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اإلنسانية لألسلحة النووية

إكوادور ،وإنالدونيسالالالالالالال اليالا ،ولبرلنالدا ،والالراشيال  ،وون اداي ،وو رو ،ولالابلنالد ،ولو الالو ،ورالامالاا الا ،والجزا ر،

ورزر الالهالامالا ،والجمهوريالة الالدوم ني يالة ،ورمهوريالة القون و الالدام راميالة ،ورمهوريالة رو الالدام راميالة

الشالالالالالعالية ،ورمهورية مولدو ا ،ورنوي ل ريويا ،وشمباووا ،وسالالالالالاموا ،وسالالالالالان مارينو ،وسالالالالالاني لوسالالالالاليا،

والسالالالاللرادور ،وسالالالالن ا ورة ،والسالالالالودان ،والسالالالالويد ،وسالالالالويسالالالرا ،وسالالال رال ون ،و الالال ل  ،و انا ،و واليمار،

والرلال ن ،و نزويا (رمهوريالالة – الالوليرالالاريالالةف ،و،يج  ،و الالي نالالال ،ودالالاوو ردا ،ودالالاشا سالالالالالالال ال الالان،

ودوت داروار ،ودوسالالالال اري ا ،ودولوماليا ،ود ريباب ،ولالنان ،ول اليا ،وليخ نشالالالال ابن ،وليسالالالالالولو ،ومال ة،

ومال زيا ،ومصالالالالالالالر ،والم سالالالالالالاليو ،وماوا ،ومن وليا ،والمملقة العروية السالالالالالالالعوداة ،وميانمار ،ونام اليا،
والنمسا ،ون بال ،ونيج ريا ،وني ارا وا ،ون وشيلندا مشروع رار

العوا

اإلنسانية لألسلحة النووية
إن الجمعية العامة،
إذ لشالالالال ر إلى ق ارراتها  47/70المؤرخ  7كانون األول/ديس ـ ـ ــمبر  2015و  46/71المؤرخ  5كانون

األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2016و  30/72المؤرخ  4ك ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2017و  47/73المؤرخ  5ك ــانون

األول/ديسمبر  2018و  42/74المؤرخ  12كانون األول/ديسمبر ،2019

وإذ لقرر لأك د القلق البالغ إزاء العواقب الكارثية لألسلحة النووية،
وإذ لؤدد أن قدرة األسـ ـ ـ ــلحة النووية التدمارية الها لة الت ل يممن التحمم ياها وابيعتها الع ـ ـ ـ ـوا ية

تتسببان ي عواقب إنسانية غار مقبولة ،كما تبان من استخدامها واختبارها ي الماض ،

وإذ لشال ر إلى أن القلق إزاء العواقب اإلنســانية لألســلحة النووية قد أعرب عنه ي العديد من ق اررات

األمم المتحدة ،بما ياها القرار األول الذي اتخذته الجمعية العامة ي  24كانون الثان /يناير ،1946
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وإذ لش ال ر لا الالا إلى أن الجمعية العامة أكدت ي دورتها الس ــتثنا ية األولى الممرس ــة لنالح الس ـ

ي عام  1978أن األسلحة النووية ت مل أكبر خطر على الب رية وعلى بقاء الحضارة(،)1

وإذ لرحال

بتجـدد الهتمـام والتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم اللـذين يبـديهمـا المجتما الـدول  ،إلى جـانـب اللجنـة الـدوليـة

لليلاب األحمر والمنظمات اإلنسانية الدولية ،من أجل التيدي للعواقب الكارثية لألسلحة النووية،
وإذ لشال ال ر إلى أن مؤتمر األاراف ي معاهدة عدم انت ـ ــار األس ـ ــلحة النووية لس ـ ــتع ار

المعاهدة

ي عام  2010أعرب عن بالغ قلقه إزاء العواقب المفجعة الناجمة على اليـ ــعاد اإلنسـ ــان عن أي اسـ ــتعمال
لألسلحة النووية(،)2

وإذ لحيط علما بالقرار المؤرخ  26ت رين الثان /نويمبر  2011الذي اتخذه مجلس المندوبان لحركة

اليلاب األحمر واله ل األحمر الدولية المعنون ”السع إلى القضاء على األسلحة النووية“،

وإذ لشالال ال ر إلى البيانات الم ـ ـ ــتركة الت أدل بها ب ـ ـ ــسن العواقب اإلنس ـ ـ ــانية لألس ـ ـ ــلحة النووية أمام

الجمعية العامة وخ ل دورة استع ار

معاهدة عدم انت ار األسلحة النووية للفترة ،)3(2015-2010

وإذ لرح بما أجري ب ـ ـ ـ ــسن يثار تفجار األسـ ـ ـ ــلحة النووية من مناق ـ ـ ـ ــات مسـ ـ ـ ــتندة إلى الحقا ق ي

المؤتمرات المعنية باآلثار اإلنس ـ ـ ــانية لألس ـ ـ ــلحة النووية الت عقدت بدعوة من النروي ي  4و  5يذار/مارس

 ،2013والممسيك ي  13و  14شباط/يبراير  ،2014والنمسا ي  8و  9كانون األول/ديسمبر ،2014

وإذ لدرك أن الرسـ ـ ـ ـ ــالة الر يسـ ـ ـ ـ ــية الموجهة من قبل الخبراء والمنظمات الدولية خ ل تلك المؤتمرات

تتمثل ي أنه ما من دولة أو هائة دولية تملك القدرة على التي ـ ــدي لحالة الطوارس اإلنس ـ ــانية الت تن ـ ــس يو ار
بعد تفجار األسلحة النووية ،أو تستطيا تقديم المساعدة الم مة إلى الضحايا،

وإذ لؤمن إامانا ارسالالالخا بسنه من ميـ ــلحة جميا الدول أن تباشـ ــر مناق ـ ــات ب ـ ــسن العواقب اإلنسـ ــانية

لألسلحة النووية ،بهدف زيادة توسيا وتعماق يهم هذه المسسلة ،وإذ ترحب بم اركة المجتما المدن المتواصلة،

وإذ لع د لأك د دور المجتما المدن  ،ب ـ ـ ـ ـراكة ما الحمومات ،ي إذكاء الوع بالعواقب اإلنس ـ ـ ــانية

غار المقبولة لألسلحة النووية،

وإذ لشالالالالالدد على أن العواقب الكارثية لألس ـ ـ ــلحة النووية ل تؤثر ي الحمومات يحس ـ ـ ــب ،ولكن تؤثر

ي مواان عــالمنــا المترابط قــاابــة وتخلب يثــا ار بلياــة تطــال بقــاء اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،والبائــة ،والتنميــة الجتمــا يــة
والقتيادية ،واقتياداتنا ،وصحة األجيال المقبلة،
-1

لؤدد أن الحرص على بقاء الب ـ ـرية ذاته يقتضـ ـ عدم اس ــتخدام األس ــلحة النووية أبدا مرة

-2

لشالالالالالدد على أن الس ـ ـ ــبال الوحاد لض ـ ـ ــمان عدم اس ـ ـ ــتخدام األس ـ ـ ــلحة النووية أبدا مرة أخرى

أخرى مهما كانت الظروف؛
هو إزالتها الكاملة؛

__________
( )1انظر القرار دإ.2/10-
المعاهدة عام  ،2010الوثيقة الختامية ،المجلد األول

( )2انظر مؤتمر األاراف ي معاهدة عدم انت ـ ـ ـ ــار األس ـ ـ ـ ــلحة النووية لس ـ ـ ـ ــتع ار
() ،)NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iالجالء األول ،استنتاجات وتوصيات ب سن إجراءات المتابعة.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485 )3
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لؤدد أنه ل س ـ ـ ــبال إلى التي ـ ـ ــدي على النحو المناس ـ ـ ــب لاثار الكارثية لتفجار األس ـ ـ ــلحة

-4

لعري عن إامانها ال ارسالال ال بسن إدراك العواقب الكارثية لألسـ ـ ــلحة النووية يجب أن ي ـ ـ ــمل

-5

له

-6

لحث الدول على بذل كل الجهود من أجل إزالة تهديد أسلحة الدمار ال امل تلك إزالة كاملة؛

-7

ل رر أن تدرج ي جدول األعمال المؤقت لدورتها السادسة والسبعان البند الفرع المعنون

النووية ،سواء كان ناتجا عن خطس أو سوء تقدير أو متعمدا؛

األساس الذي تستند إليه كاية النه والمساع الرامية إلى نالح الس

بجميا الدول أن تمنا ،ي إاار مس ــؤولاتها الم ــتركة ،اس ــتخدام األس ــلحة النووية،

وأن تمنا انت ارها الرأس واأليق  ،وأن تحقق نالح الس

النووي؛

”العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية“ ي إاار البند المعنون ”نالح الس
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النووي؛

العام الكامل“.
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