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ΙΑΕΑ - Γενική Διάσκεψη

GC (53) / RES/17
Ημερομηνία: Σεπτέμβριο 2009
Γενική Διανομή
Πρωτότυπο: Αγγλικά
Πεντηκοστή-τρίτη τακτική σύνοδος --- σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης --- (GC (53) / 24)

Πυρηνικές δυνατότητες του Ισραήλ
Ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2009, στο πλαίσιο της δέκατης συνεδρίασης της ολομέλειας

Η Γενική Διάσκεψη,
(α) Υπενθυμίζοντας τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Διάσκεψης και τις Δηλώσεις του Προέδρου, που εγκρίθηκαν από τη Γενική Διάσκεψη για το θέμα αυτό,
(β) Υπενθυμίζοντας επίσης το ψήφισμα 487 (1981) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο, μεταξύ άλλων, ζητούσε από το Ισραήλ, να υποβάλει όλες τις πυρηνικές
εγκαταστάσεις του στο σύστημα διασφαλίσεων του Οργανισμού,
(γ) Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα για τη Μέση Ανατολή που εγκρίθηκε από το 1995, και (αφορά) την αναθεώρηση και Επέκταση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των
Πυρηνικών Όπλων, στη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (ΝΡΤ), στην οποία η Διάσκεψη σημειώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη ύπαρξη unsafeguarded
(ανεξέλεγκτων ???) πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή,
(δ) Υπενθυμίζοντας ότι η διάσκεψη αναθεώρησης της ΝΡΤ του 2000, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη στη Μέση Ανατολή, με εξαίρεση
το Ισραήλ, (συμφώνησαν τα κράτη μέρη της ΝΡΤ και επιβεβαίωσε (η Διάσκεψη) την σημασία της ένταξης του Ισραήλ στην ΝΡΤ και την τοποθέτηση όλων των πυρηνικών
εγκαταστάσεων που κατέχει, στις διεξοδικές διασφαλίσεις του ΔΟΑΕ για την πραγματοποίηση της καθολικότητας της ΝΡΤ στη Μέση Ανατολή,
(ε) Αναγνωρίζοντας ότι η ένταξη του (Ισραήλ) στην ΝΡΤ και η υπαγωγή όλων των πυρηνικών εγκαταστάσεών του, στην περιοχή (αρμοδιοτήτων) των διεξοδικών
διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά όπλα (NWFZ) στη Μέση Ανατολή, ...και
(στ) Χαιρετίζοντας τις πρόσφατες διεθνείς εκκλήσεις της πρωτοβουλίας για «πυρηνικά όπλα - ελεύθερος κόσμος",
1.- Εκφράζει ανησυχία (Η Γενικη Διάσκεψη) για την απειλή που αντιπροσωπεύει η διάδοση των πυρηνικών όπλων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Μέσης
Ανατολής!
2.- Εκφράζει την ανησυχία της για τις πυρηνικές δυνατότητες του Ισραήλ, και καλεί το Ισραήλ να προσχωρήσει στη ΣΜΔ (Συνθήκη Μη Διάδοσης) και να θέσει όλες τις
πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό τον πλήρη έλεγχο διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ! ____________________________________________________________ Σελίδα 2
3.- Παροτρύνει τον Γενικό Διευθυντή (της ΙΑΕΑ), να συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτού του σκοπού! ... Και
4.- Αποφασίζει να παρακολουθεί την υπόθεση αυτή και ζητεί από το Γενικό Διευθυντή (της ΙΑΕΑ) να υποβάλει έκθεση, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος,
στο Συμβούλιο των Διοικητών και της Γενικής Διάσκεψης, κατά την Πεντηκοστή Τέταρτη Τακτική Σύνοδο (της ΙΑΕΑ), με τίτλο θέματος της ημερήσιας διάταξης
«πυρηνικές δυνατότητες του Ισραήλ". ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΥ: ΙΑΕΑ = ΔΟΑΕ = Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.
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