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  ةنجليزيباإل: األصل
  اعتمد

 
 
  

  مجلس المندوبين 
  

  األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية الحرآة
  
  

  جنيف، سويسرا
  ٢٠١١ نوفمبر /الثاني تشرين ٢٦

  
  

  األسلحة النوويةالسعي إلى القضاء على 
  
 
  قرار ال

  
  

 
 
 

  وثيقة من إعداد 
  لصليب األحمر بالتشاور مع اللجنة الدولية ل

  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
  والجمعيات الوطنية
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 قرار ال 

 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر  اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتشاور مع وثيقة من إعداد

 وطنيةالجمعيات الوالهالل األحمر و
  

  األسلحة النوويةالقضاء على  سعي إلىال
  
  

  إن مجلس المندوبين 
  

يعجز المرء عن معاناة إنسانية تسُببها بو ،ألسلحة النوويةإزاء القدرة التدميرية ل يعرب عن قلقه العميقإذ 
على البيئة وعلى األجيال التهديد الذي تشكله آثارها في المكان والزمان، والتحكم في  صعوبة، ووصفها

  ، تحدثهطر التصعيد الذي اخومالقادمة، 
  
وانتشار هذه  ،عشرات اآلالف من الرؤوس النوويةفي االحتفاظ بستمرار إزاء اال هقلقيعرب أيضًا عن و

  استعمالها من جديد، إمكانية دائم بخطر  وجوداألسلحة و
  

اإلنسانية  ةدالتداعيات الخطيرة التي ستنجم عن أي استخدام لألسلحة النووية على أنشطة المساع وإذ تقلقه
  وعلى إنتاج المواد الغذائية في مناطق واسعة من العالم، 

  
المعاناة التي يرغب البشر في مدى حول يطرح أسئلة أآثر عمقًا بأن وجود األسلحة النووية  ؤمنوإذ ي

  أو السماح بها في أوقات الحرب، إحداثها 
 

ووي، والسيما االلتزامات التي قطعتها الدول الن سالحبتجدد الجهود الدولية الرامية إلى نزع ال وإذ يرحب
ومؤتمر ،  ٢٠٠٩عام  األسلحة النووية ونزعها،خالل قمة مجلس األمن لألمم المتحدة بشأن عدم انتشار 

ومعاهدة زيادة ،  ٢٠١٠عام  الستعراض المعاهدة،انتشار األسلحة النووية عدم معاهدة في األطراف 
   .روسياالتحاد الة بين الواليات المتحدة وعقودالم ية والحد منهاتخفيض األسلحة الهجومية االستراتيج

  
توفير ببااللتزامات التي قطعتها الدول على أعلى المستويات في المحافل اآلنفة الذآر  أيضًاويرحب 

الظروف المالئمة لعالم خاٍل من األسلحة النووية، وذلك من خالل إجراءات ملموسة في مجالي عدم 
  ، السالح النووي وي ونزعنتشار النواال
  

والذي أّآد أن مبادئ القانون  ١٩٩٦عام  بالرأي االستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وإذ يذّآر
وخلص إلى أن التهديد بهذه األسلحة أو استخدامها  ،الدولي اإلنساني وقواعده تطّبق على األسلحة النووية

  ون الدولي اإلنساني وقواعده، لمبادئ القان ينخالفمفي العموم  انسيكون
  

واللجنة الدولية للصليب  يوتجربة الصليب األحمر اليابان ،شهادات الناجين من القنبلة الذرية ستند إلىوإذ ي
والمعارف المكتسبة من  ،الذرية في هيروشيما وناغازاآي بلةالقن ياألحمر في مساعدة ضحايا انفجار

  تشفيات الصليب األحمر الياباني الخاصة بالناجين من القنبلة الذرية، للناجين من قبل مس مستمرةال معالجةال
  

بصورة األسلحة النووية إزالة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عمومًا وقرارات ال تباراالعوإذ يضع في 
 ١٩٥٢و ١٩٤٨التي اعتمدتها المؤتمرات الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في األعوام خاصة 
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عام رئيس اللجنة الدولية  آلمةو؛ ٢٠٠٩؛ ومجلس المندوبين عام ١٩٨١و ١٩٧٧و ١٩٦٥و ١٩٥٧و
، وآلمة ٢٠١٠أبريل /في  نيسانفي جنيف، أعضاء السلك الدبلوماسي أمام  بشأن األسلحة النووية ٢٠١٠

الفائزين بجائزة نوبل في هيروشيما رئيس االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أمام 
  ،٢٠١٠نوفمبر /في تشرين الثاني

   
في تؤديه األحمر والهالل األحمر دورًا تاريخيًا وهامًا  للصليبالدولية حرآة للبأن  وانطالقًا من إيمانه

  إطار الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المالئمة لعالم خاٍل من األسلحة النووية، 
  

استخدام أي عن يمكن توقع أن تنجم والتي حصر لها ناة البشرية التي ال على المعا يشدد -١
بالصورة  لمواجهة آثار هذه األسلحةالالزمة  اتقدرالألسلحة النووية، واالفتقار إلى ل

  ؛م هذه األسلحةاخدمنع استلحتمية الضرورة ال، والمالئمة
  
ألسلحة النووية أن استخدام اآيف يمكن ألي شكل من أشكال تصور ال يرى من الصعب -٢

 ؛والتناسب ،حتياطاال، والتمييزقواعد يتوافق وقواعد القانون الدولي اإلنساني والسيما 
  

 جميع الدول،  ناشدي -٣
  

طالق، بغض النظر عن رأيها على اإلاألسلحة النووية مرة أخرى عدم استخدام ضمان    -
  عية هذه األسلحة، وشرمفي 

  
المفاوضات تلك إلى إنهاء  عزم وبدون إبطاءب مواصلة المفاوضات بحسن نية، والسعي -

اعتماد حظر استخدام األسلحة النووية والقضاء عليها بشكل تام من خالل الرامية إلى 
 ؛ بناء على االلتزامات والواجبات الدولية القائمة ،صك دولي ملزم قانونًا

  
  
 :ما يلي إلى  الدبلوماسية اإلنسانيةالتي تستخدم إطار  جميع مكونات الحرآة يدعو  -٤
  

 اء االختصاصيين،والعلم ،الجمهورتوعية تنفيذ أنشطة ترمي إلى إلى قدر اإلمكان  سعيال -
اإلنسانية الكارثية ألي استخدام لألسلحة  عواقببال ،وصانعي القرار ،وأخصائيي الصحة

وبضرورة اتخاذ  وقضايا القانون الدولي اإلنساني التي يثيرها هذا االستخدام، النووية
 ، وإزالتهاراءات عملية تؤدي إلى حظر استخدام هذه األسلحة إج

  
مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة  ستمرلى إقامة حوار مإقدر اإلمكان  سعيال   -

القانون الدولي اإلنساني المرتبطة باألسلحة  قضايااإلنسانية و قضاياالمعنية حول ال
  .قرارهذا الالمحدد في ونشر موقف الحرآة  ،النووية
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  : الجهات المشترآة في رعاية القرار
  

  اللجنة الدولية للصليب األحمر
  

  الصليب األحمر األسترالي
  الصليب األحمر النمساوي
  الهالل األحمر األذربيجاني
  الصليب األحمر البلجيكي
  الصليب األحمر البلغاري
  الصليب األحمر الكندي

  الصليب األحمر في جزر آوك
  شيكيالصليب األحمر الت

  الصليب األحمر الدانمرآي
  الصليب األحمر في فيجي
  الهالل األحمر اإليراني
  الصليب األحمر الياباني

  األحمر األردنيالهالل 
  ريباتييالصليب األحمر في آ

  الصليب األحمر اللبناني
  الهالل األحمر الماليزي

  في ميكرونيزياالصليب األحمر 
  يقالموزامبيالصليب األحمر 

  مر الهولنديالصليب األح
  الصليب األحمر النيوزيلندي
  الصليب األحمر النرويجي
  الصليب األحمر في باالو

  الصليب األحمر في بابوا غينيا الجديدة
  الصليب األحمر الفلبيني

  الصليب األحمر في ساموا
  الصليب األحمر السويدي

  الصليب األحمر السويسري
  الصليب األحمر في تونغا
  يداد وتوباغوالصليب األحمر في ترين

  الصليب األحمر في فانواتو
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


