عامل خال من ا ألسلحة النووية :مصلحتنا املشرتكة

بيان من الربملانيني ورؤساء البدلايت والقادة ادلينيني الاحتفال ابذلكرى ال  70لبداية العرص النووي ،وت أأسيس ا ألمم املتحدة
من رماد احلرب العاملية الثانية ،ويف أأعقاب التفجريات النووية يف هريوش امي وانغازايك ،أأنشئت ا ألمم املتحدة برؤية مشرتكة لوضع
حد للحرب والقضاء عىل "مجيع أأسلحة ادلمار الشامل.
 70عام ًا قد انقضت و أأكرث من  16,000سالح نووي يف ترساانت العامل تلكف مبلغ  100مليار س نو ًاي-بيامن اكن من املمكن أأن
تنفق تكل ا ألموال يف قنوات أأخرى اكلتغري املنايخ والقضاء عىل الفقر ومعاجلة مشالك اجامتعية واقتصادية.
كربملانيني ورؤساء البدلايت وزعامء دينيني ننضم معا لتسليط الضوء عىل اخلطورة املس مترة والاكرثية ل ألسلحة النووية سواء وقعت
بشلك مغقصود أأو نتيجة لسوء التقدير – وللتأأكيد عىل واجبنا ا ألخاليق لتحقيق ا ألمن والقضاء عىل ا ألسلحة النووية.
ونؤكد عىل ما وصف به ا ألمني العام ا ألمم املتحدة ابن يك مون ابلقضاء عىل ا ألسلحة النووية " املصلحة العامة العليا ".
بطرق خاصة رؤساء البدلايت مسؤولون عن حامية سالمة ورفاه املواطنني ،وكذكل اكفة ما خيتص بصون وتعزيز الثقافة والبيئة
القمي والرتاث ؛ والربملانيني مسؤولني عن رمس الس ياسات الوطنية وسن القوانني لصاحل ا ألجيال احلالية واملقبةل؛ والزعامء ادلينيني
واجهبم الهنوض ابملبادئ ا ألخالقية املشرتكة والاحرتام لرفاه مجيع الناس بغض النظر عن العرق أأو اجلنس أأو ادلين.
معا — روؤساء بدلايت وبرملانيني ،وزعامء دينيني -نؤيد الصاحل العام ابلقضاء عىل ا ألسلحة النووية .وحنن نرفض هذه ا ألسلحة
النووية اليت هتدد انسانيتنا وتتناىف مع مبادئنا ا ألخالقية ،وتشلك انهتااك للقانون ادلويل وهتدد سالمة ورفاهية ا ألجيال احلالية
واملقبةل.
حنن نلزتم ابلعمل املبديئ لتعزيز ا ألمن املشرتك وحتقيق الرفاه عىل أأساس املبادئ ا ألخالقية املشرتكة اليت مجمعنا ،وس يادة القانون
وابلزتامنا حبل الرصاعات ابلوسائل الالعنفية .
أأننا ندعو قادة العامل اىل الالزتام ابلقضاء عىل ا ألسلحة النووية والاس تعاضة عن الردع النووي بهنج أأمين مشرتك حلل الازاعات .كام
حن ث ادلول عىل وضع اتفاقية خاصة اب ألسلحة النووية ،و /أأو اطار من االتفاقات كفيةل ابلقضاء عىل ا ألسلحة النووية.
تعهد الرشاك مجهور الناخبني يف دوائران الانتخابية هبذا الهدق  ،وحتقيق التعاون بني القيادات ادلينية والربملانيني و رؤساء البدلايت
لتعزيز تكل املهمة ابلغة ا ألمهية .
اعمتدت يف هريوش امي يف  6أأغسطس  ، 2015متهيدا لعرضه عىل ا ألمم املتحدة يف  26سبمترب اليوم ادلويل للقضاء التام عىل ا ألسلحة
النووية

