Κνηλή Βνπιεπηηθή Γηαθήξπμε γηα κε Μέζε Αλαηνιή
Διεύζεξε από ππξεληθά θαη άιια όπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο
Αλνηθηή πξνο δηαβνύιεπζε από 16 Οθησβξίνπ 2011
Ωο βνπιεπηέο από ηηο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη
άιισλ πεξηνρώλ, ππνζηεξίδνπκε ην ζηόρν κηαο Μέζεο
Αλαηνιήο Διεύζεξεο από ππξεληθά θαη άιια όπια καδηθήο
θαηαζηξνθήο.
Δπηβεβαηώλνπκε ην ξόιν ηνπ ΟΗΔ ζηε βνήζεηα γηα
αλάπηπμε ηέηνηαο πεξηνρήο, ζπλεπνύο κε ηηο αξρέο θαη ηηο
νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία απνππξεληθνπνηεκέλσλ δσλώλ
όπσο επηθπξώζεθε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ.
Καιωζνξίδνπκε ηηο ζπλαηλεηηθέο απνθάζεηο, πνπ
ιήθζεθαλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ από ην 1980, νη
νπνίεο επηβεβαίσζαλ όηη ε δεκηνπξγία απνππξεληθνπνηεκέλσλ
δσλώλ ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα πξνσζνύζε ζεκαληηθά ηελ εηξήλε
θαη ηελ αζθάιεηα.
Τνλίδνπκε ηε ζεκαζία ησλ ζπλαηλεηηθώλ ζπλνκηιηώλ γηα
ηελ εηξήλε ζηε Μ. Αλαηνιή ζαλ ην αξκόδνλ πεξίγξακκα γηα ηελ
εηξεληθή δηεπζέηεζε θαη πξνώζεζε εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
εηξήλεο ζηελ πεξηνρή.
Καιωζνξίδνπκε όιεο ηηο πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
γεληθό θαη πιήξε αθνπιηζκό, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πεξηνρήο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη επηζεκαίλνπκε ηε ζεκαζία
ηεο πξνόδνπ ζηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαηηθώλ όπισλ θαη ηελ
εμάιεηςε
ησλ
όπισλ
καδηθήο
θαηαζηξνθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππξεληθώλ.
Δμνπζηνδνηνύκε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα
ηνπ ΟΗΔ λα πξνσζήζεη ηελ Πξόηαζε Πέληε Σεκείσλ γηα
Ππξεληθό αθνπιηζκό ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αλάκεζα ζε
άιια, ηε δεκηνπξγία απνππξεληθνπνηεκέλσλ δσλώλ, ηελ
ελδπλάκσζε ηεο Σπλζήθεο θαηά ησλ ππξεληθώλ δνθηκώλ
(CTBT), ηελ δεκηνπξγία ζπλζήθεο ζρεηηθήο κε ηα θαύζηκα
πιηθά, θαη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζπλζήθε γηα ηε παγθόζκηα
θαηάξγεζε ησλ ππξεληθώλ όπισλ ή παθέηνπ ζπκθσληώλ.

Δηδηθά θαιωζνξίδνπκε ην δηνξηζκό από ην Γεληθό
Γξακκαηέα ηνπ ΟΗΔ κεζνιαβεηή εμνπζηνδνηεκέλνπ λα
δηελεξγήζεη ζπδεηήζεηο ζηα θξάηε ηεο πεξηνρήο θαη λα αλαιάβεη
ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία Σπζθέςεσο πνπ ζα γίλεη
από όια ηα θξάηε ηεο Μ. Αλαηνιήο γηα ηε δεκηνπξγία δώλεο
ειεύζεξεο από ππξεληθά θαη άιια όπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Καινύκε όιεο ηηο θπβεξλήζεηο εηδηθά εθείλεο ηεο Μ.
Αλαηνιήο θαη ηα θξάηε πνπ θαηέρνπλ ππξεληθά, λα
ζπλεξγαζζνύλ κε θαιή πίζηε κε ηνλ κεζνιαβεηή ηνπ ΟΗΔ γηα
λα ραξαρζεί έλαο δξόκνο πξνο ηε Σπδήηεζε θαη ηηο αλαγθαίεο
δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία δώλεο ειεύζεξεο από
ππξεληθά θαη άιια όπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Καιωζνξίδνπκε ηελ δεκηνπξγία όισλ ησλ κέηξσλ πνπ
εκπεδώλνπλ ηελ αζθάιεηα εληζρύνληαο ηε δεκηνπξγία δώλεο
ειεύζεξεο από ππξεληθά θαη άιια όπια καδηθήο θαηαζηξνθήο,
ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο θάζε ππξεληθήο
εγθαηάζηαζεο ππό ηνλ έιεγρν ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο
Αηνκηθήο Αζθάιεηαο θαη ηελ πιήξε πηνζέηεζε ησλ Σπλζεθώλ
θαηά ησλ Χεκηθώλ θαη Βηνινγηθώλ Όπισλ.
Δλζαξξύλνπκε όιεο ηηο ρώξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο λα
εκκείλνπλ ζηελ θαηαζθεπή απηήο ηεο δώλεο λα κελ
αλαπηύζζνπλ, παξάγνπλ, δνθηκάδνπλ ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν
πξνσζνύλ ππξεληθά όπια, ή λα επηηξέπνπλ ηελ θύιαμή ηνπο
ζην έδαθόο ηνπο, ή ζε πεξηνρέο πνπ είλαη θάησ από ηνλ έιεγρό
ηνπο ππξεληθώλ όπισλ ή πιηθώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα
ππξεληθά θαύζηκα.
Καινύκε βνπιεπηέο θαη θνηλνβνύιηα λα δξάζνπλ πξνο
ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο δσλώλ ειεύζεξσλ από ππξεληθά θαη
άιισλ όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο.
Γηα λα πξνζζέζεηε ην όλνκά ζαο ζηε ιίζηα ησλ ππνζηεξηθηώλ
επηθνηλσλήζηε
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