
 בדבר מזרח תיכון חופשי מנשק גרעיני וכל נשק להשמדה המונית פרלמנטריםהצהרת 
 
 

חופשי  לאזורתומכים בהפיכתו של המזרח התיכון , חברי פרלמנטים מהמזרח התיכון ומאזורים נוספים, אנו
 ;מנשק גרעיני ומנשק להשמדה המונית

 
להתפרק מנשק גרעיני ונשק להשמדה  האזורם לסייע לאומות "אנו שבים ומדגישים את תפקידו של האו

 ;בהתאם לעקרונות והקווים המנחים שאומצו על ידי האסיפה הכללית, המונית
 

ם החלטות הקובעות כי "קיבלה האסיפה הכללית של האו, 1980מאז , אנחנו מברכים על כך שמדי שנה
 .והביטחון העולמייםיצירתו של אזור חופשי מנשק גרעיני במזרח התיכון תגביר משמעותית את השלום 

 
 –כמסגרת המתאימה ליישוב המחלוקות , אנו מדגישים את החשיבות של משא ומתן כולל לשלום במזרח התיכון

 .והאזוריהלאומי  ןהביטחולמען הגברת 
 

כולל במזרח התיכון ומכירים בחשיבות של , אנחנו מקדמים בברכה את כל היוזמות הקשורות לפירוק נשק
 .כולל נשק גרעיני, וח על כל כלי הנשק וסילוק הנשק להשמדה המוניתהתקדמות לקראת פיק

 
המקדם הצעה בת חמש נקודות לפירוק נשק , ם"אנו משבחים את הנהגתו של המזכיר הכללי של האו

כניסתו לתוקף של ההסכם נגד , את ייסודם של אזורים חופשיים מנשק גרעיני, בין השאר, הכוללות, גרעיני
או סדרת , השגת הסכם בינלאומי בדבר חומר בקיע ומשא ומתן לקראת כינונה של אמנה, ניסויים בגרעין

 .הסכמים למיגור הנשק הגרעיני
 

שתפקידו להיוועץ במדינות האיזור ולפעול לשם , שהמזכיר הכללי מינה מתווך, אנו מברכים במיוחד על כך
בה ייקחו חלק כל , בדבר יצירתו של איזור חופשי מנשק גרעיני וכל נשק להשמדה המונית, עריכת ועידה

 .מדינות המזרח התיכון
 

ן והממשלות במדינות המחזיקות בנשק בעיקר הממשלות במזרח התיכו –אנו קוראים לכל הממשלות 
כדי לסלול את הדרך לוועידה ולמשא ומתן , ם"לשתף פעולה מתוך רצון טוב עם המתווך של האו  -גרעיני 

 .מהותי לשם יצירתו של אזור חופשי מנשק גרעיני וכל נשק אחר להשמדה המונית
 

שגת אזור חופשי מנשק גרעיני ונשק שיתמכו בתהליך לה, לבניית אמון אזורייםאנו מקדמים בברכה צעדים 
כולל הכפפת כל מתקני הגרעין לכללי הבטיחות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה , להשמדה המונית

 .ועמידה בתנאי האמנה  בדבר נשק כימי וביולוגי, אטומית
 

, התיכון אנו קוראים לכל מדינות המזרח, עד לכינונו של איזור חופש מנשק גרעיני ומנשק להשמדה המונית
 או מתקני , לא לאשר הצבת נשק גרעיני, וכן; לנסות או לרכוש בדרכים אחרות נשק גרעיני, לייצר, לא לפתח

 .או בשטחים שתחת שליטתן, פיצוץ גרעיניים בשטחיהן
 

אנו קוראים לפרלמנטרים ולבתי מחוקקים לפעול בתמיכה ליצירת אזור חופשי מנשק גרעיני ונשק אחר 
 .להשמדה המונית

 
 :כדי להוסיף את שמך לרשימת הפרלמנטרים התומכים בהצהרה

 www.pnnd.org, alyn@pnnd.org 
 
 

 
 


