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 يف منطقة الشرق األوسط
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 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط  

 
 ،إن اجلمعية العامة 
، ١٩٧٤ديــسمرب / كــانون األول٩ـــــؤرخ امل) ٢٩ -د  (٣٢٦٣ إىل قراراــا إذ تــشري 

 املــــــؤرخ ٣١/٧١، و ١٩٧٥ديـــســـــمرب / كــــــانون األول١١املـــؤرخ ) ٣٠ -د  (٣٤٧٤و 
، ١٩٧٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ املؤرخ   ٣٢/٨٢، و   ١٩٧٦ديسمبــــر  / كانون األول  ١٠
/ ول كـانون األ ١١ املـؤرخ   ٣٤/٧٧، و   ١٩٧٨ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٣٣/٦٤و  

 ٣٦/٨٧، و ١٩٨٠ديــسمبــر / كانــــــون األول١٢ املــــــــؤرخ ٣٥/١٤٧، و ١٩٧٩ديــسمرب 
/  كـانون األول ٩ املـؤرخ  ٣٧/٧٥، و ١٩٨١ديـسمرب  / كـانون األول ٩ألف وبـاء املؤرخيـــن     

ــسمرب  ــؤرخ ٣٨/٦٤، و ١٩٨٢ديــ ـــون األول١٥ املــ ــسمـرب / كانــــــ  ٣٩/٥٤، و ١٩٨٣ديــ
ــؤرخ  ــانون األول١٢امل ــسمرب/ ك ــؤرخ ٤٠/٨٢، و ١٩٨٤ دي ــانون األول١٢ امل ــسمرب / ك دي
 تـشرين  ٣٠ املـؤرخ    ٤٢/٢٨، و   ١٩٨٦ديسمرب  / كانون األول  ٣ املؤرخ   ٤١/٤٨و   ،١٩٨٥
 ٤٤/١٠٨، و ١٩٨٨ديـــسمرب / كـــانون األول٧ املـــؤرخ ٤٣/٦٥، و ١٩٨٧نـــوفمرب /الثـــاين

ـر ديـــسمب/ كـــانون األول٤ املـــؤرخ ٤٥/٥٢، و ١٩٨٩ديـــسمرب / كـــانون األول١٥املـــؤرخ 
 كــانون ٩ املــؤرخ ٤٧/٤٨، و ١٩٩١ديــسمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٤٦/٣٠، و ١٩٩٠
 ٤٩/٧١، و ١٩٩٣ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٤٨/٧١، و ١٩٩٢ديــسمرب /األول
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ــؤرخ  ــانون األول١٥امل ــسمرب / ك ــؤرخ ٥٠/٦٦، و ١٩٩٤دي ــانون األول١٢ امل ــسمرب / ك دي
 كـانون   ٩ املـؤرخ    ٥٢/٣٤، و   ١٩٩٦  ديـسمرب /كـانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥١/٤١، و   ١٩٩٥
ــسمرب /األول ــؤرخ ٥٣/٧٤، و ١٩٩٧ديـ ــانون األول٤ املـ ــسمرب / كـ  ٥٤/٥١، و ١٩٩٨ديـ

ــؤرخ  ــانون األول١املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٥/٣٠، و ١٩٩٩ديـ ــاين ٢٠ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ نـ
 تـشرين  ٢٢ املـؤرخ    ٥٧/٥٥، و ٢٠٠١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٥٦/٢١، و   ٢٠٠٠
 املــؤرخ ٥٩/٦٣ و٢٠٠٣ديــسمرب / األولكـانون  ٨ املــؤرخ ٥٨/٣٤و  ٢٠٠٢رب نــوفم/الثـاين 
بشأن إنـشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف منطقـة                 ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٦

 الشرق األوسط،
 إىل التوصيات الداعية إىل إنشاء هذه املنطقة يف الشرق األوسط متـشيا       وإذ تشري أيضا   

، من الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامـة   )د (٦٣ وال سيما الفقرة     ،٦٣ إىل   ٦٠مع الفقرات   
 ،)١(االستثنائية العاشرة

 األحكام األساسية للقرارات املـذكورة أعـاله، الـيت يـب جبميـع األطـراف            وإذ تؤكد  
املعنيــة مباشــرة أن تنظر يف اختاذ ما يلـزم مـن خطـوات عمليـة عاجلـة لتنفيـذ االقتـراح الـداعي                    

 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط، وأن تعلن رمسيا، ريثمـا                إىل
يتم إنشاء هذه املنطقة ويف أثناء إنشائها، أـا سـتمتنع، علـى أسـاس املعاملـة باملثـل، عـن إنتـاج                      

، األسلحة النووية واألجهزة املتفجرة النووية أو احلـصول عليهـا أو حيازـا علـى أي حنـو آخـر        
وعن السماح ألي طـرف ثالـث بوضـع أسـلحة نوويـة يف أراضـيها، وأن توافـق علـى إخـضاع                       
مرافقها النووية لـضمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وأن تعلـن تأييـدها إلنـشاء املنطقـة،                     

 وأن تودع تلك اإلعالنات لدى جملس األمن للنظر فيها، حسب االقتضاء،
ول، غري القابل للتصرف، يف احلصول على الطاقـة          حق مجيع الد   وإذ تؤكد من جديد    

 النووية وتطويرها لالستخدام يف األغراض السلمية،
 احلاجة إىل اختاذ تدابري مناسبة بشأن مـسألة حظـر شـن هجمـات عـسكرية                 وإذ تؤكد  

 على املرافق النووية،
ــا  توافــق اآلراء الــذي توصــلت إليــه اجلمعيــة العامــة منــذ دور وإذ تــضع يف اعتبارهــا 

اخلامسة والـثالثني، ومـؤداه أن إنـشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف الـشرق األوسـط                       
 سيعزز كثريا السالم واألمن الدوليني،

_________________ 
 .١٠/٢-القرار دإ )١( 
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يف االعتماد على ذلك التوافق يف اآلراء لكي يتسىن حتقيق قـدر كـبري مـن                 ورغبة منها  
 لشرق األوسط،التقدم يف سبيل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف ا

كامـل، مبـا يف ذلـك       وسالح عام   لل جبميع املبادرات الرامية إىل حتقيق نزع        وإذ ترحب  
 من أسلحة الـدمار     خاليةحتقيقه يف منطقة الشرق األوسط، وال سيما بشأن إنشاء منطقة هناك            

 الشامل، مبا فيها األسلحة النووية،
نبغـي أن تكـون ذات طـابع         مفاوضات السالم يف الشرق األوسـط، الـيت ي         وإذ تالحظ  

 شامل وأن متثل إطارا مالئما للتسوية السلمية للمسائل املتنازع عليها يف املنطقة،
 بأمهية األمـن اإلقليمـي املوثـوق بـه، مبـا يف ذلـك إنـشاء منطقـة خاليـة مـن                       وإذ تعترف  

 األسلحة النووية ميكن التحقق منها بصورة متبادلة،
ساسـي يف إنـشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة           دور األمم املتحدة األ    وإذ تؤكد  

 ميكن التحقق منها بصورة متبادلة،
 ،)٢(٥٩/٦٣ تقرير األمني العام بشأن تنفيذ القرار وقد درست 
 مجيـع األطـراف املعنيـة مباشـرة علـى النظـر جبديـة يف اختـاذ مـا يلـزم مـن                        حتث - ١ 

ىل إنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة            اخلطوات العملية العاجلة لتنفيذ االقتراح الداعي إ      
يف منطقــة الــشرق األوســط وفقــا لقــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة، وكوســيلة لتأييــد هــذا  

 ؛)٣(اهلدف، تدعو البلدان املعنية إىل التقيد مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
 أنـشطتها النوويـة      جبميع بلدان املنطقة اليت مل توافق على إخـضاع مجيـع           يب - ٢ 

لضمانات الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ريثمـا يـتم إنـشاء هـذه املنطقـة اخلاليـة مـن األسـلحة                 
 النووية، أن تقوم باملوافقة على ذلك؛

ســـبتمرب / أيلـــول٣٠ الـــذي اختـــذه يف GC(49)/RES/15 بـــالقرار حتـــيط علمـــا - ٣ 
 واألربعـني بـشأن     تاسـعة  دورتـه العاديـة ال      املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يف         ٢٠٠٥

 ؛)٤(تطبيق ضمانات الوكالة يف الشرق األوسط
 مــا ملفاوضــات الــسالم الثنائيــة اجلاريــة يف الــشرق األوســط وأنــشطة   تالحــظ - ٤ 

الفريق العامل املتعدد األطراف املعين باحلد مـن األسـلحة واألمـن اإلقليمـي مـن أمهيـة يف تعزيـز           
 ألمن يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية؛الثقة املتبادلة وا

_________________ 
 )٢( A/60/126 (Part I). 
 .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣( 
 تاســعةخــرى للمــؤمتر العــام، الــدورة العاديــة ال  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، القــرارات واملقــررات األ :انظــر )٤( 

 .(GC (49)/RES/DEC (2005)) ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٣٠-٢٦واألربعون،
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 مجيــع بلــدان املنطقــة إىل أن تقــوم، ريثمــا يــتم إنــشاء منطقــة خاليــة مــن تــدعو - ٥ 
األسلحة النووية يف منطقـة الـشرق األوسـط، بـإعالن تأييـدها إلنـشاء هـذه املنطقـة، متـشيا مـع                       

، وإيـداع تلـك     )١(امية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية العاشـرة        من الوثيقة اخلت  ) د (٦٣الفقرة  
 اإلعالنات لدى جملس األمن؛

 تلــك البلــدان إىل االمتنــاع، ريثمــا يــتم إنــشاء هــذه املنطقــة، عــن تــدعو أيــضا - ٦ 
استحداث أسلحة نووية أو إنتاجها أو جتربتهــــا أو احلـصول عليهـا علـى أي حنـو آخـر، وعـن                      

لحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة نوويـة يف أراضـيها أو يف أراض واقعـة حتـت                السماح بوضـع أسـ    
 سيطرا؛
ــدعو - ٧  ــدمي       ت ــدول األخــرى إىل تق ــة وســائر ال ــدول احلــائزة لألســلحة النووي  ال

مساعدا يف إنـشاء املنطقـة وإىل االمتنـاع، يف الوقـت نفـسه، عـن أي عمـل يتعـارض مـع هـذا              
 القرار نصا وروحا؛

 ؛)٢(تقرير األمني العام بحتيط علما - ٨ 
 مجيع األطـراف إىل النظـر يف الوسـائل املناسـبة الـيت ميكـن أن تـسهم يف                    تدعو - ٩ 

الكامـل وإنـشاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل يف                 وبلوغ هدف نزع السالح العام      
 منطقة الشرق األوسط؛

 والـدول املعنيـة      إىل األمني العام أن يواصل مـشاوراته مـع دول املنطقـة            تطلب - ١٠ 
، آخـذا يف االعتبـار تطـور احلالـة يف املنطقـة، وأن      ٤٦/٣٠ مـن القـرار   ٧األخرى، وفقا للفقرة   

يلتمس آراء تلك الدول بـشأن التـدابري املبينـة يف الفـصلني الثالـث والرابـع مـن الدراسـة املرفقـة                   
ذات الـصلة، مـن      أو غري ذلك من التـدابري        )٥(١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠بتقريره املؤرخ   

 أجل التحرك صوب إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط؛
احلاديـة   إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا                تطلب أيـضا   - ١١ 

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛تنيسالو
 البنــد ستنيالــاحلاديــة و أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا  تقــرر - ١٢ 
 .“إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف منطقة الشرق األوسط”املعنون 

 

_________________ 
 )٥( A/45/435. 


