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مشروع قرار بشأن

  :األسلحة النوویةالسعي إلى القضاء على 
  خطة عمل ألربع سنوات

:إن مجلس المندوبین

اء العواقب اإلنسانیة الكارثیة الناجمة عن أي استخدام لألسلحة النوویة، بما  إبداء قلقھ العمیق إزإذ یكرر
في ذلك المعاناة اإلنسانیة التي یعجز المرء عن وصفھا والتي تتسبب بھا، والتھدید الذي تشكلھ ھذه 

  األسلحة على اإلنتاج الغذائي والبیئة واألجیال القادمة، 

 بشأن ٢٠١١اف بالشواغل التي أثارھا مجلس المندوبین في عام  عن رضاه إزاء زیادة االعتروإذ یعرب
وقضایا القانون العواقب اإلنسانیة لألسلحة النوویة، واالفتقار إلى أي قدرات مناسبة لالستجابة اإلنسانیة، 

، وإزاء اتساع نطاق تناولھا بین الدول في المنتدیات الوطنیة الدولي اإلنساني التي یثیرھا ھذا االستخدام
والدولیة،

 بالمبادرات المستمرة والجدیدة التي تساعد على ضمان عدم استخدام األسلحة النوویة مرة وإذ یرحب
أخرى على اإلطالق والتي یمكن أن تسرع وتیرة القضاء علیھا، وال سیما المؤتمر المعني باآلثار اإلنسانیة 

 ٢٠١٣ و٢٠١٢ة التحضیریة في عامي ، واجتماعا اللجن٢٠١٣مارس /لألسلحة النوویة المعقود في آذار
، واجتماعات ٢٠١٥لمؤتمر األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة الستعراض المعاھدة لعام 

فریق األمم المتحدة العامل المفتوح العضویة المعني بوضع مقترحات للمضي قدمًا بمفاوضات نزع 
تحدة الرفیع المستوى بشأن نزع السالح النووي، فضال اجتماع الجمعیة العامة لألمم المالسالح النووي، و

  ة الرامیة إلى تحقیق ھذه األھداف،عن المبادرات المتعددة األطراف والثنائیة والوطنی
  

 أیضا بقرار حكومة المكسیك استضافة مؤتمر یتناول اآلثار اإلنسانیة الناجمة عن األسلحة وإذ یرحب
،٢٠١٤فبرایر /النوویة في شباط

  
 الصادر عن مجلس ١ التأكید على الموقف واإلجراءات المنصوص علیھا في القرار رقم عیدوإذ ی

 وإذ یثني على جھود مكونات الحركة الرامیة إلى تطبیق ھذه اإلجراءات على ٢٠١١المندوبین لعام 
) ٢٠١٢(الصعید الوطني والدولي، بما في ذلك حلقتا عمل الجمعیات الوطنیة اللتان ُعقدتا في فیینا 

 ھذه المسألة، معالجةوشبكة الجمعیات الوطنیة التي ُأنشئت لدعم العمل على) ٢٠١٣(وھیروشیما 

 بأنھ یجب القیام بالكثیر الكثیر إلذكاء الوعي بالعواقب اإلنسانیة الكارثیة الناجمة عن أي استخدام وإذ یقر
دم استخدام األسلحة النوویة مرة ضمان ع) أ(لألسلحة النوویة والمضي ُقدما في تحقیق األھداف التالیة 

حظر استخدام األسلحة النوویة والقضاء علیھا تماما،) ب(أخرى على اإلطالق و

  ؛"خطة عمل ألربع سنوات : السعي إلى القضاء على األسلحة النوویة "یعتمد   -١
 

   كل مكونات الحركة على تنفیذ خطة العمل، وبصورة خاصة عن طریقیحث   -٢

العواقب اإلنسانیة " ١: "ر اإلمكان، أنشطة خطة العمل الرامیة إلى التوعیة بما یليتنفیذ، قد) أ(

واالفتقار إلى قدرات مناسبة لالستجابة " ٢"الكارثیة الناجمة عن أي استخدام لألسلحة النوویة، 

 والتي تفید بأنھ من الصعب ٢٠١١ لعام ١وجھة النظر المعرب عنھا في القرار رقم " ٣"، اإلنسانیة
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" ٤"تصور كیف یمكن ألي استخدام لألسلحة النوویة أن یتطابق وقواعد القانون الدولي اإلنساني، 

  ،وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تؤدي إلى حظر استخدام ھذه األسلحة والقضاء علیھا

  
تشجیع مشاركتھا النشطة في منتدیات حالیة " ١"العمل مع الحكومات، قدر اإلمكان، في سبیل ) ب(

حثھا " ٣"نقل شواغل الحركة وموقفھا بشأن األسلحة النوویة، و" ٢"اول خطر األسلحة النوویة، تتن
على اتخاذ خطوات ملموسة من أجل التفاوض على اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن حظر استخدام 

 ومن - االلتزامات والواجبات الدولیة القائمة باالستناد إلى –األسلحة النوویة والقضاء علیھا تماما 
  أجل إنھاء ھذه المفاوضات دون إبطاء وبعزم؛ 

  

االتحاد إلى تأدیة دور المنسق من أجل تسھیل مساعي الجمعیات الوطنیة في یدعو      -٣
   المجاالت ذات الصلة على النحو المناسب؛

   الجمعیات الوطنیة إلى تبادل معارفھا وخبراتھا داخل الحركة؛یدعو  -٤

إلى مراقبة تنفیذ خطة عمل الحركة ) اللجنة الدولیة(یة للصلیب األحمر  اللجنة الدولیدعو    -٥
ورفع تقاریر، عند الضرورة، إلى مجلس المندوبین بشأن التقدم المحرز في مسألة األسلحة النوویة وتنفیذ 

.١القرار رقم 
  
  

:٢٠١٣یولیو / تموز٢٣الجھات المشاركة في رعایة القرار في 
اللجنة الدولیة

ألحمر األستراليالصلیب ا
الصلیب األحمر النمساوي

جمعیة الصلیب األحمر لبربادوس
الصلیب األحمر البلجیكي
الصلیب األحمر البلغاري

جمعیة الصلیب األحمر الكندي
جمعیة الھالل األحمر المصري
جمعیة الھالل األحمر العراقي

جمعیة الصلیب األحمر الیاباني
الصلیب األحمر النیوزیلندي

ب األحمر النرویجيالصلی
الصلیب األحمر السویدي

الصلیب األحمر السویسري
ترینیداد وتوباغوجمعیة الصلیب األحمر ل
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  :األسلحة النوویةالسعي إلى القضاء على 
  خطة عمل ألربع سنوات

ات من خالل خطة العمل ھذه، تعتمد مكونات الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر على التعھد
السعي إلى القضاء على  (٢٠١١ الصادر عن مجلس المندوبین لعام ١المنصوص علیھا في القرار رقم 

:، أي)األسلحة النوویة

 ،المشاركة قدر اإلمكان في تنفیذ أنشطة ترمي إلى توعیة الجمھور، والعلماء، وأخصائیي الصحة
سلحة النوویة وقضایا القانون وصانعي القرار، بالعواقب اإلنسانیة الكارثیة ألي استخدام لأل

الدولي اإلنساني التي یثیرھا ھذا االستخدام، وبضرورة اتخاذ إجراءات عملیة تؤدي إلى حظر 
استخدام ھذه األسلحة والقضاء علیھا،

 المشاركة قدر اإلمكان في إقامة حوار مستمر مع الحكومات وغیرھا من الجھات الفاعلة المعنیة
ایا القانون الدولي اإلنساني المرتبطة باألسلحة النوویة، ونشر موقف بالقضایا اإلنسانیة وقض

. ٢٠١١ الصادر عن مجلس المندوبین لعام ١الحركة حسبما ُحّدد في القرار رقم 

 في السنوات ١وستقوم خطة العمل ھذه بإرشاد مكونات الحركة في جھودھا الرامیة إلى تنفیذ القرار رقم 
اع األنشطة التي تعتزم الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة واالتحاد الدولي تولیھا أنوعرضوت. األربع المقبلة

وستنفذھا مكونات الحركة بمقتضى والیاتھا ذات الصلة وخبراتھا وكفاءاتھا فیما تأخذ بعین . ودعمھا
بشأن األسلحة رة ماالعتبار سیاقاتھا المجتمعیة والسیاسیة الخاصة والفرص التي تتیحھا المناقشات المست

  .النوویة

  ١اإلجراءات من أجل تنفیذ القرار رقم 

 الصعید الوطني-١

 والمواد ذات الصلة باألسلحة النوویة على مواقعھا الشبكیة ١تنشر الجمعیات الوطنیة القرار رقم 
.في اللغات الوطنیة

 واألقسام واللجان والبرلمانیین  إلى المسؤولین الحكومیین ١تنقل الجمعیات الوطنیة القرار رقم
.المعنیین، وتقترح علیھم أیضا إجراء عرض إلطالعھم بإیجاز على شواغل الحركة وموقفھا

 على كل األصعدة ضمن كل جمعیة وطنیة، ١تذكي الجمعیات الوطنیة الوعي بشأن القرار رقم 
جمعیات الوطنیة قدر وتنظم ال. بما في ذلك اإلدارة والموظفون والمتطوعون واألعضاء الشباب

اإلمكان ما ال یقل عن حدث داخلي واحد أو جلسة إحاطة داخلیة واحدة بشأن شواغل الحركة 
.وموقفھا بشأن األسلحة النوویة

 تستخدم إطار الدبلوماسیة اإلنسانیة قدر اإلمكان األنواع التالیة من تنفذ الجمعیات الوطنیة التي
:األنشطة العامة وأنشطة التواصل

ویمكن . قل شواغل الحركة وموقفھا إزاء األسلحة النوویة إلى الرأي العام في مختلف البلدان ن-
تحقیق ذلك بواسطة الصحافة المكتوبة ووسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم الرقمیة 

واإللكترونیة والوسائل اإلعالمیة األخرى
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مخصصة )  عروض، حلقات نقاش، مؤتمرات،أي حلقات دراسیة(فة فعالیات عامة  استضا-
للبرلمانیین وممتھني المساعدة الصحیة وغیرھم من الجھات الفاعلة المعنیة والمناسبة ضمن 

المجتمع المدني

 تحدید ومتابعة الفرص لنقل شواغل الحركة وموقفھا إلى جماھیر متخصصة في بلدانھا قد -
ال، وال سیما األوساط األكادیمیة تكون مھتمة بقضیة األسلحة النوویة أو نشطة في ھذا المج

ة والقانونیة والعلمیةیوالصحیة واإلنسانیة والبیئ

 التوعیة بالمشاركة النشطة وتعزیزھا في أوساط الشباب في ما یتعلق بعواقب األسلحة -
النوویة من الناحیة اإلنسانیة

م األسلحة النوویة،  إدراج تركیز خاص على العواقب اإلنسانیة الكارثیة الناجمة عن استخدا-
أي (یشمل الموقف اإلنساني للحركة وشواغلھا، في منشوراتھا الموزعة على الصعید الوطني 

).الرسائل اإلخباریة أو المجالت أو المستجدات أو غیرھا من وسائل االتصاالت

 أ(تعمل الجمعیات الوطنیة مع وكاالت وطنیة معنیة بالتخطیط لمواجھة الكوارث على ما یلي( 
النظر في العواقب اإلنسانیة الممكن أن تترتب على انفجار نووي في أحد األقالیم الوطنیة أو في 

تشجیع مشاركة المسؤولین المعنیین ) ب(المنطقة، وفي قدرات الوكاالت على االستجابة، و
.بالتخطیط لمواجھة الكوارث في عملیة اتخاذ مواقف وطنیة بشأن األسلحة النوویة

إلقلیمي الصعید ا-٢
 تشجع الجمعیات الوطنیة، بدعم من اللجنة الدولیة عند االقتضاء، الدول على التطرق إلى العواقب

) مثل اجتماعات المنظمات اإلقلیمیة(اإلنسانیة لألسلحة النوویة في المنتدیات اإلقلیمیة ذات الصلة 
.واستحداث مواقف إقلیمیة مشتركة تجسد الشواغل اإلنسانیة للحركة

 الجمعیات الوطنیة، متى أمكن، شبكاتھا اإلقلیمیة الخاصة من أجل العمل مع عامة الناس، تؤلف
.والجمھور المتخصص والحكومات، وتبادل خبراتھا وموادھا

   الصعید الدولي-٣

تشجع الجمعیات الوطنیة حكوماتھا على المشاركة بنشاط في اجتماعات متعددة األطراف تتناول 
سلحة النوویة ونزع السالح النووي، بما في ذلك المؤتمر بشأن اآلثار العواقب اإلنسانیة لأل

فریق األمم المتحدة ، و)٢٠١٤فبرایر /شباط(اإلنسانیة لألسلحة النوویة الذي سُیعقد في المكسیك 
العامل والمفتوح العضویة المعني بوضع مقترحات للمضي قدمًا بمفاوضات نزع السالح النووي 

ومؤتمر األطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ، )٢٠١٤ عام في حال استمراره في(
اللجنة األولى  واجتماعاتھ التحضیریة، ومؤتمر نزع السالح، و٢٠١٥الستعراض المعاھدة عام 

التابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة، كما تشجع الحكومات على مراعاة شواغل الحركة عند 
.یاتتحدید مواقفھا لھذه المنتد
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 تحافظ اللجنة الدولیة على دورھا الریادي في تمثیل الحركة في المنتدیات المتعددة األطراف ذات
الصلة وتقدم التقاریر في الوقت المناسب بشأن النتائج المحققة والخطوات التالیة والفرص المتاحة 

.أمام عمل الجمعیات الوطنیة

نتدیات المتعددة األطراف ذات الصلة ویضمن ینسق االتحاد مشاركة الجمعیات الوطنیة في الم
إسماع أصوات الجمعیات الوطنیة، وال سیما في ما یتعلق بغیاب أي قدرات أو خطط مالئمة لتقدیم 

.مساعدات إنسانیة ردا على استخدام األسلحة النوویة

 دعم التنفیذ-٤
 فیما ١تنفیذ القرار رقم تحافظ اللجنة الدولیة على دور ریادي داخل الحركة في تعزیز ومراقبة 

.تقدم مجموعة من المنشورات ومواد التواصل في مختلف اللغات

 تصون وتعد الجمعیات الوطنیة، بدعم من اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي، الشبكة الدولیة للجمعیات
اع وأنشئت الشبكة في االجتم. الوطنیة النشطة في مجال تعزیز موقف الحركة من األسلحة النوویة

، الذي ُعقد في ٢٠١١ الصادر عن مجلس المندوبین لعام ١الثاني بشأن تنفیذ القرار رقم 
وتتیح ھذه الشبكة تبادل المعلومات في الوقت المناسب بشأن . ٢٠١٣مایو /ھیروشیما في أیار

اإلجراءات الُمتخذة، والفعالیات السابقة والقادمة، وأنشطة المنظمات المتخصصة التي تعمل في 
. المجال، وتبادل المواد والموارد المتاحة للعمل مع الدول وعامة الناسھذا

 تعرض الجمعیات الوطنیة، بواسطة منبر إلكتروني أتاحھ االتحاد الدولي، معلومات عن تقدمھا
، من أجل تبادل الخبرات والمعرفة داخل ١المحرز والتحدیات الُمواجھة في تنفیذ القرار رقم 

.الحركة

بما في ذلك عن طریق تبادل ١عیة وطنیة جھة اتصال لتیسیر تنفیذ القرار رقم تعّین كل جم ،
.المعلومات والخبرات مع الجمعیات الوطنیة األخرى

 ُتبقي اللجنة الدولیة كل الجمعیات الوطنیة واالتحاد على إطالع على المستجدات والفرص على
.الصعید الدولي في الوقت المناسب


