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Nükleer Silahlar ve Diğer Kitle Kırım Silahlarından Arındırılmış bir Orta 
Doğu için Ortak Parlamenter Açıklaması 

16 Ekim 2011 tarihinde onaya açılmıştır 
 

Orta Doğu ve diğer bölgelerden parlamenterler olarak, Nükleer Silahlar ve bütün diğer Kitle Kırım 
Silahlarından Arındırılmış bir Orta Doğu Bölgesi hedefini destekleriz; 
 
Nükleer-silahlardan-arındırılmış bölgelerin kurulması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul 
ettiği ilke ve kurallarla uyumlu olarak, böyle bir bölgenin oluşturulması konusunda Birleşmiş Milletlerin 
yardımcı olma rolünü onaylarız; 
 
Orta Doğu bölgesinde nükleer-silahlardan-arındırılmış bir bölge kurulmasının uluslararası barış ve 
güvenliği büyük ölçüde artıracağı hakkındaki, 1980’den bu yana her yıl oy birliği ile kabul edilen Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu kararlarını memnuniyetle karşılarız. 
Orta Doğu’da anlaşmazlık konularının barışçı biçimde çözümlenmesi ve ulusal ve bölgesel güvenliğin 
artırılması için uygun bir çerçeve oluşturulmasında, kapsamlı barış görüşmelerinin taşıdığı önemi 
vurgularız; 
 
Orta Doğu bölgesi dahil olmak üzere, genel ve tam bir silahsızlanma konusundaki bütün girişimleri 
memnuniyetle karşılar ve geleneksel silahların kontrolü ile nükleer dahil olmak üzere kitle kırım 
silahlarının ortadan kaldırılması konusunda ilerleme sağlanmasının önemini kaydederiz;  
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, diğer birçok konunun yanı sıra özellikle nükleer-silahlardan-
arındırılmış bölgelerin kurulması, Kapsamlı Deneme Yasağı Anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi, 
nükleer füzyona girebilen maddeler konusunda bir anlaşmaya varılabilmesi, nükleer silahlar sözleşmesi 
ya da anlaşmalar paketiyle nükleer silahların küresel düzeyde tamamen ortadan kaldırılması 
müzakerelerinin sağlanmasıni içeren Nükleer Silahsızlanma için Beş-Maddeli Öneriyi geliştirmesi 
konusundaki liderliğini övgüyle karşılarız; 
 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından, bölge devletleriyle danışmanlık çalışmalarında bulunmak 
ve nükleer silahlardan ve bütün diğer kitle kırım silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulması 
konusunda bütün Orta Doğu Devletlerinin katılacağı bir Konferansın toplanması için hazırlıkları 
yürütmek üzere bir kolaylaştırıcı atanmasını özellikle memnuniyetle karşılarız; 
Özellikle Orta Doğu ve Nükleer Silah Sahibi Devletler olmak üzere bütün hükümetleri, Konferansın 
gerçekleştirilmesi ve izleyen dönemde nükleer silahlar ve bütün diğer kitle kırım silahlarından 
arındırılmış bir bölge oluşturulması müzakerelerine hazırlık yapılması için BM Kolaylaştırıcısı ile samimi 
işbirliğine çağırırız; 
 
Bütün nükleer kuruluşların Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) güvenlik koşulları altına alınması, 
ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile Biyolojik Silahlar Sözleşmesine tam uyum sağlanmasını da içerecek 
biçimde, nükleer silahlar ve bütün diğer kitle kırım silahlarından arındırılmış bir bölge yaratılması 
sürecini desteklemek üzere, duruma uygun güven artırıcı önlemleri memnuniyetle karşılarız; 
 
Bütün Orta Doğu ülkelerini, arındırılmış bölge kurulurken, nükleer silahlar ya da nükleer patlayıcı araçları 
geliştirmeme, üretmeme, denememe ya da başka yollarla edinmeme ya da topraklarında ya da 
kontrolleri altındaki topraklarda konumlandırılma izni vermeme konusunda yüreklendirir ve teşvik 
ederiz; 
 
Bütün parlamenterleri ve parlamentoları, nükleer silahlar ve diğer bütün kitle kırım silahlarından 
arındırılmış bir bölge kurulmasını destekleme yönünde eylemde bulunmaya çağırırız. 
 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahsızlanma için Parlamenterler 

(Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament, alyn@pnnd.org, 

www.pnnd.org) ile iletişim kurularak destek veren TBMM üyelerinin listesi: 

http://www.pnnd.org/

