
بيانيه مشرتک پارملانی برای خاورميانه عاری از سالح های هسته ای و 
 ساير سالحهای کشتار مجعی

 2011اکترب  11
 

بعنوان منايندگان جمالس کشورها منطقه خاورميانه و ساير مناطق دنيا، از ما 
خاورميانه عاری از سالح های هسته ای و ساير سالحهای کشتار مجعی ايجاد ايده 

 .يممحايت ميکن
 

ما بر نقش سازمان ملل متحد در کمک به ايجاد چنين منطقه ای در چارچوب اصول و 
ز سالحهای هسته رهنمودهای مصوب جممع عمومی سازمان ملل برای ايجاد مناطق عاری ا

 .ی تاکيد می ورزيم
 

از سال  –ما از قطعنامه های  جممع عمومی سازمان ملل که با امجاع اعضا مهه ساله 
خاورميانه عاری از سالح های هسته ه و بر نقش ايجاد ديرسبه تصويب  -نونکتا 1980

 .کنيم استقبال می ،ای در ارتقاء امنيت و صلح جهانی تاکيد می کند
 

ما بر امهيت مذاکرات جامع صلح در خاورميانه بعنوان چارچوب مناسبی برای حل 
ای اين حوزه تاکيد صلح آميز مسائل منطقه و هببود امنيت ملی و منطقه ای کشوره

 .می ورزيم
 

از مجله در منطقه  –ما از متامی تالشهای مرتبط با خلع سالح عمومی و کامل 
کنيم و بر امهيت پيشرفت مسئله کنرتل سالح های متعارف و  استقبال می –خاورميانه 

 .ريشه کن شدن سالحهای کشتار مجعی از مجله سالح های هسته ای تاکيد می ورزيم
 

ش های دبير کل سازمان ملل متحد برای پيشربد پيشنهاد پنج گانه در ما از تال
ايجاد مناطق عاری از سالح های هسته ای، الزم :  خصوص خلع سالح هسته ای از مجله

آزمايشات هسته ای، دستيابی به معاهده ای در خصوص  جامعاالجرا شدن معاهده منع 
سالح های هسته ای از طريق مواد فسيلی و نيز مذاکره برای ريشه کنی جهانی 

توافقات يا بسته ای از ) معاهده ای جامع(معاهده سالح های هسته ای انعقاد 
 .تقدير ميکنيم

 
موظف به از اقدام دبير کل سازمان ملل در انتصاب مهاهنگ کننده ای بويژه ما 

اجنام مذاکرات الزم با دولتهای منطقه و اقدامات مقدماتی برای برقراری 
خاورميانه عاری کنفرانسی با حضور مهه کشورهای منطقه خاور ميانه برای ايجاد 
 .از سالح های هسته ای و ساير سالحهای کشتار مجعی استقبال می کنيم

 
خاورميانه و نيز کشورهای دارای سالح دولتهای واقع در به ويژه  – دولتهاما مهه 

ممکن با مهاهنگ کننده اين  تا به هبرتين شکلرا فرا می خوانيم های هسته ای 
کنفرانس مهکاری منوده تا راه برای برگزاری اين کنفرانس و نيز مذاکرات متعاقب 

 منطقه ای عاری از سالح های هسته ای و ساير سالحهای کشتار مجعیآن برای برقراری 
 .شود مهوار

 
طقه مندستيابی به در اعتماد سازی که فرآيند اجنام شده موقتی ما از اقدامات 

امی قرار گرفنت مت منجمله ته ای و ساير سالحهای کشتار مجعیای عاری از سالح های هس
انس ينب املللی انرژی امتی و نيز متابعت کامل از تاسيسات هسته ای حتت نظارت آژ

مورد محايت قرار می کنوانسيوهنای منع سالحهای شيميايی و نيز سالح های ميکربی را 
 .استقبال می کنيم  دهد،

 
تشويق می ايجاد چنين منطقه ای را تا زمان متامی کشورهای منطقه خاور ميانه ما 

دستيابی به سالح های هسته ای  طرق ديگر آزمايش يا  کنيم تا از توسعه، توليد، 
در سرزمين خود هسته ای  ی هسته ای يا ادوات انفجارو يا اجازه استقرار سالحها

 .ری منايندخوددا خود، يا سرزمينهای حتت کنرتل
 

خاورميانه عاری از سالح های ما از مهه منايندگان و جمالس ميخواهيم تا از ايجاد 
 .هسته ای و ساير سالحهای کشتار مجعی محايت کنند


