
البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب األحمر أمام الجمعية العام لألمم المتحدة حول 
  *فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها

  
  أمام اللجنة األولي للجمعية العامة لألمم المتحدة

  ١٩٩٦، سنة ٥١الدورة 
، سـنة  ٥١الـدورة  (اللجنة األولي للجمعية العامة لألمم المتحـدة   إن المناقشات التي جرت في

بشـأن   ١٩٨٠نزع السالح واتفاقيـة سـنة   (من جدول األعمال  ٧٥و  ٧١حول البندين ) ١٩٩٦
قد أتاحت الفرصة للجنة الدولية كي تعلق باختصار علي فتوى محكمة العدل ) أسلحة تقليدية معينة

  :وفيما يلي نص البيان. لسالح النووي أو استخدامهالدولية بشأن مشروعية التهديد با
إن محكمة العدل الدولية تتعمق ألول مرة في تحليل القانون الدولي اإلنساني الذي ينظم استخدام "

غير قابلـة  "إننا نري مع االرتياح أنها أكدت من جديد بعض القواعد التي وصفتها بأنها . األسلحة
ستخدام أسلحة تصيب بطبيعتها دون أي تمييز، وكذلك حظر ، وبخاصة الحظر المطلق ال"للخرق

كما نالحظ مع االرتياح أن المحكمـة تؤكـد أن   . استخدام أسلحة تسبب آالما مفرطة ال داعي لها
ونحرص . بما في ذلك األسلحة الجديدةالقانون اإلنساني ينطبق علي كل األسلحة دون أي استثناء، 

في هذا الصدد علي التأكيد أنه ال يوجد في أي استثناء لتطبيق هذه القواعد فـي أي حـال مـن    
فالقانون الدولي اإلنساني يمثل في حد ذاته الحاجز األخير ألعمال الوحشـية والفظـائع   . األحوال

نحو مماثل وفي كل وقت علي جميع  وهو ينطبق علي. التي بإمكان الحرب أن تجرها بكل سهولة
  .أطراف النزاعات

وبالنسبة إلي طابع األسلحة النووية، فإننا نالحظ أن المحكمة استنتجت علي أسـاس البـراهين   "
القوة التدميرية لألسلحة النووية ال يمكن احتواؤها في حيـز أو  "(...) واألدلة العلمية المقدمة أن 

يطلقه أي تفجير نووي أن يـؤثر فـي الصـحة والزراعـة     فمن شأن اإلشعاع الذي (...) زمن 
وعالوة علي ذلك، فـإن مـن شـأن    . والموارد الطبيعية والسكان، علي مدي مساحة واسعة جدا

وبناء علي ذلك، فإن (...)". استخدام األسلحة النووية أن يشكل خطرا جسيما علي األجيال المقبلة 
تفكير في أن يكون استخدام األسلحة النووية متمشـيا  اللجنة الدولية تري أن من الصعوبة بمكان ال

  .مع القانون الدولي اإلنساني
. إننا علي اقتناع بأنه لم يعد هناك أي شخص يتمني استخدام هذه األسلحة بسبب آثارها المخربة"

وتأمل اللجنة الدولية بكل إخالص أن تعطي فتوى المحكمة زخما جديدا للجهـود التـي يبـذلها    
  ".دولي لوضع البشرية بمنأى عن التهديد المروع بصورة نهائيةالمجتمع ال

  
 


