
  

  

  من الّطاقة الّنووّية لٍ خايوكوھاما لعالٍم  تصريح

  

ووية ا)ولى لتوليد محطة فوكوشيما النّ نووي في  و ما تبعه من انصھارٍ  ،تسوناميو  من زلزالٍ  ٢٠١١آذار  ١١دث في يوم ما ح
أطلقت إنذاراً ھذه ا)حداث عبر الكرة ا)رضية. و رفع مستوى الّتلّوث ا1شعاعي  للّشعب الياباني شديدةٍ  ةٍ قد أّدى إلى معانا ،اقةالطّ 

  حول العالم بخصوص أخطار الّطاقة الّنووية على المدى الّطويل على الّصّحة و البيئة و ا1قتصاد.

       @ ترحمأّن الّتقنّية الّنووّية برى خأ ةً فوكوشيما يذّكرنا مرّ  فيحادث ال، تشيرنوبيلو  جزيرة ثري مايل كوارث كما حصل في
         المفاعل الّنووّي @ يزال غير مستقرC ف ،الحكومة اليابانّيةّدعي يطرة كما تالوضع ليس تحت السّ و الحوادث مستحيلة الكبح. 

  قاتلة. العمل تحت ظروفٍ ون عو العاملون يتاب

 أحوالٍ  ضمنالعيش  أو ُتجَبر على الھرب مع أطفالھمالّناس  عاّمة و عالمّية. محلّّيةٌ  طارئةٌ  إّنھا حالةٌ 1شعاعي ينتشر. الّتلّوث ا
   ّمّھاتد@ئل لمواّد مشّعة في حليب ا)محافظة فوكوشيما تّم العثور على . في طويلة لمّدةٍ  لMشعاعاتطيرة و الّتعّرض خ صّحّيةٍ 

  ا1قتصاد المحلّّي قد تدّمر. حياة ا)جيال القادمة. بما فيھاالحياة مھّددة، و بول ا)طفال. 

من جين اسُتخدم مبدئّياً لوصف الّنا مصطلحٌ و ". ھ ھيباكوشا سّمى "ما ي تكوينساھمت في  وويّ الوقود النّ  دورةفي  كّل خطوةٍ 
اختبار استخراج اليورانيوم، ھيروشيما و ناغاساكي، و لكّنه اOن ُيستخدم لوصف جميع ضحايا الّتعّرض لMشعاعات.  تفجيرات

 .ھيباكوشا ينوتكقة الّنووّية، تخزين و نقل مخلّفات نووّية. كّل ھذه ساھمت في ا)سلحة الّنووّية، حوادث في محّطات الّطا

   و الّسجTّت الّصّحّية و المعالجة  ةالحّق في المعلومتعّم في الّسّرّية و العار و الّصمت. الم حول الع ھيباكوشاؤ@ء التجربة ھإّن 
عدم المسؤولّية ھذه ليست العالية.  ةفبسبب الّتكلTم الوطنّي" أو لسات "اربتعذّ  مرفوض أو اOن غير مTئم حّتى و الّتعويض كان

  الحكوماتالقطاع الّنووّي في كل مكان نتيجة عTقات فاسدة بين في  موجودةٌ  جوھرّيةٌ  صورة باليابان فحسب، بل ھي مشكلةٌ مح
  و القطاع الّنووي.

نحو الّطاقة المتجّددة القابلة  ا@ّتجاهو  الوقود الّنووي دورةحرر من التّ ختيار اطريق. نملك فرصة فھا نحن اOن نقف على تقاطع 
بيد مع لّطاقة الّنووّية يمشي يداً رفض ا. من أجل أفواج المستقبلفعل ذلك لنا مسؤولّية  لMستدامة، و الّتي @ تھّدد الّصّحة أو البيئة.

  عالمّي دائم. إلغاء ا)سلحة الّنووّية، و سوف يساھم في سTمٍ 

لّطاقة الّنووّية من ا خالٍ  مع شعب فوكوشيما و حماس المشاركين ھنا في مؤتمر يوكوھاما العالمي من أجل عالمٍ  الّتضامن العالمي
 س لمستقبلنا.اسTقات بين الّشعوب ھي الّتي ستضع ا)ليثبت أّن الع

  نطالب بالّتالي:

       ، و الّرعاية الّصّحّية،ا1خTءب حقّ اليضمن ذلك  ؛فوكوشيما الّنوويمفاعل حادث من يعاني بسبب قوق ححماية  .1
 .٢٠١١آذار  ١١و الّتعويض، و الحّق بنفس مستوى المعيشة الّذي تمّتعوا به قبل أحداث ، و الّتنقية

 
، و تأسيس ھيئة مستقلّة (تيبكو) شركة طوكيو للطاقة الكھربائيةان من قَِبل الحكومة اليابانّية و تّتامّ مسؤولّية و افّية فّ ش .2

 .لعاّمةل نشر معلومات متناقضةو فاء خإتاريخ تغيير مات للّشعب من أجل المعلو لبثّ 
 

 



من أجل  ھواءعام و الماء و الّتراب و الو قياس مستوى ا5شعاعات في الّناس و الطّ  ،بياناتلل و متواصل شاملجمع  .3
على ھذا البيانات جمع يستمّر من الّضروري أن الّسّكان لMشعاعات.  تعّرض لتقليلرورّية ضّ جراءات الا1ب عTما1

 القطاع ربحت من خTلالّشركات الّتي على المجتمع الّدولي و تعاون الھيئات الحكومّية. مدى أجيال، و يتطلّب دعم 
 أن تساھم بحّصتھا من الّنفقات.الّنووي 

 
عملّيات استخراج اليورانيوم حّتى الّتخّلص من  –الّنووي الوقود  ورةتدريجي لد ءٍ طة طريق عالمّية 5لغايخروضع  .4

م الّتقنّية الّنووّية ل. أسطورة الّسTمة تدّمرتقد ل وقف تشغيل جميع محّطات الّطاقة الّنووّية.و  –من الّتخلّفات الّنووّية 
أكيدة و جاھزة لMستخدام على تجّددة مالّطاقة الخمة. ض ميةوحك مالّية إعاناتالّنجاة دون آمنة، و لم تستطع أبداً تكن أبداً 

 مثل الحوافز الّتعريفّية.ي، ما ينقصھا ھو سياسات ترويجّية لدعم ا1قتصاد المحلّ  .@ مركزيّ  مستوى محلّيّ 
 

تنفيذ سياسات، للّطاقة عبر ليابان يمكن تغطية احتياجات ا ات الّنووّية اليابانّية اّلتي تّم إغBقھا.عدم إعادة افتتاح المحطّ  .5
 لكّية بين إنتاج الّطاقة و نقلھا.الھيكلي على مستوى المِ  و الفصلاعتماده، الّذي تّم  الحوافز الّتعريفّيةقانون و منھا 

 
 .في آسيا و الّشرق اFوسط و إفريقيا و أوروبا المصّنعة لللّدوعھا، خاّصًة طَ منع تصدير محّطات نووّية و ِق .6

 
نشّجع  ووّية.قة النّ امجتمٍع غير معتمد على الطّ ين ودعم الّسلطات المحلّّية و البلدّية اّلتي تلعب دوراّ مھّماً في تك .7

         مركزّية، Tالو مجتمعاٍت قوّية، لترويج  المدنيقادة البلدّيات المحلّّية و أعضاء البرلمان و المجتمع الّتضامن بين 
 و العرقّية و الجنسّية. و أساليب تصاعدّية، و وضع حدC للعنصرّية ا1قتصادّية

 
لى المعاملة الّتي يشھدھا عحتجاج لM ٢٠١٢آذار  ١١ الم في يومبر الععمظاھرات و ندوات و أحداث إعBمّية عقد  .8

 للمطالبة بعالٍم خاٍل من الّطاقة الّنووّية.ان فوكوشيما، و سكّ 

 بة الّنشاط المتواصل من أجل عالمٍ غامشروع " وادأبالعالمي المشاركون في المؤتمر  ،أعTهصّرّحة مالالمبادئ  إستناداّ إلى
ق المناسبة العديدة سُتقّدم بالّطر ھذه ا1قتراحاتخّططات عملّية لمسار العمل. تضّمن مي الذي، "خاٍل من الّطاقة الّنووّية

  و غيرھا. )Rio+20ّتنمية المستدامة (و لمؤتمر ا)مم المّتحدة لل بلدان أخرى لحكومات للحكومة اليابانّية و

على  شخٍص   ٣٠٠٠٠ تابعهو ، لّطاقة الّنووّيةمن ا خالٍ  مؤتمر يوكوھاما العالمي من أجل عالمٍ في  شخٍص  ١٠٠٠٠شارك 
رين ثa المؤ ئكة لتأييد فوكوشيما، و تعاون أو@دوليّ  مصّممون على المحافظة على شبكةٍ  نحن المشاركونا1نترنت. شبكة 

و رؤساء لقادة شبكة و  ّنووّيةضّد الّطاقة الشرق آسيا  إعTنحركة ، و تأسيس ھيباكوشاالعالمّية للشبكة البا1شعاعات عبر 
  البلدّيات المحلّّية.

  

  ٢٠١٢كانون الثاني  ١٥
  لّطاقة الّنووّيةمن ا خالٍ  مؤتمر يوكوھاما العالمي من أجل عالمٍ تّم إعTنه في 

  يوكوھاما، اليابان
  

، و ھو مدعوم من ِقَبل لّطاقة الّنووّيةمن ا خالٍ  العالمي من أجل عالمٍ مؤتمر الھيئة المنّظمة للمن ِقَبل  الّتصريحھذا  تّم تحرير
  جميع أنحاء العالم.من مشاركين ال


