
 البيان البرلماني المشترك الخالء منطقة الشرق االوسط من االسلحة النووية
 اسلحة الدمار الشامل وجميع

 2011اآتوبر  16عرضت للتوقيع في 
 

  :مناطق اخرى في العالم فينحن البرلمانيين في منطقة الشرق االوسط و
 

ة صنوف ا          ة وآاف ة من االسلحة النووي ة خالي دمار الشامل في الشرق      ندعم الهدف المفضي لمنطق سلحة ال
 .االوسط

 

ة       وير منطق ي تط اعدة ف دة للمس م المتح د دور األم ة    نؤآ لحة النووي ن االس ة م ادئ   خالي ع المب التوافق م ب
 .والتعليمات النشاء مناطق خالية من السالح النووي والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة

 

دة  م المتح رارات االم ام نرحب بق ذ الع اع من ا باالجم م اقراره ي ت ي 1980الت ة  والت ان اخالء منطق د ب تؤآ
 .الشرق االوسط من االسلحة النووية ستساهم في توطيد السلم واالمن العالمي

 

ة            لمية للقضايا الخالفي م للتسوية الس امله في الشرق االوسط آاطار مالئ نشدد على اهمية محادثات سالم ش
 القليمي في المنطقةولتعزيز االمن الوطني وا

 

ووي والقاضي               زع السالح الن اط الخمس لن رح النق م المتحدة في دعم مقت ام لالم ين الع نثني على قيادة االم
ذ        ) و(قة خالية من السالح النووي بانشاء منط ز التنفي ة حي ة الحظر الشامل للتجارب النووي ) و(دخول اتفاقي

طارية   واد االنش ول الم ة ح ة    ا) و(الوصول التفاقي الل اتفاي ن خ ة م لحة النووي ام لالس ر ت لمفاوضات لحظ
 .االسلحة النووية او حزمة اتفاقات مالئمة

 

ة               ع دول المنطق اجراء مشاورات م م المتحدة لمنسق مكلف ب ام لالم ين الع ين االم نرحب بشكل خاص بتعي
ة      حول انشاء منطقة خا المنطقةواتخاذ ترتيبات لعقد مؤتمر تحضره آافة دول  ة وآاف ة من االسلحة النووي لي
 .صنوف اسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط

 

خاصة حكومات الدول النووية والشرق االوسط للتعاون بنية صادقة مع منسق االمم  –ندعو آافة الحكومات 
ة             ة وآاف ة من االسلحة النووي ة خالي اوض النشاء منطق م التف ؤتمر ومن ث صنوف  المتحدة تمهيدا النعقاد الم

 .اسلحة الدمار الشامل في الشرق االوسط
 

دمار الشامل في      نرحب باجراءات الثقة والتي تدعم انشاء منطقة خالية من االسلحة النووية وجميع اسلحة ال
زام   الشرق االوسط والتي تشمل اخضاع آافة المنشئات النووية لضمانات الوآالة الدولية للطاقة الذرية وااللت

 .الكيماوية واتفاقية االسلحة البيولوجية حةلفاقية االستبا
 

ة           تالك اسلحة نووي اج او تجريب او ام ة دول الشرق االوسط عدم تطوير او انت ة   . نحض آاف وعدم الموافق
 .على نصب اسلحة نووية او اسلحة تفجيرية نووية على اراضيها او اي اراضي تابعة لها

 

ا     ة دعم انش دمار         ندعو البرلمانيين والمجالس البرلماني ع اسلحة ال ة وجمي ة من االسلحة النووي ة خالي ء منطق
 .الشامل في الشرق االوسط

 

زع       ووي ون ار الن ر االنتش انيين لحظ بكة البرلم ى االتصال بش دولي يرج ان ال ذا البي ى ه مك ال افة اس الض
 .السالح
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