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الدورة الثالثة والسبعون
البند ( 101ي ي) من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  5كانون األول/ديسمبر 2018
[بناء على تقرير اللجنة األوىل ( A/73/510و

])A/73/510/Corr.1

 - 47/73العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إىل قراراهتا  47/70املؤرخ  7كانون األول/ديسمرب  2015و  46/71املؤرخ  5كانون
األول/ديسمرب  2016و  30/72املؤرخ  4كانون األول/ديسمرب ،2017
وإذ تكرر تأكيد القلق البالغ إزاء العواقب الكارثية لألسلحة النووية،
وإذ تؤكد أن قدرة األسلحة النووية التدمريية اهلائلة اليت ال ميكن التحكم فيها وطبيعتها العشوائية
تتسببان يف عواقب إنسانية غري مقبولة ،كما تبني من استخدامها واختبارها يف املاضي،
وإذ تش ي ييير إىل أن القلق إزاء العواقب اإلنس ـ ـ ــانية لألس ـ ـ ــلحة النووية قد أعرب عنه يف العديد من
قرارات األمم املتحدة ،مبا فيها القرار األول الذي اختذته اجلمعية العامة يف  24كانون الثاين/يناير ،1946
وإذ تشي ييير أيضي ييا إىل أن الدورة االس ـ ــتثنائية األوىل للجمعية العامة املكرس ـ ــة لنزع الس ـ ـ ـ
 1978أكدت أن األسلحة النووية تشكل أكرب خطر على البشرية وعلى بقاء احلضارة(،)1

لعام

وإذ ترحب بتجدد االهتمام والتص ــميم اللذين يبديهما اجملتمع الدويل ،إىل جانب اللجنة الدولية
للصليب األمحر واملنظمات اإلنسانية الدولية ،من أجل التصدي للعواقب الكارثية لألسلحة النووية،
_________________

( )1انظر القرار دإ.2/10-
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وإذ تشير إىل أن مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف
عام  2010أعرب عن بالغ قلقه إزاء العواقب املفجعة النامجة على الص ـ ــعيد اإلنس ـ ــاين عن أي اس ـ ــتعمال
لألسلحة النووية(،)2
وإذ تحيط علما بالقرار املؤرخ  26تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاين/نوفمرب  2011الذي اختذه جملس املندوبني
حلركة الصليب األمحر واهل ل األمحر الدولية املعنون ”السعي إىل القضاء على األسلحة النووية“،
وإذ تشي ييير إىل البيانات املشـ ـ ـ كة اليت أديل هبا بشـ ـ ـ ن العواقب اإلنس ـ ــانية لألس ـ ــلحة النووية أمام
اجلمعية العامة وخ ل دورة استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية للف ة ،)3(2015-2010
وإذ ترحب مبا أجري بش ـ ـ ـ ن فثار تفجري األس ـ ــلحة النووية من مناقش ـ ــات مس ـ ــتندة إىل احلقائق يف
املؤمترات املعنيــة بــا ثــار اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة لألس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة النوويــة اليت عقــدت بــدعوة من النروي يف  4و  5فذار/
مارس  ،2013واملكس ـ ـ ـ ـ ـ ــي يف  13و  14ش ـ ـ ـ ـ ـ ــبا /فرباير  ،2014والنمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف  8و  9كانون األول/
ديسمرب ،2014
وإذ تدرك أن الرس ـ ـ ــالة الرئيس ـ ـ ــية املوجهة من قبل اخلرباء واملنظمات الدولية خ ل تل املؤمترات
تتمثل يف أنه ما من دولة أو هيئة دولية متل القدرة على التصــدي حلالة الطوارئ اإلنســانية اليت تنش ـ فورا
بعد تفجري األسلحة النووية ،أو تستطيع تقدمي املساعدة امل ئمة إىل الضحايا،
وإذ تؤمن إيمانا راس ي ييخا ب نه من مص ـ ـ ــلحة مجيع الدول أن تباش ـ ـ ــر مناقش ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ن العواقب
اإلنس ـ ــانية لألس ـ ــلحة النووية ،هبدف زيادة توس ـ ــيع وتعميق فهم هذه املسـ ـ ـ لة ،وإذ ترحب مبش ـ ــاركة اجملتمع
املدين املتواصلة،
وإذ تعيد تأكيد دور اجملتمع املدين ،بشـراكة مع احلكومات ،يف إذكاء الوعي بالعواقب اإلنســانية
غري املقبولة لألسلحة النووية،
وإذ تشي ييدد على أن العواقب الكارثية لألس ـ ــلحة النووية ال تؤثر يف احلكومات فحس ـ ــب ،ولكن
تؤثر يف مواطين عاملنا امل ابط قاطبة وختلف فثارا بليغة تطال بقاء اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،والبيئة ،والتنمية االجتماعية
واالقتصادية ،واقتصاداتنا ،وصحة األجيال املقبلة،
 - 1تؤكد أن احلرص على بقاء البش ـ ـرية ذاته يقتضـ ــي عدم اسـ ــتخدام األسـ ــلحة النووية أبدا
مرة أخرى مهما كانت الظروف؛
-2
هو إزالتها الكاملة؛

تشييدد على أن الســبيل الوحيد لضــمان عدم اســتخدام األســلحة النووية أبدا مرة أخرى

 - 3تؤكد أنه ال س ــبيل إىل التص ــدي على النحو املناس ــب لآلثار الكارثية لتفجري األس ــلحة
النووية ،سواء كان ناجتا عن خط أو سوء تقدير أو متعمدا؛
_________________

( )2انظر مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام  ،2010الوثيقة اخلتامية ،اجمللد األول
() ،)NPT/CONF.2010/50 (Vol. Iاجلزء األول ،استنتاجات وتوصيات بش ن إجراءات املتابعة.
(.United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485 )3
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 - 4تعرب عن إيمانها الراسي ي ي ي ي ي ب ن إدراك العواقب الكارثية لألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة النووية جيب أن
يشكل األساس الذي تستند إليه كافة النه واملساعي الرامية إىل نزع الس النووي؛
 - 5تهيب جبميع الدول أن متنع ،يف إطار مســؤوليتها املشـ كة ،اســتخدام األســلحة النووية،
وأن متنع انتشارها الرأسي واألفقي ،وأن حتقق نزع الس النووي؛
-6
إزالة كاملة؛

تحث الدول على بذل كل اجلهود من أجل إزالة هتديد أس ـ ـ ــلحة الدمار الش ـ ـ ــامل تل

 - 7تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والسـ ــبعني البند الفرعي املعنون
”العواقب اإلنسانية لألسلحة النووية“ يف إطار البند املعنون ”نزع الس العام الكامل“.
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