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 قطعنامه مصوب مجمع عمومي

 )]A/58/459(در خصوص گزارش كميته يكم [

 

 اي در خاورميانه عاري از تسليحات هسته ايجاد منطقه.                                          34/58

 مجمع عمومي،

 دسامبر 11 مورخ XXX (3474(، 1974 دسامبر 9 مورخ 3263 )XXIX (هاي قطعنامها يادآوري 

 دسامبر 14 مورخ 33/64، 1977 دسامبر 12 مورخ 32/82، 1976 سامبر 10 مورخ 31/71، 1975

 9 الف و ب مورخ 36/87، 1980 دسامبر 12 مورخ 35/147، 1979 دسامبر 11 مورخ 34/77، 1978

 12 مورخ 39/54، 1983 دسامبر 15 مورخ 38/64، 1982 دسامبر 9 مورخ 37/75، 1981دسامبر 

 نوامبر 30 مورخ 28/42، 1986 دسامبر 3 مورخ 48/41، 1985 دسامبر 12 مورخ 82/40، 1984دسامبر 

 دسامبر 4 مورخ 45/52، 1989 دسامبر 15 مورخ 44/108، 1988 دسامبر 7 مورخ 65/43، 1987

، 1993 دسامبر 16 مورخ 71/48، 1992 دسامبر 9 مورخ 47/48، 1991 دسامبر 6 مورخ 46/30، 1990

، 1996 دسامبر 10 مورخ 41/51، 1995 دسامبر 12 مورخ 66/50، 1994 دسامبر 15 مورخ 71/49

، 1999 دسامبر  يكم مورخ54/51، 1998 دسامبر 4 مورخ 53/74، 1997 دسامبر 9 مورخ 52/34
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 در 2002 نوامبر 22 مورخ 57/55 و 2001 نوامبر 29 مورخ 56/21، 2000 نوامبر 20 مورخ 55/30

 ،اي در منطقه خاورميانه يجاد منطقه عاري از تسليحات هستهخصوص ا

ا يادآوريهمچنين  63 تا 60هاي  اي در خاورميانه مطابق پاراگراف ها براي ايجاد چنين منطقه  توصيه 

 1سند پاياني نشست ويژه دهم مجمع عمومي،) dبند  (63ويژه پاراگراف  و به

ذكر كه از تمامي طرفين كه مستقيماً ذينفع هستند، ال هاي فوق بر مفاد اصلي قطعنامها تأكيد 

هاي عملي و الزم مورد نياز براي اجراي طرح ايجاد منطقه عاري از تسليحات  د كه گامهخوا مي

اي در منطقه خاورميانه را مدنظر قرار دهند و در خالل ايجاد منطقه مزبور رسماً اعالم نمايند كه  هسته

اي و ابزارهاي  ، دستيابي يا هر شيوه ديگر دستيابي به تسليحات هستهبر اساس اصل متقابل، از توليد

اي در قلمرو خويش توسط طرف ثالث امتناع  هاي هسته اي و دادن مجوز استقرار سالح انفجاري هسته

المللي  اي خويش را تحت نظارت آژانس بين خواهند ورزيد و توافق خواهند نمود كه تأسيسات هسته

هايي را براي  هند و حمايت خويش از ايجاد منطقه را اعالم دارند و چنين اعالميهانرژي اتمي قرار د

 اي مناسب به شوراي امنيت بسپارند، گونه مالحظه و به

اي براي اهداف  بر حق الينفك تمامي كشورها براي دستيابي و توسعه انرژي هستها تأكيد مجدد 

 آميز، صلح

سط مجمع عمومي از زمان نشست سي و پنجم كه ايجاد منطقه اجماع حاصله توا مد نظر قرار دادن 

 المللي را بسيار افزايش خواهد داد، اي در خاورميانه صلح و امنيت بين عاري از تسليحات هسته
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اي را به سوي ايجاد منطقه  اي كه بتوان پيشرفت قابل مالحظه گونه  ايجاد اجماع مزبور است بهخواهان

 در خاورميانه به انجام رسانيد،اي  عاري از تسليحات هسته

 شامل درون منطقه گردند  منجر مي تمامي اقداماتي كه به خلع سالح عمومي و كاملا استقبال 

ويژه اقدامات در خصوص ايجاد منطقه عاري از تسليحات كشتار جمعي شامل  خاورميانه و به

 ،يا هاي هسته سالح

انه كه بايد از ماهيتي جامع برخوردار باشند و مذاكرات صلح در خاورميا مد نظر قرار دادن 

 آميز مسايل مورد اختالف در منطقه ارايه دهند، چارچوبي مناسب براي حل و فصل صلح

 اي متقابل، اي معتبر شامل ايجاد منطقه عاري از تسليحات هسته اهميت امنيت منطقهبا شناسايي 

 اي متقابل، طقه عاري از تسليحات هسته سازمان ملل متحد در ايجاد منيبر نقش اساسبا تأكيد 

 ،57/552گزارش دبيركل در خصوص اجراي قطعنامه با بررسي 

هاي   برداشتن گام به كه به صورت جديخواهد ميـ از تمامي طرفين كه مستقيماً ذينفع هستند 1

اي در منطقه  عملي و فوري مورد نياز براي اجراي طرح ايجاد منطقه عاري از تسليحات هسته

 و به عنوان ابزاري براي پيشبرد هدف اقدام نمايندهاي مربوطه مجمع عمومي  اورميانه طبق قطعنامهخ

 3؛كند اي دعوت مي مزبور كشورهاي ذينفع را به پايبندي به پيمان منع گسترش تسليحات هسته

 با قرار  كه در خالل ايجاد منطقهخواهد مياند،  ـ از تمامي كشورهاي منطقه كه اقدامي صورت نداده2

 ؛المللي انرژي اتمي موافقت نمايند اي خويش تحت نظارت آژانس بين هاي هسته دادن تمامي فعاليت
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 توسط گردهمايي عمومي آژانس 2002 دسامبر 20 مصوبه GC(46)RES/16ـ قطعنامه 3

المللي انرژي اتمي در چهل و ششمين نشست خويش در خصوص اجراي قوانين آژانس در  بين

 4؛دهد مدنظر قرار ميا خاورميانه ر

هاي چند جانبه گروه كاري  ـ اهميت مذاكرات دو جانبه و در حال انجام صلح خاورميانه و فعاليت4

اي، در ايجاد اعتماد متقابل و امنيت در خاورميانه شامل  در خصوص كنترل تسليحات و امنيت منطقه

 ؛نمايد  خاطرنشان مياي را ايجاد منطقه عاري از تسليحات هسته

ه عمل ميـ از تمامي كشورهاي منطقه 5  كه در خالل ايجاد منطقه عاري از تسليحات وردآ دعوت 

 سند پاياني نشست ويژه دهم مجمع عمومي 63(d)اي در منطقه خاورميانه طبق پاراگراف  هسته

امنيت هاي مزبور را در اختيار شوراي  اي را اعالم دارند و اعالميه حمايت خويش از ايجاد چنين منطقه

 ؛قرار دهند

ه عمل مي از كشورهاي مزبور همچنينـ 6 كه در خالل ايجاد منطقه مزبور سالحهاي ورد آ دعوت 

اي را توسعه ندهند، توليد نكنند، آزمايش ننمايند و يا در صدد دستيابي به آنها نباشند و اجازه  هسته

 خويش يا اراضي تحت كنترل اي، در قلمرو اي يا ابزارهاي انفجاري هسته هاي هسته ندهند سالح

 ؛خويش استقرار يابند

كه براي ورد آ دعوت به عمل مياي و تمامي ديگر كشورها  هاي هسته ـ از كشورهاي داراي سالح7

ايجاد منطقه همياري و همكاري نمايند و از انجام هر عملي كه با متن و روح قطعنامه حاضر منافات 

 ؛دارد، اجتناب نمايند
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 ؛دهد مدنظر قرار مي را ـ گزارش دبيركل8

توانند در راستاي هدف خلع   كه ابزارهاي مناسبي كه ميوردآ مي دعوت به عملـ از تمامي طرفين 9

سالح كامل و عمومي و ايجاد منطقه عاري از تسليحات كشتار جمعي در منطقه خاورميانه نقش داشته 

 ؛باشند را مدنظر قرار دهند

جام مشاوره با كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي ذينفع طبق كه به انخواهد   ميـ از دبيركل10

 ادامه دهد و وضعيت در حال تكامل در منطقه را مدنظر قرار دهد و 46/30 قطعنامه 7پاراگراف 

هاي كشورهاي مزبور در خصوص اقدامات مندرج در فصول سوم و چهارم تحقيق ضميمه  ديدگاه

امات مربوطه را به منظور حركت به سوي ايجاد منطقه  يا ديگر اقد1990شده به گزارش دهم اكتبر 

 ؛اي در خاورميانه جويا گردد عاري از تسليحات هسته

 كه گزارشي در خصوص اجراي قطعنامه اخير در نشست پنجاه و خواهد مي از دبير كل همچنينـ 11

 ؛نهم مجمع عمومي ارايه نمايد

ايجاد منطقه «ه و نهم موضوع تحت عنوان  كه در دستور كار موقت نشست پنجاگيرد تصميم ميـ 12

 .را وارد نمايد» اي در منطقه خاورميانه عاري از تسليحات هسته

 نشست عمومي هفتاد يكم

 2003 دسامبر 8
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 :ها يادداشت
 S-10/2قطعنامه .  1
 A/58/137) بخش اول(. 2
  10485، شماره 729ها، جلد  ملل متحد، مجموعه پيمان. 3
 2002 سپتامبر 16ـ20ها و ديگر تصميمات كنفرانس عمومي، نشست چهل و ششم،  المللي انرژي اتمي، قطعنامه رجوع شود به آژانس بين .4

(GC(46)/RES/DEC(2002)) 
5. A/45/435 


