذ يش يد    ،2017بني  اليت  ابجلهود 

 عىل الصعيدين الوطين وادلويل، اتالقرار  همكونت احلركة لتنفيذ هذ

متد -1 بعدم   يع املتعلقة  العمل  النووية خطة  الأسلحة  للفرتة   والقضاء وحظرها اس تخدام  )خطة   2027-2022علهيا 

 (؛2027-2022العمل للفرتة 

، ول س امي امعليً ، وذكل ابلقدر املس تطاع  2027- 2022مجيع مكونت احلركة عىل تنفيذ خطة العمل للفرتة  حيث -2

ىل معاهدة حظر   العاملي  ، والانضامم ها يف ذكلودمع  من خالل تعزيز تنفيذ ادلول لتدابري فعاةل للحد من اخملاطر ا 

وتسعى  ا  ز بعضها بعضً يعزّ   الأخرى اليت  لقانون ادلويل اصكوك   عن  ا، فضاًل ها تنفيًذا اتمً الأسلحة النووية وتنفيذ

النووية الأسلحة  من  خال  عامل  يف  املمتثل  الهدف  حتقيق  ىل  ا  الأسلحة مجيعها  انتشار  عدم  معاهدة  ذكل  يف  مبا   ،

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

 ؛النووية

ىل دمع تنفيذ خطة العمل للفرتة    يدعو -3   2027-2022اللجنة ادلولية للصليب الأمحر ومكونت احلركة الأخرى ا 

ىلاوتقدمي تق  ؛ جملس املندوبني بشأأن التقدم احملَرز يف تنفيذ القرار دورات رير، حسب الاقتضاء، ا 

ادل  يدعو  -4 النووية،  مجيع  الأسلحة  انتشار  عدم  ومعاهدة  النووية،  الأسلحة  حظر  معاهدة  بعد  توقع  مل  اليت  ول 

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

ىل   ال رساع يف توقيع تكل املعاهدات والتصديق علهيا وتنفيذها بأأمانة؛ا 

ىل    مجيع ادلول   دعوي  -5 الأسلحة   هذه تدابري فعاةل من أأجل منع انتشار الأسلحة النووية وكفاةل عدم اس تخدام  اختاذ  ا 

ىل أأن يتحققة أأخرى عىل ال طالق،  مرّ   النووية ادلول    ويدعو بشلك خاصعىل الأسلحة النووية،  التام  القضاء    ا 

ىل اختاذ تدابري فعاةل للحد من خطر اس تخدام الأسلحة النووية، وفقً   احلليفة لهااحلائزة للأسلحة النووية وادلول   ا ا 

 ؛للزتاماهتا وتعهداهتا ادلولية

ىل    ايدعو أأيضً   -6 العسكرية وأأنظمهتا القانونية وهجودها ادلبلوماس ية   عقائدهاس ياساهتا و   أأن تضمن أأنمجيع ادلول ا 

خلطر املس متر عىل البرشية او   ،لعواقب ال نسانية الاكرثية للأسلحة النوويةل  الواجبر  الاعتباتويل  السالح  لزنع  

النووية،   الأسلحة  اس تخدام  ماكنية  ا  تشلكه  تتّخذ  اذلي  أأجل  تدابريوأأن  فهمه   من  عىل ل  اتعميق  املرتتبة   لآاثر 

 . النووية اس تخدام الأسلحة
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خطة العمل املتعلقة بعدم اس تخدام الأسلحة النووية وحظرها والقضاء علهيا  

 2027- 2022للفرتة  

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

لقاء  يواكن ادلافع وراء هذه ادلعوة يف البداية املعانة وادلمار الذل اذلريتني  القنبلتني  ن تعجز الألس نة عن وصفهام من جراء ا 

والذل ونغازايك،  هريوش امي  مدينيت  رأأهتاميعىل  الياابين    ن  الأمحر  الصليب  )اللجنة و مجعية  الأمحر  للصليب  ادلولية  اللجنة 

غاثة احملترضين واملصابني.   ادلولية( رأأي العني يف أأثناء حماولهتام ا 

اس تجابت  2017متوز/يوليو  ويف   ل  122،  معلية  دلدوةل  واكنت  النووية.  الأسلحة  حلظر  التارخيية  املعاهدة  فاعمتدت  عوة 

يسبهبا  أأن  يكن  اليت  املعانة  من  الهائل  القدر  عىل  القاطعة  ابلأدةل  مدفوعة  املعاهدة  هذه  لأسلحة لاس تخدام    أأي  صياغة 

املد والبعيدة  الفورية  الآاثر  حيث  من  و النووية،  واجملمتعات  الناس  عىل  ويف    نُظمى،  والبيئة.  الصحية  اكنون    22الرعاية 

ادلويل.  2021الثاين/يناير   القانون  صكوك  من  جديًدا  صاًك  بوصفها  النفاذ  حزي  النووية  الأسلحة  حظر  معاهدة  دخلت   ،

 .رئيس ًيا يف بلوغه دوًراحلركة هذا التطور معلًما ابرًزا حنو عامل خال من الأسلحة النووية، وقد أأدت اويثل 

خطر اس تخدام هذه الأسلحة    ارتفع   قدل اترخيية، فنقطة حتوّ   ثلي   حزي النفاذ  الأسلحة النووية  دخول معاهدة حظرورمغ أأن  

بلغ مس توايت مل يس بق لها مثيل منذ  و   –سواء بشلك مقصود أأو لسوء تقدير أأو بشلك عارض  –يف الس نوات الأخرية  

وي الباردة.  الت  زيداحلرب  لطور  هذا  املُلّحة  لقلق  املثري  احلاجة  ىل  البالغ  احلركة    تكثيفا  ىل  هجود  ا  عىل الرامية  ادلول  حث 

ن أأي    ،حظر الأسلحة النووية والقضاء علهيا ذ ا  عواقب  من    ملا س يخلّفهخطر لس تخدام الأسلحة النووية غري مقبول نظًرا  ا 

نسانية اكرثية.   ا 

ىل  جبهود احلركة طويةل الأمد    تسرتشد خطة العمل هذه والأنشطة الواردة فهياو  وضع العواقب ال نسانية الاكرثية الرامية ا 

  الأسلحة النووية. صلب النقاش بشأأن  يف    البرشية،، ومصاحل  هومبادئ  للأسلحة النووية، وقواعد القانون ادلويل ال نساين

جراءاهتا عىل الصعيد العاملي استنادً   واصةلمب  ،طةهذه اخلمن خالل    ،مكونت احلركة  وتلزتم ىل التعهدات  ا  يف    اليت قطعهتاا ا 

، 2017الصادر عن جملس املندوبني لعام    4، والقرار  2013و  2011الصادرين عن جملس املندوبني يف عايم    1  القرارين

 . مكّونلك  لقدرات وفقًاو  امعليً وذكل ابلقدر املس تطاع 

 والقضاء وحظرها اس تخدام الأسلحة النووية ي أأحرزته خطة العمل املتعلقة بعدم وتبين خطة العمل هذه عىل النجاح اذل

ىل ما ييل: ، ، وهتدف2021-2018 علهيا للفرتة   مع مراعاة الأهداف الرئيس ية الأخرى لدلبلوماس ية ال نسانية، ا 

ىل معاهدة حظر الأسلحة النووية  • معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة احلظر  و تشجيع انضامم مجيع ادلول ا 

قلميية املنش ئة للمناطق اخلالية من الأسلحة النوويةو ،  الشامل للتجارب النووية ، وتنفيذها تنفيًذا اتًما،  املعاهدات ال 

 .حسب انطباقها

ذاكء الوعي ابملعامواصةل   • واليت يكن توقعها    ، مبا يف ذكل الآاثر حسب النوع الاجامتعي،نة البرشية اليت ل حُتص ا 

نسانية    اس تجابة  لتقدمي  قدرة وجود أأي من أأي اس تخدام للأسلحة النووية، وبعدم لتلبية احتياجات الضحااي   مناس بة ا 

 يف حاةل حدوث هذا الاس تخدام.
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ذاكء الوعي ابخملاطر الكبرية واملزتايدة   • ملموسة من جانب لس تخدام  ا  الأسلحة النووية، والتشجيع عىل اختاذ تدابري 

عدم اس تخداهما مرة    ةلاكفلاخملاطر والعمل عىل القضاء عىل الأسلحة النووية بشلك هنايئ    هذه   مجيع ادلول للحد من 

 أأخرى عىل ال طالق. 

( والتجارب النووية اليت  الهيباكوشا الش باب، لتجارب الناجني من القنبلتني اذلريتني )تعزيز فهم أأفضل، ل س امي بني •

حدثت يف املايض، وللآاثر ال نسانية والبيئية وال منائية املرتتبة عىل أأي اس تخدام للأسلحة النووية، حىت تظل الأجيال 

ة أأخرى عىل ال طالق والقضاء علهيا  النووية مرّ   القادمة ملزتمة مبواصةل اجلهود الالزمة لضامن عدم اس تخدام الأسلحة

 متاًما. 

 التعهدات عىل املس توى الوطين   - أألف 

وظروفها احملّددة، مبا يف ذكل س ياقاهتا اجملمتعية    وليهتا ا لقدراهتا و ووفقً   ااملس تطاع معليً مجيع مكونت احلركة، ابلقدر    تعهدت 

ىل دور امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر )امجلعيات الوطنية( كهيئات مساعدة    والس ياس ية احملّددة، ونظًرا ا 

 مبا ييل:  للسلطات العامة يف اجملال ال نساين، ابلقيام

 1عاهدة حظر الأسلحة النووية مب املتعلقةيف املفاوضات  اليت شاركتيف ادلول  -1

ن مل تكن فعلت، و  ادلول  هذه توقيع  ضامن ( أأ  هذه    تشجيعمعاهدة حظر الأسلحة النووية يف أأقرب وقت ممكن، ا 

يفادلول   ال رساع  لهياال   عىل  ا  الانضامم  أأو  املعاهدة  عىل  طريق  تصديق  مع   عن  احلكوميني  التواصل    املسؤولني 

 .العام التواصل ال عاليمومن خالل الربملانيني و 

ىل تريم أأخرى وطنية وتدابري وس ياسات ترشيعات ابعامتد التبكري عىل التشجيع  (ب ملعاهدة   الاكمل التنفيذ ضامن ا 

للمناطق امللوثة هبذه الأسلحة،  حظر الأسلحة النووية، ل س امي الالزتام بتقدمي املساعدة للضحااي وال صالح البييئ  

 وفرض عقوابت جزائية ملنع ومقع أأي نشاط حمظور عىل دوةل طرف مبوجب معاهدة حظر الأسلحة النووية.

حث هذه ادلول عىل تشجيع ادلول غري الأطراف عىل توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية والتصديق علهيا أأو   ( ج

لهيا، وعىل تشجيع ادلول    من احلد تتيح تدابري  اعامتد عىلوادلول احلليفة لها  لأسلحة النووية  ل  احلائزةالانضامم ا 

 عارض.  بشلك أأو مقصود أأو لسوء تقدير بشلك النووية  الأسلحة اس تخدام خطر

 دمع اس تعدادات هذه ادلول لجامتعات ادلول الأطراف يف معاهدة حظر الأسلحة النووية ومشاركهتا فهيا.  (د

 2ملفاوضات املتعلقة مبعاهدة حظر الأسلحة النووية يف ا اليت مل تُشاركيف ادلول  -2

ىل أأن تفعل ذكل، عىل اعامتد    أأن تصبح طرفًا يفتشجيع هذه ادلول عىل   ( أأ  معاهدة حظر الأسلحة النووية، وحهثا، ا 

وعسكرية ل تقوض معاهدة حظر الأسلحة النووية، وحضور   س ياساتية ممارسات يف جمال التخطيط وممارسات

 اجامتعات حظر الأسلحة النووية بصفة مراقب.

 

انظر الرابط التايل لالطالع عىل قامئة ادلول اليت شاركت يف املفاوضات املتعلقة مبعاهدة حظر الأسلحة النووية:   1

https://www.un.org/disarmament/tpnw/participants.html   

 احلاش ية السابقة.مجيع ادلول الأخرى. انظر  2

https://www.un.org/disarmament/tpnw/participants.html
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 خطر من احلد تتيح  الالزمة اليتتدابريال  مجيع   امتد اع عىلوادلول احلليفة لها  لأسلحة النووية  ل  احلائزة  ادلول  حثّ  (ب

ىل استناًدا عارض، بشلك أأو مقصود أأو لسوء تقدير بشلك النووية الأسلحة اس تخدام  القامئة، ادلولية تعهداهتا ا 

لعام   املؤمتر  معل خطة ذكل  يف مبا النووية  الأسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  للأطراف  ،  2010الاس تعرايض 

سلحة النووية بشأأن منع احلرب النووية وجتنب امل بيان  الانطباق، ال وحسب   شرتك لزعامء ادلول امخلس احلائزة للأ

 . 2022اكنون الثاين/يناير  3، املؤرخ س باقات التسلح

تويل الاعتبار الواجب  عسكرية وهجود دبلوماس ية وأأنظمة قانونية  عقائد هذه ادلول عىل اعامتد س ياسات و حث  ( ج

سلحة النووية، و لعواقب ال نسل اخلطر املس متر   بشأأن  البالغ لقلق  اانية الاكرثية اليت قد ترتتب عىل أأي اس تخدام للأ

ماكنية اس تخدام الأسلحة النووية  . عىل البرشية اذلي تشلكه ا 

ادلول   (د احلائزةحث  لكهنل  غري  النووية  دلو لأسلحة  حليفة  احلائزة  ل  ا  ادلول  مع  حوار  يف  ادلخول  عىل  لها  حائزة 

  والعقائد النووية حول اخلطوات اليت من شأأهنا تقليص دور الأسلحة النووية وأأمهيهتا يف مجيع املفاهمي    للأسلحة

 والس ياسات العسكرية والأمنية. 

والتعهدات    الطويةل العهدالتشجيع عىل مزيد من اخلفض يف ترسانت الأسلحة النووية وفقًا لاللزتامات القانونية   ( ه

 . 2010القامئة، مبا يف ذكل خطة معل املؤمتر الاس تعرايض للأطراف يف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام  

النووية (و ترسانهتا  لتحديث  هجود  أأي  وقف  عىل  ادلول  نووية  حث  أأسلحة  لتطوير  املبذوةل  اجلهود  ذكل  يف  مبا   ،

ىل احلد من خماطر وقوع  جديدة ذات قدرات تبدو أأكرث قابلية لالس تخدام، وذكل دون املساس ابجلهود الرامية ا 

 احلوادث.

فاوضات املعىل تعميق حوارها مع ادلول املشاركة يف    احلليفة لهاتشجيع ادلول احلائزة للأسلحة النووية وادلول   (ز

ىل فهم و   تعزيزل عاهدة حظر الأسلحة النووية  املتعلقة مب آز التوصل ا  حراز تقدم    عىلملساعدة  من أأجل ا  نيشرتكر م تأ ا 

 .الأسلحة النووية القضاء عىلحتقيق الهدف املشرتك املمتثل يف  صوب

 يف مجيع ادلول  -3

لأسلحة النووية واملشاركة فهيا والتعاون مع اللجنة ادلولية اب  ذات الصةللمنارصة ال نسانية  احلركة العاملية ل   هجوددمع   ( أأ 

هذا   يف  الأخرى  الوطنية  وامجلعيات  ادلويل(  )الاحتاد  الأمحر  والهالل  الأمحر  الصليب  مجلعيات  ادلويل  والاحتاد 

 املسعى.

وظهوره (ب الوطنية  امجلعيات  دور  جمال  ازايدة   ابلأسلحة يتعلق فامي الراهنة والفرص اطراخمل بشأأن التواصل يف 

 النووية. 

ابلعواقب ال نسانية للأسلحة النووية وتعزيز مشاركهتم النشطة يف دمع أأهداف   الوعي زايدة خماطبة الش باب ل ذاكء ( ج

 احلركة. 

ىل (د ا  الوطنية  امجلعيات  يف  الش باب  أأقسام  دعوة  قلميية مؤمترات تنظمي دمع يف النظر  مواصةل   الصليب لش باب ا 

يف القسم ابء  عليه املنصوص النحو عىل ادلويل ابدلمع ابلس تعانة النووية، بشأأن الأسلحة الأمحر والهالل الأمحر

 من خطة العمل هذه. 
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 والهالل الأمحر الصليب لش باب العاملية يف املؤمترات النووية بشأأن الأسلحة احلركة أأهداف دمج كيفيةالنظر يف   ( ه

بدمع من هيئات وش باكت مكونت احلركة املعنية بقضااي الش باب والأنشطة املتعلقة  ت،  الفعاليا من وغريها الأمحر

ذاكء أأجل من ،ابلش باب  علهيا. والقضاء حظرها ورضورة الأسلحة النووية مبخاطر اجلديدة الأجيال وعي ا 

النووية،  التجارب  من يناملترضر والأشخاص  )الهيباكوشا  (النوويتني القنبلتني من الناجني أأصوات مواصةل دمج  (و

 يف أأنشطة التوعية. 

ىل (ز معلومات ا    املشاركة يف تقدمي املشورة  ال نساين  ادلويل  ابلقانون املعنية والهيئات املامثةل   الوطنية  اللجان تقدمي 

الوطنية  ل   واملساعدة وتطوير   بشأأنلسلطات  ال نساين  ادلويل  القانون  املع  هتنفيذ  دخول  عن    بشأأنه،  ارفونرش 

وقواعده السارية  معاهدة حظر الأسلحة النووية حزي النفاذ، وعن كيفية انطباق مبادئ القانون ادلويل ال نساين 

 عىل مجيع وسائل احلرب وأأساليهبا عىل الأسلحة النووية كذكل.

الربملاني ( ح ىل  وا  الطوارئ،  حلالت  والاس تجابة  والصحة  والبيئة  وادلفاع  اخلارجية  وزارات  ىل  ا  خطاابت  ني توجيه 

 ة للحركة ومبوقفها من الأسلحة النووية.بالغهم ابلشواغل امللحّ ل    ،عقد اجامتعات معهمطلب  أأو  ،املعنيني

ل ذاكء الوعي ابخملاطر الراهنة املتصةل ابلأسلحة النووية، ومبعاهدة حظر الأسلحة   مواصةل التواصل ال عاليم العام ( ط

نووية الأخرى، مبا يف ذكل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تفاقات الأسلحة ال ابالنووية وأأمهيهتا التارخيية، و

ىل موقف احلركة، وجلسات ال حاطة اليت تنظمها اللجنة ادلولية وغريها من املواد اليت تصدر دلمع خطة   استناًدا ا 

ىل احملررين الصحافي –العمل هذه   ني.مبا يف ذكل من خالل مقالت الرأأي واملقابالت والرسائل املوهجة ا 

النووية   (ي الأسلحة  بشأأن  دلهيا  واملوظفني  فهيا  واملتطوعني  الوطنية  امجلعيات  أأعضاء  ىل  ا  احلركة  آراء  أ نقل  مواصةل 

وبشأأن اخملاطر والفرص احلالية عن طريق املواقع ال لكرتونية للجمعيات الوطنية ومنشوراهتا واجامتعات املوظفني 

 واملتطوعني. 

ة بشأأن الأسلحة النووية لصاحل فئات حمددة، مثل الربملانيني والعاملني يف  اس تضافة حلقات دراس ية وفعاليات عام ( ك

 جمال الصحة والأوساط العلمية واملس تجيبني يف حالت الطوارئ والأاكدييني.

ومع   (ل معها  والتعاون  للطوارئ،  والاس تجابة  والبيئة  الصحة  ميادين  يف  الوطنية العامةل  ابملنظامت  التصال  مواصةل 

لل  وفقًا  النووية،  الأسلحة  بقضااي  طويةل  فرتة  منذ  املعنية  واملبادئ   مهمةاملنظامت  الوطنية  امجلعيات  ىل  ا  املس ندة 

 الأساس ية. 

دراج حمارضات   (م التدريبات    خاللالعواقب ال نسانية واجلوانب القانونية لس تخدام الأسلحة النووية    عن مواصةل ا 

م تقدَّ وأأنشطة النرش وا  لواضعي الس ياسات  اليت  ال نساين  ادلويل  القانون  جمال  املدين يف  واجملمتع  املسلحة  لقوات 

 الأخرى. 

ذاكء الوعي بني  ( ن نتاج أأسلاملؤسسات املالية و ا  ابلعواقب  ها،حة أأو مكونت نووية أأو بيع الرشاكت اليت تشارك يف ا 

 ال نسانية الاكرثية للأسلحة النووية، ومبادئ القانون ادلويل ال نساين وقواعده ذات الصةل. 

قلميية للحركة    الهيألكتكثيف اجلهود للرتوجي خلطة العمل هذه من خالل   (س تبادل املعلومات مع امجلعيات الوطنية و ال 

قلميي.أأو منّسقة  ، يف هُنج مشرتكةالأخرى، والنظر، حيامث أأمكن  للتحاور مع احلكومات عىل أأساس ا 
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للامدة   (ع وفقًا  اجامتع  5)8السعي،  حضور  ىل  ا  ادلويل،  الاحتاد  يف  وكأعضاء  النووية،  الأسلحة  حظر  معاهدة  من   )

ا  كنً حيث يكون ذكل مم ب،  ادلول الأطراف يف معاهدة حظر الأسلحة النووية واملؤمترات الاس تعراضية بصفة مراق

 ً  .اومالمئ

 التنس يق وادلمع عىل الصعيد العاملي   - ابء 

، معلها خالل فرتة تنفيذ 2017جمللس املندوبني لعام  4س تواصل مجموعة دمع احلركة، اليت ُأنشئت مبوجب القرار  ( أأ 

 خطة العمل. 

ذا مل يكن هذا    مجعية وطنية مسؤوًل   أأن تُسّمي لكينبغي   (ب   تّ قد  دلهيا يتوىل تنس يق شؤون الأسلحة النووية، ا 

طار خطة العمل للفرتة   اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ابمس ذكل املسؤول   وأأن تُبلغ ،  2021-2018ابلفعل يف ا 

 . 2022أأكتوبر /ترشين الأول 1حبلول 

ىل معاهدة  الا   التشجيع عىل احلركة، هجود  عىل الصعيد العاملي، س تقود اللجنة ادلولية، مبساعدة مجموعة دمع ( ج نضامم ا 

حظر الأسلحة النووية وكذكل التفاقات ادلولية الأخرى ذات الأهداف املامثةل، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

املية ، بس بل مهنا املشاركة يف املنتدايت املتعددة الأطراف وغريها من الفعاليات العاكماًل النووية، وتنفيذها تنفيًذا  

قلميية والوطنية ذات الصةل  ، ودمع امجلعيات الوطنية، حسب احلاجة. وتقدمي تقارير بشأأهنا وال 

حاطة تفاعلية عن مضمون معاهدة حظر الأسلحة النووية ومعاهدة عدم انتشار   (د س تقدم اللجنة ادلولية جلسات ا 

النووية الوطنية   ،الأسلحة  للجمعيات  رئيس ية  رسائل  وس تصيغ  احلاجة،  معهاو  حسب  مناطق    ابلتشارك  يف 

 . يف الوقت املناسب السلطات وامجلهور مع  ه، حسب الاقتضاء،وتيسري  وس ياقات حمددة، لتعزيز العمل الوطين

التواصل   ( ه وسائل  أأدوات  ذكل  يف  مبا  همنية،  عالمية  ا  مواد  احلركة،  دمع  مجموعة  مبساعدة  ادلولية،  اللجنة  س تعّد 

ورسائل منوذجية، ونقاط حوار، ومقالت رأأي افتتاحية دلمع امجلعيات الوطنية يف  التقليدي،  ال عالم  الاجامتعي و 

 . هاوظروف  اوقدراهتملهام امجلعيات الوطنية ووفقًا  مالمئًا، حيث يكون ذكل التواصل مع مجهورها

للامدة   (و وفقًا  الوطنية،  وامجلعيات  ادلويل  والاحتاد  ادلولية  اللجنة  الصعيد  املساعدة  و )التعاون    (5)7س تقدم  عىل 

ىل احلد الأقص   ادلويل( من معاهدة حظر الأسلحة النووية، املساعدة املنصوص علهيا فهيا مىت طلبهتا ادلول، ا 

 .وقدراهتالك منظمة ملهمة املمكن ووفقًا 

املادة   (ز يف  عليه  املنصوص  ابدلور  قراًرا  الأطراف(  (5)8ا  ادلول  النووية،   )اجامتع  الأسلحة  حظر  معاهدة  من 

أأعضاهئا ودمع هجودها امجلاعية يف جمال ادلعوة،   متثيلتيسري    من أأجل الوطنية امجلعياتمع    ادلويل حتادالا ينّسقس  

ً حيث يكون ذكل ممكنً   . اا ومالمئ

 التنفيذ   - جمي 

حتافظ اللجنة ادلولية، مبساعدة مجموعة دمع احلركة، عىل دور قيادي داخل احلركة يف الرتوجي خلطة العمل هذه  ( أأ 

 تنفيذها. ومراقبة 

ذا اكنت  يُطلب من مجيع مكونت احلركة املسامهة (ب  واملتخصص واملايل املادي ادلمع توفرييف    عىل ذكل،قادرة  ، ا 

ىل الرامية املشرتكة للجهود  ، يف حدود املس تطاع.هذه العمل خطة تنفيذ  ا 


