
  
  مجلس المندوبین

  
  الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر

  
  

  نیروبي، كینیا
  2009نوفمبر /  تشرین الثاني25 - 23

  
  

   اإلنسانية الناجمة عن تطوير أنواع معينة من األسلحةاآلثارمنع 
  ها وانتشارهادامواستخ

  ) جدول األعمال المؤقتمسودة من2.12البند (
  

  مشروع قرار 
  
  

وثیقة من إعداد
 

  النرویجیةالوطنیةالجمعیة
  االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمرولجنة الدولیة للصلیب األحمر المعبالتشاور

والھالل األحمر
  
  

   2009 كتوبرأ/ األولتشرین جنیف،

AR
  2009 مجلس المندوبین

CD/09/12.2.1
 ةنجلیزیإلاب: األصل

  التخاذ قرار
  





  2009مجلس المندوبین 
CD/09/12.2.1

1

رارمشروع ق

   اإلنسانية الناجمة عن تطوير أنواع معينة من األسلحةاآلثارمنع 
  ها وانتشارهاواستخدام

مجلس المندوبين،إن 

جل الطويلة األوالمباشرة وغير المباشرة اآلثار اإلعراب عن قلقه المستمر بشأن يكرر إذ 
الحضرية في المناطق القتالعمليات  خاللسيما ستخدام األسلحة ضد المدنيين، والال

؛بالسكانواستخدام األسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة

في صفوف المدنيين  تجنبهاإصابات على نطاق واسع يمكن  لحدوث وفيات ووإذ يجزع
؛ على نحو غير منظمألسلحة التقليديةا توافر بسبب

لثالثين الصادرين عن المؤتمرين الدوليين الثامن والعشرين وا 3 و1القرارين بيذكَّر إذ و
الدول، في ضوء اللذين أقرت فيهما والهالل األحمر على التوالي،  األحمرللصليب
تدابير مالئمةبضرورة اتخاذ باحترام وضمان احترام القانون الدولي اإلنساني، التزامها

أن أولئك الذين من المتوقع أيدي قع بينتال حتى لمراقبة توافر األسلحة والذخيرة 
؛اإلنسانيلقانون الدوليانتهاك في ايستخدمونها 

، نداء بشأن التكنولوجيا الحيوية"المعنون  2002اللجنة الدولية لعام  إلى نداء يشيروإذ 
العلمية والطبية، واألوساطلتذكير السلطات السياسية والعسكرية " األسلحة واإلنسانية

ن تنطوي عليها بالمخاطر المحتملة التي يمكن أ، والمجتمع المدني يالصناعالقطاع و
وغيرها من التطورات في علوم الحياة؛ تطبيقات التكنولوجيا الحيوية

استخدام محتمل أوالنتشار اال يثيره من استمرار التهديد الذي يساوره بالغ القلق وإذ
جدول مستوى النووي على على نزع السالحبزيادة تركيز الدول رحب ياألسلحة النووية و
األعمال الدولي؛
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ضمان شرعية األسلحةبها اتنفذت التزام فقط من الدول  صغيراً ألن عدداًأسفوإذ ي
الهدف النهائي وسائل أو أساليب الحرب بموجب القانون الدولي، على الرغم منوالجديدة، 

الثامن والعشرين خالل المؤتمر الدولي  مد من جدول أعمال العمل اإلنساني الذي اعت2.5ُ
ضوء التطور فيمن الضروري : "نص على أنهذي يالوللصليب األحمر والهالل األحمر، 

العشوائية لألسلحة والمقاتلين حماية المدنيين من اآلثاروسعياً لسلحة األالسريع لتكنولوجيا 
 ووسائل ،جميع األسلحة الجديدة أن تخضع األسلحة المحظورة،ولها مبرر من معاناة ال 

؛ ."دقيق ومتعدد التخصصاتستعراضوأساليب الحرب ال

 نهج شامل للحد من التكلفةتباعاتشجيع الدول على إلى  الحركة مكوناتدعو ي  -1
تنفيذ برنامج وتدابير وطنية وإقليمية، اتخاذ فر األسلحة، بما في ذلك من خالل االبشرية لتو

دولية د وتنفيذ معاهدة الخفيفة، واعتما األسلحة الصغيرة واألسلحةبشأنعمل األمم المتحدة 
؛عمليات نقل جميع األسلحة التقليدية والذخيرةلتجارة األسلحة تنظم

العملعلى شجع الجمعيات الوطنية، إلى أقصى حد ممكن في سياقاتها الخاصة، ي  -2
منظم، وتعزيز على نحو غير فر األسلحة االتكاليف البشرية لتوبالوعي العام إلذكاء بنشاط 

ثقافة الالعنف؛

 إلى ، والمجتمع المدنييالصناعالقطاع  العلمية والطبية، وواألوساط ،الدوليدعو   -3
اتخاذ جميع ومواصلة رصد التطورات في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، 

عدم استخدامها اإلنسانية وعودة هذه التطورات بالفائدة على الخطوات الالزمة لضمان 
ألغراض عدائية؛

باألسلحة المعنية ذات الصلة للمعاهدات الدقيقدول لضمان التنفيذ يدعو ال  -4
القواعد التي  احترام البيولوجية والكيميائية، واعتماد تشريعات وطنية صارمة للتأكد من

؛تحظر الحرب البيولوجية والكيميائية

 بعزمدعو الدول إلى مواصلة جهودها من أجل القضاء على األسلحة النووية ي  -5
وسرعة؛
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التي ستصدر قرارات احتواء اليدعو جميع مكونات الحركة للمساعدة على ضمان   -6
 من أجل دراسةعمل لمقترحات واضحة لالحادي والثالثين على المؤتمر الدولي عن 

السكان المدنيين؛خاصة على  شكل أخطاراًتالحرب التي وسائل وأساليب

زاماتها لضمان شرعية األسلحة تذكير الدول بالتعلى شجع جميع مكونات الحركة ي  -7
؛وسائل أو أساليب الحرب بموجب القانون الدوليوالجديدة، 

تقرير تقديمإلى ، بالتشاور مع االتحاد الدولي، للصليب األحمرلجنة الدولية الدعو ي  -8
في التي تحققت التطورات عن ، عند االقتضاءخالل الدورات المقبلة لمجلس المندوبين، 

.هذا القرارحددها التي المجاالت 


