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  جامعة الدول العربيةقرار جملس 
  بشأن املعاهدة النووية

  .23/3/1995، القاهرة
  

  
  إن جملس اجلامعة،  
  بعد اطالعه على مذكرة األمانة العامة،   
  وعلى توصية جلنة الشؤون السياسية،  
ة النووية واتصاالً بقراراته السابقة حول تنسيق املواقف العربية جتاه تمديد معاهدة عدم انتشار األسلح  

  وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط،
  وبعدما تدارس مواقف اجملموعات اإلقليمية إزاء تمديد املعاهدة وآثارها على األمن والسلم الدوليين،  
  خارج نظام منع االنتشار، موضوع وجود برنامج نووي إسرائيليوبعدما ناقش   
  يقرر،  
العربية ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وأهدافها وحتقيق عامليتها دون استثناءات ـ تأييد الدول 1  

باعتبارها الركيزة األساسية للنظام الدويل لعدم انتشار األسلحة النووية وكذلك زيادة فاعليتها يف إطار نظام 
ي اكتسبتها األسرة الدولية يف هذا الضمانات اخلاص بالوكاالت الدولية للطاقة الذرية واالستفادة من اخلبرة الت

  .الصدد
ـ إن األمن واالستقرار يف الشرق األوسط يتطلبان إزالة كل أسلحة الدمار الشامل من خالل جعل الشرق 2  

لعام  687أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية تماشياً مع قرار جملس األمن الرقم  من األوسط منطقة خالية
  .31/1/1992يف تاريخ  وبيان قمة جملس األمن 1991

ـ إن استمرار البرنامج النووي اإلسرائيلي خارج النظام الدويل ملنع االنتشار النووي ورفض إسرائيل 3  
الشامل يشكل  االنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات

  .ة معاهدة االنتشار وعامليتهاتهديداً لألمن القومي اإلقليمي وينال من صدقي
ـ إن الدول العربية تؤيد مواقف دول عدم االنحياز يف أن حتقيق أهداف املعاهدة ومقاصدها يتطلب 4  

سرعة التوصل إىل اتفاق للحظر الشامل للتجارب النووية، واتخاذ الدول النووية خطوات إضافية يف اجتاه نزع 
ودعم للجهود الرامية إىل إنشاء املناطق اخلالية من السالح  النووي يف إطار زمني حمدد وقيامها بتشجيع حالسال

النووي، إضافة إىل توفير ضمانات أمن فعالة وشاملة للدول غير النووية ضد استخدام أو التهديد باستخدام 
  .األسلحة النووية

ألمن والسلم الدوليين بضمان عاملية تطبيق كل ـ مطالبة جملس األمن بحكم مسؤولياته عن حفظ ا5  
األحكام اخلاصة بمنع انتشار األسلحة النووية دون ازدواجية يف املعايير وبأخذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق هذا 
الهدف، بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة وكذلك توفير ضمانات أمن فعالة وشاملة للدول غير 

  .د استخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النوويةالنووية ض
ـ ضرورة تنفيذ ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية من تمكين الدول غير النووية من 6  

احلصول على التكنولوجيا النووية لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية يف إطار نظام الضمانات التابع للوكالة 
  .الذريةالدولية للطاقة 

                                                 
  لمجلس الجامعة 103صدر القرار في ختام الدورة الـ. 
 "24/3/1995، )بيروت" (النهار. 
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الً ائيل، نظام منع االنتشار يشكل خلـ إن تكريس األمر الواقع بإلزام دول الشرق األوسط، يف ما عدا إسر7  
  .خطيراً يهدد أمن املنطقة واستقرارها، ال يمكن قبوله

ـ إن املوقف العربي من تمديد املعاهدة يتشكل ويستند إىل كل ما تقدم من مبادىء وعناصر، وخاصة 8  
  .ى حتقق عاملية تطبيقها مع تكثيف التشاور وأحكام التنسيق مع دول حركة عدم االنحيازمنها مد

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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