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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/408( على تقرير اللجنة األوىل ناءب[

  

  إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط  - ٦٦/٢٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٧٤ديـــسمرب / كـــانون األول٩املـــؤرخ ) ٢٩ - د (٣٢٦٣ إىل قراراـــا إذ تـــشري  

ــانون١١املــــؤرخ ) ٣٠ - د (٣٤٧٤ و  ١٠ املــــؤرخ ٣١/٧١  و١٩٧٥ديــــسمرب / األول كــ

 ١٩٧٧ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٢ املـــــؤرخ ٣٢/٨٢  و١٩٧٦ديـــــسمرب /كـــــانون األول

 كــــانون  ١١ املــــؤرخ  ٣٤/٧٧  و١٩٧٨ديــــسمرب  / كــــانون األول ١٤ املــــؤرخ  ٣٣/٦٤ و

 ٣٦/٨٧  و١٩٨٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٢ املـــؤرخ ٣٥/١٤٧  و١٩٧٩ديـــسمرب /األول

ــؤرخني    ــاء املــ ــف وبــ ــانون األول٩ألــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٣٧/٧٥  و١٩٨١ديــ ــانون ٩ املــ  كــ

 ٣٩/٥٤  و١٩٨٣ديــــسمرب / كــــانون األول١٥ املــــؤرخ ٣٨/٦٤  و١٩٨٢ديـــسمرب  /األول

ــؤرخ  ــانون األول ١٢املـــــــ ــسمرب /كـــــــ ــؤرخ ٤٠/٨٢  و١٩٨٤ديـــــــ ــانون ١٢ املـــــــ  كـــــــ

 ٤٢/٢٨  و١٩٨٦ديــــسمرب  / كــــانون األول٣ املــــؤرخ  ٤١/٤٨  و١٩٨٥ ديــــسمرب/األول

 ١٩٨٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٧ املـؤرخ    ٤٣/٦٥  و ١٩٨٧نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٣٠املؤرخ  

 كـــانون  ٤ املــــــؤرخ  ٤٥/٥٢  و١٩٨٩ديـــسمرب  / كانـــــون األول ١٥ املـــؤرخ  ٤٤/١٠٨ و

 ٤٧/٤٨  و١٩٩١ديــــسمرب  / كــــانون األول٦ املــــؤرخ  ٤٦/٣٠  و١٩٩٠ ديــــسمرب/األول

ــؤرخ  ــسمرب /كـــانون األول ٩املـ ــانون١٦ املـــؤرخ ٤٨/٧١  و١٩٩٢ديـ ديـــسمرب / األول كـ

 املــــــؤرخ ٥٠/٦٦  و١٩٩٤ديــــــسمرب / كانــــــــــون األول١٥ املــــــؤرخ ٤٩/٧١  و١٩٩٣

 ١٩٩٦ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥١/٤١  و١٩٩٥ديـــسمرب /كـــانون األول ١٢

ــؤرخ ٥٢/٣٤ و ــانون األول٩ املــــ ــؤرخ ٥٣/٧٤  و١٩٩٧ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٤ املــــ  كــــ

 ٥٥/٣٠  و١٩٩٩ديــــسمرب  /ول كــــانون األ١ املــــؤرخ  ٥٤/٥١  و١٩٩٨ديــــسمرب /األول

 ٢٠٠١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩ املؤرخ ٥٦/٢١  و٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٠املؤرخ  
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ــؤرخ ٥٧/٥٥ و ــاين ٢٢ املـــ ــشرين الثـــ ــوفمرب / تـــ ــؤرخ ٥٨/٣٤  و٢٠٠٢نـــ ــانون ٨ املـــ  كـــ

 ٦٠/٥٢  و٢٠٠٤ديــــسمرب  / كــــانون األول٣ املــــؤرخ  ٥٩/٦٣  و٢٠٠٣ديــــسمرب /األول

 ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ٦ املـؤرخ  ٦١/٥٦  و٢٠٠٥ديـسمرب  / كانون األول٨املؤرخ  

ــؤرخ ٦٢/١٨ و ــانون األول٥ املــــ ــؤرخ ٦٣/٣٨  و٢٠٠٧ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٢ املــــ  كــــ

 ٦٥/٤٢  و٢٠٠٩ديــــسمرب  / كــــانون األول٢ املــــؤرخ  ٦٤/٢٦  و٢٠٠٨ديــــسمرب /األول

النوويـة يف  املتعلقة بإنشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة          ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨املؤرخ  

  الشرق األوسط،

 منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة          إىل التوصـيات الداعيـة إىل إنـشاء          وإذ تشري أيضا    

، مـن الوثيقـة     )د (٦٣ الفقـرة    سـيما  ال، و ٦٣ إىل   ٦٠يف الشرق األوسـط متاشـيا مـع الفقـرات           

  ،)١(اخلتامية لدورة اجلمعية العامة االستثنائية العاشرة

ــشدد   ــا وإذ ت ــى األحك ــع       عل ــب جبمي ــيت ي ــاله ال ــذكورة أع ــرارات امل ــية للق م األساس

يلــزم مــن اخلطــوات العمليــة والعاجلــة لتنفيــذ   مــااألطــراف املعنيــــة مباشــــرة أن تنظــر يف اختــاذ

االقتراح الـداعي إىل إنـشاء منطقـة خاليـة مـن األسـلحة النوويـة يف الـشرق األوسـط وأن تعلـن                  

يف أثناء إنشائها، أا ستمتنع، على أساس املعاملـة باملثـل،     رمسيا، ريثما يتم إنشاء هذه املنطقة و      

عن إنتاج األسلحة النووية واألجهزة املتفجـرة النوويـة أو احلـصول عليهـا أو حيازـا علـى أي            

حنو آخر وعن السماح ألي طـرف ثالـث بوضـع أسـلحة نوويـة يف أراضـيها، وأن توافـق علـى                   

تها الوكالــة الدوليـة للطاقــة الذريــة، وأن تعلــن  إخـضاع مرافقهــا النوويــة للـضمانات الــيت وضــع  

ــا،        ــر فيهـ ــن للنظـ ــس األمـ ــدى جملـ ــات لـ ــك اإلعالنـ ــودع تلـ ــة، وأن تـ ــشاء املنطقـ ــدها إلنـ تأييـ

  االقتضاء، حسب

 حق مجيع الدول غري القابل للتصرف يف احلصول على الطاقة النوويـة          تعيد تأكيد وإذ    

  وتطويرها لالستخدام يف األغراض السلمية،

ــشد   ــى دوإذ ت ــات       ضــرورة عل ــسألة حظــر شــن هجم ــشأن م ــبة ب ــدابري مناس ــاذ ت  اخت

  عسكرية على املرافق النووية،

 توافــق اآلراء الــذي توصــلت إليــه اجلمعيــة العامــة منــذ دورــا   وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

اخلامــسة والــثالثني ومــؤداه أن إنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة يف الــشرق األوســط  

  الم واألمن الدوليني،سيعزز كثريا الس

_______________ 

 .١٠/٢ - القرار دإ )١(
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 يف االعتماد على ذلك التوافق يف اآلراء لكي يتسىن حتقيـق قـدر كـبري مـن            ورغبة منها   

  التقدم يف سبيل إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط،

 جبميع املبادرات الرامية إىل حتقيق نـزع عام وكامل للـسالح، مبـا يف ذلـك     وإذ ترحب   

 املبادرات املتعلقـة بإنـشاء منطقـة هنـاك خاليـة مـن       سيما المنطقة الشرق األوسط، و  حتقيقه يف   

  أسلحة الدمار الشامل، مبا فيها األسلحة النووية،

 مفاوضـات الـسالم يف الـشرق األوسـط الـيت ينبغـي أن تكـون ذات طـابع                وإذ تالحظ   

  ا يف املنطقة،شامل وأن متثل إطارا مالئما للتسوية السلمية للمسائل املتنازع عليه

 بأمهيــة األمــن اإلقليمــي املوثــوق بــه، مبــا يف ذلــك إنــشاء منطقــة خاليــة مــن  تــسلموإذ   

  األسلحة النووية ميكن التحقق منها بصورة متبادلة،

 علــى دور األمــم املتحــدة األساســي يف إنــشاء منطقــة خاليــة مــن األســلحة  وإذ تــشدد  

  النووية ميكن التحقق منها بصورة متبادلة،

  ،)٢(٦٥/٤٢ تقرير األمني العام عن تنفيذ القرار وقد درست  

يلـزم مـن     مـا  مجيـع األطـراف املعنيـة مباشـرة علـى النظـر جبديـة يف اختـاذ             حتث  - ١  

اخلطوات العملية والعاجلة لتنفيذ االقتراح الداعي إىل إنشاء منطقة خالية من األسـلحة النوويـة          

، وكوسـيلة لتأييـد هـذا    املتخذة يف هذا الـصدد امة يف الشرق األوسط وفقا لقرارات اجلمعية الع 

  ؛)٣(اهلدف، تدعو البلدان املعنية إىل التقيد مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

علـى إخــضاع مجيـع أنــشطتها   بعـد   جبميـع بلــدان املنطقـة الـيت مل توافــق    يـب   - ٢  

تقوم بذلك، ريثما يـتم إنـشاء   النووية للضمانات اليت وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن        

  املنطقة؛ هذه

ســـبتمرب / أيلـــول٢٣  الـــذي اختـــذه يفGC(55)/RES/14 بـــالقرار حتـــيط علمـــا  - ٣  

 واخلمـسني بـشأن   اخلامـسة املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف دورتـه العاديـة       ٢٠١١

  ؛)٤(تطبيق الضمانات اليت وضعتها الوكالة يف الشرق األوسط

_______________ 

)٢( A/66/153 (Part I)و  Add.12  و. 

  .١٠٤٨٥، الرقم ٧٢٩، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٣(

اخلامـسة  رات األخـرى للمـؤمتر العـام، الـدورة العاديـة       القرارات واملقر  الدولية للطاقة الذرية،     الوكالة :انظر )٤(
 .(GC(55)/RES/DEC(2011)) ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣-١٩ ون،مساخلو
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ملفاوضــات الــسالم الثنائيــة اجلاريــة يف الــشرق األوســط وأنــشطة     مــاالحــظت  - ٤  

ة واألمــن اإلقليمــي مــن أمهيــة يف ـــــدد األطــراف املعــين بتحديــد األسلحـــــل املتعــــق العامــــ الفري

ي الــشرق األوســط، مبــا يف ذلــك إنــشاء منطقــة خاليــة مــن ـــــة املتبادلــة واألمــن فـــــة الثقـــــإشاع

  ة؛األسلحة النووي

 مجيــع بلــدان املنطقــة إىل أن تعلــن، ريثمـا يــتم إنــشاء منطقــة خاليــة مــن  تـدعو   - ٥  

) د (٦٣األسلحة النووية يف الشرق األوسط، تأييدها إلنـشاء هـذه املنطقـة، متاشـيا مـع الفقـرة                 

، وأن تـودع تلـك اإلعالنـات      )١(من الوثيقة اخلتامية لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة            

  س األمن؛لدى جمل

 تلــك البلــدان إىل االمتنــاع، ريثمــا يــتم إنــشاء هــذه املنطقــة، عــن تــدعو أيــضا  - ٦  

الــسماح   أسـلحة نوويـة أو إنتاجهـا أو جتربتهـــــا أو حيازـا علـى أي حنـو آخـر، أو       اسـتحداث 

  بوضع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية يف أراضيها أو يف أراض واقعة حتت سيطرا؛

 فــي  املـساعدة دول احلائزة لألسلحة النوويـة وسـائر الـدول إىل تقـدمي             ال تدعو  - ٧  

إنـــشاء هـــذه املنطقـــة واالمتنـــاع يف الوقـــت نفـــسه عـــن أي عمـــل يتعـــارض مـــع هـــذا القـــرار  

  وروحا؛ نصا

  ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ٨  

ىل النظـر يف الوسـائل املناسـبة الـيت ميكـن أن تـسهم يف        مجيـع األطـراف إ   تدعو  - ٩  

بلوغ هدف نـزع السالح العام والكامل وإنـشاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل يف                 

  الشرق األوسط؛

 إىل األمني العام أن يواصل مـشاوراته مـع دول املنطقـة والـدول املعنيـة                 تطلب  - ١٠  

 وآخـذا يف االعتبـار تطـور احلالـة يف املنطقـة، وأن         ٤٦/٣٠ من القـرار     ٧األخرى، وفقا للفقرة    

يلتمس آراء تلك الدول بـشأن التـدابري املبينـة يف الفـصلني الثالـث والرابـع مـن الدراسـة املرفقـة              

غري ذلـك مـن التـدابري ذات          أو )٥(١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٠بتقرير األمني العام املؤرخ     

   خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط؛الصلة، من أجل التحرك صوب إنشاء منطقة

 سابعةالـ  إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا             تطلب أيضا   - ١١  

  والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

_______________ 

)٥( A/45/435.  
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والــستني البنــد  الــسابعة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا  تقــرر  - ١٢  

  .“من األسلحة النووية يف الشرق األوسطإنشاء منطقة خالية ”املعنون 

  ٧١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢

  


