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  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨رسالة مؤرخة 
  وردت من البعثة الدائمة لجمهورية إيران اإلسالمية

  لدى الوآالة بشأن مؤتمر طهران
 وعدم االنتشار لنزع السالح

 

 

 

  

ل   /ان نيس ٢٨تلقت األمانة رسالة مؤرخة      ة           ٢٠١٠أبري دى الوآال ران اإلسالمية ل ة إي ة لجمهوري ة الدائم  من البعث
ا نص  شار"أرفقت به دم االنت سالح وع زع ال ران لن ؤتمر طه يس م تنتاجات رئ ومي "اس د ي ذي ُعق  ١٨ و١٧، ال

  .٢٠١٠أبريل /نيسان

 .عضاء عليهوبناء على طلب البعثة الدائمة، ُيعمَّم طيه المرفق المذآور إلطالع جميع الدول األ
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INFCIRC/794 
 الملحق

 

  مؤتمر طهران الدولي لنزع السالح وعدم االنتشار
  ، طهران، إيران٢٠١٠أبريل / نيسان١٨-١٧

 

  للجميع وال سالَح نوويَّ ألحدُ  النوويةُ الطاقة

  استنتاجات رئيس مؤتمر طهران لنزع السالح 
  وعدم االنتشار 

  ٢٠١٠أبريل / نيسان١٨-١٧

 

ة ”تحت شعار     " نزع السالح وعدم االنتشار   "بشأن  ُعقد المؤتمر الدولي     ة   ُ الطاق وويَّ         ُ  النووي ع وال سالَح ن  للجمي
ومي    “ ألحد  ران ي سان ١٨ و١٧في طه ل  / ني ار المسؤولين          .٢٠١٠أبري د من آب ؤتمر العدي ذا الم وشارك في ه

سالح   بلداً ٦٠والخبراء البارزين من حوالي      شار أسلحة    ، وناقشوا المخاوف والتحديات المتصلة بنزع ال وعدم انت
  .الدمار الشامل، السيما األسلحة النووية

  : بالبيانات والعروض التي قّدمها المشارآونوبعد أن أحاط المؤتمر ِعلمًا

ع المعق      -١  ق إزاء الوض ق العمي ن القل رب ع دولي      ـّأع صعيد ال ى ال ن عل سالح واألم زع ال د لن
النووية، وإزاء استعمال هذه األسلحة أو واستمرار وجود أسلحة الدمار الشامل، السيما األسلحة 

  التهديد باستعمالها،

ى ضرورة     -٢  دولي وعل ع ال صوى للمجتم ة الق ووي بوصفه األولوي سالح الن زع ال ى ن ّدد عل وش
وثيقتين      القضاء التام على هذه األسلحة الالإنسانية وفقاً  ة وال شار األسلحة النووي لمعاهدة عدم انت

يما اإلنجاز     ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ معاهدة عدم االنتشار لعامي      الختاميتين لمؤتمري استعراض   ، والس
ائزة                          دول الح ا ال ي تعهدت به ووي الت سالح الن زع ال ثالث عشرة لن ة ال الكامل للخطوات العملي

  .لألسلحة النووية

السالح النووي  وأآد على أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على المأزق الحالي بهدف تحقيق نزع          -٣ 
  .تعزيز تعددية األطراف في مجال نزع السالح النووي وعدم االنتشاربجميع جوانبه و

 بشأن فرض الحظر الشامل     وأآد على ضرورة إبرام اتفاقية شاملة وغير تمييزية وملزمة قانوناً          -٤ 
تعمالها، من أجل          د باس تعمالها أو التهدي على تطوير هذه األسلحة وإنتاجها ونقلها وتخزينها واس

ن  ال م الم خ ق ع ة  تحقي ا اتفاقي اقيتين، هم رام اتف ة إب ن تجرب تفادة م ع االس ة، م لحة النووي األس
ام   ة لع لحة الكيميائي ام  ١٩٩٢األس ة لع لحة البيولوجي ة األس ضال١٩٧٢  واتفاقي ديم  ً ، ف ن تق  ع

  .ضمانات أمنية شاملة وغير تمييزية لحين القضاء التام على األسلحة النووية

  



 

مختلف   ن من إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية في        ـّوشّدد على ضرورة اتخاذ تدابير تمك      -٥ 
تناداً  أرجاء العالم، وفي الشرق األوسط خصوصاً       صلة،           ، اس م المتحدة ذات ال رارات األم ى ق  إل

دة عدم        ى معاه صهيوني إل ولحين تحقيق هذا الهدف، ال بد، آخطوة أولى، من انضمام النظام ال
شار  ة     انت ة للطاق ة الدولي شاملة للوآال ضمانات ال ة لل شآته النووي ضاع من ة وإخ لحة النووي األس
  .الذرية

ائي    -٦  اق ثن ي أي اتف ق ف ة التحق شفافية وإمكاني وراء وال ى ال ودة إل تحالة الع ادئ اس ى مب ّدد عل وش
  .متعدد األطراف بشأن خفض عدد األسلحة النووية أو

ي  -٧  دول األطراف ف ى حق ال د عل تخدام وأآ ي اس ل للتصرف ف ر القاب شار غي دة عدم االنت معاه
دة                   ة لمعاه اره دعام دولي باعتب اون ال ز التع الطاقة النووية بجميع أشكالها، وعلى ضرورة تعزي

  . لاللتزامات الواردة في المادة الرابعةعدم االنتشار وفقًا

شر      وأآد أن شن هجوم على المنشآت النووية السلمية تترتب عليه عواقب س            -٨  ى الب لبية وخيمة عل
  . للقانون الدولي ولميثاق األمم المتحدة صارخًاوالبيئة ويشكل انتهاآًا

ائزة       -٩  دول الح ل بعض ال سبب آي شار ب دم االنت ام ع الغ إزاء إضعاف نظ ه الب ن قلق رب ع وأع
ا ن   الين واتباعه ة بمكي لحة النووي صوصًاـُلألس ة، وخ ائزة  ُهجا تمييزي دول الح اون بعض ال  تع

لحة ًالألس ست أطراف ات لي ع جه ة م انة   النووي شار، وتغاضيها عن ترس دم االنت دة ع ي معاه  ف
  .النظام الصهيوني النووية

لحة     -١٠  دمير األس ق بت ات تتعل ن التزام ا م ع عليه ا يق ات لم ل الجه ال آ ى ضرورة امتث ّدد عل وش
دات  عن ضرورة التصدي للته    ، فضال ً  )٢٠١٢(الكيميائية ضمن اإلطار الزمني المتفق عليه        دي

  .البيولوجية

اً      -١١  ة المضيفة، أن                 وإننا، إذ نحيط ِعلم ا الجه ود، باعتبارن ؤتمر ونتائجه، ن ذا الم ة ه رح    بأهمي نقت
ة                  ة األخرى المعني تقديَم نتائج هذا المؤتمر إلى األمين العام لألمم المتحدة وإلى المنظمات الدولي

  .وتسجيلها باعتبارها وثيقة من وثائق هذه المنظمات

 إلى االهتمام الذي أبداه المشارآون بموضوع هذا المؤتمر، ومن أجل استعراض             وبالنظر أيضاً  -١٢ 
دداً     ث إن ع ؤتمر، وحي ذا الم داف ه ز أه ة بتعزي ائل الكفيل سبل والوس دوا  ال شارآين أب ن الم  م

شأن           اني ب دولي           ”رغبتهم في ذلك، سُيعقد المؤتمر الث صعيد ال ى ال سالح واألمن عل زع ال في  “ ن
  .٢٠١١أبريل / نيسانطهران في
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