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ــ   ـــ ـــمـ سلحة النووية في األنشاء منطقة خالية من إ ازدادت المساعي صوب مقـ

 خ ى في العال ت ففي أقالي  ومناطق أوسرررررررررررررر ت علي   ا  ما    في األالشررررررررررررر   

ن سررررررررلحة النوويةت مألم يكا الال ينية    اال فا  علي إنشرررررررراء منطقة خالية من اأ

(. وفي منطقة جنوب Talatelolcoخالل  وقيع دولها علي معاهدة  ال يلولكو )

(. باإلضررررررررررررررافة الي Rarotongaالمحي  الهراد  عر   وقيع معراهدة  ا و ونقا )

م  الم حرررردة أل(. و قود اPelindabaبيلينرررردابررررا )ب مررررا معرررراهرررردة أف يقيررررا وال ي أ

حثيثة ل وسرررررريع دام ة المناطق المالية من  اوالمنظمات الدولية ذات العالقة جهود

وسررررررررر ت وال ي يردو أر قيامها  هين ألاألسرررررررررلحة النوويةت ومنها منطقة الشررررررررر   ا

لواليات ابإس اميل المالك لهذا السالح فعليًا في المنطقةت والمعززة بهيمنة وسطوة 

 الم حدة عالميًا الداع  ال ميس لها.

                                                           
 - جامعة بنغاز  ررررر كلية العلوم واآلداب/ الواحات 
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وفي سرريل  غطية جوان  الموضرو ت قسر  الراحر و ق ل الي خمسرة أجزاءت      

سررررررر  الق وسررررررر ت أماأل: ال ع يفات الم عددة لمنطقة الشررررررر   ااألول  يناقش القسررررررر 

   ي طس اميلية في المنطقةت و إلي انية واإل: في حدث عن القد ات النووية االثاني 

: لجهود األم  الم حدة ومواقف الوكالة الدولية ع ابالثالر و الالراحر في القسمين 

 مامس: فقدالوسرررررر  الالنوويةت أما القسرررررر  ألللطاقة الذ ية حيال منطقة الشرررررر   ا

طا  القانوني لمعاهدات المناطق المالية من األسلحة إلخصرل الراحر بمناقشة ا

 النووية.  

ول: أهمي ها النظ ية من ألم ين :اأهذه الد اسة في  هميةأ :  كمن أهمي  البحث

يجاد   اك  مع في في الموضو ت أما اآلخ  فهو عملي إخالل المساهمة في 

لي  حقيقل من خالل عالقا ها وسياسا ها إم علق بواقع  سعي دول المنطقة 

الما جيةت و سلي  الضوء علي الف ص وال حديات الم احة وال ي يج  أر  كور 

 أمام صانع الق ا  ومنفذ  السياسة الما جية لدول المنطقة.  واضحة

 ط ح هذه الو قة الرحثية مجموعة من ال ساؤالت ال ميسة حول  المشكل  البحثي  

هود ما هي الج: سلحة النوويةت   محو  حول ألوس  المالية من األمنطقة الش   ا

  يةت والمنظمات ذات العالقةم  الم حدة والوكالة الدولية للطاقة الذاألالمرذولة من 

بهدف قيامها؟ وما ال حديات والعقرات ال ي  واجل  لك الجهود و حول دور ذلك؟ 
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 ال ي   حصل عليها دول المنطقة بعد لمزايااماوما الف ص الم احة ل حقيقهات و 

 ظهو ها؟.  

كث  ألاع مدت هذه الد اسة علي المنهج القانونيت والذ  يع ر  ا منهجي  البحث 

مالممة في هذا النو  من الد اساتت حير يسمح بال ع ف علي شكل العالقة بين 

م  الم حدة وكذلك العالقة مع المنظمات ال ابعة لها ذات العالقة ألأعضاء ا

بموضو  الرحرت وكذلك الق اءة الصحيحة للق ا ات الصاد ة عن المنظمة الدوليةت 

 وص الميثا . ومع فة ش عية  ص فات الدول ومدى مطابق ها لنص
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إر  ع يف مصطلح الش   األوس  مسألة   س  بال عقيد الشديدت وبماصة        

أر جغ افية المنطقة يصع   حديدهات نظ ًا إلي العديد من األمو  االق صادية 

ًء اس  ا يجيةت وال ي وضعا ال ع يفات لمنطقة الش   األوس  بناالوالسياسية و 

عليهات ويمكن أر نس ع ض هنا بعضاً من هذه ال ع يفات لل ع ف علي االخ الفات 

 حول هذا المصطلح.

  ع فها الوكالة الدولية للطاقة الذ ية ( تعريف الوكـللـ  الــةلي  للةلا  الة:ي  1)
بأنها المنطقة المم دة من ليريا   بًا ح ي إي ار شررررر قًات ومن سرررررو يا شرررررمااًل ح ي 

. ونالحظ أر هذا ال ع يف قد اسررر رعد دول المغ ب الع بي وكذلك (1)اً اليمن جنوب
الصرررررررومال وجيرو ي والسرررررررودارت علي ال    من أنها أعضررررررراء في جامعة الدول 
الع بيةت واسر رعد كذلك   كيا باع را ها عضو في حلف األطلسيت  ي  أنل ض  

 إس اميل وإي ار إلي منطقة الش   األوس .

ع فا د اسررة األم  الم حدة منطقة الشرر   األوسرر   :تحـة( تعريف األمم الم2) 
بأنها المنطقة المم دة من ليريا   بًا ح ي إي ار شرررررر قًات ومن سررررررو يا  5722عام 

                                                           

(1 ) "Technical study on different modalities of safeguards in the middle east" 
IAEA – GC (zu august 1989(, p.p. 34-38. 

خللي  من األســـلح  النوةي  ةهيرهل من مشـــكإن اءشـــلة منةق  نقاًل عن: فوز  حمادت و عادل محمد أحمد ت 
الخيل: النوةي رق  ت في: محمد إب اهي  منصررررو  )مح  ( تأســـلح  التـمير الشـــلمل رق الشـــر  األةســـ 

ت أعمال الندوة الفك ية ال ي نظمها م كز د اسرررررات المسررررر قرل ت جامعة أسررررريو  ت الطرعة الشــــر  األةســــ 
 .85-85ت ص ص 1002األولي ت 
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شرررررررررررمااًل ح ي اليمن جنوبًات أ  أنها أخذت ب ع يف الوكالة الدولية للطاقة الذ ية 
  السابق ذك ه.

ت وع فا المنطقة 5727عام   ي  أر األم  الم حدة طو ت من  ع يفها في     
بأنها كل الدول األعضاء في جامعة الدول الع بية باإلضافة إلي إي ار وإس اميلت 
حير و د ذلك في د اسرررة لها حول إنشررراء منطقة خالية من األسرررلحة النووية في 

 .(1)الش   األوس 

يمكن االسرررررررررررررر نرراد في  ع يف الواليررات الم حرردة ( تعريف الواليــلن المتحـــة  3)
نطقة الشررررررررررر   األوسررررررررررر  علي ما و د في مراد ة ال ميس األم يكي بو  األب لم

ت وال ي هدفا للحد من ال سررررررررررلح في المنطقةت وقد حددت المراد ة منطقة 5775
الشررر   األوسررر  بأنها المنطقة المم دة من إي ار شررر قًا ح ي المغ ب   بًا وكذلك 

لي ال    ألوس    كيا عإسر اميل. وقد اس رعد ال ع يف األم يكي لمنطقة الش   ا
 من الدو  الذ  يمكن أر  لعرل فيها.

يع ر  ال ع يف اإلسرررررررررررررر اميليت من أكث  ال ع يفررات ( التعريف اإلســـــــــرا يلق  4)
 وسررررررررعًات حير أنل يشررررررررمل كل الدول الع بية وإي ار وكذلك باكسرررررررر ارت نظ ًا ألر 

ةت علي ال    من يإس اميل  نظ  للقنرلة النووية الراكس انية باع را ها قنرلة إسالم
 ا  را  السالح النوو  الراكس اني بالص ا  مع جا  ها الهند.

يمكن االسررررر ناد في ال ع يف ( التعريف العربق لمصـــةلل الشـــر  األةســـ   5)
الع بي لمنطقة الش   األوس  علي مش و  معاهدة لجعل منطقة الش   األوس  

الدول الع بيةت بواسررررررررطة خالية من كل أسررررررررلحة الدما  الشرررررررراملت أعد ها جامعة 
                                                           

(1  ) Jan prawitz and James F. Leonard, A zone free of weapons of mass 
destruction in the middle East (new york: united nations, 1996). P. 63. 

 .85نقاًل عن: المصد  السابقت ص
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ت وهو 5773األمانة العامةت بناء علي  وصررية وق ا  مجلس الجامعة في ما   
المشرررررررررر و  الذ  ط ح و ما مناقشرررررررررر ل في دو ة انعقاد جامعة الدول الع بية  ق  

ت وجراء في مراد رل األولي من الديراجة  ع يف مصررررررررررررررطلح 5772في عرام  523
ماضررعة لسرريادة أو سرريط ة الدول األعضرراء منطقة الشرر   األوسرر  أنل ااألقالي  ال

 .(1)في جامعة الدول الع بيةت باإلضافة إلي إي ار وإس اميلا

                                                           

 .12ت ص المصـ: السلبق )1)
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ملو وسررررر ت فإنها  ألبشررررركل عام ووفقًا أل ل  ال ع يفات لمنطقة الشررررر   ا       
ي ار إم لك فعليًا هذا السرررررالحت و سررررر اميل وال ي  إ سرررررلحة النوويةت باسررررر ثناءألمن ا

ال ي ال  مفي محاوال ها ام الكل. هذا لو اس رعدنا المش و  الع اقي والذ  ان هي 
بعد ذلكت والمش و   5223م يكي للع ا  في ألس اميلي أواًلت والغزو اإلبالعدوار ا

 . 52231الليري والذ  ان هي بال سلي  الطوعي في ديسمر  

  ع ر  القد ات واألسلحة النووية اإلس اميليةت هيسرا يلق  (السإح النوةي اإل1)
األقدم واأله  واألخط  في منطقة الش   األوس ت وهي قد ات  نف د بها إس اميل 
وال مثيل لها في المنطقةت كما أر الميا  النوو ت أ  ام الك إسرررررررر اميل للسررررررررالح 

قة الذ ية اإلس اميلية ت وح ي قرل إنشاء لجنة الطا(2) مذ في م حلة مرك ةاالنوو  
وقد اسررررررررر فادت إسررررررررر اميل من العلماء اليهود الذين عملوا في مجال  .5725عام 

الطاقة النووية في الواليات الم حدةت في مع فة األسرررررر ا  النوويةت أما ال كنولوجيا 
النوويةت فقد    الحصررول عليها عن ط يق ف نسررات وال ي زودت إسرر اميل بمفاعل 

ت وذلررررك لض  اض العسررررررررررررررك يرررةت وإلن ررررا  5722( عررررام نوو  )مفرررراعرررل ديمونررررة
الرلو نيوم. والجدي  بالذك  أر هناك  عاور إسررررررررر اميلي ف نسررررررررري قرل هذا ال ا ي ت 

 .5722حير شا كا إس اميل في ال فجي  الف نسي في صح اء الجزام  عام 

                                                           

الهيئة المصرررر ية العامة ت اخإة منةق  الشـــر  األةســـ  من أســـلح  الـمل: الشـــلملممدوح حامد عطيلت  (  1)
 .251ت ص1008للك ابت الطرعة األوليت القاه ةت 

(2 ( For more information about the start of Israel nuclear  programmer - you can 
see – Fuad jabber, Israel and nuclear arsenal, (international institute for 
strategic studies, chatdo & windus, London, 1971). 
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وقد عملا إس اميل جاهدة وفي إطا  مردأ سياسة الالبديل عن الحصول 
وو  للمحي  من أجررل االسرررررررررررررر ق ا  والرقرراءت وكررذلررك ال بررديررل عن علي ال اد  الن

 ررردمي  أ  مقرررد ات نوويرررة لررردول المنطقرررةت كمرررا حررردث ودم ت المفررراعرررل الع اقي 
 .(1))أوزي اك(ت والماضع لضمانات وكالة الطاقة الدولية

ووفقًا لل قا ي  فإنل يقد  حج  األسرررررررلحة النووية اإلسررررررر اميلية بمئ ي  أ  
وقنرلة نووية     جميعهات وأر إسرررر اميل مسرررر م ة في  طوي    سرررران ها النووية من 
خالل بناء مفاعالت نووية جديدةت باإلضافة إلي هذات فإر إس اميل دخلا مجال 

 إن ا  القنابل الهيد وجينية والني  ونية. 

واقع أر إس اميل  سمح ب طريق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذ ية وال
فق  علي المفاعل اإلسرررررررررررر اميلي في ناحال سررررررررررررو يكت الذ  حصررررررررررررلا عليل من 
الواليات الم حدةت باإلضرررافة إلي بعل المنشررررت األخ ى الثانويةت ال ي  حصرررل 

 ة فإنها العلي مواد مشرررررعة من هذا المفاعلت وأما باقي منشررررررت إسررررر اميل النووي
 .ة مضع أل   قاب

قرول    يرات إنشرررررراء منطقة خالية من لو ضررررررع إسرررررر اميل  ال ة شرررررر و  
ال فاوض المراشرررررر  الذ  ال :أسررررررلحة الدما  الشررررررامل في الشرررررر   األوسرررررر  أولها 

اذ ما يلزم ا م :بينها وبين الرلدار الع بيةت و انيهما ةيمضرررررع أل  شررررر و  مسررررررق
ي   أر  :من    يرات مزودة لدع  الثقة الم رادلة بينها وبين دول المنطقةت وآخ ها

                                                           

(1 ) For more information, you can see. Shai Feldman, nuclear weapons and arms 
control in the middle east, CSIA studies in international security (Cambridge, 
MA, London: MTT press, 1997). 
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للمنطقة المالية من أسرررلحة الدما  الشرررامل من  أةال صرررديق علي اال فاقية المنشررر
 .(1)قرل جميع الدول المعنية

من الم وقع أر  قوم إسررررررر اميل في حالة عزمها علي اسررررررر مدام السرررررررالح 
  بقصررررررررررف آبا  ومنشرررررررررررت النف  في العديد من الدول الع بية وذلك إل ا ة النوو 

ال عر  والرذع  و ردمي  االق صرررررررررررررراد لهرذه الردولت كمرا أر إسرررررررررررررر اميرل عندما   يد 
مهاجمة الدول الع بية فإنها  قصررررررررد بذلك الع ا  وسررررررررو يا ومصرررررررر  والسررررررررعودية 

نوو  ح الواأل در وليريات ألر هناك اح مال ضرررعيف أر  سرررر مدم إسرررر اميل السررررال
في ضرر ب الجيو  الع بية في دول المواجهةت لكن االح مال األكر  هو ضرر ب 

 القد ات العسك ية الع بية في الدول ال ي  قوم بالمساندة.

ت 5724   إنشرررررررررررراء منظمة الطاقة الذ ية اإلي انية (القـ:ان النوةي  اإليراءي   2)
ودو ة  د الكه برراءتو   ال مطي  لر نررامج نوو  كري ت ي ضررررررررررررررمن مفرراعالت ل وليرر

الوقود النوو ت حير    ال عاقد علي سر ة محطات كه ونووية من ألمانيا وف نسررا 
والواليات الم حدةت وقد  مكنا إي ار من الحصول علي  قنية إ  اء اليو انيوم من 
خالل شرر اء نسرررة من أسرره  شرر كة )يو وديف( إل  اء اليو انيومت وقد  مكنا في 

 .5وبوشه  5وشه  من  نفيذ محطات ب 5722

                                                           

لخيل: ا ت في: محمد إب اهي  منصو  )مح  ( تسكري  البـيل الخيل: النوةي ةالخيل:ان العزك يا حسينت (  1)
ت أعمال الندوة الفك ية ال ي نظمها م كز د اسات المس قرل ت جامعة أسيو  ت النوةي رق الشر  األةس 

 .222 – 221ت ص 1002الطرعة األولي ت 
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بمفاعل  5722وسررررراندت الواليات الم حدة إي ار في الردايةت وأمد ها في 
ميغاواتت هذا باإلضرررررررررررافة إلي ال عاور مع الدول الغ بية األخ ى  2بحثي قد  ل 

 ألمانيا وف نسا.

اإلي انيررةت ا جهررا إي ار إلي ال عرراور مع  –بعررد ان هرراء الح ب الع اقيررة 
ألمانيا وإسررانيا الس كمال مفاعالت بوشه ت إال  أنها دول   ب أو وبات خاصرةت 

فشرررررررلا في ذلكت مما جعلها   جل إلي الصرررررررين و وسررررررريا واأل جن ينت فقد طلرا 
إي ار من الصررررررررررررررين إمردادهرا بمفراعرل يعمل بالماء الثقيلت وطلرا من األ جن ين 

يات إمدادها بمنشررررت إن ا  ماء  قيلت وكذلك  صرررنيع الوقود النوو ت إال  أر الوال
ة أخ ى أقنعا الصررررررين بوقف الصررررررفقةت ووقف الشررررررحن بيالم حدة وحكومات    

 .(1)ألنل كار قد    اال فا  معهات بالنسرة لض جن ين 

وأعرادت إي ار إحيراء ب نرامجها النوو ت باع زامها بناء عشرررررررررررررر ة محطات 
نووية من خالل العشررررررررررر ين عامًا القادمةت وذلك بال عاور مع  وسررررررررررريا اال حادية 

من اح ياجا ها من الكه باء من الطاقة  %52ينت بهدف الحصررررررول علي والصرررررر
النوويةت وقد اسررررررررررررر فادت إي ار من ال عاور مع بعل علماء الذ ة ال و ت وأعلن 

خري  نوو   وسي يعملور بالفعل  522مدي  الر نامج النوو  اإلي اني أر حوالي 
 ة المفاعالتفي المشررررررررررر و ت وعلي ال    من المحاوالت األم يكية بوقف صرررررررررررفق

 ال وسية إلي ارت إال  أر  وسيا ل   وقفها.

                                                           

لجامعة األ دنيةت عمارت ت منشو ات ا(7691 – 7691االستراتيجي  اإلسرا يلي  للفترة ) از   بايعلت (  1)
 .180ت ص 2551الطرعة األوليت 
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و    هرررذه العقررررات أمرررام الر نرررامج النوو  اإلي انيت يج   العمرررل علي 
اسرر كمال مفاعل بوشرره ت وقد وافق الجان  اإلي اني علي إعادة الوقود المسرر هلك 

 إلي  وسيا ل طمين الجان  األم يكي.

وبالنسررررررررررررة إل  اء اليو انيوم ودو ة الوقودت فقد أشرررررررررررا ت صرررررررررررو  األقما  
إلي وجود م فق إل  اء اليو انيوم في ن انز بوسرر   5225الصررناعية في سررر مر  

إي ارت كما  ضح للوكالة الدوليةت ومن خالل زيا ة مف شيها إلي الموقع المذكو ت 
 وجود ب نامج م قدم إل  اء اليو انيوم.

حكومرة اإلي انيرةت إر الهردف من ب نامجها النوو  هو  أمين لقرد أكردت ال
االح ياجات اإلي انية في الكه باءت ونفا سررررعيها الم الك القنرلة النوويةت وأكدت 
علي األهداف السلمية لر نامجهات وأعلنا  قيدها بم طلرات معاهدة منع االن شا  

في  ع االن شا  النوو  النوو ت كما وقعا إي ار الر و وكول اإلضافي لمعاهدة من
 .(1)5223ديسمر  

                                                           

مشكإن اءشلة منةق  خللي  من األسلح  النوةي  ةهيرهل من أسلح  فوز  حمادت وعادل محمد أحمد ت (  1)
 .211 – 285ت مصد  سابقت ص التـمير الشلمل رق الشر  األةس 
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وهي  حا حك  الشررراه وبمسررراندة مصررر ت  –كانا إي ار  5724في عام 
ت (1)أول من اق  ح جعل منطقة الش   األوس  منطقة خالية من األسلحة النووية

 7في  3523ال ي أصرررررررررررررررد ت الق ا   ق   أمررام الجمعيررة العررامررة لضم  الم حرردةت
ت والقاضررررري بجعل منطقة الشررررر   األوسررررر  خالية من األسرررررلحة 5724ديسرررررمر  

النوويرةت وأشررررررررررررررا  الق ا  في ديررراج رل إلي ق ا  مجلس جررامعرة الردول الع بيرة في 
ق  ح فيل إنشرررررراء منطقة خالية من األسرررررررلحة النووية في ات الذ  5724سررررررر مر  

ة شرررررررررراه إي ارت وإلي إشررررررررررا ة الجمعية العامة في الشرررررررررر   األوسرررررررررر ت وإلي  سررررررررررال
بقضية إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الش   األوس ت  2/7/5724

وإلي اإلعالر المراص بررأف يقيرا الالنوويررةت الصرررررررررررررراد  عن م  م  القمرة األف يقي 
إلي أر الجمعية العامة الحظا مرك ًا  أيضررررراً ت و جد  اإلشرررررا ة 5724األول في 

شرررراء منطقة خالية من األسررررلحة النووية في الشرررر   األوسرررر  من شررررأنل أر ر إنأ
يسرررررررررره  إسررررررررررهامًا فعااًل في  حقيق األهداف العلنية في اإلعالر الماص باع را  

 .(2)أف يقيا ال نووية

 ةءص القرا: على أن الجمعي  العلم  

  شيد بفك ة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الش   األوس . -

                                                           

(1 ) Claudia Baumgart and Harold muller, nuclear weapons, free zone in the 
middle east: Apie in the sky?, The Washington quarterly, vol. 28. No. 1, winter 
2004 – 05. 

اءشلة منةق  خللي  من أسلح  الـمل: الشلمل رق الشر  األةس ، فوز  حماد وعادل محمد أحمدت  )2)
  .251 – 252ت ص 1001وليت القاه ةت ت الهيئة العامة لقصو  الثقافةت الطرعة األالفرص ةالتحـيلن
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ي أر  قوم كافة األط اف ف  ا ال  ني عنل ل عزيز  لك الفك ةمر مأو ع ر   -
المنطقةت باالم نا  عن إن ا  أسلحة نووية أو  ج ب ها أو الحصول عليها أو 

 حياز ها علي أ  نحو آخ .

و دعو األط اف في المنطقة إلي االنضمام إلي معاهدة منع ان شا  األسلحة  -
 النووية.

 عاور جميع الدول والسيما الدول النووية في  حقيق  و ع ب عن أملها في -
 أهداف هذا الق ا .

ظل هذا الق ا  يد   في جدول أعمال الجمعية العامة كل عامت ويصد  
ت وهو العام الذ  قرلا فيل إس اميل بعد  وقيع ا فاقية 5722باأل لرية ح ي عام 

  وح ي اآلر ت ومنذ ذلك ال ا ي5727كام  ديفيد للسالم مع مص  في عام 
والق ا  يصد  سنويًا ب وافق اآل اءت وذلك بعد انضمام إس اميل إلي  أييد الق ا  

 علي أر ي   ذلك عن ط يق ال فاوض المراش  بين جميع األط اف.

في أول اج ما  للدو ة الماصة لضم  الم حدة المك سة لنز  السالح وال ي 
الذ  صد  ب وافق اآل اء رررر  أييد ت جاء في بيانها الم امي رررررررررر و 5722عقدت في 

 إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الش   األوس .

 جد  اإلشررررررا ة إلي أر ال ب  المرك  بين إنشرررررراء منطقة الشرررررر   األوسرررررر  
 معرراهرردة إخالء أف يقيررا من ةالالنوويررة وأبحرراث أف يقيررا ال نوويررة  ررأكررد في ديررراجرر

 .(1)5772السالح النوو  ال ي ف حا لل وقيع في القاه ة في إب يل 

                                                           

 .258ت صالمصـ: السلبق(  1)
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يظه  بشررررررررررركل واضرررررررررررح   رة الوكالة (موقف الوكلل  الـةلي  للةلا  الة:ي   1)
اقة الذ ية في جعل منطقة الش   األوس  خالية من األسلحة النوويةت الدولية للط

ويعزز هذه ال  رة إد ا  السررررررالح النوو  اإلسرررررر اميلي في جداول أعمال المنظمة 
. دعا فيها إسرر اميل 5775إلي عام  5722بشرركل مسرر م  خالل الف  ة من عام 

ة لية للطاقإلي ضرررررر و ة أر  ضررررررع منشررررررأ ها النووية  حا ضررررررمانات الوكالة الدو 
 .(1)الذ يةت و ك  ت هذه الدعوة بشكل دو   

في الدو ة  5775 ي  أنل وبناء علي  وصررررررررررررررية من  ميس الم  م  العام 
( للوكالة الدولية للطاقة الذ يةت    حذف بند القد ات النووية اإلسرر اميلية من 32)

 وفيجدول أعمال الوكالةت نظ ًا النطال  عمليات السررررالم في الشرررر   األوسرررر ت 
هرذه الردو ة قردم المردي  العام للوكالة إلي الم  م   ق ي ًا يوضررررررررررررررح فيل االل زامات 
المطلوبة من دول المنطقة إلنشررررراء منطقة الشررررر   األوسررررر  خالية من األسرررررلحة 
النوويةت كما أوضررررررح ال ق ي  آليات ال حققت وال ي وصررررررفها بأنها سرررررر كور آليات 

 .(2)صة لمنطقة الش   األوس إقليمية وكذلك دوليةت نظ ًا للطريعة الما

والذ   5775لعام  225( للوكالة الق ا   ق  32وقد صرررد  عن الم  م  )
ي يد المق  ح المصر   بإنشراء منطقة خالية من أسلحة الدما  الشامل في الش   

                                                           

)1) IAEA GC (44) 8.28 June 2000. 
  :ام الوثيق ق ي  مقردم من مردي  عرام الوكرالرة الردوليرة للطراقرة الذ يةت إلي: الم  م  العام للوكالةت بموج  (  2)

 .21/5/2551ب ا ي   7176
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األوسررررر ت كما كلف الق ا  مدي  عام الوكالة بإج اء المشررررراو ات الالزمة مع دول 
الشرر   األوسرر  الالنوويةت علي أر يقدم  ق ي  يوضررح المنطقةت في سرريل إنجاز 

( للم  م  العام للوكالة وكذلك لمجلس 32مدى ال قدم في  نفيذ الق ا  في الدو ة )
 .1المحافظين

علي الق ا  سرالف الذك  قام مدي  عام الوكالة بالمشراو ات مع دول  ءوبنا
قد المنطقةت فالمنطقة وظه  بوضرررروح االخ الف في وجهات النظ  حيال إنشرررراء 

اع ر ت الرردول الع بيررة أر الررردايررة  كمن في  وقيع إسرررررررررررررر اميررل علي معرراهرردة عرردم 
االن شا  النوو ت و  ض  لضمانات الوكالةت كراد ة لحسن النوايات و أت إس اميل 
أنل ال يمكن بحر هذا الموضرو  قرل ال وصل إلي سالم دام  بين دول المنطقةت 

المالية ي   بال فاوض بين الدول األط اف باإلضرررررررررررررافة إلي أر إنشررررررررررررراء المنطقة 
 .(2)بشكل مراش 

(ت 32( في الرردو ة )252وقررد أصرررررررررررررررد  الم  م  العررام للوكررالررة الق ا   ق  )
والذ  طل  فيل من المدي  العام للوكالة اسرررررررررررررر م ا  جهوده واال صررررررررررررررال بجميع 

 ت يحر5773ت وقد ألحق ذلك الق ا  برخ  في عام (3)األط اف بغيرة  نفيذ الق ا 

                                                           
في:  تالمبلد:ة المصـري  لنع  أسـلح  الـمل: الشلمل من الشر  األةس  ةأرريقيلمحمد بهاء الدين الغم  ت  ( 1)

 .220الميا  النوو  في الش   األوس ت مصد  سابقت ص 
 
 ق ي  المرردي  العررام للوكرررالررة الرردوليرررة للطرراقررة الررذ يررةت المقرردم إلي مجلس المحررافظينت وإلي الم  م  العرررام (  2)

  Gc (38) 1072, 10 September  –Vo. 2682األوسررر .للوكالةت بمصررروص منطقة الشررر   
.1993 

(3 ) IAEA GC (XXX1) res. 601. September 1992. 
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فيل دول المنطقة علي ا ماذ خطوات فعالة بشرررررررررررررأر منطقة الشررررررررررررر   األوسررررررررررررر  
 الالنووية.

(ت الذ  دعا فيل مدي  عام 54ت الق ا   ق  )5772كما أصررررررررد  في العام 
الوكالةت إلي بذل المزيد من الجهدت وحر األط اف في منطقة الشررررررر   األوسررررررر  

طوة في لذ يةت باع را ه خعلي  طريق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ا
 ا جاه إخالء المنطقة من األسلحة النوويةت وز   الثقة بين األط اف.

 ي  أر االخ الف في وجهات النظ  كار هو السرررررررامد بين دول المنطقةت 
 .(1)وخاصة وجهات النظ  الع بية في مقابل األخ ى اإلس اميلية

ت إد ا  بند القد ات 5772وقد أعاد الم  م  العام للوكالة اب داء من العام 
إلي عام  5225النوويرة اإلسرررررررررررررر اميليرة في جردول أعمرالرلت وخالل الف  ة من عرام 

ت قرررام مررردي  عرررام الوكرررالرررة بزيرررا ة عررردد كري  من دول المنطقرررة بمرررا فيهرررا 5224
إسررررر اميلت بغ ض  ق ي  وجهات النظ  بشرررررأر إنشررررراء منطقة خالية من السرررررالح 

مدي  عام الوكالة إسررررررررر اميل بالردء في  النوو  في الشررررررررر   األوسررررررررر ت وقد طال 
 مفاوضات مع الدول األط اف في المنطقة بغ ض بناء الثقة بين كل الدول.

 (موقف مؤتمران مراجع  معلهـة اءتشل: األسلح  النوةي   2)

                                                           

 ق ي  مقدم من المدي  العام للوكالة إلي مجلس المحافظينت والم  م  العام بشأر الش   األوس ت و طريق (  1)
 ضمانات الوكالة الدولية.

Vo/ 2861- Gc (40) 6. 9 may 1995. 
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هناك جهود بشررررررررأر إنشرررررررراء منطقة خالية من األسررررررررلحة النووية وأسررررررررلحة        
وسررررررر  في م  م ات م اجعة معاهدة منع الدما  الشرررررررامل األخ ى في الشررررررر   األ

 .1ان شا  األسلحة النووية

  1795)أ(المؤتمر األةل للمراجع ، مليو علم 

 ضررررررمن الريار الم امي حر الدول النووية علي مسرررررراندة إنشرررررراء منطقة 
خالية من األسرلحة النوويةت و    صردو  ق ا  الجمعية العامة لضم  الم حدة في 

خالية من األسررررلحة النووية في الشرررر   األوسرررر ت إال بإنشرررراء منطقة  5724عام 
 أنل ل  ي   اإلشا ة إلي المراد ة.

  1791)ب(المؤتمر الثلءق مليو علم 

    انعقاد الم  م  في ظل  طو ات إيجابيةت مثل انعقاد دو ة خاصرررررررررررة 
ت إال أنل ل  يصررررد  بيار خ اميت 5722لضم  الم حدة م علقة بنز  السررررالح عام 

 م  ل  يشرررررررررررررر  إلي ق ا  الجمعية العامة بإنشرررررررررررررراء منطقة خالية من كما أر الم  
 األسلحة النووية في الش   األوس .

  1795(المؤتمر الثللث أهسةس/ سبتمبر علم 3)

يعد من أنجح الم  م اتت فقد اسرررررررررر طا  إصرررررررررردا  بيار خ اميت وكانا 
قضررررررررية حماية المنشرررررررررت النووية الماضررررررررعة للضررررررررمانات الشرررررررراملة من الهجوم 

علي  5725ك   من أه  قضرررايا الم  م ت بعد الهجوم اإلسررر اميلي في عام العسررر
                                                           

الجهود الـةلي  لمنع االءتشل: للمزيد حول الجهود الدولية يمكن النظ  الي: مصطفي علو  سيفت  (2)
ت م كز المليج النوةي، رق  مصةفى علوي سيف )محر:(، مخلطر ةتـاعيلن االءتشل: النوةي 

 .1001للد اسات االس  ا يجيةت اإلما اتت 
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المفاعل النوو  الع اقي أوزي اك والماضررررررررررررع للضررررررررررررمانات الشرررررررررررراملةت لذلك حر 
الم  م  علي حماية المنشررررررت النووية من الهجوم العسررررررك  ت ودعا الريار ألول 

ويةت األط اف م ة وفي إطا  مسرررررراندة إنشرررررراء المناطق المالية من األسررررررلحة النو 
 لاله مام بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الش   األوس .

  1771(المؤتمر الرابع للمراجع  علم 4)

كانا قضية الر نامج النوو  الع اقيت ومدى فعالية الضمانات الم  رطة 
 ةبالوكالة الدولية للطاقة الذ يةت وحر الوكالة للقيام بال ف يشررات الماصررة في حال

الشرررررررررررك من القضرررررررررررايا المثا ة في الم  م ت ل  ينجح الم  م  في إصررررررررررردا  بيار 
خ اميت  ي  أنل  وصررررررررل إلي  وافق اآل اء بشرررررررررأر إنشررررررررراء المناطق المالية من 
األسرررلحة النوويةت و ح  بمراد ة مصررر  إلنشررراء منطقة خالية من أسرررلحة الدما  

ة الم حدة بإنشرراء منطقالشرامل في الشرر   األوسرر ت وبق ا  الجمعية العامة لضم  
خالية في الشرررررر   األوسرررررر ت وحر الدول للعمل علي إنشرررررراء  لك المنطقةت وهي 
الم ة األولي ال ي يشررا  فيها إلي المراد  ين الم علق ين بالشرر   األوسرر ت     أر 

 .5724ق ا  الجمعية العامة لضم  الم حدة بهذا الشأرت قد صد  في ديسمر  

  (1)1775ةالمراجع  مليو (مؤتمر التمـيـ 5) 

وفقًا للفق ة الثانية من المادة العاشرررررررررررر ة من المعاهدةت فإنل ي   بعد خمس 
وعشر ين سنة من نفاذهات عقد م  م  النظ  في اس م ا  نفاذ المعاهدة إلي أجل 

                                                           

اءات ال ي    ا ماذها في م  م ات الم اجعة لال فاقية ما لمع فة المزيد حول معاهدة االن شا  النوو  واالج   (1)
معلهـة اءتشل: األسلح  النوةي   المسل: ةالمستقبل ت ينظ  الي: خليل إسماعيل الحديثيت 2558قرل العام 

ت بي وتت 18ت مجلة المس قرل الع بيت م كز د اسات الوحدة الع بيةت العدد رق ضوة المؤتمر االستعراضق
 ا بعدها.وم 21ت ص2552
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 ي  مسرررررررررررررمي أو  مديدها لف  ة أو ف  ات محددة جديدةت ويكور ا ماذ هذا الق ا  
 .(1)ةفي المعاهد بأ لرية الدول األط اف

 ارا:ان مؤتمر تمـيـ ةمراجع  معلهـة منع اءتشل: األسلح  النوةي  

بال وافق علي  5772في ضرررررررررررررروء هرذه الجهودت وافق م  م  ال مديد في 
   نفيذية وق ا  خاص بالش   األوسمنها صفقة من أ بعة ق ا اتت  ال ة ق ا ات 

 وهي:

 ق ا   نفيذ  ي علق بال مديد الالنهامي. -5

  ا   نفيذ  ي علق ب عزيز عملية الم اجعة.ق -5

ق ا   نفيررذ  ي علق بررالمرررادد واألهررداف الم علقررة بمنع االن شرررررررررررررررا   -3
 النوو .

ق ا  خاص بالشررر   األوسررر ت وهو جزء من مجموعة الق ا ات ال ي  -4
 أدت إلي الموافقة علي  وافق اآل اء علي كل الق ا ات.

ومن المه  أل  اض هرذه الد اسررررررررررررررة  ناول الق ا ات ال ي   علق بالشرررررررررررررر         
ت وهو و يقة مرادد وأهداف منع 3األوسررررررررر ت حير  ضرررررررررمن الق ا  ال نفيذ   ق  

االن شرررا  النوو  ونز  السرررالحت علي فق ة خاصرررة بإنشررراء المنطقةت حير نصرررا 
وليًا نووية مع  ف بها دالفق ة ال ابعة علي اإر إنشاء مناطق خالية من األسلحة ال

وعلي أسررررررررررررا     يرات يج   ال وصررررررررررررل إليها بح ية فيما بين المنطقة المعنيةت 

                                                           

اءشلة منةق  خللي  من أسلح  الـمل: الشلمل رق الشر  األةس ، فوز  حماد و عادل محمد أحمدت  (1)
 .112 – 112ت مصد  سابقت ص الفرص ةالتحـيلن
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يعزز السررل  واألمن الدولي واإلقليميت وضرر و ة  شررجيع إنشرراء مناطق خالية من 
األسررلحة النوويةت ومن جميع أسررلحة ال دمي  الشرراملت السرريما في مناطق ال و   

 ها ذات أولويةا.مثل الش   األوس  باع را  

 ارا: الشر  األةس  

هو الق ا  الذ  أعد ل مص ت ولعرا الجزام  دو ًا مهمًا في صيا  لت 
دولة ع بيةت وقد سحرا مص  والدول الع بية  رنيها للق ا  بعد  54وقدم ل باس  

أر أدخلا عليل  عديالت من بينها  فع اس  إس اميل وجعل الق ا  أكث   عميمًا 
رة الواليات الم حدةت وينص مش و  الق ا  علي أر   رني  قدي  الق ا  نزوالً عند   

الدول الثالث وديعة المعاهدة وهي الواليات الم حدة و وسيا وب يطانيات وي ضمن 
بذل الجهود إلنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدما  الشامل في 

م  يسية الثالثة قد أوصي الم  إلي أر  ق ي  اللجنة ال م االش   األوس ت مشي  
بأر يدعو الدول الم رقية  ي  األط اف في المعاهدة باالنضمام إليهات وقرول ال زام 
قانوني ودولي بأال   حوز أسلحة نووية أو أجهزة م فج ة نوويةت وأر  قرل  طريق 
ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذ ية علي جميع نشاطا ها النوويةت ويدعو جميع 

 دول الش   األوس  الي االل زام ب نفيذه.

كما يدعوها إلي أر   مذ خطوات عملية بهدف إح از  قدم نحو إنشررراء  
منطقة قابلة لل حقق علي نحو فعالت خالية من أسررررررررلحة الدما  الشررررررررامل النووية 
والكيميرراميرررة والريولوجيررة ونظ  إطالقهرررات وأر  م نع عن ا مررراذ أيرررة إج اءات من 

ل هذا الهدفت كما يدعو جميع الدول األط اف في معاهدة منع شرررررررررررأنها أر  ع ق
االن شررررررررررا  النوو  وبصررررررررررفة خاصررررررررررة الدول النووية إلي مد يد العورت وأر  رذل 
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أقصرررررري جهودها من أجل اإلنشررررررراء المرك  من جان  األط اف اإلقليمية لمنطقة 
 يخالية من األسرررررلحة النووية وأسرررررلحة الدما  الشرررررامل األخ ى ونظ  إيصرررررالها ف

( 54)الفق ة  222الشرررر   األوسرررر ت وقد أشررررا  الق ا  إلي ق ا  مجلس األمن  ق  
 و ضمن أيضًا وسامل اإليصالت ول  يحدد مدى للصوا ي .

وي ضررررررررح ذلك االه مام الكري  بالشرررررررر   األوسرررررررر  في مجموعة الق ا ات 
الم  ابطة ال ي أدت إلي ال مديد الالنهامي للمعاهدة الذ  ي  كز علي ق ا  خاص 

الشرر   األوسرر ت والفق ة ال ابعة الماصررة بالشرر   األوسرر  دور المناطق األخ ى ب
من العال ت   كد المشرركلة القاممة في  لك المنطقة بصررفة خاصررة بالنسرررة لمسررألة 
منع االن شرا ت ح ي وإر اس رعد اس  إس اميل ص احًةت إال أنل كار خطوة مهمةت 

ولي بل للنقا ت وكانا هذه الم ة األفلقد كار الر نامج النوو  اإلسررر اميلي  ي  قا
 .(1)ال ي يط ح فيها للمناقشة

  2111أبريل  –(مؤتمر المراجع  األةل بعـ التمـيـ 6)

 ءتل ج المؤتمر بللنسب  للشر  األةس  

عر  المج مع الدولي عن إنشررررراء منطقة خالية من األسرررررلحة النووية في 
الريار الم اميت الذ  أعاد الشرررررررررررررر   األوسرررررررررررررر ت حير اع مد الم  م  باإلجما  

ال أكيد علي أهمية انضرررمام إسررر اميل لمعاهدة منع االن شرررا  النوو ت وأر  مضرررع 
جميع م افقها النووية للضررررررررررمانات الشرررررررررراملة للوكالة الدولية للطاقة الذ يةت حير 

من الق ا  الم علق بالشرررررررررررررر    4: ايشرررررررررررررري  الم  م  إلي أنل في الفق ة علي نص

                                                           

 .182 – 180ت ص المصـ: السلبق(  1)
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ل  من دول الش   األوس  ال ي ل   نض  بعد للمعاهدة ت ط5772األوس  لعام 
جميعها دور اسررررررر ثناءت أر  فعل ذلك في أق ب وقا ممكنت وأر  مضرررررررع جميع 
م افقهرا النوويرة للضررررررررررررررمرانرات الشرررررررررررررراملرة للوكرالرة الدولية للطاقة الذ يةت ويالحظ 
 الم  م  في هرذا الصررررررررررررررددت أر ال ق ي  الرذ  أعد ل األمانة العامة لضم  الم حدة

الم علق بالش   األوس ت يذك  أر العديد من الدول  5772بشأر  نفيذ ق ا  عام 
انضرما إلي المعاهدةت وبذلك  صرح جميع دول منطقة الش   األوس  باس ثناء 

أط افًا في معاهدة منع االن شا  النوو ت وي ح  الم  م  بانضمام هذه   إس اميل
منع االن شا  النوو ت وأر  مضع  الدولت وي كد مجددا أهمية االنضمام لمعاهدة

جميع م افقها النووية للضررررررررررررررمانات الشرررررررررررررراملة للوكالة الدولية للطاقة الذ يةت في 
 حقيق الهدف الم مثل في الوصرررول إلي االنضرررمام الشرررامل للمعاهدة في الشررر   

 األوس ا.

وهرررذه هي الم ة األولي في م  م ات الم اجعرررة وفي  ي هرررا من ق ا ات 
 .1ال ي يشا  فيها إلي إس اميل باالس األم  الم حدةت 

 5772أعراد الم  م  ال رأكيرد علي أهمية ق ا  الشرررررررررررررر   األوسرررررررررررررر  عام 
الصررررررررررررراد  عن م  م  ال مديد والم اجعةت واالع  اف بأر الق ا  مازال صرررررررررررررالحا 
وقراممرًا إلي أر يحقق أهردافرلت وأر الق ا  الذ   ع ل الدول الوديعة للمعاهدة وهي 

                                                           

عل فإنها  فقد قيم هات وبال الي ب في حال عدم انضمام اس اميل واي ار لمنطقة الش   االوس  الالنووية (1)
محـدان االم  المنلطق الخللي  من من محددات قيامها. ينظ  في هذا الي: محمد أحمد عردالسالمت 

ة كليت اط وحة دك و اهت األسلح  النوةي   د:اس  تقريري  مع التةبيق على منةق  الشر  االةس 
 .1000االق صاد والعلوم السياسيةت جامعة القاه ةت 
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 وسرررررريا اال حادية وب يطانيا يشرررررركل عاماًل أسرررررراسرررررريًا من ن امج الواليات الم حدة و 
 .5772الم  م ت وأسا  ال وصل لل مديد الالنهامي للمعاهدة في 

كما أعاد الم  م  ال أكيد أر معاهدة منع االن شا  النوو ت مازالا  لع  
دو ًا حيويًا في منع ان شرررررررررررررا  األسرررررررررررررلحة النوويةت وأر الم  م  مازال مق نعًا بأر 

الدول   النضررررررررررررررمرام للمعراهردة يمكن أر يحقق هرذه األهداف. كما حر الم  م ا
األ بع الم رقية خا   المعاهدةت وهي إسرر اميل والهند وباكسرر ار وكوبات لالنضررمام 

(ت ودور شررررررر و ت وأر 5225للمعاهدة دور  أخي  )انضرررررررما كوبا بعد ذلك في 
أكد  ماناتت كما عقد ا فاقات ضررررررمانات شرررررراملة طرقا للر  وكول اإلضررررررافي للضرررررر

الم  م  مسراند ل الق  احات إنشراء منطقة خالية من األسلحة النووية في مناطق 
أخ ى مثل الشرر   األوسرر . ودعا الم  م ت وبماصررة دول الشرر   األوسرر ت إلي 

قابلة لل حقق الفعال   إعادة ال أكيد أو اإلعالر عن مسررررررررررراند ه  إلنشررررررررررراء منطقة
من أسرررلحة الدما  الشرررامل األخ ىت وأر  قدم خالية من األسرررلحة النووية و ي ها 

إعالنررا هررا إلي األمين العررام لضم  الم حرردة وأر   مررذ خطوات عمليررة  جرراه ذلررك 
. كما طال  الم  م  من الدولت وبماصرة دول الشر   األوس ت أر  قدم 1الهدف

 قررا ي  من خالل األمين العررام لضم  الم حرردةت إلي  ميس م  م  الم اجعررة لعررام 
وإلي  ميس اج ماعات اللجنة ال حضرررررررررري ية للم  م ت عن المطوات ال ي  5222

ا مذ ها ل عزيز إنجاز  لك المنطقةت و حقيق أهداف ق ا  الشرررررررر   األوسرررررررر  لعام 
 في مجال نز  السالح. 53ت كما أصد  الم  م  بيانًا ي علق بالمطوات الر5772

                                                           

ن ءع  سإح العرا   الغعة بـاًل عل  يشفع للع ا  االنضمام للمعاهدة: للمزيد ينظ  الي: هانز بليكست  (2)
 .1001ت م كز د اسات الوحدة الع بيةت الطرعة االوليت بي وتت التفتيش
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وهكذا فقد  ضرررررررررررمن الريار الم امي للم  م  فق ة خاصرررررررررررةت أشرررررررررررا ت إلي       
إسرررررر اميل باالسرررررر  للم ة األوليت وطالر ها باالنضررررررمام إلي معاهدة منع االن شررررررا  

 .(1)النوو  

للمناطق المالية من األسلحة النووية  أةلمعاهدات المنشاإر أه  ما يميز 
 ما يلي:

برراسرررررررررررررر ثنرراء منطقررة أم يكررا  –أنهررا  منع إج اء ال فجي ات النوويررة بررأنواعهررا  -5
ح ي ولو كانا لض  اض السرررررررررررلميةت األم  الذ  يعطي دعمًا إلي  –الال ينية 

 معاهدة الحظ  الشامل لل جا ب النووية.

يات  حقيق إقليميةت ال  هدف فق  إلي  طريق أنشررررررررررررررأت المنراطق المرالية آل -5
نظام الضرررررمانات الشررررراملة فحسررررر ت لكنها   عامل مع األوضرررررا  األخ ىت مثل 
وضرررع أ  سرررالح نوو  في المنطقةت سرررواء     صرررنيعل أو اسررر ي اده من خا   
المنطقةت أو اسررررررر مدام أ اضررررررري المنطقة من جان  دولة خا   المنطقة سرررررررواء 

 نوو .ل صنيع أو اخ را  سالح 

يدع  إنشاء المناطق المالية األمن اإلقليميت حير   طل  بعل معاهدات  -3
المنررراطق المررراليرررة من كرررل ط ف أر يعلن عن أيرررة  قرررد ات يم لكهرررات و فكيرررك 

                                                           

اءشلة منةق  خللي  من أسلح  الـمل: الشلمل رق الشر  األةس ، فوز  حماد و عادل محمد أحمدت (  1)
 .112 – 185ت مصد        سابقت تص ةالتحـيلن الفرص
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و دمي  ما     صررررررررررررررنيعل قرل المعاهدةت وبذلك يمكن أر  كور المنطقة المالية 
 ا .من األسلحة النووية أداة لنز  السالح وليس لمنع االن ش

للمناطق المالية من األسلحة النووية ب و وكوالت  أةيلحق بالمعاهدات المنش -4
بين المنطقة والدول النووية الممست  عطي في حال  وقيعها ضرررررررررررمانات أمنية 
لدول المنطقة باإلضرررررافة إلي الضرررررمانات الوا دة في ق ا   مجلس األمن  قمي 

ت كما  عمل الدول النووية بالحفاظ علي 5772لعام  724و  5722لعام  522
منطقة المالية من األسرلحة النوويةت بعد وضرع أسلحة نووية بهات أو وضرعية ال

 إج اء  جا ب نووية فيها.

ال  جيز معاهدات المناطق المالية من األسلحة النووية االنسحاب منها إال   -2
الرردول األط افت وهررذا  ىحرردإفي حررالررة االن هرراك المرراد  للمعرراهرردة من جررانرر  

 .(1)ماليةيعطي قوة لمعاهدات إنشاء المناطق ال

 
  

                                                           

 .211ت ص المصـ: السلبق (  1)
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وس  يج  أر ألإر إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الش   ا       
ما يمكن نظ ًا ل يكور  اية  ميسةت ليس لدول المنطقة فق  بل لجميع دول العال 

لي العالميت فمعاهدات المناطق إقليمي إل  عدى ا أر  عود بل من منافع جمة
سلحة  الدول الموقعة في ذلك الحيز أسلحة النووية  سمح بنز  ألالمالية من ا

الجغ افيت ولذا  ع ر  آلية أكث  إنجازًا من معاهدة منع االن شا  النوو ت حير 
سلحة الموجودة لدى الدول قرل  وقيع المعاهدةت أل سمح بنقل و فكيك و دمي  ا

 اء ى في عمليات إج اضي المنطقة من الدول النووية الكر  أو حول دور اس مدام 
 و  مزين المواد النووية.أال جا ب 

إال  أر ظهو  هذه المنطقة عمليًا أصرح  هين بموافقة إس اميل عليهات وال ي       
لقانونيةت منية علي األنشامهات بسر   غليرها للجوان  السياسية واإ ماطل في 

ل  شمل كفأحيانا   حدث علي أر هذا يج  أر ي   في ضوء  وقيع معاهدة 
ك سلحة الكيماوية والريولوجية وال ي  ع قد بام الألأسلحة الدما  الشاملت و قصد ا

بعل الدول الع بية لهات كذلك ال موف من السالح النوو  الراكس اني والذ  
وس  ألت وهذا ما جعل  ع يف منطقة الش   ااسالميإ ا نظ  لل باع را ه سالح

 منيةت وهو أم  مع قل لال فا . ألا  ي  م فق عليل وينظ  لل من النواحي

سلحة النووية يج  أر يحس  من جميع دول ألنشاء منطقة خالية من اإإر       
 علي كل يجاباً إ ي يمكن   حقيقهات وال ي س نعكس المنطقة وفقًا للمكاس  ال

ل م  بشكل مس م ت وال فكي  فيألشعوب المنطقةت وبال الي البد من ط ح هذا ا
ت ط اف ل حقيقلألكل دول المنطقةت و قدي  ال نازالت من كل ابشكل جد  من 

  غليرًا لمصلحة دول المنطقة والعال  بأس ه.           
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 أةاًل  المصلد: العربي  

 )أ(الوثل ق 

 ق ي  مقدم من المدي  العام للوكالة إلي مجلس المحافظينت والم  م  العام ( 1)
 Vo/ 2861- Gc (40) الش   األوس ت و طريق ضمانات الوكالة الدولية.بشأر 

6. 9 may 1995. 
 ق ي  المدي  العام المقدم إلي مجلس المحافظينت والم  م  العامت بمصوص ( 2)

 Vo. 2682 – Gc (38) 1072, 10 September منطقة الش   األوس .

1993. 

للطاقة الذ يةت إلي: الم  م  العام   ق ي  مقدم من مدي  عام الوكالة الدولية( 3)
 .01/1/0112ب ا ي   0101للوكالةت بموج  الو يقة  ق  

 )ب(الكتب 

ت منشو ات (7691 – 7691االستراتيجي  اإلسرا يلي  للفترة ) از   بايعلت ( 1)
 .0111الجامعة األ دنيةت الطرعة األوليت عمارت 

للي  من أسلح  الـمل: اءشلة منةق  خ( فوز  حماد وعادل محمد أحمدت 2)
ت الهيئة العامة لقصو  الثقافةت الشلمل رق الشر  األةس   الفرص ةالتحـيلن

  .2111الطرعة األوليت القاه ةت 
ت أعمال الخيل: النوةي رق الشر  األةس  (محمد إب اهي  منصو  )مح  ( ت3)     

عة ت الطرالندوة الفك ية ال ي نظمها م كز د اسات المس قرل ت جامعة أسيو  
 .5225األولي ت 
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محددات إقامة المناطق الخالية من األسلحة النووية: (محمد أحمد عبدالسالم، 4)

، اطروحة دكتوراه، دراسة تقريرية مع التطبيق على منطقة الشرق االوسط

 .5222كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

االءتشل: النوةي، رق  مصةفى الجهود الـةلي  لمنع مصطفي علو  سيفت  (2)
ت م كز المليج علوي سيف )محر:(، مخلطر ةتـاعيلن االءتشل: النوةي 

 .5222للد اسات االس  ا يجيةت اإلما اتت 

اخإة منةق  الشـــــر  األةســـــ  من أســـــلح  الـمل: ممدوح حامد عطيلت   (1)
 .2112ت الهيئة المص ية العامة للك ابت الطرعة األوليت القاه ةت الشلمل

ات ت م كز د اسرررررءع  ســــإح العرا   الغعة بـاًل عن التفتيشهانز بليكست (7)
 .2111الوحدة الع بيةت الطرعة االوليت بي وتت 

 ثلءيًل  المصلد: االجنبي  

 (1) Jan Prawitz and James F. Leonard, A zone free of 

weapons of mass destruction in the middle East (new 

york: united nations, 1996).  

 (2( Fuad jabber, Israel and nuclear arsenal, (international 

institute for strategic studies, chatdo & windus, London, 

1971). 

 (3) Shai Feldman, nuclear weapons and arms control in 

the middle east, CSIA studies in international security 

(Cambridge, MA, London: MTT press, 1997). 

 (4) Claudia Baumgart and Harold Muller, nuclear weapons, 

free zone in the middle east: Apie in the sky? The 

Washington quarterly, vol. 28. No. 1, winter 2004  .  


