
 

تم الرفع بحمذ اهلل من طرف بن عٍسى : بسم اهلل وبعذ

  2007ق متخرج من جامعة المذٌة سنة 

: للتىاصل وطلب المذكرات 

  benaissa.inf@gmail.com:برٌذي اإللكترونً

MSN : benaissa.inf@hotmail.com 

Skype :benaissa20082 

  0771087969: هاتف 

  ....دعىة صالحة بظهر الغٍب

 

mailto:benaissa.inf@hotmail.com


 

 ـًمـث العلـالبح ً وـم العالـوزارة التعلٌ

 - ةـنـٌـطـقسن -وريـتـة منـعـجام

 و العلوم السٌاسٌة وقـقـة الحـكلٌ

  ماـعالون ـقانقسـم ال     

 

ون المنظمـات ـو قان  ةـلنٌـل شهـادة الماجستٌـر فـً العالقات الدولٌمذكرة 

 ةـالدولٌ

 

 :الدكتـور إشراف األستـاذ:                            ةإعداد الطالب

 عبد الحمٌــد حسنـة               سعـاد بوڤنـدورة                               

 

  :المناقشـة  لجنـةأعضاء 

 رئٌسـا ............…جامعة منتوري قسنطٌنة  -لعالً أستاذ التعلٌم ا     عزوز كردوند .أ

 اـمشرف.. ...……جامعة منتوري قسنطٌنة -حمٌد حسنة   أستاذ التعلٌم العالً د عبد ال.أ 

 عضوا مناقشا.....جامعة منتوري قسنطٌنة -العالًأستاذ التعلٌم عبد المجٌد بوسحابة  د .أ

 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  

ِل  خ   ض  ر  ً األل ف ِاع  ً ج  ن  إ   ة  ك  ئ  بل  م  ل  ل   ك  ب  ر   ال  إذ ق   و  »  ِ ةٌف  ِج  وا أت  ال  ق  ِف   ل  ع  ا ٌه 

ِح  ب   ح  ب  س  ن   ن  ح  ن   و   ـاء  م  الد   ـك  ف  س  ٌ   ا و  ٌه  ف   د  س  ف  ٌ   ن  م   ِن   و   ك  د  م  ِ ك  ل ِ س  د  ق  ِإ   ال  ق  ً ن 

 «  ـون  م  ل  ع  ت   ال   ما   م  ل  ع  أ  

             - 30سورة البقرة اآلية   –

 صدق اهلل العظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 شكـر و تقـديـر
 

 ... هلل  و الحمد  ... بسم اهلل  
 :بعد   و
الوفــــ ن أن أتقـــدم ب لعـــكر العميـــ  وســـت      يقتضـــا وااـــن او   ـــة و   

الــــف  تفضــــأل بقبــــول    حسنـــــة  الحميــــد  عبــــد/ الفـ ضــــألس اوســــت   الــــد تور  
إال أ ـه  أعب ئه الكثيرةس    الف  رغم  ع غله و اإلشراف على هفا البحثس و

يمــــد ا ب ــــ لت توايه تــــه   اهــــد س و أبــــى إال أن يمنحنــــا  ــــن و تــــه و
 .القيمة

اوست    خ لـت التقدير لكأل  ن    و م  أتقدم ب لعكر الجزيأل  
س عبد المجيد بوسح بة   /اوست   الد تور وعزوز   ردون   /الد تور  

  . على تفضلهم  بقبول االشتراك فا  ن  عة هفا البحث
 .   م  أتقدم ب لعكر الجزيأل لكأل أس تفة الكلية  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 إهـــدان
 

    
 كلّ هي والدي و والدتً الّلذااى ذذاح اٍهتاوذه لأذً  هلذل العلذن ٌ لوٌذً ... إلـى     

 ن،وهفسات للاهه لن  كي  علـن، هي اروف ا

  ختهي سوٍة  هشهم و سفٍهى، فرٌد ، هحود لوٍي ،: كل إخوتً ... إلـى    

 و الٌٍة ،

ًصذذٍر   ،يذذلٍحة خذذسف، سذذ ه  ذو رفذذة  :إلذذـى يدٌعهتذذـً و ـفٍعذذـهت  ـذذذً   

       .                                                       إٌٌهش ههًع، و  ،  لٍلة عبد اللٍهاٍر 

قهت الدولٍة و قهًوى كل زهٍستً و زهسئً فً  ف ة ههجلتٍر ال س... إلـى    

و  خص ذهلاكر ذوذر خ ً ٍوة، شوههة ذوترعة، زٌٌب الدولٍة ،   الوٌظوهت 

  جو ي، آههل ذي يوٌلح،

كذذذل هذذذي سذذذهعدًً هذذذي قرٌذذذب  و هذذذي ذ ٍذذذد فذذذً إً ذذذهز هذذذاا ال وذذذل                          ... إلذذذـى   

 ًصٍر  هاٍر ،، زـڤهىو  خص ذهلاكر ولٍد 

 .      هـدي هاا البحث الوتواضع   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 قائمـة المختصـرات 

 

 

AFDI              Annuaire Français de Droit International 

AFRI              Annuaire Français de Relations Internationales  

RGDIP           Revue Générale de Droit International Public 

TNP               Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
L'AIEA         L'Agence internationale de l'énergie atomique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــــة

 - 1 - 

 

 

 
 

بمولِد الوِور   إٌِذانا   1938خِر عِام كان اكتشاف االنشطار النووي فً برلٌن فًِ أوا    

؛ و هً وور  علمٌِة و تكنولوجٌِة  1945إلى سنة  1938الممتد  من سنة النووٌة فً الفتر  

حٌِِب بِِذره  ،هائلِِة رٌِِره وجِِل العِِالم و حِِدده توجهاتِِل االسِِتراتٌجٌة لفتِِر  ن ِِف قِِرن

ِِة و عمِِل  ِِا  بِِذور السِِباا علِِى األسِِلحة النووٌ ِِائً، المالعِِالم ألمانٌ جِِري األ ِِل ، الفٌزٌ

لٌوزٌبلرد لكً ت ل األنباء االنشطار األلمانً إلى الرئٌس روزفله و قد دعم العالم الشهٌر 

   ،ألبره أنشتاٌن هذا االتجاه، و انفتح الرئٌس روزفله إٌجابٌا علِى اقتِراا العِالم لٌِوزٌبلرد

تن الكبٌِر اهِتِم تنفٌِذ مشِروا مان 1945إلى راٌِة عِام  1942و فً الفتر  الواقعة  من عام 

 إلنتاج المواد االنشطارٌة البلزمة ل ناعة القنابل النووٌة
(1)
. 

فًِ  ِحراء  (بلوتونٌِوم قنبلِة ) ذرٌِة قنبلِة أول تِم تفجٌِر  1945 جوٌلٌة 16و فً  

كِم مِن  25 - 15بٌِن حٌب وقف العلماء على بعِد ٌتِراوا كٌلو طن  20نٌومكسٌكو قدرتها 

مكسٌِِكو ، وعلِِى قمِِة هِِذا البِِرج وةِِعه القنبلِِة نٌوأقٌِِم فًِِ والٌِِة بِرج عِِال مِِن ال ِِل  

ملٌِِون دوالر، ( 2000)الذرٌِِة التًِِ أنفقِِه الوالٌِِاه المتحِِد  علِِى  ِِنعها أكوِِر مِِن ألفًِِ 

ظهر برٌا ٌعمًِ الب ِر، وبعِد  -الوقه المحدد إلتمام االنفجار – باحا منت ف الخامسة 

كِان البِرج كانِه برهة لم ٌسمع أي  وه وم لم ٌلبب أن  اره هز  فً األرض، و فًِ م

حافزا على العمِل كم، و كان نجاا التجربة  12سحابة كوٌفة ترتفع فً الفةاء إلى أكور من 

ِِبجِِد إلنهِِاء  ِِنع ق ًِِ  ِِباا الخِِامس مِِن أٌن أخِِرـنبلتٌ ِِان  1945ه وٌن، و ف ِِه هات كان

أن اسِتررا العمِل فًِ مشِروا مانهِاتن أربِع سِنواه تِم بعد القنبلتان جاهزتٌن لبلستخدام، 

 ناعة القنابل الوبلب خبللها 
(2)

 . 

                                                 
 .5، ص 2000ان ، ، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمالوضـع القانونـً لألسلحـة الـنووٌـةالجندي، رسان ،  (1)
(2)

، الطبعة الوانٌة، مإسسة الشع ، القاهر ،  استخدام الطاقة النووٌة و  القانون الدولً خٌري بنونة ، محمود ،  
 . 12، ص 1971
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 ًِِ ِِووٌتٌن عِِل  1945أوه  9و  6و ف ِِة قنبلتٌِِن ن ِِاه المتحِِد  األمرٌكٌ ألقِِه الوالٌ

مدٌنتً هٌروشٌما و نارازاكً الٌابانٌتٌن و أده هاتان القنبلتان النووٌتان إلِى إنهِاء الحِر  

العالمٌـة الوانٌـة 
(1)
.     

ا المخٌف كقِو  ـووٌة بشكلهـة النـألسلحره اـة ظهـمع نهاٌة الحر  العالمٌة الوانٌو  

ِِة لؤلسِِلحة  ِِاه المتحِِد  األمرٌكٌ ِِالم أجمِِع، إذ أدا اسِِتخدام الوالٌ ِِام الع ِِر  أم ِِة كبٌ تدمٌرٌ

تِدمٌر مسِاحاه كبٌِر  مِن مِدن  النووٌة فً قتِل عشِراه افالف مِن البشِر دفعِة واحِد  و

ام هذه األسِلحة، وظهِره سكنٌة بةربة واحد  إلى تنبٌل العالم إلى العواق  الفظٌعة الستخد

لكن إلى مدا رٌِر بعٌِد، فمبِادأل األسِلحة  الوالٌاه المتحد  كقو  محتكر  للسبلا النووي و

ٌمكن اإلحاطة بها، بحٌب ٌمكِن  و  النووٌة كانه تعتمد على بحوب ذاه مستوا رٌر بسٌط

 .إجراء شبٌهاتها من البحوب فً أي مكان من العالم

ِِة ا ِِة ، تطِِوره األبحِِاب و التجِِار  ألجِِل  ِِناعة بعِِد انتهِِاء الحِِر  العالمٌ لوانٌ

أسلحة نووٌة أخرا تناس  فً حجمها و قو  تدمٌرها األهداف العسكرٌة المتباٌنة التً تدعو 

أو فً الجو ،   الحاجة لتدمٌرها فً الحر  القادمة ، سواء ما كان منها فً البر أو فً البحر

ِِ ِِن القناب ِِواا م ِِة عِِد  أن ِِة المتفجِِر  ،و تتةِِمن األسِِلحة النووٌ ِِوب  ل النووٌ و أسِِلحة التل

أما أسلحة التلوب   اإلشعاعً ، و القنابل نوعٌن هما القنابل الذرٌة  و القنابل الهٌدروجٌنٌة ،

اإلشعاعً فت نع على شكل معداه و خزاناه و مقذوفاه تطلِا إل ِابة الهِدف المطلِو  

تلوٌول 
(2)
. 

       «االنتشار النووي»م طلح  أكورها انتشارا  هو إن أول الم طلحاه نشوءا  و

ٌق د باالنتشار النووي انتشار تقنٌاه إنتاج  ، و«الحد من االنتشار النووي»ةده  و

المعارف العلمٌة المتعلقة بها بٌن دول ال تملك القدر  أو األسلحة النووٌة  سلحة النووٌة واأل

      العظمى  ول الخمسدٌنطبا هذا التعرٌف على كل دول العالم باستوناء ال بشكل فعلً و

  :هً التً تعترف  راحة بامتبلكها للسبلا النووي و و أو القوا الخمس النووٌة 

          ، (سابقا االتحاد السوفٌٌتً)  روسٌا و ا سفرن، ال ٌن، برٌطانٌا، الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة

                                                 
 . 5المرجع السابا ، ص  الجندي، رسان، (1)
 . 12 -11ص  خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ،  (2)
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ِِر  و ِِدول رٌ ِِد مِِن ال ِِى العدٌ ِِة باإلةِِافة إل ِِوا الخمِِس النووٌ ِِة انتشِِار تعِِارض الق النووٌ

أو اسِتقرار منِاطا معٌنِة مِن  لِدولًاعلِى األمِن وِر أسلحة النووٌة لمِا ٌشِكلل ذلِك مِن األ

ِِا هِِذه األ العِِالم، و ِِل هِِذا االنتشِِار مِِن مخِِاوف نشِِوء حِِرو  تسِِتخدم فٌه         سِِلحة لمِِا ٌمول

لحِرو  مِن لتً قد ٌتجاوز تؤوٌرها البلدان المتحاربة بحد ذاتها مع ما قد تخلفل مول هِذه او ا

 .وٌبله على الدول المتحاربة نفسهاو مآس 

 أخطر القةاٌا فً سٌاا انتشار األسلحة النووٌة إمكانٌة و ولها إلى منظمِاهو من 

ال تحكمها قواعد سٌاسٌة دولٌة أو ال تراعً سٌاسة الم الح التً تراعٌهِا الِدول  أو جهاه 

مِِة سٌاسٌِِة معارةِِة بقلِِ  نظِِام ، أو قٌِِام منظو«اإلرهابٌِِة»ممِِا ٌعِِرف افن بالتنظٌمِِاه 

  .الحكم فً دولة تملك أسلحة نووٌة

كذلك فً ظل عدم قدر  بعض الدول النووٌة على إحكِام سٌِطرتها علِى مشِروعاتها 

النووٌِة كمِا هِو الشِؤن بالنسِبة للترسِانة النووٌِة لبلتحِاد السِوفٌاتً المنهِار فثنِل قِد ٌحِدب 

هنا تكمن  بآخر إلى المنظماه اإلرهابٌة ، و تسرٌ  لبعض تلك اإلمكانٌاه النووٌة بشكل أو

الكاروِِة الكبِِرا ، ألن تلِِك المنظمِِاه ال تملِِك  و ال تقِِدر علِِى تِِوفٌر األمِِان الكِِافً لتلِِك 

المواد شدٌد  الخطور ، و قد ٌدفعها امتبلكها لهذه األسلحة إلى اسِتخدامها بطرٌقِة عشِوائٌة 

ال ٌعرف أحد مدا تؤوٌرها 
(1)

  . 

النووٌة إلى تلِك المجموعِاه هًِ مِن أكوِر القةِاٌا التًِ تشِرل إن و ول األسلحة 

هً مِن أهِم أسِبا  معارةِة الِدول  العاملٌن فً مجال الحّد من انتشار األسلحة النووٌة، و

ال ٌكون من نظام سٌاسً  النووٌة لح ول بعض الدول على تقنٌاه نووٌة فالخوف أحٌانا قد

أو تسِِر   ي نِِووالحِِا المتبلكِِل السِِبلا ال وقِِه  فًِِ  بعٌنِِل بقِِدر احتمالٌِِة ترٌِِر النظِِام

 .سلحة النووٌة إلى منظماه رٌر مررو  فٌهااأل

اقتِدار مِع  األهم من ذلك كلل وجود العقول البشرٌة القادر  على التعامل بكفِاء  و و 

هذا الموةوا أو تشكل الخبر  العلمٌة فً مجال إنتاج األسلحة النووٌة لدا العلماء فًِ تلِك 

ول الِِدول النووٌِِة جاهِِد  منِِع االنتشِِار النِِووي مِِن خِِبلل منِِع الِِدول رٌِِر تحِِا الِِدول، و

إمِِا بالمقاطعِِة والح ِِار أو بتوجٌِِل البِِرام   النووٌِِة مِِن تكِِوٌن الخبِِراه فًِِ هِِذا المجِِال

                                                 
ِِوادي ، حسِِنٌن ، (1) ،         2007،   ط ، دار الفكِِر الجِِامعً ، اإلسِِكندرٌة ،  لغااة الاادمار: اإلرهاااا النااووي  المحمِِدي ب

 .116ص 



 مقدمــــة

 - 4 - 

المخت ٌِن باألبحِاب  العلمٌة فً تلك الدول إلى مجااله أخِرا مِن خِبلل إشِرال العلمِاء و

 . الطاقة النووٌة حتى السلمٌة منهاال عبلقة لها بموةوا  العلمٌة التً

الٌابِان    واحِد  ةِدّ ا سِوا مِرّ و على الررم من أن األسلحة النووٌة لم تستخدم فعلٌّ 

ه المشِكلة األكوِر خطِور  فًِ عِالم مِا بعِد نهاٌِة مسِؤلة اسِتخدامها ظلِّ ، إال أنّ 1945عام 

ِِ ِِة حّت ِِة الوانٌ ِِلّ  1990ى عِِام الحِِر  العالمٌ ِِى األق ِِا ،عل ِِدول عِِاد  م ِِر  فال ِِا  أكب ِِولً وزن ت

لةخامة افوار التدمٌرٌة لؤلسلحة، أكور من تكرار استخدامها، و بالتالً اعتبره احتمِااله 

ما أٌةا لبقاء نشو  حر  نووٌة دائما أخطر التهدٌداه المنفرد ، لٌس فقط ألمن الدولة و إنّ 

فًِ العملٌِاه  لفعلًِالبشرٌة، و خبلل تلك الفتِر  اسِتقره فكِر  أنهِا رٌِر قابلِة لبلسِتخدام ا

دا فً إطار اسِتراتٌجٌاه تهِدف و أن استخدامها الرئٌسً هو الرّ  ا،أو دفاع االحربٌة هجوم

 .اٌ  فً األساس إلى منع استخدامها فعل

و بعد انتهاء الحر  البارد  ، و على خبلف ما كِان متوقعِا مِن قٌِام عهِد جدٌِد مِن 

ا ، انةِمه العدٌِد مِن الِدول إلِى العبلقِاه الدولٌِة تنعِدم فٌِل مبِرراه اللجِوء لقِو  السِبل

قائمة الدول التً تملك األسلحة النووٌة كالهند و باكستان 
(1)

و ومة خمس عشر  دولة تتهٌِؤ ، 

بشكل أو بآخر لدخول النادي النووي و منها بوجل خاص كورٌا الشِمالٌة و كورٌِا الجنوبٌِة 

ةِمن هِذه الِدول قبِل تِدمٌر إٌران كندا إسبانٌا إٌطالٌا تاٌوان و كِان العِراا ٌحتِل مواقعِل 

 . و ما بعدها 1991طاقتل النووٌة أوناء حر  الخلٌ  الوانٌة لسنة 

ٌِّشِهده السِنواه األخٌِر  تطِوّ كمِا  ِا أنّ ة خاّ ِراه ذاه أهم فكِر   ة بِدا منهِا أحٌان 

ا، لهِِذه األسِِلحة االسِتخدام الفعلًِِ  م لِِم تعِِد مسِِتبعد  كمِِا كانِِه علٌِِل، و هِِو مِِا ٌحِِتّ  تحدٌِِد 

 .الة تةمن توجٌهها ل الح و خٌر البشرٌةقة النووٌة لةماناه فعّ إخةاا الطا

و تتجلى أهمٌة هذه الدراسة فً معرفة مدا فاعلٌة الجهود الدولٌة للحد من األسلحة 

و من خبلل هذا  هذا من خبلل قدرتها على الحد من التسلح النووي فً العالم ، و النووٌة ،

و منع  ةـة فً األرراض السلمٌـة النووٌـم الطاقالبحب سٌتم استعراض الجهود نحو استخدا

       مدا النجاا الذي تحقا فً هذا السبٌل من خبلل تحوٌلها إلى األرراض العسكرٌة و

و الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة كؤول  مم المتحد  بؤجهزتها المختلفة ما قررتل منظمة األ

                                                 
، ترجمِة فتحًِ ، تراجًِ ، مجلِة " انتشِار األسِلحة و القِوا العظمِى الجدٌِد  : القِوا ال ِاعد  " روبرتس ، بِراد ،  (1)

 .34، ص  1996ة و الفنون و افدا  ، الكوٌه ، جوٌلٌة ، المجلس الوطنً للوقاف13، السنة 77الوقافة العالمٌة ، العدد 
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 مإتمرّد من انتشار األسلحة النووٌة كذلك منظمة دولٌة تابعة لؤلمم المتحد  تعنى بشإون الح

     التعاون الونائً بٌن الدول و ما أومرتل تلك الجهود من معاهداه إلى نزا السبلا، باإلةافة 

 .دولٌةاتفاقٌاه  و

بنِِـاءا علِِى مِِا تقِِدم ، فِِثن اإلشِِكالٌة األساسٌِِـة لموةِِـوا الدراسِِـة تتلخِِـص         و 

  :فٌـما ٌلـً

           لدولٌِِِة المبذولِِِة سِِِواء علِِِى المسِِِتوا العِِِالمً أو اإلقلٌمًِِِ هِِِل نجحِِِه الجهِِِود ا

 أو الونائً للحد من األسلحة النووٌة و ةمان استخدام الطاقة النووٌة فً األرِراض السِلمٌة

 عدم تحوٌلها إلى أٌة أرراض عسكرٌة فً دفع عملٌة نِزا األسِلحة النووٌِة إلِى األمِام ،  و

 .التكنولوجٌا النووٌة من أجل االستخدام السلمً؟ و ةمان و ول جمٌع الدول إلى

و محاولة منا لئلحاطة بموةوا الحد من األسلحة النووٌـة ، و التركٌز على جوانبِل 

حٌب أن هذا الموةوا ٌقتةً منا اتباا هذا المِنه  القانونٌة سنعتمد على المنه  التحلٌلً  

   كمٌوِاا األمِم المتحِد ،: الدولٌِةالمواوٌِا  من أجل تحلٌل مواد ن وص بعِض االتفاقٌِاه و

ِِة لعِِام  و ًِِ   اتفاقٌِِاه الحظِِر الكلًِِ ، و1968اتفاقٌِِة منِِع انتشِِار األسِِلحة النووٌ و الجزئ

ِِة  ِِاه المتحِِد  األمرٌكٌ ٌِِن الوالٌ ِِة ب ِِة الونائٌ ِِاه الدولٌ ِِة، االتفاقٌ       و روسٌِِا  للتجِِار  النووٌ

ِِة ، و (االتحِِاد السِِوفٌاتً سِِابقا )  ِِـة مِِن  المعاهِِداه اإلقلٌمٌ ِِاطا خالٌ الخا ِِة بثنشِِاء من

 ةف إلى ذلك للوقوف عنِد قِراراه مجلِس األمِن ال ِادر  بخ ِوص أاألسلحة النووٌة ، 

 .هذا الموةوا

إشكالٌة البحب ، ارتؤٌنِا أن نقسِم الدراسِة إلِى ف ِلٌن حٌِب إلجابة على من أجل ا و

  ألسِلحة النووٌِـة لدراسة  دور منظمِة األمِم المتحِد  فًِ الحِد مِن ا األول  خ  نا الف ل

الجهِود األولِى للمنظمِة لنِزا السِبلا  تناولنِا فًِ المبحِب األول ؛ذلك من خبلل مبحوٌِن و

دور  أما المبحب الوِانً فقِد درسِنا فٌِلتوجٌل الطاقة النووٌة لؤلرراض السلمٌة ،  النووي و

النِووي  تدخلل فً الملف و اإلرها  النــووي و مجلس األمـن فً مسؤلة الةماناه األمنٌة 

 .و إٌران  فً المبحب الوانً لكل من كورٌا الشمالٌة
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فخ  ناه لدراسة المعاهداه و االتفاقٌاه الدولٌة الخا ة بالحِد  الـوـانً ف لالأمـا 

  عاهِداه الدولٌِة المتعِددممِن ال ابتِداءمن األسلحة النووٌــة و ذلك من خبلل وبلب مباحِب 

بالمعاهِداه اإلقلٌمٌِة  انتهِاءو ( مبحِب وِان)  نائٌة ، المعاهداه الو(مبحب أول ) األطراف 

 .(مبحب والب ) الخا ة بثنشاء مناطا خالٌة من األسلحة النووٌة 

  .و االقتراحاه المتو ل إلٌها فٌها أهم النتائ  نابخاتمة أوجز ةدراسنـا الأنهٌ و
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 المتحدة فً الحد من األسلحة النووٌـةدور منظمة األمم : الفصـل األول

 

الحفِاظ الهدف الرئٌسً للمنظمة على أن من مٌواا األمم المتحد   األولىالماد   تنص

الجمعٌِة العامِة  و نمجلِس األمِتعطِى لكِل مِن  و ألجل ذلك،  من الدولٌٌناأل و على السلم

خطواه تدرٌجٌة المٌواا ٌتوخى ، و  بلحٌاه محدد  فً مجال ةبط التسلح ونزا السبلا

نحو إنشاء نظام لؤلمن الدولً
(1)

. 

و لقد فِرض موةِوا األسِلحة النووٌِة نفسِل علِى اهتمامِاه الجمعٌِة العامِة لؤلمِم  

لِِذلك لِِم ٌكِِن  و، أعطِِه لقةٌِِة نِِزا السِِبلا طابعِِا خا ِِا  المتحِِد  منِِذ الِِدور  األولِِى و

مجلس األمن  1946عام  ررٌبا أن تدعو الجمعٌة العامة فً أول قرار لها فً دورتها األولى

ٌتخِِذ الةِِماناه البلزمِِة لكفالِِة احتِِرام  كًِِ ٌنشِِط لوةِِع تِِدابٌر عملٌِِة لتنظٌِِم التسِِلٌح، و

   لتخفٌِض التسِلٌح،  ٌةِع المعاهِداه الدولٌِة و، جمٌع الدول للنظِام الِذي ٌِتم االتفِاا علٌِل 

اد األسلحة النووٌة من التسلٌح الوطنًٌعمل على استبع و
(2)
. 

الجهِود األولِى لمنظمِة األمِم المتحِد  الف ِل، تبٌِان نحاول فًِ هِذا سِو ألجل ذلك  

وِم نتطِرا  ،(مبحِب أول) توجٌل الطاقة النووٌِة لؤلرِراض السِلمٌة لنزا السبلا النووي و

        مِِِن خِِِبلل  اإلرهِِِا  النـِِِـووي دور مجلِِِس األمِِِـن فًِِِ مسِِِؤلة الةِِِماناه األمنٌِِِة وإلِِِى 

 .(نحب وامب) ما أ دره من قراراه فً هذا الشؤن

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
(1)  Furet ,Marie-Françoise, le désarmement nucléaire, éditions A.Pédone, Paris, 1973, p 12. 

(2)
،   ط ، سلسِة كتِا  (1945دراساة فاً تطاور التنظاٌم الادولً مناذ ) األمام المتحادة فاً نصاف قارن نافعة، حسِن،   

 . 198، ص  1995، الكوٌه ،  افدا  الفنون و ، المجلس الوطنً للوقافة و 202المعرفة عدد 
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توجٌه  الجهود األولى لمنظمة األمم المتحدة لنزع السالح النووي و: لمبحث األول ا

 الطاقة النووٌة لألغراض السلمٌة

ِِى عِِام  ِِاه المتحِِد  حت ِِك السِِبلا  1949كانِِه الوالٌ ًِِ تمل ِِد  الت ِِة الوحٌ هًِِ الدول

أسرار هِذا السِبلا  كان االتحاد السوفٌتً ٌسعى بشكل محموم لكً ٌح ل على و، النووي 

كً ٌتمكن من ت نٌعل، فقد كان لظهور هذا السبلا أوره الحاسم على أسِلو  األمِم المتحِد  

التًِ مِن  و  فً مجال نزا السبلا حٌب تركزه بإر  االهتمام علِى أسِلحة الِدمار الشِامل

 .لٌس على األسلحة التقلٌدٌة طـوال فتر  الحر  البارد   بٌنها األسلحة النووٌة ، و

الشِِامل لؤلسِِلحة  باإلةِِافة إلِِى سِِعً منظمِِة األمِِم المتحِِد  إلِِى النِِزا الكلًِِ و و 

ل الطاقِة النووٌِة مِن أهمٌِة بالرِة باعتبارهِا نظرا لما تكتسٌ كافة دول العالم ، و النووٌة من

مِِن م ِِادر الطاقِِة النظٌفِِة، فقِِد سِِعه منظمِِة األمِِم المتحِِد  إلِِى توجٌِِل اسِِتخدام الطاقِِة 

      سلمٌة من خِبلل النشِاطاه العلمٌِة التًِ تشِرف علٌهِا الجمعٌِة العامِة النووٌة لؤلرراض ال

 .إنشاء الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة و

 :بناءا على ما تقدم ذكره ارتؤا لنا تقسٌم هذا المبحب إلى مطلبٌن  و       

 المساعً المبكر  لمنظمة األمم المتحد  لنزا األسلحة النووٌة :  المطلا األول

 دور منظمة األمم المتحد  فً االستخدام السلمً للطاقة النووٌة:  طلا الثانًالم
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 المساعً المبكرة لمنظمة األمم المتحدة لنزع األسلحة النووٌة: المطلا األول 

ِِووي ِِزا السِِبلا الن ِِة بن ِِا المتعلق ِِم المتحِِد  قراراته ِِة العامِِة لؤلم ِِه الجمعٌ ِِد تبن         لق

التام على  قة بهدف ةمان حٌا  آمنة للبشرٌة عن طرٌا القةاء النهائً وإنشاء لجنة للطا و

بعِِد عِِد  شِِهور قلٌلِِة مِِن إسِِقاط أول  ، أسِِلحة الِِدمار الشِِامل األخِِرا األسِِلحة النووٌِِة و

 1945أوه عِام  9و  6هٌروشٌِما و نارِازاكً فًِ مِدٌنتً قنبلتٌن ذرٌتٌِن علِى 
(1)

حٌِب  ،

امل فً جدول أعمال الهٌئاه ذاه ال برة التفاوةٌِة الك أدرجه مسؤلة نزا السبلا العام و

خارجها  الدولٌة داخل األمم المتحد  و
(2)
. 

 

 لجنة الطاقة الذرٌة: الفرع األول 

  

لِذلك لِم ٌشِتمل  نظرا ألن األسلحة النووٌة ظهره بعد وةع مٌواا األمِم المتحِد  و

           تِِِل الجمعٌِِِة العامِِِة بِِِررم ذلِِِك جِِِاء أول قِِِرار اتخذ و، هِِِذا المٌوِِِاا علِِِى إشِِِار  إلٌهِِِا 

ِِرار )  ًِِ ( 1/د( ) 1الق ِِإرف ف ِِة تخِِتص  1946جِِانفً  24والم ِِة الذرٌ ِِة الطاق إلنشِِاء لجن

( األسِلحة التًِ تملكهِا الِدول ) تقدٌم مقترحاه محدد  لتخلٌص األسلحة القومٌة » : بافتً 

خدامها دمِارا من جمٌع األسلحة الرئٌسٌة األخِرا ، التًِ ٌحِدب اسِت من األسلحة النووٌة و

 «شامبل 
(3)
. 

اعترفه فٌِل بالعبلقِة بٌِن نِزا السِبلا  1946دٌسمبر  14وم اتخذه قرارا آخرا فً 

ح ر اسِتخدام الطاقِة بعد ذلك أ بحه قةٌة نزا السبلا و  والسلم فً العالم،  األمن و و

تبحِب فًِ جلسِاه الجمعٌِة  النووٌة فً األرراض السلمٌة فقط ، تناقش فً مجلِس األمِن و

الهٌئاه الدولٌة األخرا  العامة و
(4)
. 

 

                                                 
ضامانات اساتخدام الطاقاة النووٌاة فاً األغاراض السالمٌة دراساة قانونٌاة فاً ضاوء عبد هللا محمد نعمِان ، محمِد ،  (1)

 .91، ص  2001،   ط ، بدون دار نشر ،  نعاء،  الوثائق الدولٌة  القواعد و
    الرابعة ، السنة 109، العدد  ، مجلة السٌاسة الدولٌة" تطور قةاٌا الحد من التسلح نشؤ  و" الدسوقً، مراد ، إبراهٌم (2)

 .241، ص 1992و العشرون، جوٌلٌة 
(3)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
(4)

 .92عبد هللا محمد نعمان، محمد، المرجع السابا، ص  
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تم إنشاء لجنة األسلحة  لم ٌكد ٌمر عام واحد على إنشاء لجنة الطاقة الذرٌة إال و و

فً البداٌة كان نطاا عمل هاتٌن اللجنتٌن فً مجال نزا  ، و1947فٌفري  13فً  ةالتقلٌدٌ

الخطط الكفٌلة التً كانه اخت ا اه اللجنتٌن معا تقةً بوةع  و ،السبلا واسعا جدا 

 شـً للتفتٌـة بموج  نظام دولـالسلمٌتةمن أن الطاقة الذرٌة لن تستخدم إال فً األرراض 

و المراقبة   
(1)
.  

و فًِ تلِِك الفتِر  ، و حٌِِن كانِه الوالٌِِاه المتحِد  تتمتِِع باحتكِار نِِووي و االتحِِاد 

قتراحِِاه التًِ تحفِِظ لِِل السِوفٌاتً متفوقِِا فًِ األسِِلحة التقلٌدٌِِة ، أخِذ كِِل جانِ  ٌتقِِدم باال

 1950وةعل و تحٌد فً الوقه نفسل تفوا الجان  افخر، و هكذا تؤجل عمل اللجنتٌن سنة 

 إلى أجل رٌر مسمى بعد أن فشلتا فً االتفاا
(2)
. 

 

 لجنة نزع الــسالح: الفرع الثانً

ِِارٌ   ٌِِن 1952جِِانفً  11بت ِِاتٌن الهٌئت ِِة العامِِة ه ِِة  - اسِِتبدله الجمعٌ ِِة الطاق لجن

 بلجنة واحد  هً لجنِة نِزا السِبلا - لجنة األسلحة التقلٌدٌة رٌة والذ
(3)
بموجِ  قرارهِا  ، 

حٌِب تتكِِون مِن نفِس أعةِِاء اللجنتٌِن السِابقتٌن و تعمِِل تحِه إشِِراف ( 6د )  502رقِم 

اقتراا مشروعاه معاهداه من أجل التخفٌض المتبادل فًِ كِل فِروا  مجلس األمن مهمتها

الرقابِِة علٌهِِا، و وةِِع نظِِام دولًِِ  جمٌِِع أنِِواا األسِِلحة والحِِد مِِن  القِِواه المسِِلحة و

ةِمان اسِتخدام من أجل حظر إنتاج السِبلا النِووي و للرقابة الفعالة على األسلحة النووٌة 

 التخلص من كافة أسلحة الدمار الشامل الطاقة النووٌة فقط لؤلرراض السلمٌة، و
(4)
.  

 

 

 

                                                 
(1)

 .241ع السابا، ص إبراهٌم الدسوقً، مراد ، المرج  
(2)

محمِود،   ط، ، ، ترجمِة فبلحِة التسلح و نزع السالح فً العصار الناوويمعهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً ،   
 . 407، ص 1963منشوراه وزار  الوقافة و اإلرشاد القومً، دمشا، 

 (3)  Furet , Marie-Françoise, Op cit, p18. 
(4)
 Hosna, Abdelhamid, La réduction des budgets militaires en vue du développement : 

l'œuvre des Nations Unies, Thèse pour le doctorat en droit public, université de Paris-Nord, 

Faculté de droit sciences politiques et sociales, Décembre 1993 , p236- 237. 
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 إنشِاء لجنِة نِزا السِبلا    مِن خِبلل لكن المفاوةاه الفعلٌة حِول هِذه األمِور تمِه

،  الوالٌِِاه المتحِِد كنِِـدا، ةِِمه كِِبل مِِن  و 1954عِِام  أفرٌِِل 19بتِِارٌ  لجنِِة فرعٌِِة ل

  ؛ ألجل البحِب عِن معاهِد  لنِزا السِبلا العِام المملكة المتحد  و االتحاد السوفٌٌتً فرنسا،

  1954و الشامل ، اجتمعه هذه اللجنة الفرعٌة فً لندن فًِ مِاي 
(1)
، لكنهِا لِم تسِفر عِن  

نجازاه تذكرأي إ
(2)
  . 

عقِِده اللجنِِة الفرعٌِِة لنِِزا السِِبلا بعِِد أن تعطلِِه فتِِر   1957فًِِ خِِبلل عِِام  و 

ِِة اجتماعاتهِِا فًِِ لنِِدن ِِد  لعِِبلج  و ،طوٌل تقِِدم كِِل مِِن الطِِرفٌن باقتراحِِاه جوهرٌِِة جدٌ

ا ِِاه هٌئِِة اخت  أهمهِِا مشِِكلة وقِِف التجِِار  النووٌِِة، الرقابِِة و و،  المشِِاكل الرئٌسٌِِة

إال أن الخبلفاه الجوهرٌة بٌن الجانبٌن حِول  وسائل منع الهجوم المفاجئ، الرقابة الدولٌة و

أوقاتِِل كانِِه السِِب  فًِِ تعوِِر المفاوةِِاه إلِِى أن انسِِح  منهِِا االتحِِاد  منِاطا التفتٌِِش و

 1957جوان  6السوفٌتً فً 
(3)
. 

 

 نزع السالحمن لجنة العشرة لنزع السالح إلى مؤتمر : الفرع الثالث 

التطِِوراه التًِِ طِِرأه علِِى لجنِِة العشِِر  إلِِى أن  سِِندرس مِِن خِِبلل هِِذا الفِِرا 

 . «مإتمر نزا السبلا» أ بحه تسمى بـ 

 

 لجنة العشرة لنزع السالح: أوال 

تفِِِاا مِِِر  أخِِِرا بٌِِِن االتحِِِاد خِِِبلل الِِِدور  الوالوِِِة عشِِِر للجمعٌِِِة العامِِِة تِِِم اال 

ا ـاه بٌنهمـاف المباحوـة على استئنـالدول الرربٌ ً وـتاٌالسوف
(4)

 ، 

 

 

                                                 
(1)
 Hosna ,  Abdelhamid ," La contribution de l'Organisation des Nations Unies en matière de 

paix et de désarmement face à l'action dissolvante des grandes puissances en fin de ce 

millénaire " , Revue IDARA , volume 10, N
o
 2 , l'école nationale d'administration , 2000,  

p134 . 
 . 202، حسن ، المرجع السابا ، ص  نافعة  (2)
، المجلة الم رٌة للقانون الدولً،  المجلد "مشكلة نزا السبلا ومباحواه لجنة الومان عشر بجنٌف"حسن، عبد الفتاا،  (3)

  .105، ص 1963القاهر  ، التاسع عشر، السنة التاسعة عشر، الجمعٌة الم رٌة للقانون الدولً، 
 .نفسها المرجع نفسل ، ال فحة  (4)
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، هً االتحاد السِوفٌتً ، بلرارٌِا شكله لذلك لجنة من عشر دول ، خمسة دول شٌوعٌة و و

ِِِاه الم: خمِِِس دول رربٌِِِة  بولنِِِدا ، رومانٌِِِا ، تشٌكوسِِِلوفاكٌا، و ملكِِِة المتحِِِد  ، الوالٌ

الِدور  مشِروعا خِبلل نفِس  قدم الجانبِان كِل علِى حِدا و ،، إٌطالٌا ، فرنسا، كندا المتحد 

و سلوٌن لوٌد  جدٌدا لنزا السبلا على إور الخطاباه التً ألقاها كل من الرئٌس خروتشوف

 1959وزٌر خارجٌـة برٌطانٌا فً سبتمبر 
(1)
. 

الشِِرقً إلِِى لجنِِة العشِِر   لقِِد أحالِِه الجمعٌِِة العامِِة كِِبل المشِِروعٌن الرربًِِ و و 

تِوتر العبلقِاه الدولٌِة  عقده حٌنِذاك و بجنٌف إال أن فشل مإتمر األقطا  الذي كان مزمعا

 كان لل أوره فً فشل المباحواه
(2)

 . 

 

 رـً عشـة الثمانـلجن: ثانٌـا

 خبلل الدور  السادسة عشِر وافقِه الجمعٌِة العامِة و 1961فً عام 
(3)
علِى إنشِاء  

لجنة جدٌد  لمفاوةاه ، ةم إلٌها ومان من الدول رٌر المنحاز  إلِى العشِر  الِذٌن ٌمولِون 

بورمِا ، الهنِد ، السِوٌد ، ، هذه الدول الومانٌة هً الجمهورٌة العربٌة المتحد   و،  الطرفٌن

ِِا و ِِا ، إوٌوبٌ ِِل ، المكسٌِِك ، نٌجٌرٌ ِِف  البرازٌ ِِة بحِِب موةِِوا وق ِِى اللجن ِِل كِِذلك إل أحٌ

 التجار  النووٌة الذي فشله محادواتل الوبلوٌة بٌن الطرفٌن
(4)

  . 

     سِِه جهِِازا مِِن أجهِِز  األمِِم المتحِِد  عشِِر لٌ علِِى الِِررم مِِن أن لجنِِة الومِِانً و

تشِجٌعاه لهِذه  إال أنها تقدم تقارٌر سنوٌة إلى الجمعٌة العامة التً بدورها تقِدم تو ٌِاه و

اللجنة 
(5)

     عةِو 26عشِر إلِى  ًتقِرر زٌِاد  عِدد أعةِاء لجنِة الومِان 1969فً عِام  و،  

 ترٌر اسم اللجنة إلى مإتمر لجنة نزا السبلا و
(6)

 ، 

                                                 
(1)

 . 105حسن، عبد الفتاا، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
(3)

 .1961دٌسمبر  20ال ادر بتارٌ  ( XVI) 1722قرار الجمعٌة العامة رقم    
(4)

 . 106حسن ، عبد الفتاا، المرجع السابا، ص   
(5)
 Fischer , Georges , la non-prolifération des armes nucléaires , tome L , librairie générale 

de droit et de la jurisprudence , Paris , 1969 , p 43 .  
(6)

 . 203-202نافعة ، حسن ، المرجع السابا   
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حقوا هٌئة مهمتهِا الوحٌِد  هًِ الجمِع  هو عبار  عن ساحة التفاوض لها كل التزاماه و و

تتٌِح أفةِل  بٌن األطراف المعنٌة سوٌا حول موةوا معٌن ٌحتاج إلى حل ب فة عاجلة و

 جو مبلئم للمفاوةاه
(1)
.  

مإتمر لجنة نزا السِبلا الِذي ٌجتمِع فًِ جنٌِف كِان هِو االجتمِاا الِذي فةِلتل  و

كمإسسة تهتم بالرقابة على األسلحة فعلٌهِا أن تقابِل عِد  متطلبِاه ٌجِ   و ،ول العظمىالد

    األسِِلحة ، الملزمِِة فًِِ النهاٌِِة ال ٌمكِِن أن تهِِتم  لم أساسِِا بِِؤن اتفاقٌِِاه الرقابِِة علِِىأن تسِِ

 إال بمحض اختٌار الدول العظمى
(2)
. 

رٌِر اسِمها مِر  ت دولِة و 31تمه زٌِاد  عِدد الِدول األعةِاء إلِى  1975وفً عام 

توقٌِع  أخرا إلى لجنة نزا السبلا، وقد تمكنه هذه افلٌاه التفاوةٌة من تنشٌط الجهود و

 عدد من االتفاقٌاه الدولٌة
(3)
. 

نوفمبر  24  ـو تجدر اإلشار  إلى أن الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد ، وافقه بتارٌ

 صـة مخالف لروا و نـالنووٌ ةـال األسلحـاه أن استعمـه بمقتةـرار أعلنــ، على ق1961

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ،  أهداف األمم المتحد ، كما هو مخالف لقواعد القانون الدولً و قوانٌن اإلنسانٌة و 

و أن الدولة التً تلجؤ إلى هذا االستعمال تعتبر أنها قد خرقه المٌواا و قامه بعمل مخالف 

 قوانٌن اإلنسانٌة و ارتكبه جرٌمة ةد الجنس البشري و مدنٌتل
(4)
 . 

كمِِا تةِِمن القِِرار دعِِو  الِِدول إلِِى االتفِِاا علِِى تحِِرٌم اسِِتعمال هِِذا النِِوا مِِن 

م أٌةِا أن الموافقِة علِى هِذا القِرار قِد تمِه مِن المعلِو األسلحة فً األرِراض الحربٌِة و

 26امتنِاا  و 20 وه ةد  55)بؤرلبٌة ولوً األ واه المطلوبة فً شؤن المسائل المهمة 

ٌِدل من ال ع  اعتبار القرار المشِار إلٌِل بِؤكور مِن أنِل فمع ذلك  و ،(دولة عن الت وٌه

ٌعِدو أن ٌكِون فًِ حكِم التو ٌِة  نل الٌة فثعن اتجاه الرأي العالمً ، أما من الناحٌة القانون

 فحس 
(5)
  . 

 

                                                 
، ترجمِِة رزا هللا، وابِِه ،   ط، سِِجل العِِر  ، دون بلِِد المنظمااات الدولٌااة المتخصصااةجِِوردان ، روبِِره ، . س (1)

 . 244ص ، 1979النشر، 
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها (2)
 .203المرجع السابا، ص  نافعة ، حسن ،  (3)
، المجلِة الم ِرٌة للقِانون الِدولً، "على هامش حا الِدفاا عِن الِنفس و اسِتعمال األسِلحة النووٌِة " موسى، أحمد،  (4)

 .7، ص 1962، ، الجمعٌة الم رٌة للقانون الدولً، القاهر  18المجلد الوامن عشر، السنة 
(5)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   
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 مؤتمر نزع السالح: ثالثـا

عندما عقده الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  أول دور  خا ة لها لمناقشِة قةِاٌا نِزا 

قرره، باالتفاا مِع القِوا النووٌِة الخمِس ( الدور  الخا ة العاشر  )  1978السبلا عام 

بِِر الوحٌِد للمفاوةِاه متعِدد األطِراف حِول نِِزا أن ٌ ِبح مِإتمر نِزا السِبلا هِو المن

السبلا 
(1)
. 

عةِوا ، باإلةِافة إلِى الِدول  35كما تِم االتفِاا علِى أن ٌتشِكل هِذا المِإتمر مِن 

الخمس الكبرا ، أي أن أربعٌن عةوا علِى أن ٌراعِى فًِ هِذا التشِكٌل التموٌِل المتِوازن 

أما افن ، لمختلفة فً نزا السبلاالمناه  ا المدارس و كافة األطروحاه و لكافة المناطا و

هكذا أ بح مإتمر نزا السبلا هِو االمتِداد الطبٌعًِ للجنِة العشِر  وِم  و،  دولة 61فٌةم 

مِن  1979بِدأ أعمالِل عِام  لجنة الومان عشر لمإتمر نزا السبلا وم لجنة نِزا السِبلا ، و

 حٌب انتهه أعمال المنبر أو األطر التفاوةٌة السابقة
(2)

 . 

ر توسٌِع لمِإتمر نِزا السِبلا بانةِمام خمِس أعةِاء و هِم اإلكواتِور ، و منذ آخِ

و إلرِاء عةِوٌة ٌورسِبلفٌا  1999أوه  5إٌرلنِدا ، كازاخسِتان ، مالٌزٌِا و تِونس بتِارٌ  

عةو  65أ بح المإتمر ٌتكون من  ؛ 2003سنة 
(3)
. 

لكِِن نظِرا لتعِِارض  و ،عِرف باسِِم لجنِة نِِزا السِبلا 1983و  1979بٌِن عِِامً  

اء مع اللجنة األولِى للجمعٌِة العامِة المخت ِة بنِزا السِبلا تِم التؤكٌِد علِى المسِمى األسم

الرسِِمً كمِِا جِِاء فًِِ الووِِائا المإسسِِة للمِِإتمر 
(4)

، حٌِِب أطلِِا علٌِِل اسِِم مِِإتمر نِِزا 

 ة، ٌوجد مقره فً مدٌنة جنٌف السوٌسر1984ٌالسبلا منذ سنة 
(5)
. 

 

 

 

                                                 
 .203نافعة ، حسن ، المرجع السابا ، ص  (1)
(2)

 .203المرجع نفسل ، ص  
(3)
 Dahan , Paul, " Fin de l'histoire ou histoire d'une fin ? " , A.F.D.I , volume XLIX,       

CNRS Éditions, Paris ,2002, p 200.  
(4)
 Hosna, Abdelhamid, La réduction des budgets militaires en vue du développement : 

l'œuvre des Nations Unies, Op. cit, p 252.  
      ، ترجمِة 2116التسالح و نازع التسالح و األمان الادولً ت الكتااا السانوي معهد ستوكهولم ألبحِاب السِبلم الِدولً ،  (5)

 .41، ص  2006بٌة ، الطبعة األولى ، بٌروه، نوفمبر مركز دراساه الوحد  العرو نشر 
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ٌعِد جِدول أعمالِل ذاتٌِا، إال أنِل  تل، وإجراءا و ررم أن هذا المإتمر ٌحدد قواعده و

ٌقِدم تقِارٌر  لؤلمِم المتحِد  و ةٌؤخذ بعٌن االعتبار التو ٌاه التً ت در عن الجمعٌة العام

مٌزانٌِِة المِِإتمر جِِزء مِِن مٌزانٌِِة  و ، سِِنوٌة إلٌهِِا أو فًِِ معظِِم الحِِااله بحسِِ  الحاجِِة

و ٌعٌِن األمٌِن العِام لؤلمِِم  األمِم المتحِد ، كمِا أن أمِاكن اجتماعاتِل خا ِة بِاألمم المتحِد 

 المتحد  أمٌن عام المإتمر الذي ٌمول األمٌن العام لؤلمم المتحد  شخ ٌا
(1)
. 

قد لع  المإتمر دورا هاما فً متابعة المفاوةاه السِابقة التًِ أدارتهِا لجنِة نِزا  و

-1959)  لنِزا السِبلا فًِ الفتِر  مِا بٌِنونا عشِر مر الدول اإلبحوه نتائ  مإت السبلا، و

-1962) زا السِِبلا فًِِ الفتِِر  مِِا بٌِِن متابعِِة نتِِائ  الِِدول الومِِانً عشِِر  لنِِ و، ( 1962

مِِا بٌِِن  مِِه بهِِدف نِِزا السِِبلا فًِِ الفتِِر  كِِذلك متابعِِة المفاوةِِاه التًِِ ت و ،( 1968

أشِهر فًِ الفتِر   6ٌجتمع مإتمر نزا السبلا سِنوٌا فًِ جنٌِف لمِد   و ، ( 1968-1987)

ِِة  ِِا الجمعٌ ِِون فٌه ًِِ ال تك ِِـد  والت ِِم المتحِِد  منعق ِِة لؤلم ِِى أسِِـاس  العام ِِل عل ٌتخِِذ قرارات

اإلجمِـاا 
(2)
ٌشِِمل  و 1979قِد تِم االتفِاا علِى جِِدول أعمِال دائِم لهِذا المِإتمر عِام  و ، 

برنامـ  مكون من عشر  بنود هً 
(3)

   : 

 .األسلحة النووٌة من جمٌع جوانبها .1

 .األسلحة الكٌمٌاوٌة  .2

 . ملأسلحة أخرا من أسلحة الدمار الشا .3

 .األسلحة التقلٌدٌـة  .4

 . تخفٌض المٌزانٌاه العسكرٌة .5

 .تخفٌض القواه المسلحة  .6

 . تعزٌز التنمٌة نزا السبلا و .7

 .األمن القومً  نزا السبلا و .8

                                                 
(1)

 .93عبد هللا محمد نعمان ، محمد ، المرجع السابا ، ص   
(2)

الهٌئِاه المعنٌِة بنِزا السِبلا ، منشِوراه  ، األجهِز  و35 حٌفة الوقائع العدد : ، نقبل عن 94المرجع نفسل ، ص   
  .12-11، ص  1984األمم المتحد  ، أكتوبر 

 .10، المرجع السابا ، ص  35المرجع نفسل، ال فحة نفسها، نقبل عن  حٌفـة الوقائع ، العدد  (3)
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ِِِة .9 ِِِى الوق ِِِة عل ِِِدابٌر إةِِِافٌة باعو ِِِزا السِِِبلا وت ِِِع ، مناسِِِبة لن ِِِن جمٌ ِِِة م      مقبول

 األطراف
(1)
. 

ِِإدي بثشِِراف دو .11 ِِام  شِِامل لنِِزا السِِبلا ٌ ِِى نِِزا السِِبلا عِِام برن ِِال إل ًِِ فع  ل

كامل
(2)
 .  

و ٌقوم مإتمر نزا السبلا حالٌا بثجراء مناقشاه حِول حظِر دولًِ قابِل لتحقِا        

ِِاج مِِواد انشِِطار للمتفجِِراه كوسٌِِلة أخِِرا لتنشٌِِط منِِع االنتشِِار النِِووي،         علِِى إنت

التًِِ ت ِِلح  و سِوف ٌإكِِد هِذا الحظِِر علِى الوقِِف الفعلًِ شِِبل الكامِل إلنتِِاج المِواد

 لؤلسلحة فً الدول التً تملك األسلحة النووٌة
(3)
. 

 

 اآللٌات األخرى: الفرع الرابـع

دراسِة كافِة  التً أ بحه هً اإلطار الرئٌسًِ لمناقشِة و طوره الجمعٌة العامة، و       

هِا التنظٌمٌِة الخا ِة والمخ  ِة لسبلا، آلٌاتها المإسسٌة أو أطرالمسائل المتعلقة بنزا ا

 :  الهٌاكل التالٌة نلفه النظر بوجل خاص إلى األطر و و،  لهذا

من لجنة نزع السالح و األ المعروفة كذلك باسمللجمعٌة العامة و اللجنة األولى  -

التً  و هً إحدا اللجان الرئٌسٌة السبع للجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  والقومً 

 نزا السبلاالمتعلقة بقةاٌا الا فً مقدمته و، األمنٌة  تناقش فٌها القةاٌا السٌاسٌة و

ومنع االنتشار، مول نزا السبلا النووي و التقلٌد، التحكم فً مواد االنشطار 

األولى  لؤلسلحة، األلرام، و التجار  الدولٌة فً األسلحة ال رٌر ، تستخدم اللجنة

معلوماه و تقارٌر مإتمر نزا السبلا و لجنة نزا السبلا و تقدم تو ٌاتها للجمعٌة 

 العامة التً ٌمكن أن تتبنى تلك التو ٌاه كقـراراه
(4)
. 

 

 

                                                 
  ، المرجِع السِابا ، 35، نقِبل عِن  حٌفِـة الوقِائع ، العِدد 94عبد هللا محمد نعمان ، محمد ، المرجع السِابا ، ص  (1)

 .10ص 
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   (2)
(3)

 ،  بدون  ط محمود ، ، ، ترجمة  شرٌف بسٌونًل الرقابة الدولٌة على أسلحة الدمار الشاملدلٌباري ، ،  كلٌمان 
 .982، ص 1999 ، القاهر ،(1998جوٌلٌة  3-جوان 27أعمال ندو  عقده فً سٌراكوزا بثٌطالٌا خبلل)نشردار 

(4)
 . 204-203نافعة، حسن ، المرجع السابا ، ص   
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التًِ قِرره الجمعٌِة العامِة فًِ دورتهِا الخا ِة العاشِر  فًِ  و لجنة نزع الساالح  -

المكلفة ، ةمن المهِام األخِرا بمتابعِة مِا ٌتخِذ مِن قِراراه  إحٌاءها و 1978سنة 

شِؤن اللجنِة األولِى  هً شؤنها فً دوراه الجمعٌة العامة المخت ة بنزا السبلا ، و

تتكون من جمٌع الدول األعةاء
(1)
. 

التًِِ تشِِكل برِِرض القٌِِام بمهمِِة محِِدد  موِِل اللجنِِة الخا ِِة  و اللجااان الخاصااة -

ِِة منِِذ عِِام  ِِالمإتمر العِِالمً لنِِزا السِِبلا و المكلف بمهمِِة اإلعِِداد لمِِإتمر  1973ب

ِِزا السِِبلا، و ِِدي و عِِالمً لن ِِالمحٌط الهن ِِة الخا ِِة ب ِِة بمتا اللجن ِِذ المكلف ِِة تنفٌ بع

إل ...اإلعبلن الخاص بجعل المحٌط الهندي منطقة سلم
 (2)

. 

الذي ٌقوم بِثجراء أبحِاب  و(  UNIDIR)  معهد األمم المتحدة ألبحاث نزع السالح -

مِن التبرعِاه  ٌمول مِن مٌزانٌِة األمِم المتحِد  و مستقلة حول قةاٌا نزا السبلا و

 االختٌارٌة
(3)
المجتمِع الِدولً بمعلومِاه متكاملِة ، و ٌهدف هِذا المعهِد إلِى تزوٌِد  

حول األمن الدولً و سباا التسلح و نِزا السِبلا، تشِجٌع اشِتراك جمٌِع الِدول فًِ 

ِِام بؤبحِِاب  ِِزا السِِبلا، مسِِاعد  المفاوةِِاه الخا ِِة بنِِزا السِِبلا و القٌ جهِِود ن

ِِة  ِِة المِِدا فًِِ مجِِال نِِزا السِِبلا، و ٌعِِال  كِِذلك المسِِائل المتعلق ِِة و طوٌل متعمق

قلٌدٌة باألسلحة الت
(4)
. 

شخ ٌِة دولٌِة  25إلى  20ٌتكون من  والمجلس االستشاري لدراسات نزع السالح  -

مرموقة لتقدٌم المشور  إلى األمٌن العام لكً ٌعمل كمجلس أمناء لمعهِد أبحِاب نِزا 

 السبلا
(5)
 . 

 

 دور منظمة األمم المتحدة فً االستخدام السلمً للطاقة الذرٌة: المطلا الثانً 

الرفاهٌِة  قة النووٌة من أهم اكتشافاه القرن العشرٌن التًِ تعِود بِالخٌر وتعتبر الطا 

ٌرمِِز لهِِا بالمفاعِِل النِِووي لتولٌِِد  علِِى البشِِرٌة جمعِِاء إذا اسِِتخدمه ألرِِراض سِِلمٌة و

                                                 
(1)

 . 204، ص نافعة، حسن ، المرجع السابا   
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (3)
(4)

 .935-934، ص المرجع الساباباري ، ،  كلٌمان  
(5)

 . 204نافعة، حسن ، المرجع السابا ، ص  
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،  "القنبلِة النووٌِة"هِو مِا ٌطلِا علٌِل اسِم  لكن قد تستخدم ألرِراض عسِكرٌة و ،الكهرباء

 .الذرٌة التً ٌطلا علٌها أحٌانا القنبلة

ما قامه  هذا  توجٌهها لبلستخدام السلمً و لذلك كان من الةروري تنظٌمها دولٌا و 

لتًِِ تكمِِن فًِِ كٌفٌِِة السٌِِطر  ا بِِل منظمِِة األمِِم المتحِِد  ررِِم ال ِِعوباه التًِِ واجهتهِِا و

سِندرس  و،لجان تنظم اسِتربلل هِذه الطاقِة  وكااله و ألجل ذلك أنشؤه هٌئاه و ، وعلٌها

 : رعٌن ذلك من خبلل ف

 جهود الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحد  :  الفرع األول

 الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة:  الفرع الثانً

 

 لمنظمة األمم المتحدة العامة جهود الجمعٌة: الفرع األول 

سندرس مِن خِبلل هِذا الفِرا النشِاطاه العلمٌِة التًِ كانِه تحِه إشِراف الجمعٌِة 

 .متحد العامة لمنظمة األمم ال

 

 المؤتمرات العلمٌة:  والأ

مما ال شك فٌل أن الجمعٌة العامة ساهمه إلى حد كبٌر فًِ تهٌئِة الظِروف المبلئمِة  

أٌِن اتخِذه  1954لتوجٌل الطاقة الذرٌة لؤلرراض السلمٌة، لذا بدأ نشاطها المكوف فً عام 

ٌِة فًِ األرِراض قرارا بعقد مإتمر فنً للحكوماه الستق اء وسِائل اسِتخدام الطاقِة النوو

 استربلل التعاون الدولً من أجل تحقٌا ذلك السلمٌة و
(1)

 . 

 الذرٌِة  ً الطاقِةـف ةـااله المتخ  ـالوك اء وــدول األعةـه الـل ذلك دعٌـمن أج

    ، 1955بعض األخ ائٌٌن الفنٌٌن لعقد مإتمر فًِ جنٌِف مِن الوِامن إلِى العشِرٌن أوه  و 

ِِا مِِن ومِِان و 1067ى كلِِل المِِإتمر بالنجِِاا حٌِِب تلقِِ و مِِن  وبلوٌِِن حكومِِة و بحوِِا علمٌ

الوكِِااله المتخ  ِِة لتنمٌِِة االسِِتخداماه السِِلمٌة للطاقِِة الذرٌِِة دون التعِِرض للمسِِائل 

أو السٌاسٌة  القانونٌة
(2)
. 

                                                 
ِِود ،  (1) ِِاهر، محم ِِد م ِِاهر محم دار النهةِِة ،   ط ، نظااام الضاامانات الدولٌااة لالسااتخدامات الساالمٌة للطاقااة الذرٌااةم

 .48، ص 1980العربٌة، القاهر  ، 
(2)

 .48، ص المرجع نفسـل   
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، 1955فًِ دورتهِا العاشِر  عِام لقد عرةه هذه الدراساه على الجمعٌة العامِة  و 

البٌاناه الخا ة  إلٌها المإتمر لتسهٌل نشر المعلوماه وه بالنتائ  الهامة التً تو ل فؤشاد

بفوائد اسِتخدام الطاقِة النووٌِة فًِ األرِراض السِلمٌة ، كمِا أو ِه بعقِد مِإتمر آخِر فًِ 

كنف األمم المتحد  خبلل سنتٌن أو وبلوة طالبة من األمٌن العام تنظٌمِل مسِتعٌنا بِرأي لجنِة 

استشارٌة 
(1)
. 

ًِِ و  ِِانً ف ِِإتمر الو ٌِِن  اجتمِِع الم ِِا ب ِِر  م عِِال   و 1957سِِبتمبر عِِام  13و  1الفت

    دولِة ، 69اشِترك فٌِل عِدد كبٌِر مِن المنِدوبٌن ، إذ حةِره منِدوبو  موةوعاه جدٌِد  و

بحوِا  135موةِوعا  2535قد عرض خبللل  مراقبا ، و 3651وكااله متخ  ة و   9 و

سه مإسساه حكومٌة  حكومة ، و 64علمٌا من 
(2)
 . 

طالبِه لجنتِل االستشِارٌة بالعمِل  ة العامة بجهود هِذا المِإتمر وقد أشاده الجمعٌ و

كلجنة استشارٌة علمٌة لؤلمم المتحد  إلعطاء المشور  إلى األمٌِن العِام ، حسِ  طلبِل، فًِ 

كل ما ٌختص باستخدام الطاقة النووٌة فً األرراض السلمٌة ، فً نطاا عمل منظمة األمِم 

الوكِااله  اللجنِة مِع الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة ، و لقد تعاون األمٌِن العِام و المتحد  و

من نتائ   ما تو له إلٌل األخرا المتخ  ة الستربلل نشاط هذه المإتمراه و
(3)
. 

ِِ و ِِة ف ِِف مِِن ً جـاجتمِِع المِِإتمر للمِِر  الوانٌ ِِى  31نٌ         1964 سِِبتمبر 9أوه حت

  ِة ، كمِا حةِره سِبعون دولِة ، مولِه فٌِل عشِر وكِااله متخ اشتركه فٌل خمس و و

قِد   ِناعٌة ، و هٌئِاه علمٌِة و مٌة ورٌر حكو مراقبا من هٌئاه أخرا حكومٌة و 1847

قد اتةح فً أوناء انعقاد هذا المإتمر أن الطاقة النووٌة كم در  و ،بحوا علمٌا 747م فٌل قد

طور وتنمِو بمعِدل سِرٌع ، حٌِب تبٌِن مِن خِبلل هِذا المِإتمر أن محطِاه تطاقة ، بدأه ت

 أن تكالٌف تولٌد الطاقِة فًِ هبِوط مسِتمر،  د القو  من الطاقة النووٌة أوبته كفاءتها ، وتولٌ

قد رفع المإتمر تقرٌره إلى الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة الستربلل ما جِاء بِل مِن أبحِاب  و

ما تو ل إلٌل المإتمرون من نتائ   بٌاناه ، و و
(4)

  . 

 

 

                                                 
 .263خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ، ص  (1)
(2)

 . المرجع نفسل ، ال فحة نفسها 
(3)

 .ال فحة نفسها المرجع نفسل ، 
(4)

 .264المرجع نفسل ، ص  
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 مٌة الخاصة بتأثٌر اإلشعاع النوويلجنة األمم المتحدة العل:  ثانٌـا

تعِِدده  الِِوعً الخِِاص السِِتخدام الطاقِِة النووٌِِة بٌِِن األمِِم المتحِِد  ، ولقِِد تطِِور 

أ ِِابه أةِِرارها  و ،هٌدروجٌنٌِِة تجِِار  تفجٌِِراه األسِِلحة النووٌِِة بؤنواعهِِا ، ذرٌِِة و

النووي النِات  البشرٌة إلى حد القتل ، مما أوار اهتمام األمم المتحد  لتحدٌد أةرار اإلشعاا 

بتِؤوٌر  الخا ة من استخدام الطاقة النووٌة ، فؤ دره قرارها الخاص بثنشاء اللجنة العلمٌة

 اإلشعاا الذري
(1)
. 

 913لؤلمم المتحد  القِرار  ةاتخذه الجمعٌة العام 1955ففً الوالب من دٌسمبر عام 

قد نص القرار فً بنِده  و بثنشاء لجنة األمم المتحد  العلمٌة الخا ة بتؤوٌر اإلشعاا النووي،

البٌانِاه الخا ِة باإلشِعاا مِن الِدول  الوانً علِى أن تقِوم هِذه اللجنِة بجمِع المعلومِاه و

الفنٌِة لتنظٌِم   وةِع المقترحِاه األعةاء فً األمِم المتحِد  أو الوكِااله المتخ  ِة ، و

اإلشعاا طرٌقة استخدامها لقٌاس  و المعداهنوا تحدٌد  ،اختبارها  ،جمعها  البٌاناه و
(2)
. 

        كمِِا نِِص القِِرار علِِى أن تقِِوم اللجنِِة بثفِِاد  األمٌِِن العِِام لؤلمِِم المتحِِد  بالووِِائا 

تكونِِِه هِِذه اللجنِِِة مِِِن ممولٌِِِن  قِِِد و،  التقِِارٌر الِِِبلزم نشِِِرها علِِِى الِِدول األعةِِِاء و

الٌابان ، ا ، بلجٌكا ، البرازٌل ، كندا ، تشٌكوسلوفاكٌا ، فرنسا ، الهند ، ـلؤلرجنتٌن ، أسترالٌ

 الوالٌاه المتحد  و المكسٌك ، السوٌد ، االتحاد السوفٌٌتً ، م ر ، المملكة المتحد 
(3)
. 

،  1957رفعه عِد  تقِارٌر أولهِا كِان عِام  قد قامه اللجنة بعقد عد  اجتماعاه و و

، ، الوراوِةالحٌِوان ، حٌب بٌنه من خبلل هذه التقارٌر آوار اإلشعاا النووي علِى اإلنسِان 

أ ِِبح مِِا جِِاء فًِِ هِِذه التقِِارٌر مِِن  التلِِوب اإلشِِعاعً ، و قوتهِِا  و ر اإلشِِعاا وم ِِاد

علمٌة ، األساس الذي توةع علٌل الةماناه الخا ة بنقل المواد  معلوماه فنٌة و بٌاناه و

مِا ٌنِت  عنهِا  استخدامها ، كما حدده كمٌِاه اإلشِعاا الةِار  بالحٌِا  و النووٌة المشعة و

من أةرار 
(4)
. 

 

 

                                                 
 .263خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ، ص  (1)
 .ال فحة نفسها  المرجع نفسل ، (2)
(3)

 .265المرجع نفسل ، ص   
(4)

 .267المرجع نفسل ، ص  
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     الهٌئِاه الدولٌِِة الوكِااله و تمره هِذه اللجنِة تعمِل متعاونِِة مِع المنظمِاه واسِ و

سِاعد  الوطنٌة المتخ  ة فً سبٌل تحقٌِا المهِام التًِ حِدده لهِا فًِ قِرار إنشِائها، و و

الفنٌِِة فًِِ سِِبٌل وقاٌِِة البشِِرٌة مِِن  علِِى نجاحهِِا اقت ِِار أعمالهِِا علِِى النِِواحً العلمٌِِة و

أةرار اإلشعاا النووي 
(1)
. 

 

 الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة: الفرع الثانً 

سندرس من خبلل هذا الفرا ، كٌف تم إنشاء الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌِة ، أهِدافها  

   و مقا دها ، أجهزتها و وظائف هذه األجهز  ، عبلقِة الوكالِة مِع منظمِة األمِم المتحِد  ، 

 . و أخٌرا العوائا التً تحول دون قٌامها بمهامها

 

 إنشاء الوكالة: أوال 

ترجِِع األ ِِول التارٌخٌِِة لهِِذه الوكالِِة إلِِى الخطِِا  الِِذي ألقِِاه الِِرئٌس األمرٌكًِِ 

"   الذي عرف باسم و 1953دٌسمبر سنة  8إٌزنهاور أمام الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  فً 

 " الذر  من أجل السبلم
(2)
.  

لتمكٌِِن ، بِِل مبِِادر  لسِِبلااا إٌزنهِِاور لٌِِس خطِِة لنِِزا اجِِرا التؤكٌِِد أن اقتِِر و

القتِراا تةِمن بالفعِل عنا ِر لهِا االمجتمع الدولً من اسِتربلل الطاقِة الذرٌِة ، علِى أن 

ِِا الخا ِِة بالسٌِِطر  علِِى األسِِلحة و بِِاألمن  اعتباراته
(3)
ِِة األمِِم  ، و  ِِد اسِِتقبله منظم ق

 ،1954سِنة  فًِ  11جمعٌِة العامِة رقِم  در قرار ال المتحد  هذا االقتراا بقبول حسن، و

 عقد مإتمر دولً الستخدام الطاقة الخطوط العرٌةة إلنشاء وكالة و هذا القرار ٌرسمحٌب 

                                                                                                                                                                                                               شِِِِهده جنٌِِِِف جلسِِِِاه هِِِِذا المِِِِإتمر فًِِِِ أوه  الذرٌِِِِة فًِِِِ األرِِِِراض السِِِِلمٌة، و

 1955 سنة
(4)
. 

 

                                                 
(1)

 .267ص  المرجع السابا ، خٌري بنونة ، محمود ، 
(2)

 .1036، ص 1974،   ط ، منشؤ  المعارف ، اإلسكندرٌة،  الغنٌمً فً التنظٌم الدولًطلعه الرنٌمً، محمد ،   
 .120ي ، حسنٌن ، المرجع السابا، ص المحمدي بواد: أنظر أٌةا 

(3)
، ترجمة و نشِر مركِز الخلٌِ  لؤلبحِاب ، الطبعِة األولِى ،  عولمة السٌاسة العالمٌةبٌلٌس، جون و سمٌب، ستٌف ،   
 .734، ص  2004دبً، 

(4)
 .1036طلعه الرنٌمً، محمد ، المرجع السابا ، ص   
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  تشِكله خِبلل ذلِك لجِان عدٌِد  للمفاوةِاه و ،1956استمر التفاوض حتى سِنة  و

            طاقِِِة الذرٌِِِة ،لتقِِِدٌم المقترحِِِاه العملٌِِِة والكفٌلِِِة باإلسِِِراا بثنشِِِاء الوكالِِِة الدولٌِِِة لل و

تكلله جهود تلك اللجِان فًِ النهاٌِة ، بعقِد مِإتمر فًِ مقِر األمِم المتحِد  بنٌوٌِورك فًِ  و

دولة  81ةم المإتمر  و 1956توبر كأ 26سبتمبر حتى  20الفتر  من 
(1)
. 

ِِِوبر  23فًِِِ  و ِِِام مِِِن انتهِِِاء أعمِِِال المِِِإتمر، كِِِان 1956أكت ِِِة أٌ ِِِل وبلو ، أي قب

ا دستور الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة المإتمرون قد أقرو
(2)
. 

   أ ِِبحه الوكالِِة جهِِازا قائمِِا معتِِرف بِِل فًِِ  قِِد وةِِع النظِِام موةِِع التنفٌِِذ و و

بعد إٌداا ووائا الت دٌا على دسِتورها مِن ومِانً عشِر دولِة مِن  1957جوٌلٌة سنة  29

بِا  التوقٌِع علٌِل انةمه إلى نظام الوكالة سبعون دولة ٌوم فِتح  حٌبالدول الموقعة علٌل 

مِن  و ،المحِدد  للتوقٌِع  مِد هًِ ال ٌن ٌومِا ، ووقعه علٌل عشر دول أخرا خبلل تسِع وم

ِِدا ، فرنسِِا ، االتحِِاد السِِوفٌٌتً  ٌِِن الِِدول الم ِِادقة علِِى النظِِام كن          المملكِِة المتحِِد   ،ب

الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة و 
(3)
 . 

كان ٌخفً  ،المشار إلٌل آنفا 1953عام  نهاورإٌز تجدر اإلشار  إلى اقتراا الرئٌس و

ً ألقِِى فٌهِِا النووٌِِة ، ذلِِك أنِِل فًِِ الفتِِر  التِِ وراءه فكِِر  قطِِع إنتِِاج المِِواد االنشِِطارٌة

متحِِد  أن االتحِاد السِِوفٌتً إٌزنهِاور خطابِل ، كِِان أحِد األسِِبا  البِارز  تقلِِا الوالٌِاه ال

، بالتالً على أسلحة نووٌة عدٌِد  و ،كمٌة كافٌة من الماد  االنشطارٌة على أن ٌحوزٌوشك 

لهِِا  ه المسِِلحة األمرٌكٌِِة قبِِل أن ٌتِِاابحٌِِب ٌكِِون بوسِِعل أن ٌوجِِل ةِِربة مفاجئِِة للقِِوا

بدا واةحا أن إحدا طرا تِؤخٌر حٌِاز  االتحِاد السِوفٌاتً للقِدر   و ،الوقه الكافً للتؤه 

دف ت ِنٌع المتفجِراه فر  بِل بهِاعلى القٌام بِذلك هًِ تقٌٌِد كمٌِة المِاد  االنشِطارٌة المتِو

 العسكرٌة
(4)
. 

 

 

 

                                                 
 .113ص  عبد هللا محمد نعمان، محمد ، المرجع السابا ، (1)
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
(3)

 .270خٌري بنونة، محمود ،المرجع السابا، ص   
(4)

 .735-734بٌلٌس، جون و سمٌب ستٌف ، المرجع السابا ، ص   
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ن ٌقِوم كِل اسٌة فً خطا  إٌزنهاور اقتراحا بِؤلهذا السب  كان أحد العنا ر األس و

الوالٌاه المتحد  بتحوٌل كمٌاه كبٌِر  مِن المِواد االنشِطارٌة إلِى  من االتحاد السوفٌٌتً و

      السِِلمٌة للطاقِِة الذرٌِِة ، الوكالِِة الدولٌِِة للطاقِِة الذرٌِِة المقترحِِة ، لتسِِتخدم فًِِ التطبٌقِِاه

سٌكون من نتائ  ذلك خفض كمٌة المواد االنشطارٌة المتاحة لبلتحاد السوفٌٌتً لبلستخدام  و

 العسكري
(1)
. 

ا ـً و لكنهـبالمعنى الفن ـة ة متخ  ـه وكالـة لٌسـة الذرٌـة للطاقـة الدولٌـإن الوكال

 «د  ـم المتحـة األمـمنظم» راف  ـإش هـل تحـتعم
(2)
 . 

و باعتبارها وكالة مستقلة عن منظمة األمم المتحد  فقِد تِم عقِد اتفاقٌِة تِنظم العبلقِة 

أكتِوبر  23منظمة األمم المتحد  ، وافِا علٌهِا المِإتمر العِام للوكالِة بتِارٌ   بٌن الوكالة و

ٌقِع مقِر ، 1957نِوفمبر  14كما وافقه علٌها الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  بتارٌ   ،1957

 وكالة فً مدٌنة فٌٌناال
(3)
. 

 

 ةـد الوكالـمقاص داف وـأه:  ثانٌا

فًِ المِاد   مٌواقهِا،الذرٌة هًِ التًِ حِددها  ةاف العامة للوكالة الدولٌة للطاقاألهدإن 

     توسٌِع مسِاهمة الطاقِة الذرٌِة فًِ السِِبلم  و الوانٌِة التًِ تِنص علِى أن تسِعى إلِى تعجٌِل

 ء العالماالزدهار فً جمٌع أنحا و ال حة  و
(4)

.  

، إلِى الِدول التًِ تقِدمها ةمان أن المسِاعداهإلى فً حدود إمكانٌاتها و كما تهدف  

مهِِام  ،عسِِكرٌة تحِِه إشِِرافها أو مراقبتهِِا ال تسِِتخدم ألرِِراض علِِى طلبهِِا، و اأو بنِِاء

االسِتخدام السِلمً  خا ة مِن خِبلل تنفٌِذ نظِام ةِماناه الوكالة فً هذا ال دد قد نفذه و

 من نظامها األساسً 12و  5رٌة بموج  المادتٌن للطاقة الذ
(5)
. 

 

                                                 
(1)

 .735، ص مرجع السابا بٌلٌس، جون و سمٌب ستٌف ، ال  
(2)

 .1036طلعه الرنٌمً، محمد ، المرجع السابا ، ص   
،   ط ، دار  النظرٌة العامة و المنظمات العالمٌة اإلقلٌمٌة و المتخصصة: التنظٌم الدولً جمال عبد النا ر ،  مانع، (3)

 .426، ص  2006العلوم للنشر و التوزٌع ، الجزائر ، 
(4)
 Pascal , Maurice, Droit nucléaire, collection du C.E.A, série synthèses ouvrage n

o
 1,            

Eyrolles, Paris, octobre 1979, p 58. 
(5)
 Ibid , p 59.  
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ِِى نشِِر المعلومِِاه و  ِِة إل ِِة و كِِذلك تهِِدف الوكال ِِدورٌاه العلمٌ ِِـدوراه  ال ِِة ال إقام

تعزٌِِز تنمٌِِة  المعنوٌِِة الفنٌِِة و تقِِدٌم المِِنح الدراسٌِِة و المِِإتمراه العلمٌِِة و التدرٌبٌِِة و

       ، الزراعِة ، ال ِناعةفًِ مجِال الطِاالسِتخدام األموِل للنظِائر المشِعة  الطاقة الذرٌِة و

ِِاء و ِِة و ، والكهرب ِِة بالمخِِاطر النووٌ ِِ  المتعلق ًِِ مجِِال  معالجِِة الجوان ِِادل ف تشِِجٌع التب

تؤسٌس الةماناه لحماٌة العالم من سوء استخدام الطاقة  الخبراه بٌن الدول و المعلوماه و

لى المجلس االقت ادي إ العامة و الذرٌة ، كما تقوم الوكالة بتقدٌم تقارٌر سنوٌة إلى الجمعٌة

االجتماعً عن نشاطها و
 (1)

. 

أهِِدافها المحِِدد  فًِِ النظِِام األساسًِِ  مقا ِِد الوكالِِة وأن مِِن ذلِِك نخلِِص إلِِى  و

تتلخص فً واجبٌن أساسٌٌن ، أولهما أن تعمِل علِى اسِتخدام الطاقِة الذرٌِة فًِ األرِراض 

        ،راحِِة اإلنسِِانٌة  خِِاء العِِالم واالقت ِِادٌة فًِِ سِِبٌل ر السِِلمٌة فًِِ المجِِااله ال ِِحٌة و

وانٌهِِِا أن تتؤكِِِد أن المسِِِاعد  التًِِِ تقِِِدمها أو تنظمهِِِا أو تشِِِرف علٌهِِِا ال تسِِِترل فًِِِ  و

جِل أالِذر  مِن " ه ألجل استخدامها تطبٌقا لبرنام األرراض العسكرٌة ، مـع وةع ةمانا

" السـبلم  
(2)
ٌوِة التخطٌِط فًِ مجِال ، و فً هِذا ال ِدد تقِوم الوكالِة بِدعم المشِارٌع الحد 

استكشاف الٌورانٌوم 
(3)
. 

 

 اـوظائفه ة وـأجهزة الوكال:  ثالثـا

ِِة أجهِِز  رئٌسٌِِة  ِِة مِِن وبلو ِِؤلف الهٌكِِل التنظٌمًِِ للوكال ِِام: ٌت ِِس  ،المِِإتمر الع مجل

 : المدٌر العام المحافظٌن و

I. ٌعقِد اجتماعاتِل سِنوٌا فًِ  و ٌتِؤلف مِن جمٌِع األعةِاء بالوكالِة و:  المؤتمر العاام

وظٌفِة  و، فً دوراه خا ِة رٌِر عادٌِة كلمِا اقتةِى األمِر  دور  سنوٌة عادٌة و

   اتخِاذ القِراراه المتعلقِة بنشِاطها،  المإتمر الرئٌسٌة رسم السٌاسِة العامِة للوكالِة و

الذرٌة ةرور  أن تكون دولة ة قفً الوكالة الدولٌة للطا تقتةً العةوٌة و
(4)
  ،       

                                                 
ِِِد السِِِبلم ،  (1) ِِِة، عب ِِِة ، اإلسِِِكندرٌة ،          التنظاااٌم الااادولً ِِِالح عرف ِِِة المفتوح ِِِوراه الجامع ِِِة الوانٌِِِة ، منش ، الطبع

 .162،  ص 1997
(2)

 .272خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص   
، الطبعِِة الوانٌِِة، مركِِز دراسِِاه الوحِِد  العربٌِِة ،  ووٌااة العربٌااة عاماال بقاااء جدٌاادالطاقااة النم ِِطفى ، عِِدنان ،   (3)

 .71، ص  1985بٌروه، 
(4)

 .163 الح عرفة، عبد السبلم ، المرجع السابا ، ص   
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األعةِاء  بٌِن األعةِاء المإسسٌِن و مٌِزتالنظِام األساسًِ  لكن الماد  الرابعة مِن و

ِِك؛ تعِِال  المِِواد ، المنةِِمٌن ِِى ذل ِِداخلً 32و   30،31باإلةِِافة إل  مِِن النظِِام ال

تِدعى  اء التًِ ٌمكِن أنـالِدول رٌِر األعةِ ل المنظماه األخرا وٌموت للمإتمر العام

المناقشِِاه  فًِِ ٌهت ِِوا الــِِح هِِاون لـة دون أن ٌكِِـالمشاركِِ و امـالعِِ لِِى المِِإتمرإ

 مباشر  اـؤن قةاٌـبش
(1)
. 

II. عةِوا ٌعٌِنهم المجلِس لمِد   12عةوا مِنهم  34ٌتكون من  و:  مجلس المحافظٌن

أعةِِاء مِِن الِِدول المتقدمِِة فًِِ مجِِال الطاقِِة الذرٌِِة كمِِا ٌنتخِِ   9سِِنة مِِن بٌِِنهم 

وظٌفة المجلس النهوض بمهام  و، لمد  سنتٌن  المإتمر العام ن ف الباقً كل سنة و

 قرها المإتمر العامألوكالة طبقا للسٌاسة العامة التً ا
(2)
. 

III.  ٌعاونل فرٌِا  المإتمر العام و ن قبل مجلس المحافظٌن بعد موافقةٌعٌن م: مدٌر عام

 الفنٌٌن من الموظفٌن اإلدارٌٌن و
(3)

 . 

 

 عالقـة الوكالة بمنظمـة األمم المتحـدة :رابعـا

ِِِى أن      ل وفقِِِا لمقا ِِِد األمِِِم المتحِِِد        تعمِِِ» : ٌِِِنص النظِِِام األساسًِِِ للوكالِِِة عل

رتبط الوكالِة بمنظمِة األمِم تِو « و مبادئها التً ترمً إلى تقرٌر السلم و التعاون الِدولٌٌن 

تخول للمجلس التنفٌِذي » : المتحد  و المنظماه التابعة لها طبقا للماد  السادسة عشر  التً 

ور إلنشاء عبلقاه مناسبة بٌن األمِم المتحِد  و أٌِة أن ٌعقد بموافقة المإتمر العام اتفاقا أو أك

« منظماه أخرا تت ل أعمالها بؤعمال الوكالة 
(4)
 . 

 

 

 

 

 

                                                 
 .163ص   الح عرفة، عبد السبلم ، المرجع السابا ، (1)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (2)
 .نفسها المرجع نفسل ، ال فحة  (3)
 .276خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص   (4)
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كما ٌنص النظام األساسً للوكالة علِى أن ترفِع الوكالِة تقرٌِرا إلِى الجمعٌِة العامِة  

جهز  فً كل دور  عادٌة لها ، كذلك ترفع إلى المجلس االقت ادي و االجتماعً ، و إلى األ

األخرا التابعة لؤلمم المتحد  تقارٌر عن المسائل التً تدخل فًِ اخت ِاص هِذه األجهِز  ، 

كما تقوم برفع تقارٌر إلى مجلس األمن عند اللزوم أو فً حالة ما طل  منها ذلِك فًِ حِدود 

المسائل التً تدخل ةمن اخت ا اتل 
(1)
، من الدولٌٌنأي مسائل تتعلا بحفظ السلم  و األ،  

مكن أن تإدي دورا مهما فٌما ٌتعلا ب ٌانة السلم و األمن الدولٌٌن ٌى ذلك أن الوكالة و معن

و أن العبلقة بٌنها و بٌن مجلس األمن أ بحه ووٌقة جدا 
(2)
. 

ِِىمنِِذ بِِدء الحِِر  و   ِِدالعِِراا ،  عل ِِـة ق و هِِذا      م ِِداقٌة ، ه اكتسِِب نجِِد أن الوكال

محمِِد  –السِِاباللوكالِِة  المِِدٌر العِِام هِِاع بً ٌتمتِِتِِال ةالدولٌِِ سِِمعةال مِِا ٌبلحِِظ مِِن خِِبلل

ٌران وكورٌا الشمالٌة على وجل إ )النووي النتشاربا المسائل الخا ةدوره فً  و -البرادعً

فً السٌاا الحالً ، فثنل سٌكون من ال ع  جدا ، إن لم ٌكِن مِن المسِتحٌل  و (الخ وص

بثدانِة وكالِة بشِكل واةِح ال لِم تقِمسٌاسٌا بالنسبة لواشِنطن اسِتخدام القِو  مِر  أخِرا إذا 

  هٌكلِة إعِاد  " ةِروطا لمحاولِةافن لكِن الوالٌِاه المتحِد  تمِارس  ،سلوك الدولة المعنٌة

 " وكالةال
(3)

. 

 

 العوائق التً تحول دون قٌام الوكالة بمهامها: ــا خامس

على الررم من أهمٌة الدور الذي تقوم بل الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌِة فًِ الحِد مِن 

األسلحة النووٌة ، فثن هذه المنظمة تواجِل بعِض المشِكبله التًِ مِن شِؤنها أن تحِول دون 

 .قٌامها بمهمتها على أكمل وجل 

 

 

                                                 
(1)  Rainaud , Jean-Marie ,L'Agence Internationale de l'Energie Atomique , Librairie 

Armand Colin , Paris , 1970 , p 26 .  
، ("ار  خا ِة لؤلزمِة اإلٌرانٌِة الحالٌِةمع إشِ)قواعد الفانون الدولً العام  سلمٌة الطاقة النووٌة و"سعد العجمً، وقل،  (2)

 .178-177، ص2005، جامعة الكوٌه، جوان 2، العدد29مجلة الحقوا، السنة 
(3)  Guilhaudis, Jean – François , la maîtrise des armements et le désarmement élément de 

base mise à jour février 2005 , université Pierre Mendès , Grenoble , office des publications, 

université Ben Aknoun , Alger, p 163. 
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 التً من المفترض أن تشرف على تنفٌذ نظام منع و إن الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة

رار بشؤن ما إذا حٌن ٌت ل األمر باتخاذ ق ، تعانً من نقص فً التموٌل، والنووي االنتشار

 إحدا الدول تدٌر برنامجا  سرٌا  لت نٌع األسلحة النووٌة، فثن مفتشً الوكالِة الدولٌِة كانه

القانونٌة البلزمِة  للطاقة الذرٌة كوٌرا  ما ٌجدون أٌدٌهم مقٌد ، إما بسب  افتقارهم إلى السلطة

التابعة للوكالة لتحلٌلٌة ا لدخول المواقع كافة التً ٌرون ةرور  لتفتٌشها، أو ألن المختبراه

البلزمِة للح ِول تفتقِد إلِى السِبل  الدولٌة للطاقة الذرٌِة عفِا علٌهِا الِزمن، أو ألن الوكالِة

 على القدر الكافً من  ور األقمار ال ناعٌة
(1)

 . 

و فً نفس السٌاا ، و كما هو الحال مع كوٌر من المنظماه الدولٌِة ، تعِانً الوكالِة 

ملٌِون دوالر أوبتِِه أنهِِا رٌِِر  60مٌزانٌِة الوكالِِة التًِِ ال تتجِِاوز مِن مشِِكلة المٌزانٌِِة ؛ ف

 1983كافٌة لمواجهة مستلزماه التفتٌش المتزاٌد  ، فهذه المٌزانٌة هًِ نفسِها مٌزانٌِة عِام 

على الررم مما واجهتل المنظمة من تحدٌاه جدٌد  
(2)

 . 

جاوز عددهم مائتً كما تعانً الوكالة من النقص الواةح فً عدد المفتشٌن ؛ إذ ال ٌت

موقِع فًِِ  1000مفِتش، علمِا بِؤن الوكالِة تمِارس الرقابِة و التفتٌِش افن علِى مِا ٌقِار  

دولِة ، لِِذا سِوف تةِِطر الوكالِة إلِِى الرقابِة علِِى المواقِع التًِِ تعتقِد بؤنهِِا  50أكوِر مِِن 

حساسة تاركة بذلك مواقع كوٌر  دون أي رقابة 
(3)

 . 

اد و المعِِداه التًِِ ٌمكِِن أن تسِِتخدم فًِِ كِِذلك فِِثن اكتشِِاف عملٌِِاه تهرٌِِ  المِِو

ما ال تملكِل  هذا   ناعة األسلحة النووٌة و نقلها ، ٌحتاج إلى جهاز استخباراه متكامل ، و

الوكالة ، بل إنها تعتمد فً ذلك على الدول األطراف فً معاهد  منع انتشار األسلحة النووٌة 

كاألقمِار ) الكبٌِر   االستخباراتٌةاناه ، و النتٌجة لذلك أن هذه الدول ذاه اإلمك 1968لعام 

و النقِل رٌِر  نِه الِدول المتورطِة فًِ التهرٌِ سوف تتعاون مِع الوكالِة إذا كا( ال ناعٌة

ِِر  ِِدٌقة ، كمِِا هِِو الحِِال فًِِ األزمِِة  المشِِروا للمعِِداه و المِِواد النووٌِِة هًِِ دول رٌ

ال ِِور مِِن المواقِِع و   اإلٌرانٌِِة الحالٌِِة ، حٌِِب إن مِِن ٌقِِوم بتزوٌِِد الوكالِِة بالمعلومِِاه

المشتبل فٌها هً الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة ، و العكس  حٌح 
(4)

   . 

                                                 
،  2009جوٌلٌِة  17، مقِال منشِور علِى اإلنترنِه بتِارٌ  "بداٌة جدٌد  لمنِع االنتشِار النِووي" ، محمد ،  ًالبراد ع (1)

 .1، ص  http://www.alquds.com/node/177071: الموقع
 .178سابا ، ص المرجع ال سعد العجمً، وقل، (2)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   (3)
 .  179 - 178المرجع نفسل ، ص    (4)
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 الحد من األسلحة النووٌـةدور مجلس األمـن فً : المبحث الثانــً 

ِِم المتحِِد   ِِة األم ِِروا منظم ِِة ف ِِاز الرئٌسًِِ بالنسِِبة لكاف ِِن الجه ِِس األم ِِر مجل ٌعتب

فً فقرتهِا األولِى  24ٌن ، و هذا ما قررتل الماد  األمن الدولٌ باعتباره مسإوال عن السلم و

رربة فً أن ٌكون العمل الذي تقوم بل األمِم المتحِد  سِرٌعا فعِاال ٌعهِد أعةِاء  »: بقولها 

            ،األمِِِن الِِِدولٌٌن  تلِِِك الهٌئِِِة  إلِِِى مجلِِِس األمِِِن بالتبعِِِاه الرئٌسٌِِِة فًِِِ حفِِِظ السِِِلم و

عِِنهم فًِِ قٌامِِل بواجباتِِل التًِِ تفرةِِها علٌِِل  ٌوافقِِون علِِى أن هِِذا المجلِِس ٌعمِِل نائبِِا و

تمكٌنا لمجلس األمن من القٌام بواجباتل المن وص علٌها فً هذه الماد  ، تعهد  و «التبعاه 

تنفٌِذها وفقِِا  بقبِول مِِا ٌتخِذه المجلِِس مِن قِِراراه و 25أعةِاء األمِم المتحِِد  فًِ المِِاد  

للمٌواا 
(1)
. 

مهمِة حفِظ اللِم واألمِن الِدولً وفقِا للمِاد  و قد أوكله األمم المتحد  لمجلس األمِن 

من المٌواا و التً خولتل عد  سلطاه لتمكٌنل من القٌام بواجباتل و هِذه السِلطاه مبٌنِة  24

مِن المٌوِاا خولتِل  39فً الف ول السادس و السابع و الوامن و الوِانً عشِر بِل أن المِاد  

دم تنفٌذها تهدٌِد للسِلم أو اإلخِبلل استخدام وسائل القسر لتنفٌذ قراراه عندما ٌترت  على ع

فرض جزاءاه عسِكرٌة التًِ  تخدم فً سبٌل ذلكسعمل من أعمال العدوان و لل أن ٌ بل أو

، 41تشمل الق ف بالقنابل و الق ف ال ِاروخً الجِوي و البحِري و البِري طبقِا للمِواد 

 من المٌواا 42
(2)
. 

ِِراراه ال ِِادر   و ِِزم للق ِِا بؤسِِاس الطِِابع المل عِِن مجلِِس األمِِن تجِِدر فٌمِِا ٌتعل

تنفٌِِِذ  األعةِِِاءمِِِن المٌوِِِاا ، التًِِِ تفِِِرض علِِِى الِِِدول  2فقِِِر   2اإلشِِِار  إلِِِى المِِِاد  

بحسن نٌة ، إذ بعد هذا االلتزام ذا تطبٌا عِام ، فطبٌعًِ  االلتزاماه المترتبة على المٌواا و

 تمول بالنسبة للدول األعةاء فً االلتزام بتطبٌقها أن ٌشمل قراراه مجلس األمن و
(3)
 . 

                                                 
(1)

،   ط ، دار هومة ، الجزائر ،  دور منظمة األمم المتحدة فً ظل النظام العالمً الجدٌد حاج حسن ال دٌا ، حٌدر ، 
 .27، ص  2007

(2)
، ب ط ، زاض انُٓضح انعطتٛح ، هت الوتخصصة و الوٌظوهت اإلقلٍوٍةهٌظوة األهن الوتحد  و الوٌظوأتٕ انٕفاء، أحًس،   

 . 70، ص 1999، القاهر  
إدماج قراراه مجلس األمِن ال ِادر  طبقِا للف ِل السِابع مِن المٌوِاا  و تنفٌِذها فًِ " عرفاه أبو حجاز  ، أشرف ، (3)

ِِدولً ، العِِدد ، المجلِِة الم ِِرٌة للقِِانون ا" الِِنظم القانونٌِِة الداخلٌِِة للِِدول األعةِِاء  ِِانون  61ل ، الجمعٌِِة الم ِِرٌة للق
 .347، ص  2005الدولً، القاهر  ، 
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التً سبا اإلشِار  إلٌهِا  ِرٌحة  –من المٌواا  25فً هذا المعنى ، جاءه الماد   و

      ٌتعهِِد أعةِِاء األمِِم المتحِِد  بقبِِول قِِراراه مجلِِس األمِِن » : تمامِِا ، حٌِِب تقةًِِ بؤنِِل 

ِِاا  و ِِا المٌو ِِذها وف ِِادتٌن  ،«تنفٌ ًِِ الم ِِاا ف ِِا حِِرص المٌو ِِو   49و  48كم ِِد الق ِِى تؤكٌ عل

تحدٌدا القراراه التً ٌتخذها طبقا للف ل  نفٌذٌة فً القراراه مجلس األمن والت اإللزامٌة و

السابع
 (1)

. 

ِِِس األمِِِن فًِِِ الحِِِ ِِِذ سِِِنة أمِِِا عِِِن دور مجل ِِِة ، فمن            1991د مِِِن األسِِِلحة النووٌ

 687قرار إ دار مجلس األمن ال و
(2)

بخ وص العِراا أخِذ دوره فًِ البِروز ، فتحِول   

األمن الدولٌٌن ، إلى وسٌلة تطبٌا لبللتزاماه المفروةة  السلم والمجلس باسم الحفاظ على 

االتفاقٌِِاه األخِِرا المتعلقِِة  و 1968نتشِِار األسِِلحة النووٌِِة لسِِنة بموجِِ  معاهِِد  عِِدم ا

أنِل دائمِا كِان  حتى إن لم ٌتم اللجوء إلٌل حتى افن و تبعا لذلك ، و بسبلا الدمار الشامل و

بقً دائما واحدا من الحلول المتوفر  ، سِواء تعلِا األمِر  مستبعدا ، فثن تدخل مجلس األمن

بِالعراا ، كورٌِا الشِِمالٌة ، أو إٌِران مِِن فِرض العقوبِاه الناتجِِة مِن خِِرا معاهِد  عِِدم 

 انتشار األسلحة النووٌة
(3)
 . 

األمنٌة للدول رٌر النووٌة فقد طرحه منذ إبرام معاهد   هناامفٌما ٌخص مسؤلة الة

بناءا على مبادر  من الدول األعةاء الدائمٌن  ، و 1968النووٌة  لسنة عدم انتشار األسلحة 

الدول النووٌة ـض اتخذ مجلس األمن بشؤن هذه المسالة قرارٌن ، كذلك فً ظل عدم قدر  بع

  بِاألخص بالنسِبة لبلتحِاد السِوفٌٌتً ، بعِد تفككِل ،  تها النووٌِة واعلى السٌطر  على ترسان

محاولِة اسِتخدامها  وعاه النووٌِة إلِى التنظٌمِاه اإلرهابٌِة واحتمال تسرٌ  هذه المشِر و

لؤلسلحة النووٌة ، األمر الذي ٌإدي إلِى كاروِة إنسِانٌة تهِدد كافِة البشِرٌة ، كِل هِذا جعِل 

مجلس األمن ٌ در قرار ٌحب فٌل الدول األعةاء فًِ األمِم المتحِد  بالقٌِام بعِد  خطِواه 

 .أو أجهز  متفجر  نووٌة إلقامة حواجز أمام حٌاز  أسلحة إشعاعٌة 

                                                 
(1)

 .347عرفاه أبو حجاز  ، أشرف ، المرجع السابا ، ص  
 29فً  687بعد الرزو العراقً للكوٌه و هزٌمة العراا من جان  قواه التحالف الدولً، أ در مجل األمن القرار   (2)

لسابع من المٌواا، لتحدٌد شروط الوقف الرسمً إلطبلا النار بٌن العراا و الكوٌه و الدول وفقا للف ل ا 1991أفرٌل 
تهدف إلى إزالة إمكانٌاه ( 14 -7الفقراه ) األعةاء التً تتعاون مع الكوٌه، تةمن القرار ن و ا فً الجزء ج 

كٌلو متر ، وذلك بالتوازي مع  150ر من العراا الخا ة بؤسلحة الدمار الشامل  و ال وارٌ  البالٌستٌة بمدا ٌبلغ أكو
المرجع السابا،            باري ، ،  كلٌمان: إجراءاه لمنع العراا من حٌاز  مول تلك اإلمكانٌاه فً المستقبل ، أنظر 

 . 1080 -1079ص 
(3)
 Guilhaudis, Jean – François, Op cit , p136-137.  
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ن ـل مةامٌِـب شًِء مِن التف ٌِـبناءا على ما تقدم ذكِره سِندرس فًِ هِذا المبحِ و

 :  أربعـة مطالـ ا وذلك فً ـار إلٌهـن المشــس األمــراراه مجلـق

 .الةماناه األمنٌة للدول رٌر الحائز  لؤلسلحة النووٌة :  المطلا األول

 .(1540القرار رقم )  لة اإلرها  النوويمجلس األمن ومسا:  المطلا الثانً

   . مجلس األمن فً الملف النووي لكورٌا الشمالٌة و إٌران تدخل: المطلا الثالث 

 . 1887قرار مجلس األمن رقم : المطلا الرابع         
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 النووٌةغٌر الحائزة على األسلحة للدول الضمانات األمنٌة   :المطلا األول 

إن دعو  الدول إلى نزا سبلحها ٌرتبط ارتباطا ووٌقا بمبدأ أساسً من مبادأل القانون 

ةمان سِبلمتها  و حقها فً الدفاا عن نفسها باخت اص إقلٌمً رئٌسً للدول ، و الدولً و

من مٌواا منظمة األمم المتحد  ، بحٌب أن نزا السِبلا قِد  51مولما ن ه على ذلك الماد  

ا لهِذا المبِدأ ألنِل ٌمنِع دوال معٌنِة مِن ممارسِة هِذا الحِا كمِا أن نِزا السِبلا ٌشكل تقٌٌد

تقنٌة ألنل ٌتناول عن را مهما هو سٌِاد   النووي ٌوٌر  عوباه كوٌر  ذاه طبٌعة قانونٌة و

 .الدول

ففً أوناء المفاوةاه التً انتهه بثبرام معاهد  عدم انتشار األسلحة النووٌة فً عِام 

حركة عدم االنحٌاز رٌر الحائز  على األسِلحة النووٌِة إدراج ةِماناه طالبه دول  1968

ن ال تستعمل األسلحة النووٌة ، ؤأمنٌة قاطعة من جان  الدول الحائز  على األسلحة النووٌة ب

أو تهدد باستعمالها ةد الِدول التًِ ال تمتلِك أسِلحة نووٌِة ، بٌِد أنِل كِان مِن رأي االتحِاد 

 هناامأن مسِؤلة الةِ كالوالٌِاه المتحِد  األمرٌكٌِة حٌنِذا ظمِى وبرٌطانٌِا الع السوفٌٌتً و

لِم ٌِدرج أي حكِم بهِذا  لكِن بِالتزامن الووٌِا معهِا ، و ٌج  أن تعِال  خِارج المعاهِد  ، و

 المعنى ةمنها
(1)
. 

   بما أن مسؤلة إعطاء ةِماناه أمنٌِة للِدول رٌِر الحِائز  لؤلسِلحة النووٌِة لِم تكِن و

إبِِرام المعاهِِد  ، اتخِِذ مجلِِس األمِِن بمبِِادر  مِِن هِِذه الِِدول  قِِد حلِِه ب ِِور  نهائٌِِة عنِِد

كما أ در قرار آخر بناء على مبادر  الِدول  1968جوان  19المإرف فً  255القرار رقم 

الخِِِاص  1995أفرٌِِِل  11بتِِِارٌ   984هِِِو القِِِرار رقِِِم  و الخمِِِس الدائمِِِة العةِِِوٌة

 .وم نوويبالةماناه األمنٌة للدول رٌر النووٌة فً حالة تعرةها لهج

 

 

 

 

                                                 
(1)

السٌاسِة الخارجٌِة األمرٌكٌِة فًِ مجِال نِزا السِبلا النِووي ،  حة النووٌِة وعوٌناه، نجٌ  ، القِانون الِدولً لؤلسِل  
العلِوم السٌاسٌِة ، جامعِة تِونس المنِار ، السِنة  رسالة لنٌِل شِهاد  الماجسِتٌر فًِ القِانون الِدولً العِام ، كلٌِة الحقِوا و

حولٌِة نِزا السِبلا ، المجلِد : مركز شِإون نِزا السِبلا : األمم المتحد  : ، نقبل عن  74، ص  2004/2005الجامعٌة 
 .60، ص  1998، نٌوٌورك ،  20
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                      ة ـة الذرٌـزة على األسلحـر الحائـدول غٌـن الـان أمـضم: رع األول ـالف

 (255ن رقم ـس األمـرار مجلـق) 

 

ٌؤتً هِذا القِرار كمقابِل للتمٌٌِز الِذي أوردتِل معاهِد  عِدم انتشِار األسِلحة النووٌِة 

قِِد  لِدول المالكِِة لؤلسِلحة النووٌِة ، وحٌِب كرسِه االمتٌِِاز النِووي بالنسِبة ل 1968لسِنة 

ق ره نطاا الرقابة الدولٌة على الدول رٌر المالكة لها ، فقد كان من المنطقً أن ٌتم مِنح 

هكذا  در  الدول األخٌر  ةمانة تكفل لها مواجهة خطر تهدٌدها من قبل الدول النووٌة ، و

 .من مجلس األمن  255القرار رقم  1968جوان  19فً 

األخِِرا تتعلِِا بالطبٌعِِة  األولِِى تتعلِِا بمةِِمونل و: هِِذا القِِرار مسِِؤلتان ٌوٌِِر  و

 .القانونٌة للةمانة التً ٌنص علٌها القرار 

 

 رارـون القـمضم : أوال

 

ٌسِتجٌ  لقلِا الِدول رٌِر المالكِة لؤلسِلحة النووٌِة أطِراف معاهِد   255إن القرار 

أي اعتِِداء  مواجهِِة قٌِِا أمنهِِا وعِِدم انتشِِار هِِذه األسِِلحة بمنحهِِا الةِِماناه المبلئمِِة لتح

 -ً االتحِاد السِوفٌت أمرٌكِا ، برٌطانٌِا و –لِذا فِثن الِدول  مقرون باسِتخدام أسِلحة نووٌِة،

ِِدٌم  أعلنِِه فًِِ ت ِِرٌحاه متشِِابهة أمِِام المجلِِس و ِِرار بنٌتهِِا فًِِ تق ًِِ أشِِار إلٌهِِا الق        الت

لتً تكون طرفا فًِ المعاهِد  ا أو تؤٌٌد تقدٌم المساعد  للدول رٌر الحائز  لؤلسلحة النووٌة و

إذا ما وقعه ةحٌة لعمل عدوانً أو كانه محل تهدٌد باعتداء ٌسِتخدم فٌِل السِبلا النِووي 

أو الجمِاعً طبقِا للمِاد  لى رخ ة حا الدفاا الشرعً الفِردي هذا باإلةافة إلى اإلشار  إ

من مٌواا األمم المتحد   51
(1)
. 

 

 

                                                 
،   ط ، دار المطبوعِِاه الجامعٌِِة ،  القااانون الاادولً المعاصاارالسِِعٌد الِِدقاا، محمِِد و سِِبلمة حسٌِِن، م ِِطفى ،  (1)

 .439، ص  1997اإلسكندرٌة ، 
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نِل ٌبِدأ فًِ دٌباجتِل المشار إلٌِل ٌتبٌِن أ 255األمن رقم بالرجوا إلى قرار مجلس  و

، ٌةباإلشار  إلى رربة فرٌا كبٌر من الدول االنةمام إلى معاهد  منع انتشار األسلحة النوو

ن تتخِذ ، فًِ نفِس الوقِه الِذي ٌِـقبلون فٌِـل االنةِمام إلِى اهتمام عدد من هِذه الِدول بِؤ و

اعتِِِـداء ر الدٌباجِِِة إلِِِى أن كِِِل كمِِِا تشٌِِِ، المعاهِِِد  ، إجِِِراءاه مناسِِِبة لةِِِـمان أمِِِنهم 

                باسِِِِِتخدام األسِِِِِلحة النووٌِِِِِـة مِِِِِن شِِِِِؤنل أن ٌهِِِِِدد بِِِِِالخطر سِِِِِلم و أمِِِِِـنم ِِِِِطح

جمٌع الــدول 
(1)
. 

ء ن االعتداؤمنل ، إقرارا منل ب( 1)أما الجزء التنفٌذي من القرار فٌتةمن فً الفقر  

ٌة من شؤنل أن ٌلحا حالة تستدعً ل ذلك ةد دولة رٌر ذرباألسلحة الذرٌة أو التهدٌد بمو

           من مجلس األمن خا ة الدول الذرٌة من أعةائل الدائمٌن ، العمل معا بما ٌتفا 

التزاماتهم المنبوقة من مٌواا األمم المتحد  و ال شك أن هذا الحكم ٌقرر وجو  قٌام  و

ٌفهم من إطبلا نص على أٌة حال فقد  مجلسً األمن بعمل فوري فً هذه الحالة الخا ة و

الدول الذرٌة الدائمة العةوٌة فً المجلس بالتحرك قائم  أن التزام مجلس األمن و( 1)الفقر  

ذلك  فً كل أحوال االعتداء الذري أو التهدٌد بل الذي ٌقع على دولة رٌر مسلحة ذرٌا ، و

 سواء كانه عةوا فً األمم المتحد  ، أو لم تكن عةوا فٌها
(2)
 . 

تتةمن ترحٌ  المجلس بثف اا دول  (2)ن الفقر  كس من ذلك فثلكن على الع

  ٌعنً بها الدول الذرٌة الوبلب ، عن نٌتها تقدٌم أو تؤٌٌد تقدٌم المساعد  الفورٌة ،  معٌنة  و

ذلك فً نطاا المٌواا ، إلى أٌة دولة رٌر مسلحة ذرٌا طرف فً معاهد  منع انتشار  و

ة عمل عدوانً ، أو كانه موةوعا لتهدٌد باعتداء ذا هً وقعه ةحٌإاألسلحة النووٌة ، 

 ٌستخدم فٌل السبلا النووي
(3)
. 

 

 

 

 

                                                 
(1)

، المجلِة الم ِرٌة للقِانون " الِذريةِمانة الِدول الذرٌِة للِدول رٌِر المسِلحة ذرٌِا ةِد االعتِداء "خبلف ، حسٌِن ،  
 .17، ص  1974الدولً، المجلد الوبلوون ، السنة الوبلوون ، الجمعٌة الم رٌة للقانون الدولً ، القاهر  ، 

(2)
 .19-18المرجع نفسل ، ص   
(3)

 .20المرجع نفسل ، ص   
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ب ِفة عامِة خا ِة  أنل ٌإكد من جدٌِد و (3)ٌذكر قرار المجلس فً فقرتل  اأخٌر و

الجمِاعً ،  من المٌواا بخ وص حا الِدفاا الفِردي و 51الحا األ لً ، المقرر بالماد  

ذلِك حتِى اتخِاذ مجلِس  من أعةِاء األمِم المتحِد  ، و حالة وقوا هجوم مسلح على عةو

 األمن الدولٌٌن م واءاه الةرورٌة للمحافظة على السلاألمن اإلجر
(1)
. 

 

 ةـة للضمانـة القانونٌـالطبٌع:  ثانٌـا

ت ِرٌحاه الِدول  ٌنئجِزٌتةح مما سبا أن الةمانة المذكور  تتةمن فً حقٌقتها 

ِِِس ًِِِ مجل ِِِة العةِِِوٌة ف ِِِوبلب الدائم ِِِذي األ ال ِِِرار ال ِِِم الق ِِِن و ِِِذه الت ِِِرٌحاه م ِِِى ه           تبن

 .ممـا ٌستعدي بحب الطبٌعة القانونٌة لكل منهما

عِن  تِتمخض 255كِذلك ل ٌِارة القِرار  إن نظر  متؤنٌِة لمةِمون الت ِرٌحاه و

ٌإٌد ذلك المإشراه التالٌة  حقٌقة هامة فً أننا ب دد ةمانة سٌاسٌة ال قانونٌة ، و
(2)
 : 

هًِ الوالٌِاه المتحِد  ، برٌطانٌِا ، االتحِاد السِوفٌٌتً بحِا  لِوبلب واحتفاظ الدول ا .1

 .االعتراض ، أي أنهم ال ٌلتزمون قانونا بما جاء فً ت رٌحاتهم 

إذا كانه هذه الدول ترر  فً إٌراد ةِمانة قانونٌِة لكانِه قِد ن ِه علِى ذلِك فًِ  .2

دول الذرٌِة ن الِأل ،هِذا مِا لِم ٌحِدب  ِل  معاهِد  عِدم انتشِار األسِلحة النووٌِة و

             هِِِِدفه وراء اسِِِِتبعاد الةِِِِمان مِِِِن المعاهِِِِد  أن تسِِِِتقل هًِِِِ بتحدٌِِِِد مةِِِِمونل

قٌِود  ؤٌةكٌفٌة ذلك ، فبل تتقٌد فً هذا الموةوا الهام ب أحوال تطبٌقل و شروطل و و

ال ٌكِون فًِ  بِذلك تفسرها علِى نحِو مِا ترٌِد ، و إال تلك التً تةعها على نفسها و

النووٌِة ، نظرٌِا علِى األقِل أن تِتملص مِن التزاماتهِا الناتجِة استطاعة الدول رٌِر 

عِِن المعاهِِد  بِِدعوا عِِدم تنفٌِِذ الِِدول الذرٌِِة اللتزاماتهِِا بالةِِمان مِِا دام أن هِِذه 

 .الدول األخٌر  لم تلتزم بالمعاهد  

 

 

 

                                                 
(1)

 .21المرجع السابا ، ص خبلف ، حسٌن ،   
(2)

 . 443 - 442ة حسٌن، م طفى ، المرجع السابا ، ص  السعٌد الدقاا، محمد و سبلم  
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ن كِبل مِن الت ِرٌحاه والقِرار ٌمكِن وةِعهما فًِ إطارهمِا ثترتٌبا علِى ذلِك فِ و .3

حٌِِب تقت ِِر علِِى مجِِرد  255مِِن القِِرار  (2)وء الفقِِر  ذلِِك فًِِ ةِِ ال ِِحٌح و

اإلعِِرا  عِِن ترحٌِِ  المجلِِس بثف ِِاا تلِِك الِِدول عِِن نٌتهِِا مسِِاعد  الِِدول رٌِِر 

ح فً حد ذاتهِا المجلِس اخت ِاص أو سِلطة فًِ رٌة فهذه الفقر  من القرار ال تمنالذ

الت رٌحاه هذا الشؤن ، فهو ال ٌملك بناء على تلك الفقر  ، إلزام تلك الدول  احبة 

نِل ال ٌملِك مطالبتهِا بِؤن ثمن با  أولِى ف قانونا بتنفٌذ ما أوردتل فً ت رٌحاتها ، و

ِِى نحِِو معٌِِن و ِِك الت ِِرٌحاه عل ِِذها لتل ِِؤتً تنفٌ ِِالطبع إ ٌ ِِك ب ن كِِان المجلِِس ٌمل

إ دار تو ٌة رٌر ملزمة إلٌها بهذا المعنى
(1)

                             . 

الت ِرٌحاه  و 255نٌة للةمان الوارد فً القرار القانو فً ةوء هذا البٌان للطبٌعة

الم احبة لل ٌمكن أن نقرر أننا ب دد ةمانة سٌاسٌة فالدول الذرٌة تعهده أن تكفِل للِدول 

رٌر النووٌة حماٌة فً مواجهة أي اعتداء نِووي ٌقِع علٌهِا حقٌقِة أن األمِر ال ٌمتِد لٌشِمل 

لكِن ذلِك ال  ، ورٌِةا النووي ةد الدول رٌِر الذتعهد الدول الذرٌة بعدم االلتجاء إلى السبل

ِِة        لمعاهِِد  عِِدم انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة ،  ٌقلِِل مِِن أهمٌِِة الةِِمان باعتبِِاره إةِِافة فعال

إلى هذه المعاهد    جل االنةمامألدول رٌر النووٌة من لحافز  و
(2)

  .                                                      

لو أنها سٌاسٌة فثنها مطلوبة إذ ٌكفً االستناد إلى القرار لتذكٌر الِدول  و نةإن الةما

ٌكتسً نص الفقر  الوانٌة مِن القِرار المِذكور أهمٌِة دون رٌِره مِن  النووٌة بت رٌحاتها و

الوالوة فهو وحده الذي ٌمكن اعتباره متعلقا مباشر  بالةمان ، إذ أنل  نص الفقرتٌن األولى و

برٌطانٌِا ، باتخِاذ  و  دول معٌنِة هًِ الوالٌِاه المتحِد  ، االتحِاد السِوفٌتًٌشٌر إلى تعهِد 

ذلك النوا من االعتداء ٌنة تؤمٌنا للدول رٌر النووٌة ةد  إجراءاه مع
(3)
. 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 443 - 442السعٌد الدقاا، محمد و سبلمة حسٌن، م طفى ، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .443المرجع نفسل ، ص   
(3)

 .23خبلف، حسٌن ، المرجع السابا ، ص   
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ا لهجوم نــووي ـة تعرضهـة فً حالـر النووٌـدول غٌـة للـالضمانات األمنٌ: الفـرع الثانً 

 (984قرار مجلس األمن رقم ) 

بنِِاء علِِى مبِِادر  الِِدول الخمسِِة الدائمِِة العةِِوٌة  ، و 1995أفرٌِِل  11بتِِارٌ  

تةمن هذا القرار بعض الةِماناه  و  984النووٌة ، قام مجلس األمن بث دار القرار رقم 

المكفولِة للِدول رٌِر النووٌِة فًِ حالِة تعِرض أي مِن تلِك الِدول لهجِوم  اإلٌجابٌِة األمنٌة

س الِذي وافقِه علٌِل الِدول باإلجمِاا ، أنِل فًِ حالِة حِدوب قد نص قرار المجل نووي ، و

عِِدوان باألسِِلحة النووٌِِة أو التهدٌِِد بِِل ةِِد دولِِة ال تمتلِِك السِِبلا النِِووي بنِِاءا علِِى 

ِِة انةِِمامها ل ِِوم ث، ف(TNP)معاهِِد  عِِدم انتشِِار األسِِلحة النووٌ ِِة أن تق ِِل ٌحِِا ألي دول ن

    لتقِدٌم المسِاعد  لتلِك الدولِةبعرض الموةوا على مجلس األمِن التخِاذ إجِراءاه عاجلِة 

بتقِدٌم  جماعٌِةمنفِرد  أو ب ِور  ٌتةمن قرار مجلِس األمِن كِذلك أن تقِوم تلِك الِدول  و

الةحٌة بناءا على طلِ  هِذه األخٌِر  ، سِواء تعلِا األمِر بالمسِاعد   المساعد  لتلك الدولة

 التقنٌة، الطبٌة ، العلمٌة أو اإلنسانٌة 
(1)
 . 

تطمح إلى تحقٌِا فالدول الدائمة العةوٌة فً مجلس األمن  ، 984و بموج  القرار 

وانٌهمِِِا العمِِِل علِِِى تحدٌِِِد  ،( 1968)  255ا إعِِِاد  تفعٌِِِل القِِِرار رقِِِم مٌِِِن ، أولههِِِدف

( TNP)الةماناه األمنٌة للدول رٌر المالكة لؤلسلحة النووٌة المنةمة لمعاهد  
(2)
.   

االسِِتجابة لطلِِ  أي دولِِة قِِد نِِص القِِرار أٌةِِا علِِى اعتِِزام المجلِِس التو ٌِِة ب و

ِِة  طِِرف فًِِ معاهِِد  منِِع انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة فًِِ الح ِِول علِِى تعوٌةِِاه فًِِ حال

تعرةها لعدوان نووي على أن تقوم الدولة المعتدٌة بدفع تلك التعوٌةاه 
(3)
 . 

 

 

                                                 
(1)   

Biad, Abdelwahab , " Les arrangements internationaux pour garantir les Etats non dotés 
d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menace de ces armes ", A.F.D.I , Volume XLIII , 

CNRS Editions , Paris , 1997 , p 235.
 

 (2) Ibid , p236. 
(3)

، أعمِال النِدو   األوساطالخٌاار الناووي فاً الشارق محمد العنانً، إبِراهٌم و إبِراهٌم محمِود، أحمِد و مِن معهمِا ،   
الفكرٌة التً نظمها مركز دراساه المستقبل بجامعة أسٌوط ، الطبعة األولِى ، مركِز دراسِاه الوحِد  العربٌِة ، بٌِروه، 

 . 130، ص  2001سبتمبر 
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، فقِد حقِا تطِور 255ول سد الورراه الموجود  فً القرار اأٌةا ح 984إن القرار 

على مبِادر  مِن الِدول الخمِس الدائمِة العةِوٌة فًِ  ا؛ فهو  در بناءعل وبلب مستوٌاه 

المقدمة للدولِة ةِحٌة االعتِداء  مجلس األمن ، كما عال  مسؤلة المساعد  التقنٌة و اإلنسانٌة

باستخدام األسلحة النووٌة بشكل أكور دقة و وةوا ، كما ذكِر بوجِو  تسِلٌم تعِوٌض مِن 

ا األةرار المتسب  فٌها طرف الدولة المعتدٌة و إعاد  إ بل
(1)
. 

نفِِا علِِى الِِررم مِِن أنِِل حِِاول إعطِِاء بعِِض آإن قِِرار مجلِِس األمِِن المشِِار إلٌِِل 

 الةماناه للدول رٌر النووٌة إال أن هذه الةماناه تفتقر إلى النقاط افتٌة
(2)
  : 

قره مجلس األمن نص علِى حالِة تعِرض دولِة رٌِر أقرار الةماناه األمنٌة الذي  .1

لم ٌتةمن هذا القرار معالجِة حالِة مِا إذا تعرةِه دولِة  و ،نووي  نووٌة العتداء

  . لكن من دولة تمتلك السبلا النووي رٌر نووٌة العتداء رٌر نووي ، و

لِو لِم تقِم باسِتخدامل فًِ هجومهِا  أن مجرد امتبلك دولة لؤلسلحة النووٌة ، حتى و .2

 ممِا قِد ٌةِطرها، هِا إال أنل ، ٌكون فٌل جان  كبٌر من الردا للدولِة المعتِدا علٌ

هِذه المسِؤلة لِم ٌتةِمنها  للتنازل عن بعض حقوقها حتى ال تتعرض لهجِوم آخِر و

 . قرار الةماناه األمنٌة

 اره هذا القرار تتجاهِل امتبلكهِا حِا الفٌتِو ،  أن الدول النووٌة التً وةعه و .3

تِداء ما سٌكون لل أكبر األور على أي قرار من المجلس ةد الدولة التً قامه باالع

النِووي ، بِاألخص إذا كانِه تلِك الدولِة تتمتِع بحماٌِة أي مِن الِدول المالكِة لحِا 

 . الفٌتو ، مما سٌجعل قراراه مجلس األمن بالنسبة لتلك الةماناه عدٌمة الجدوا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  Biad, Abdelwahab , Op cit , p 236. 

(2)
 .131جع السابا ، ص محمد العنانً، إبراهٌم و إبراهٌم محمود، أحمد و من معهما ، المر 
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ِِرار  ِِدول النووٌِِة عنِِدما قامِِه بوةِِع مشِِروا الق باإلةِِافة إلِِى مِِا سِِبا ذكِِره ، فال

موقعة على معاهد  منع انتشار األسلحة النووٌة علِى الِررم أن تجاهله التشاور مع الدول ال

تلك الدول هً المسِتفٌد  مِن تلِك الةِماناه كمِا اقت ِر القِرار علِى أن اسِتخدام األسِلحة 

، كِذلك عِدم وجِود  الِدولٌٌنم السل دامها ٌشكل خطرا على األمن والنووٌة أو التهدٌد باستخ

 اجهة أي تهدٌد أو هجوم نوويآلٌة مستعد  لةمان قٌام مجلس األمن بمو
(1)
 . 

 

 (1541القـرار رقم ) رهـاا النـووي ة اإلـمسأل س األمن وـمجل: المطلا الثانً 

فً ظل ةمان عدم قدر  بعِض  تطور ظاهر  اإلرها  العالمً ، و فً ظل تنامً و

سِانة الدول النووٌة على إحكام سٌطرتها على مشروعاتها النووٌة كما هو الشؤن بالنسبة للتر

نل قد ٌحدب تسرٌ  لبعض تلك اإلمكانٌاه النووٌة بشكل ثالنووٌة لبلتحاد السوفٌتً المنهار ف

                   ن تلِِِِِك المنظمِِِِِاههنِِِِِا تمكِِِِِن الكاروِِِِِة أل اإلرهابٌِِِِِة ، وأو بِِِِِآخر إلِِِِِى المنظمِِِِِاه 

ذلك قد  من األسوأ ال تقدر على توفٌر األمان الكافً لتلك المواد شدٌد  الخطور  و ال تملك و

               ٌِِِِِدفعها امتبلكهِِِِِا لهِِِِِذه األسِِِِِلحة إلِِِِِى اسِِِِِتخدامها بطرٌقِِِِِة عشِِِِِوائٌة ال ٌعِِِِِرف أحِِِِِد

 مدا تؤوٌرها
(2)
. 

حِب الِرئٌس  2003سِبتمبر  23فً خطا  أمام الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  فًِ  و

ن األمرٌكً جورج دبلٌو بوش مجلس األمن على إقرار قرار جدٌد ةِد االنتشِار النِووي مِ

ِِدمار الشِِامل ،  ِِك انتشِِار أسِِلحة ال ِِدعو جمٌِِع أعةِِاء األمِِم المتحِِد  إلِِى تحرٌ                                                                                                                                                                                              شِِؤنل أن ٌ

 ِون أي مِِواد  متنارمِة مِع مقِِاٌٌس دولٌِة و وةِع ةِوابط للت ِدٌر تكِِون  ِارمة و و

 جمٌع هذه المواد الحساسة ةمن حدودها حساسة و
(3)

 . 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                 
(1)

 .130محمد العنانً، إبراهٌم و إبراهٌم محمود، أحمد و من معهما ، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .116المحمدي بوادي، حسنٌن ، المرجع السابا ، ص  
(3)

مِة ، ترج 2115 األمان الادولً ت الكتااا السانوي التسالح و نازع الساالح ومعهد ستوكهولم ألبحِاب السِبلم الِدولً ،  
 .680، ص  2005مركز دراساه الوحد  العربٌة، الطبعة األولى ، بٌروه ، 
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ِِاه و ِِة فًِِ وقِِه الحِِا شِِرعه الوالٌ ِِرار  المتحِِد  األمرٌكٌ ِِاوض بشِِؤن ق فًِِ التف

عقِده المفاوةِاه ةِمن دائِر   ِرٌر  مِن  االنتشار بٌن أعةاء مجلس األمن الِدائمٌن و

ِِم المتحِِد   ٌِِن سِِائر أعةِِاء األم ِِذعر ب ِِار شٌِِئا مِِن ال ِِذي أو ِِدول األعةِِاء ، األمِِر ال          ،ال

لتِِوفٌر  2004أفرٌِِل  22جلِِس األمِِن اجتماعِِا فًِِ بطلِِ  مِِن بعِِض األعةِِاء ، عقِِد م و

بآرائهم فً مشروا القرار وافر ة لجمٌع األعةاء كً ٌدل
(1)
. 

ِِِى أهمٌِِِة جِِِوهر المشِِِروا القِِِرار  و ِِِة الوفِِِود عل ِِِذي وافقِِِه أرلبٌ           فًِِِ الوقِِِه ال

ه األرلبٌة من الدول األعةاء فًِ األمِم المتحِد  أٌةِا عِن تحفظِاه إزاء اإلجِراء أعرب و

قترا الذي منة شِؤنل أن ٌجعِل مجلِس األمِن مشِرعا بمعنِى إقِرار التزامِاه عامِة رٌِر الم

سِابع مِن مٌوِاا مح ور  فً موقف محدد لسِائر أعةِاء األمِم المتحِد  بموجِ  الف ِل ال

    جمِاا فًِ مِن القِرار باإلر مجلِس األوةاه دامه سِبعة أشِهر أقِمفا األمم المتحد  ، و بعد

 2004أفرٌل  28
(2)
. 

 

 1541مضمـون القـرار رقم : األول  عالفر

الِذي ٌطالِ  جمٌِع الِدول باتخِاذ قِرار إجِراءاه  1540عد قرار مجلس األمن رقم ٌ

نووٌِة خطِو   كٌمٌائٌِة و لمنِع جهِاه رٌِر حكومٌِة مِن الح ِول علِى أسِلحة بٌولوجٌِة و

ِِووي  ِِبح االنتشِِار الن ِِب  و ،مسِِاعد  لك ِِاا التحةٌِِري الوال ًِِ االجتم ِِره روسٌِِا ف ِِا أق كم

، ا الحٌلِةن اإلرهابٌٌن أذكٌِاء و واسِعوث، ف2004تشار األسلحة النووٌة للعام اهد  عدم انلمع

بعد الحدود للح ول على مكوناه إنتاج أسِلحة الِدمار الشِامل أهم مستعدون للذها  إلى  و

  ( :  frank von Hippel)برٌِة الهجِوم علِى أنِاس أبرٌِاء و ٌقِول الفٌزٌِائً فرانِك هٌبِل 

 هو أسهل بالنسبة لئلرهابٌٌن من الح ِول علِى الٌورانٌِوم العِالً التخ ٌِ  ال ٌوجد ما  »

 «إعداد أدا  متفجر  ذاه قدر  تعادل قدر  قنبلة هٌروشٌما و
(3)
 . 

 

 

                                                 
، المرجِع  2115الكتااا السانوي األمان الادولً ت  التسالح و نازع الساالح ومعهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الِدولً ،  (1)

 .681-680، ص السابا 
 .681، ص المرجع نفسل  (2)
، مجلِة الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة، ترجمِة هٌئِة الطاقِة الذرٌِة " الفوةِى و القِانون النِووي"دورِبلس ،  روش، (3)

 .11، ص  2005، دمشا ، مارس  2، العدد  46لمجلد السورٌة ، ا
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دٌباجة قرار من قراراه مجلس األمن لٌسه معد  لوةع التزاماه قانونٌة  إن فقراه

تقدم فهمِا   األمم المتحد  ، لكنها محدد  أو إلنشاء سب  للعمل من جان  الدول األعةاء فً

تفسٌِرا مبلئمِا  فقِراه الدٌباجِة رـسفتمعمقا للمبرر السٌاسً وراء اتخاذ القرار ، و لذلك قد 

، الذي ٌحدد فًِ 1540با ذلك بشكل خاص على القرار ٌنط و، من القرار ةلؤلجزاء التنفٌذٌ

 دٌباجتل المفاهٌم األساسٌة فً منطوا القرار
(1)
. 

التنفٌِِذي مِِن القِِرار فٌفِِرض التزامِِاه مهمِِة علِِى الِِدول األعةِِاء فًِِ  أمِِا الجِِزء

 منظمة األمم المتحد  حٌب ٌقرر على أنل
(2)

 : 

          حكومٌِِِة تحِِِاول تطِِِوٌر أسِِِلحة نووٌِِِةرٌِِِر  أال تقِِِدم الِِِدول دعمِِِا لجهِِِاه فاعلِِِة .1

          و الوسِِِِائل ل إٌ ِِِِالها أو حٌِِِِاز  هِِِِذه األسِِِِلحة وسِِِِائ و ةكٌمٌائٌِِِِ بٌولوجٌِِِِة و و

ٌستجٌ  هذا االلتزام للراٌة الرئٌسٌة   و  أو  نعها أو امتبلكها أو نقلها أو استخدامها

واالتفاقٌِاه األخِرا  النووٌِة لبنود خطِر االنتشِار فًِ معاهِد  عِدم انتشِار األسِلحة

نل ٌنطبا بالتحدٌِد علِى الجهِاه الفاعلِة أالخا ة بؤسلحة الدمار الشامل، على فارا 

ِِِة ، و ِِِر الحكومٌ ِِِ رٌ             إنمِِِا أٌةِِِا السِِِلع  ل ال ٌشِِِمل األسِِِلحة نفسِِِها فحسِِِ  ، وأن

التكنولوجٌاه التً قد تستخدم إلنتاج أسلحة الدمار الشامل أو الدعم المالً لبرنام   و

أوسِع كوٌِرا مِن نطِاا معاهِداه  1540بعبار  أخرا ، أن نطاا القِرار  ،التطوٌر 

 .النووي منع االنتشار

وتطبٌِِا تشِِرٌع وطنًِِ فعِِال مِِن شِِؤنل حظِِر موِِل هِِذه  ٌتوجِِ  علِِى الِِدول اعتمِِاد .2

ِِوانٌن  النشِِاطاه بمقتةِِى سِِلطاتها القةِِائٌة ، و ِِى ق ِِد إل ِِا ٌشٌِِر بالتحدٌ ِِنص هن ال

 .تقتةً ةمنا فً معظم الدول مشاركة الهٌئة التشرٌعٌة

لمنع ٌنبرً للدول األعةاء أن تتخذ إجراءاه فعالة وتطبقها لترسً ةوابط وطنٌة  .3

من ذلك وةع  وسائل إٌ الها و ٌة أو بٌولوجٌة وأو كٌمٌائ انتشار أسلحة نووٌة

تطل  كوٌرا من حٌب ٌهذا األمر قد  ةوابط مبلئمة على مواد ذاه ال لة و

      ة   ــة فعالـة محاسبـون أنظمـت  وع ـاء أن تةـدول األعةـ  من الـإذ ٌطل ،المـوارد

                                                 
، ترجمِة  2117الكتاا السانوي التسلح  و نزع السالح  و األمن الدولً ت معهد ستوكهولم  ألبحاب السبلم الدولً ،   (1)

 .685، ص  2007لوحد  العربٌة ، الطبعة األولى ، بٌروه ، نوفمبر مركز دراساه او نشر 
 .688 - 687المرجع نفسل ، ص  (2)
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ةِوابط وطنٌِة  ا القانون وإجراءاه تطبٌ ةوابط للحدود و و إجراءاه حماٌة مادٌة و

مجلِِس  لِِذلك ٌقِِر ، للت ِِدٌر تشِِمل أٌةِِا الشِِحناه المنقولِِة بالسِِفن إلِِى أمِِاكن أخِِرا

ٌِدعو الِدول إلِى تقِدٌم موِل هِذه  األمن بؤن بعض الدول قد تتطل  مساعد  فًِ التنفٌِذ و

 المساعد 
(1)
. 

طراف ٌة المعاهداه المتعدد  األٌدعو مجلس األمن الدول األعةاء إلى ةمان شمول .4

 الشامل ار ـر انتشار أسلحة الدمتطبٌقا كامبل فً مجال حظ لى تطبٌقهاإ و
(2)
 . 

ل تعِاونً لمنِع تهرٌِ  أسِلحة ـاء بعمِـن بؤن تقوم الدول األعةـس األمـٌو ً مجل .5

مواد ذاه  لة بها  وسائل إٌ الها و و، الدمار الشامل 
(3)

 . 

قرار تشِرٌع وطنًِ مبلئِم إنقاط إلى  إن القرار ٌدعو أعةاء األمم المتحد  فً عد       

 مة و الفعالٌةءفعال إال أن القرار ال ٌقدم معاٌٌر إةافٌة للحكم على المبل و
(4)
. 

 

 1541تنفٌـذ القـرار رقم : ع الثـانًرـالف

ِِة  ِِرار أنشِِؤ مجلِِس األمِِن لجن ِِذ الق ِِة تنفٌ ِِس  1540لمراقب ِِع أعةِِاء مجل   تةِِم جمٌ

         طلِِ  مِِن الِِدول األعةِِاء أن تقِِوم فًِِ  ى حِِد ، والمحِِدد  مِِدتها بسِِنتٌن كؤق ِِ واألمِِن ، 

بتقدٌم تقرٌر إلى (   2004أكتوبر  28أي قبل ) فتر  ال تتعدا الستة أشهر بعد اتخاذ القرار 

عملهِا  1540وي اتخاذها من أجل تنفٌذه وقِد بِدأه لجنِة تـن اللجنة بشؤن خطواه اتخذتها و

 2004فً جوان 
(5)
.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
ِِدولً ،  (1) ،       2117الكتاااا الساانوي األماان الاادولً ت  و  ناازع السااالح و  التساالحمعهِِد سِِتوكهولم ألبحِِاب السِِبلم ال

  .689ص  المرجع السابا ،
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها 
(3)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها (4)
 .777، ص المرجع نفسل  (5)
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اإلعِداد لتقِارٌر  س العِام اعتمِده اللجنِة توجٌهِاه ألداء عملهِا وفً أوه مِن نفِ و

  بِدأه اللجنِة توظِف خبِراء لمهمِة تقٌٌِم التقِارٌر الوطنٌِة ،  2004قبل نهاٌة سنة  وطنٌة و

  إشِِراك أكوِِر مِِن ومانٌِِة ، رٌِِر أنِِل لِِم ٌجِِر 2005هِِم فًِِ فٌفِِري بِِدأ أول الخبِِراء عمل و

 خبراء
(1)
. 

دولِِة تقارٌرهِِا  124عةِِوا قِِدمه  192حِِد  البِِالغ مِِن مجمِِوا أعةِِاء األمِِم المت

ن ِِف سِِنة مِِن  قبِِل ، أي بعِِد سِِنتٌن مِِن اتخِِاذ القِِرار و 2006أفرٌِِل  25فًِِ  األولٌِِة و

كِان ٌشٌِر إلِى المسِتوا الشِامل  انتهاء المهلِة رفعِه اللجنِة إلِى مجلِس األمِن تقرٌرهِا و

 فٌما بعد للتنفٌذ بدال من تحدٌد ما فعلتل دولة عةو منفرد  أو ما ستفعلل
(2)
  . 

المتمولِِة فًِِ االلتِِزام  1540ر فٌمِِا ٌتعلِِا بتنفٌِِذ الفقِِر  التنفٌذٌِِة األولِِى مِِن القِِرا و

حكومٌة تسعى لحٌاز  أو تطِوٌر أسِلحة الِدمار الشِامل  رحجام عن دعم جهاه فاعلة رٌباإل

التًِِ لِِم تقِِدم تقِِارٌر هًِِ  62وسِِائل إٌ ِِالها ، الحظِِه اللجنِِة أن أرلبٌِِة مِِن الِِدول الِِـ  و

      سِِلحة النووٌِِة انتشِِار أسِِلحة الِِدمار الشِِامل التًِِ مِِن بٌنهِِا األ منِِعأطِِراف فًِِ معاهِِداه 

لِغ فًِ لى أن على الدول هذه أن تكون فً وةِع ٌمكنهِا مِن أن تبخل ه فً ةوء هذا إ و

اتخِِذتها لتنفٌِِذ االلتزامِِاه بموجِِ  تلِِك االتفاقٌِِاه فًِِ  رةِِون فتِِر  ق ٌِِر  عِِن خطِِواه

 تشرٌعها الوطنً
(3)
 . 

مبلئم على التهدٌد ال ادر  مهم و 1540تشٌر اللجنة فً استنتاجاتها إلى أن القرار  و

    بخا ِِة جهِِاه إرهابٌِِة ، تحِِوز أسِِلحة دمِِار شِِامل ،  عِِن جهِِاه فاعلِِة رٌِِر حكومٌِِة ، و

الموةوعً األول أن الوةِع الرسِمً للقِرار ٌلعِ   1540واةح أٌةا من تقرٌر لجنة  و

عِد  تإكِد اللجنِة علِى طبٌعتهِا الملزمِة لِدا مناقشِة  ناسباهرا مهما من أجلها ، و فً مدو

 1540 عدم تنفٌذ القرار
(4)
 . 

 

 

                                                 
، المرجِع  2117الكتااا السانوي  ،األمان الادولً و  التسالح و نازع الساالح معهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الِدولً ، (1)

 .690السابا ، ص 
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   (2)
(3)

 .691-690نفسل، ص المرجع   
(4)

 .695المرجع نفسل، ص   
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، قِام مجلِس األمِن  2006أفرٌِل  27بتِارٌ   ، و 1540على أسِاس تقرٌِر لجنِة  و

ذلِك باعتمِاد القِرار  لمِد  عِامٌن آخِرٌن و 1540  عمبل بِالقرار ؤبتمدٌد والٌة اللجنة المنش

ن اهتمام مجلس األمِن بتكوٌِف أعر  ع و 1540ٌد أهداف القرار ن جدالذي كرر م 1673

طلِ  إلِى اللجنِة المنشِا  عمِبل  اللجنة لجهودها الرامٌة إلى تعزٌز التنفٌذ الكامل للقِرار ، و

 أن تقدم وانٌة تقرٌرا بحلول أفرٌل 1540بالقرار 
(1)
 . 

الِِذي مِِدد  (2008) 1810، اتخِِذ مجلِِس األمِِن القِِرار 2008رٌِِل فأ 25 بتِِارٌ  و

ِِرار  ِِة الق ِِة لجن ِِ   1540والٌ ِِدٌم المسِِاعد  مِِن جان ِِر  وِِبلب سِِنواه، مِِع اسِِتمرار تق لفت

ِِى  ِِراء، إل ِِل أف 25الخب ِِرار  و ،2011رٌ ِِة الق ِِس األمِِن لجن ِِد  ، و1540حِِب مجل هِِو ٌإك

تعزٌِز الِدور الِذي ، على موا لة (2006) 1673القرار  و (2004) 1540داف القرار أه

تةطلع بل فً تٌسٌر المسِاعد  التقنٌِة، بسِبل منهِا المشِاركة النشِطة فًِ مواءمِة عِروض 

من خبلل  و ،طلباتها، مإكدا بذلك على دورها بو فها مرفقا لتبادل المعلوماه و المساعد  

أن تنظِِر فًِِ  1540، طلِِ  مجلِِس األمِِن أٌةِِا إلِِى لجنِِة القِِرار (2008) 1810القِِرار 

 (2004) 1540ستعراض شامل لحالة تنفٌذ القرار إجراء ا
(2)
. 

 

            و إٌران تدخل مجلس األمن فً الملف النووي لكورٌا الشمالٌة: المطلا الثالث 

ًِِ تمِِس بالسِِلم و األمِِن بموجِِ  السِِلطة الممنوحِِة لم جلِِس األمِِن فًِِ المسِِائل الت

مجلِس  مِن طِرف رهاا ِدتِم إالمطلِ  القِراراه التًِ هِذا الدولٌٌن ، سِندرس مِن خِبلل 

 .األمن بخ وص الملف النووي لكل من كورٌا الشمالٌة و إٌران 

 

 

 

 

 

  

                                                 
: ، مقِِِِِِال منشِِِِِِور علِِِِِِى اإلنترنِِِِِِه ، الموقِِِِِِع ( 2004) 1540قِِِِِِرار مجلِِِِِِس األمِِِِِِن فًِِِِِِ األمِِِِِِم المتحِِِِِِد    (1)

http://www.un.org/arabic/sc/1540  1، ص. 
 :ترنِـه ، الموقِـع ، مقِال منشِور علِى اإلن( 2004)1540لجنة مجلِس األمِن المنشِؤ  عمِبل بِالقرار :  1540اللجنة  (2)

www.un.org/arabic/sc/1540/index.shtml  1، ص. 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1810%20(2008)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1670%20(2006)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1540%20(2004)
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 1718قرار مجلس األمن رقم : الفرع األول 

ره تجربة نووٌة ، عقد مجلس األمن جلسة ردا على زعم كورٌا الشمالٌة أنها أج

طارئة ، و فً الجلسة ، اقترحه الوالٌاه المتحد  ، بتؤٌٌد من العةو رٌر الدائم الٌابان، 

              مشروا قرار  ارم ٌحظر ، من بٌن أمور أخرا ، كل أشكال التجار  بالسلـع

وسٌا ، مقترحٌن بدل ذلك مع كورٌا الشمالٌة ، اعترةه ال ٌن و رو المعداه العسكرٌة 

من الف ل  41إجراءاه أقل  رامة ، كما شددتا على أن ٌتخذ أي قرار بموج  الماد  

السابع من مٌواا األمم المتحد  ، و هً الماد  التً تسمح لتدابٌر اقت ادٌة و تدابٌر أخرا 

لكنها دون استخدام القو  العسكرٌة " سارٌة المفعول" تجعل قراراه مجلس األمن 
(1)
 . 

                                                                                                                                                                                                                                                                   ،    1718وافِِا مجلِِس األمِِن باإلجمِِاا علِِى القِِرار  2006أكتِِوبر سِِنة  14و فًِِ  

إزاء تجربِة كورٌِِا  عبِِر عِن أق ِى حِِااله القلِا،  41و القِرار هِذا ، اسِِتنادا إلِى المِاد  

ِِة ِِا الشِِمالٌة الشِِمالٌة النووٌ ِِى كورٌ ِِن أن عل ِِة ، و أعل ِِع األسِِلحة النووٌ ًِِ عِِن جمٌ          التخل

طرٌقة كاملِة و ٌمكِن التحقِا مِن  ِحتها و ال ٌمكِن إلراإهِا  ، النووٌة القائمة بو البرام  

             كمِِِِا دعِِِِا كورٌِِِِا الشِِِِمالٌة إلِِِِى  العِِِِود  فِِِِورا إلِِِِى المحادوِِِِاه السداسٌِِِِة مِِِِن دون 

شروط مسبقة 
(2)
 .  

و طل  القرار من جمٌع دول األمم المتحد  اتخاذ جملة إجراءاه لمنع دخِول أنظمِة  

  مِِن قلٌدٌِِة و سِِلع و مِِواد معٌنِة ونائٌِِة االسِِتخدام إلِِى كورٌِا الشِِمالٌة ، كمِِا طلِِأسِلحة ت

وفقِِا لسِِلطاتها و تشِِرٌعها الِِوطنً ، و انسِِجاما مِِع القِِانون الِِدول األعةِِاء اتخِِاذ تِِدبٌر 

دون نقِِل مِِواد محظِِور  إلِِى كورٌِِا الشِِمالٌة بتفتٌِِش الشِِحناه و هًِِ فًِِ  للحِِولالِِدولً، 

قد أوار هذا الطل  جدال فً كورٌِا الجنوبٌِة ، كمِا عبِره ال ٌِن طرٌقها إلى البلد و منل و 

عن معارةتها إجراءاه تفتٌش الشحناه 
(3)

  . 

                                                 
، المرجِع  2117الكتااا السانوي  ،األمان الادولً التسلح و نازع الساالح و معهد ستوكهولم  ألبحاب السبلم  الدولً ، (1)

 .711السابا ، ص
 . 712المرجع نفسل ، ص  (2)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها (3)
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اسِتإنفه المحادوِاه السداسٌِة  2006دٌسمبر  18و فً  
(1)
فًِ بكٌِن بعِد توقِف دام  

سنة واحد  ، و خبلل أحد االجتماعاه الونائٌة التً عقده على هامش المحادوِاه، عرةِه 

     اه المتحِِِد  علِِِى كورٌِِِا الشِِِمالٌة مجموعِِِة تِِِدابٌر للمسِِِاعد  بالطاقِِِة و بِِِؤمورالوالٌِِِ

         اقت ِِِادٌة شِِِرٌطة أن توافِِِا كورٌِِِا الشِِِمالٌة علِِِى بِِِدء تفكٌِِِك بنٌتهِِِا التحتٌِِِة النووٌِِِة ،

ِِا  ِِاه المتحِِد  عقوباته ِِع الوالٌ ِِى أن ترف ِِا عل ِِد أ ِِره مِِن جانبه ِِا الشِِمالٌة ، فق ِِا كورٌ أم

عقوباه مالٌة قبل أن تدخل كورٌا الشمالٌة فً مناقشِة نِزا السِبلا  الم رفٌة و رٌرها من

 ًِِ ِِاه ف ِِه المحادو ِِووي ، و علق ِِدم واةِِح 22الن ِِد موعِِد  دٌسِِمبر دون أي تق و دون تحدٌ

للجولة التالٌة 
(2)
 . 

 

 1737قرار مجلس األمن رقم :  الفرع الثانً

           فًِِِِ بعِِِِد فشِِِِل اجتماعِِِِاه مجلِِِِس محِِِِافظً الوكالِِِِة الدولٌِِِِة للطاقِِِِة الذرٌِِِِة 

إلِى حِل وسِط ٌرةًِ جمٌِع  -2006مِارس  8إلِى  6على مدا وبلوة أٌام مِن  –التو ل 

لى مجلس األمن للتو ل إلِى أطراف األزمة ، قرر المجلس إحالة الملف النووي اإلٌرانً إ

تسوٌة 
(3)
  . 

و قِِد تةِِمن تقرٌِِر الوكالِِة الدولٌِِة المرفِِوا إلِِى مجلِِس األمِِن الِِدعو  إلِِى العِِود  

وةِِاه و الترحٌِِ  بالمبِِادر  الروسٌِِة التًِِ كانِِه تقتِِرا السِِماا لطهِِران بتخ ٌِِ  للمفا

الٌورانٌوم على نطاا واسع ، فةبل عن أن روسٌا و ال ٌن تعارةان فرض عقوباه على 

إٌران بحكم الم الح االقت ادٌة المشتركة بٌنها 
(4)
.  

 

  

                                                 
ِِاه (1) ِِاه    - السداسٌِِة المحادو ِِة ، روسٌِِا ، الوالٌ ِِا الجنوبٌ ِِا الشِِمالٌة ، كورٌ ِِان ، كورٌ ِِن ال ٌِِن ، الٌاب  الشِِاملة لكِِل م

-27ترمً إلى حل المؤزا الدبلوماسً المتعلا ببرنام  كورٌا الشمالٌة النووي ، و قد تم عقد الجولة األولى فً  –المتحد  
 .و انتهه بنتائ  رٌر نهائٌة  2003أوه  29
، المرجِع  2117الكتااا السانوي  ،األمان الادولً التسلح و نزع السالح و معهد ستوكهولم  ألبحاب السبلم  الدولً ،  (2)

 .713السابا ، ص
،  164، مجلِة السٌاسِة الدولٌِة ، العِدد " أبعاد إحالة الملف النووي اإلٌرانً إلى مجلس األمِن " السٌد تركً ، أحمد ،  (3)

 : على اإلنترنه ، الموقع، مقال منشور  2006أفرٌل 
http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Serv/Ishtrak.htm 1، ص. 

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (4)
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قامة نظام دولً للطاقة و بالتالً ٌمكن تفعٌل االقتراا الروسً الجدٌد، الذي ٌقةً بث

النووٌة ٌتم وةعل تحه مراقبة الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة لةمان استخدام مختلف الِدول 

بطرٌقة سلمٌة  للطاقة النووٌة
(1)
  . 

بموجِِ   1737، اتخِِذ مجلِِس األمِِن ، باإلجمِِاا ، القِِرار  2006دٌسِِمبر  23فًِِ  

  ،  و كِان القِرار الِذي رعتِل الِدول مِن الف ِل السِابع مِن مٌوِاا األمِم المتحِد 41الماد  

، مستندا إلى مشروا قدم فًِ أكتِوبر ( فرنسا ، المملكة المتحد  و ألمانٌا) األوروبٌة الوبلب 

من نفس السنة و عِدل عِد  مِراه بعِد  ِدور اعتراةِاه عِن ال ٌِن و روسٌِا ، و عبِر 

وكالة الدولٌِة للطاقِة إقناا إٌران باالمتوال لمتطلباه ال» القرار عن عزم مجلس األمن على 

                الذرٌِِِِِِِة ، و أٌةِِِِِِِا علِِِِِِِى كِِِِِِِبح تطِِِِِِِوٌر إٌِِِِِِِران التكنولوجٌِِِِِِِاه حساسِِِِِِِة داعمِِِِِِِة 

« لبرامجها النووٌة و ال اروخٌة 
(2)
. 

تتخذ اإلجراءاه الةرورٌة لمنع » و طل  من الدول األعةاء فً األمم المتحد  أن   

ة مِن المِواد التًِ ٌمكنهِا أن تسِاهم فًِ لتشِكٌل« تورٌد أو بٌع أو نقل مباشر أو رٌِر مباشِر

فاعِل المِاء الوقٌِل فةِبل عِن تطِوٌر إٌ ِال أسِلحة مبرام  إٌران الخا ة بالتخ ٌِ  أو ب

         نووٌِِِة كال ِِِوارٌ  البالٌسِِِتٌة ، و قِِِد وةِِِعه المِِِواد ذاه ال ِِِلة فًِِِ لِِِوائح متعِِِدد  

أشار إلٌها القرار
(3)
  . 

مر  األولى عقوبِاه علِى إٌِران بِل أن و ب دور هذا القرار ٌفرض مجلس األمن لل 

ِِ ِِالنظر ف ِِرار وعِِد ب ِِك  هإجِِراءا ًالق ِِان ذل ِِرار الحِِا إذا ك ًِِ ق ِِة ف ِِة إةِِافٌة مبلئم عقابٌ

ةرورٌا فً حال رفض إٌران االن ٌاا لهذا القرار
(4)
. 

  

 

 

                                                 
 . 1السٌد تركً ، أحمد ، المرجع السابا ، ص   (1)
، المرجِع  2117التسلح و نزع السالح  و األمان الادولًت الكتااا السانوي معهد ستوكهولم  ألبحاب السبلم  الدولً ،  (2)

  .726السابا ، ص 
 . 726المرجع نفسل ، ص  (3)
أحقٌة الدول العربٌاة و اإلساالمٌة فاً " االنسحاا من المعاهدات و المنظمات الدولٌة النووٌة حنفً عمر ، حسٌن ،   (4)

الم ِرٌة، القِاهر ، ،   ط ، دار الكتِ   "التكنولوجٌا النووٌة و االنسحاا مان المعاهادات و المنظماات الدولٌاة النووٌاة
 .257، ص 2008
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رٌِِر » و « بِِاطبل » و سِِارعه إٌِِران إلِِى رفِِض قِِرار األمِِم المتحِِد  بو ِِفل 

و تركٌِ     ، أعلنه إٌران أنها ستبدأ العمل علِى تجمٌِع 2006، و بانتهاء سنة « مشروا 

جهِِاز طِِرد مركِزي للٌورانٌِِوم فًِِ نظِائر ، و هِِدده أٌةِِا باتخِاذ إجِِراء رٌِِر  3000الِـ 

( L'AIEA)محدد لتقلٌص تعاونها مع الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة 
(1)
 . 

 

 1887قرار مجلس األمن رقم : المطلا الرابع 

وافِِا كِِل أعةِِاء  2009سِِبتمبر  24مجلِِس األمِِن ٌِِوم فًِِ جلسِِة خا ِِة عقِِدها  

دون أي اعتِراض، ٌحِدد القِرار إطِار عمِل  1887المجلس الخمسة عشر على القرار رقِم 

        إلرشِِاد الِِدول نحِِو وقِِف انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة و تقلٌِِل المخِِاطر النووٌِِة فًِِ العِِالم ،

و قد دعا الرئٌس أوباما باعتبِاره  و كانه الوالٌاه المتحد  هً التً قدمه مشروا القرار ،

رئٌس الجلسة إلى تبنً القرار
(2)

 . 

و ٌدعو القرار ال ادر عن مجلس األمن إلى ما ٌلً    
(3)
: 

 تحقٌِا مزٌِد مِن  االلتزام بالعمل من أجل جعل العِالم خالٌِا مِن األسِلحة النووٌِة، و

 .التقدم فً تخفٌض األسلحة النووٌة

 2010مإتمر لمراجعة المعاهد  فً العام  تشار النووي وإبرام معاهد  قوٌة لمنع االن 

ِِِِِووي و ِِِِِزا السِِِِِبلا الن ِِِِِة لن ِِِِِداف الواقعٌ ِِِِِا األه ِِِِِب تتحق ِِِِِع االنتشِِِِِار بحٌ                   من

 . االستخدام السلمً للطاقة النووٌة و

 أسِِلحة نووٌِِة لمنِِع الجماعِِاه  تِِوفٌر مزٌِِد مِِن األمِِن للمِِواد المسِِتخدمة فًِِ  ِِنع

 .  على مواد  نع قنابل أو متفجراهاإلرهابٌة من الح ول 

  تخوٌل مجلس األمن الدولً السلطة التخاذ اإلجراءاه المناسبة إذا تمكنه الجماعاه

 .  اإلرهابٌة من الح ول على المواد النووٌة

 مِن هِو مِا قِد ٌقلِل  تشجٌع الجهود الرامٌة إلِى االسِتخدام السِلمً للطاقِة النووٌِة و

 . مخاطر االنتشار النووي
                                                 

، المرجِع  2117التسلح و نزع السالح  و األمان الادولًت الكتااا السانوي معهد ستوكهولم  ألبحاب السبلم  الدولً ،  (1)
 . 726السابا ، ص 

اإلنترنه، ،  مقال منشور على " مجلس األمن الدولً ملتزم بنزا السبلا النووي فً العالم " دٌفٌد كلرهالس، مٌرل،  (2)
،      www.america.gov/.../2009/September/20090925152149ssissirdilE0.5928919.html: الموقع 
 (.1ص) 

 .المرجع نفسـل ، ال فحة نفسها  (3)
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 المِواد المسِتخدمة فًِ  ِنع  لسماا للدول التًِ تقِوم بنشِر األسِلحة النووٌِة وعدم ا

القنابل بالتعامل من خبلل النظام المالً الدولً
 (1)

 .   

  اإلسِتراتٌجٌةاالتفاقٌاه الرئٌسٌة بشؤن المواد النووٌة تشمل معاهد  تخفٌض األسلحة 

معاهد  تخفٌض  و  نووٌة،معاهد  الحظر الشامل للتجار  ال االتفاا البلحا لها، و و

االتفاقٌِة الخا ِة بالحماٌِة  اتفاقٌة منع أعمال اإلرهِا  النِووي، و المواد المشعة، و

علِى معاهِد  عِدم كمِا دعِا القِرار الِدول التًِ لِم توقِع  ،المادٌة مِن المِواد النووٌِة

 إلى التوقٌع علٌها 1968لعام انتشار األسلحة النووٌة 
(2)
.  

                                                 
 .1دٌفٌد كلرهالس ، مٌرل ، المرجع السابا ، ص  (1)
 .المرجع نفسـل ، ال فحة نفسهـا (2)
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ِِة النووٌِِة فًِِ          ِِة حِِدب تقِِدم نحِِو تحِِرٌم اسِِتخدام الطاق ِِد الحِِر  العالمٌِِة الوانٌ بع

ٌِة   الدولٌِة للحِد مِن انتشِار األسِلحة النوومعاهِداألرراض العسكرٌة خا ة بعد  دور ال

لجهِِود الدولٌِِة نحِِو اسِِتخدام ا، و سِِنحاول مِِن خِِبلل هِِذا الف ِِل اسِِتعراض 8691لسِِنة 

مِِدا  و، الطاقِِة النووٌِِة فًِِ األرِِراض السِِلمٌة و منِِع تحوٌلهِِا إلِِى األرِِراض العسِِكرٌة 

و اتفاقٌِاه  ما أومرتل تلك الجهِود مِن معاهِداه لذي تحقا فً هذا السبٌل من خبللالنجاا ا

الٌِاه و  على التعاون الونائً بٌن الدول و نق د بذلك التعاون بٌِن الو، عبلدولٌة و إقلٌمٌة 

و سِندرس ذلِك مِن خِبلل وبلوِة ، ( االتحـاد السِوفٌاتً سِابقا )  المتحد  األمرٌكٌة و روسٌا

 :مباحـب 

 .االتفاقٌاه الدولٌة المتعدد  األطراف: المبحــث األول

 .  (االتفاقٌاه الروسٌــة األمــرٌكٌة )  االتفاقٌـــاه الدولٌة الونائٌة: المبحث الثانً

االتفاقٌِِاه الدولٌِِِة اإلقلٌمٌِِِة الخا ِِة بثنشِِِاء منِِاطا خالٌِِِة مِِِن :المبحااث الثاااـالث 

 .األسلحة النووٌة 
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 االتفاقٌات الدولٌة المتعددة األطراف: المبحــث األول

لنووي تعمل جاهد  من كانه الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة إلى جان  بقٌة دول النادي ا

للتؤكِِد مِِن أن األنشِِطة النووٌِِة، ال تسِِتخدم لِِدعم أٌِِة  أجِِل منِِع انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة و

أرراض عسكرٌة كوفه جهودها إلبرام معاهد  منع انتشار األسلحة النووٌة التً تِم توقٌعهِا 

انتشِِار ظلِِه هِِذه المعاهِِد  بموابِِة حجِِز الزاوٌِِة فًِِ النظِِام العِِالمً لمنِِع  ، و 1968سِِنة 

األسلحة النووٌِة، باإلةِافة إلِى عدٌِد المعاهِداه الدولٌِة األخِرا منهِا المتعِدد  األطِراف 

التً تم إبرامها من أجل تحقٌا األهِداف الرئٌسٌِة المتمولِة فًِ منِع االنتشِار، نِزا السِبلا 

 .االستخدام السلمً للطاقة النووٌة النووي و

ه الدولٌة المتعِدد  األطِراف بشًِء من خبلل ما تقدم ذكره، سندرس المعاهدا إذن و

 : من التف ٌل من خبلل مطلبٌن

  1968معاهد  عدم انتشار األسلحة النووٌة لسنة  :المطلا األول

 المعاهداه الخا ة بحظر التجار  النووٌـة  :المطلا الثانً

 

 1968معاهدة منع انتشار األسلحة النووٌة لسنة : المطلا األول

ً واجهها المجتمع الدولً منِذ أواخِر الخمسٌِناه تتموِل فًِ كانه المشكلة الملحة الت

كٌفٌِِة الت ِِدي ألخطِِار االنتشِِار النِِووي مِِن خِِبلل تِِدابٌر دولٌِِة فعالِِة، طالمِِا أن النِِزا 

الكامل لؤلسلحة النووٌة لم ٌكن ممكنا 
(1)
. 

فكر  توقٌِع  1961ألجل ذلك أٌده الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  باإلجماا فً عام  و

لمنع انتشار األسلحة النووٌة فً المزٌد من الدول، ففً ذلك الوقه لم تكن قد أجِره  معاهد 

الوالٌِاه المتحِد   تجار  على األسلحة النووٌة سوا برٌطانٌا، فرنسا، االتحاد السوفٌتً، و

 1964األمرٌكٌة، وم تلٌها ال ٌن فً عام 
(2)

 ، 

 

                                                 
الطبعِة الوانٌِة، مإسسِة ت ( المفااهٌم والحقاائق األساساٌة)السٌاساة الدولٌاة  ٌجٌة واإلساتراتإسِماعٌل ،   بري مقلد، (1)

 . 354، ص  1985العربٌة ، بٌروه،  باألبحا
(2)

،     46، مجلِة الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة، المجلِد "نظِام عِدم انتشِار األسِلحة النووٌِة فًِ العِالم " بون ، جِورج ،  
 .8، ص 2005مارس دمشا ، ٌة السورٌة، ، هٌئة الطاقة الذر2العدد 
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  معاهِد  منِع انتشِار األسِلحة أ بحه هذه الدول الخمس هً الدول المسموا لها بموج و

النووٌِِة بحٌِِاز  أسِِلحة نووٌِِة، إلِِى حٌِِن ٌِِؤتً الٌِِوم الِِذي تنِِاقش فٌِِل مسِِؤلة نِِزا السِِبلا 

ِِووي مسِِتقببل، و ًِِ مجلِِس األمِِن  الن ِِدائمٌن ف ِِدول افن األعةِِاء الخمِِس ال ِِر هِِذه ال تعتب

لمنظمة األمم المتحد  
(1)
. 

نتشار فً  ِورتها النهائٌِة ، كومِر  ، وةعه معاهد  منع اال 1968فً نهاٌة عام  و       

عشر  أعِوام فًِ  اللجان المتخ  ة ، و من ومار جهود عشرٌن عاما فً الجمعٌة العامة و

 11 بعِد تعِِدٌلها فًِِ اوةِِاه ، قِِدمه إلِى الجمعٌِِة العامِِة بعِد مف لجنِة الومِِانً عشِِر  ، و

 1968جوان  12، فؤ دره قرارا بدعو  الدول إلى توقٌعها فً  1968مارس 
(2)
 . 

مِارس  5جوٌلٌة من نفِس العِام و دخلِه حٌِز التنفٌِذ فًِ  1فتحه أمام التوقٌع فً   و      

1970 
(3)

دولِِة حتِِى افن  189قِِد وقعِِه علِِى هِِذه المعاهِِد   ، و
(4)
 ِِحٌح أن االتحِِاد  ، 

لكِِِن هِِِذه  الوالٌِِِاه المتحِِِد  قادتِِِا المفاوةِِِاه مِِِن أجِِِل هِِِذه المعاهِِِد  ، و السِِِوفٌتً و

األعةاء افخرٌن للجنة الومانً عشر  حول نزا األسلحة التً ةمه المفاوةاه تةمنه 

حلفاء الدولتٌن المذكورتٌن باإلةافة إلى الهند وسبع دول رٌر منحاز  
(5)
. 

قد اعتبِر توقٌِع هِذه المعاهِد  مِن أبِرز النتِائ  اإلٌجابٌِة التًِ اسِتطاعه الِدول أن  و      

ع ر النووي كلل تحققها فً مٌدان الرقابة على التسلح خبلل ال
(6)
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 8بون، جورج ، المرجع السابا، ص  
(2)

 . 133خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا، ص  
(3)
 Venezia , Jean-Claude, Stratégie nucléaire et relations internationales, Librairie Armand 

Colin, Paris, 1971, p48 . 
(4)

، المرجِع  2117الكتااا السانوي ،  األمان الادولً و نازع الساالح و التسالح ألبحِاب السِبلم الِدولً، معهد ستوكهولم 
 . 985 – 984السابا، ص 

(5)
 .  8بون ، جورج ، المرجع السابا، ص  
(6)

 . 354 بري مقلد، إسماعٌل ، المرجع السابا، ص  
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 أهداف المعاهدة مقاصد و: الفرع األول

تِِنص المعاهِِد  فًِِ دٌباجتهِِا علِِى األهِِداف التًِِ تسِِعى إلٌهِِا الِِدول األطِِراف فًِِ 

أهِم مِا ورد فًِ هِذه الدٌباجِة النقِِاط  األسِس التًِ تسِتند علٌهِا فًِ إبرامهِا ، و المعاهِد  و

التالٌة 
(1)
  : 

أن انتشِِار األسِِلحة  وٌِِة تنِِزل الِدمار بالبشِِرٌة قاطبِِة ود علِِى أن الحِِر  النوٌِالتؤك .1

 . أخطار مول هذه الحر   من النووٌة ٌزٌد كوٌرا

على تسهٌل تطبٌِا ةِماناه  الدعو  إلى التعاون على منع انتشار األسلحة النووٌة و .2

 .الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة على األنشطة النووٌة السلمٌة

  لنووٌِة السِلمٌة للِدول األطِراف فًِ المعاهِد  باالشِتراك إتاحة جمٌع تقنٌاه الطاقة ا .3

التعِِِاون فٌمِِِا بٌنهِِِا بِِِالنظر إلِِِى أهمٌِِِة الطاقِِِة النووٌِِِة فًِِِ التنمٌِِِة بمِِِا ٌشِِِمل  و

 .االستخداماه السلمٌة للتفجٌراه النووٌة

اإلعِِبلن عِِن الرربِِة فًِِ منِِع التجِِار  النووٌِِة كخطِِو  نحِِو وقِِف  ِِنع األسِِلحة  .4

ذلِك فًِ ظِل معاهِد  شِاملة لنِزا السِبلا  ون منهِا ، وت فٌة كِل المخِز النووٌة و

 .التام تحه رقابة دولٌة فعالة

التزام الدول فً عبلقاتها وفا مٌواا منظمة األمم المتحد  باالمتناا عن التهدٌد بالقو   .5

 .استقبللها السٌاسً أو استعمالها ةد وحد  أراةً أي دولة و

 

 األحكام الموضوعٌة للمعاهدة: الفرع الثانً

و ذلك فً جزئٌتٌن  TNP األحكام الموةوعٌة لمعاهد  سندرس من خبلل هذا الفرا 

 .منع انتشار األسلحة النووٌة و استخدام الطاقة النووٌة فً األرراض السلمٌة: هما

 

 

 

                                                 
التوزٌِِع،  ،   ط ، الشِِركة العربٌِة للنشِر واتشاارهمعاهاادة عادم ان األسالحة النووٌاة وعبِد الرفِور حسِن، ممِِدوا ،  (1)

 .  59 – 58، ص 1995القاهر  ، 
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 منع انتشار األسلحة النووٌة: أوال

ِِام المعاهِِد  و ِِدور أهِِم أحك ِِة » موادهِِا حِِول  ت ِِع انتشِِار األسِِلحة النووٌ ِِد « من فق

تةمنه الماد  األولى تعهدا تلتزم بل األطراف التً تمتلك األسلحة النووٌة بؤال تنقل بطرٌا 

ي أجهز  للتفجٌر النِووي ، أ مباشر أو رٌر مباشر إلى أي متسلم أٌا كان ، أسلحة نووٌة، أو

 أو تحفز أٌِة دولِة  كذلك أال تساعد أو تشجع أو اإلشراف على هذه األسلحة أو األجهز  ، و

أو أجهز  متفجِر  وٌة على  نع أٌة أسلحة نووٌة  من الدول رٌر الحائز  على األسلحة النو

 .نووٌة أخرا أو الح ول علٌها ، أو اكتسا  سٌطر  علٌها

كما تتعهد الدول األطراف فً المعاهد  والتً تمتلك األسلحة النووٌة ، بموج  الماد  

اقِل ، أي نقِل ألٌِة أسِلحة نووٌِة باشر  مِن أي نالوانٌة ، بؤال تقبل بطرٌقة مباشر  أو رٌر م

أو أجهِِز  متفجِِر  أخِِرا أو اإلشِِراف علِِى هِِذه األسِِلحة أو األجهِِز  ، كِِذلك تتعهِِد بعِِدم 

 .بعدم قبول أٌة مساعد  فً  نعها  نعها أو الح ول علٌها بؤٌة طرٌقة أخرا ، و

ة أو أي أجهِز  باألسِلحة النووٌِـ» إن المادتان فً ن هما حددتا األشٌاء المحظور ، 

  أو االنشِطارٌة  المِاد  الم ِدرٌة» ظِر أٌةِا ، و إن تةِمن الح« أخرا للتفجٌر النووي 

أو إنتِِِاج مِِِواد  ا أو معِِِد  لت ِِِنٌع أو اسِِِتخدام أو المعِِِداه ، المِِِواد الم ِِِممة خ ٌ ِِِ

إال إذا « انشطارٌة خا ة، إلِى أي دولِـة رٌِر مالكِة لؤلسِلحة النووٌِـة لؤلرِراض السِلمٌة 

ِِِِِذ ِِِِِه ه ِِِِِة كان ِِِِِر  الوانٌ ًِِِِِ الفق ِِِِِا جِِِِِاء ف                     ه األشٌِِِِِاء خاةِِِِِعة لةِِِِِماناه خا ِِِِِة ، كم

من الماد  الوالوة 
(1)
. 

        أخِذ هِذه األشٌِاء الوانٌِة ، ٌشِمل الحظِر إعطِاء و طبقا لهِاتٌن المِادتٌن األولِى و و

و التحِرٌض نقلها ، أو نقل اإلشراف علٌهِا أو المعاونِة فًِ إنتاجهِا أو تشِجٌع  ِناعتها أ و

 علٌل، بٌن األطراف التً تمتلكها والتً ال تمتلكها
(2)
 . 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 135خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص  
(2)

 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها 
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الوانٌِِة بٌِِن تِِداول هِِذه األشٌِِِاء  بالنسِِبة لنطِِاا الحظِِر فرقِِه المِِادتٌن األولِِى و

المق ود هنا نقل األشٌِاء المحظِور  أو نقِل  ت نٌعها، فنطاا حظر التداول و المحظور  و

الِدول رٌِر الحِائز  لهِا، كمِا    لؤلسِلحة النووٌِة واإلشراف علٌها، ٌمتِد بٌِن الِدول الحِائز

بعةها ، أطرافـا كانه أو رٌر أطراف فً المعاهد  طالمِا كانِه  ٌمتد بٌن الدول النووٌـة و

         أي متسِِِلم » إحِِداها طرفِِا فٌهِِِا ألن الِِدول النووٌِِِة ملتزمِِة بِِؤال تنقِِِل هِِذه األشٌِِِاء إلِِى 

« أٌا كان 
(1)
 . 

ٌة ملتزمة بعدم قبول نقل هذه األشٌاء إلٌها مِن أي ناقِل دون كما أن الدول رٌر النوو

ِِِر ِِِدول رٌ ِِِى ال ِِِة عل ًِِِ  ِِِنع األسِِِلحة النووٌ ِِِد ، بٌنمِِِا ٌقت ِِِر حظِِِر المسِِِاعد  ف        تحدٌ

ال ٌمتد هذا الحظر إلى التعِاون بٌِن الِدول التًِ تمتلِك األسِلحة النووٌِة حتِى إذا  و النووٌة

أال تسِاعد أو تشِجع بِؤي طرٌقِة » فً عبارتل  كانه طرفا فً المعاهد  ألن النص حدد ذلك

« كانه دولة رٌر نووٌة 
(2)
 . 

هًِ الِدول التًِ  قد حدده االتفاقٌة فً مادتها التاسِعة مِا ٌسِمى الِدول النووٌِـة و و

تشمل الدول الخمس ذاه العةِوٌة الدائمِة فًِ  و 1968جانفً  1فجره القنبلة الذرٌـة قبل 

بِِامتبلك أي أسِِلحة لهِِا  ال ٌسِِمح  دول رٌِِر نووٌِِة و مجلِِس األمِِن، أمِِا بِِاقً الِِدول فهًِِ

نووٌـة 
(3)
 . 

انتشِار األسِلحة النووٌِة ن ِه المِاد  السِابعة علِى أن المعاهِد        منِع تؤكٌدا لفكر   و

ال تتةمن أحكاما تمس حا أي مجموعة من الدول فً عقد معاهداه إقلٌمٌة إلبقاء مناطقهم 

هذه االتفاقٌاه تعد فً ذاتها دعما لمنع االنتشار خالٌة من األسلحة النووٌة ألن مول 
(4)
 . 

 

 استخدام الطاقة النووٌة فً األغراض السلمٌة: ثانٌـا

إن إتاحة االستخدام السلمً للتكنولوجٌا النووٌة، لجمٌِع أطِراف المعاهِد  هِدف ٌتلِو 

ِِة  –الهِِدف األول  ِِع انتشِِار األسِِلحة النووٌ ِِل ، و –من ًِِ أهمٌت ِِد   ف ِِده المعاه ِِد أك ًِِ لق ف

ِِة ، و ِِا النووٌ ِِد االسِِتخدام السِِلمً للتكنولوجٌ ِِدول  دٌباجتهِِا فوائ ِِع ال ةِِرور  إشِِراك جمٌ

 .األطراف فً هذا المجال 

                                                 
 . 135خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا، ص  (1)
(2)

 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها 
(3)

 . 59وا ، المرجع السابا، ص عبد الرفور حسن، ممد 
(4)

  .136خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا، ص  
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فقد ن ه المعاهد  على أنل لٌس ومة ما ٌمنع أي طرف فٌها من حا تطوٌر األبحاب 

ن عِن جِاءه المِاد  الخامسِة لِتعل المتعلقة باستخدام الطاقِة النووٌِة لؤلرِراض السِلمٌة ، و

فً ظل رقابة دولٌة مناسبة على نقل  أرراض المعاهد  و تعهد كل طرف بالعمل بما ٌتفا و

    بخا ِة الِدول رٌِر النووٌِة ، مزاٌا التطبٌا السلمً للطاقة النووٌة إلِى رٌِره مِن الِدول و

بؤقِل تكلفِة مادٌِة ممكنِة ، علِى أن ٌسِتبعد مِِن حسِا  هِذه التكلفِة مِا ٌكِون متعلقِا منهِِا  و

تنمٌتها  فاا على إجراء األبحاب وباإلن
(1)
 . 

كذلك ن ه هذه الماد  على أنل من الممكِن للِدول رٌِر النووٌِة أن تسِتفٌد مِن هِذه  

المزاٌا عن طرٌا إقامة جهاز دولً تمول فٌل الدول رٌر النووٌة تموٌبل عادال ، كما أةافه 

د  من المزاٌا السلمٌة للطاقة أنل لٌس فً هذه المعاهد  ما ٌمنع الدول رٌر النووٌة من االستفا

النووٌة بموج  ترتٌباه ونائٌة تعقد خ ٌ ا لهذا الررض 
(2)
 . 

قد تةمنه المعاهد  عد  أحكام ومواد تهدف إلى ةمان تحقٌا االسِتخدام السِلمً  و

ِِع انتشِِار األسِِلحة  ِِدها وهِِو من للطاقِِة النووٌِِة دون تعِِارض مِِع الهِِدف األساسًِِ مِِن عق

االلتزام بل ٌقت ر علِى  قبول نظام الةماناه و خا ة لذلك ووةعه شروطا  النووٌة ، و

الدول األطراف التً ال تملك أسلحة نووٌـة دون الدول النووٌة ، كما جاء فً الماد  الوالوة ، 

بٌِن الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة  تحدد هذا النظام اتفاقٌاه تعقد بٌِن هِإالء األطِراف و و

ٌشِِِترط فٌِِِل أال ٌتعِِِدا التحقِِِا مِِِن تنفٌِِِذ  ةِِِماناتها ، ووفقِِِا لنظامهِِِا األساسًِِِ ونظِِِام 

 .االلتزاماه التً تةعها المعاهد  لمنع تحوٌل االستخداماه السلمٌة إلى أرراض عسكرٌة 

ٌمتد نطاا تنفٌذ الةماناه حس  ما جاء فً الفقر  األولى من الماد  الوالوة ، علِى  و

         ة الخا ِِِِة ، سِِِِواء كانِِِِه داخِِِِل   أو المِِِِواد االنشِِِِطارٌ( الخامِِِِاه ) المِِِِواد الم ِِِِدرٌة 

أو خارج المنشآه النووٌة ، سواء كانه داخل إقلٌِم الدولِة أو فًِ أي إقلٌِم خاةِع لسٌِادتها 

 .أو تحه إشرافها 

 

 

                                                 
 .355 بري مقلد، إسماعٌل ، المرجع السابا ، ص  (1)
(2)

 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها  
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عنِِد تطبٌِِا نظِِام الةِِماناه ال بِِد مِِن مراعِِا  أحكِِام المِِاد  الرابعِِة مِِن هِِذه  و

نً للدول األطراف ، أو بالتعاون الدولً التق عدم اإلةرار بالنمو االقت ادي و ، ولمعاهد ا

فً مجال االستخدام السلمً للطاقة النووٌة 
(1)
 . 

 

 األحكام اإلجرائٌة للمعاهدة: الفرع الثالث 

أحكامِا تِنظم  -11إلِى المِاد   8مِن المِاد   –تةمنه المِواد الختامٌِة مِن المعاهِد  

االنةِمام إلٌهِا، أو االنسِحا   و إعاد  النظر فٌها، اإلجراءاه الخا ة بتعدٌل المعاهد  ، و

 .مد  سرٌانها تسجٌلها و الت دٌا علٌها و منها، و

حدده المعاهد  كٌفٌة االنةمام بوةع ووائا الت دٌا لدا حكوماه الوالٌاه المتحد        

اإلجراءاه التًِ تتخِذ  و –" الدول الودٌعة"والتً سمٌه بـ  -االتحاد السوفٌتً  األمرٌكٌة و

مِن مٌوِاا األمِم المتحِد ، كمِا  102أن ٌِتم تسِجٌلها حسِ  مقتةٌِاه المِاد   بعد ذلك علِى

                   فجِِِِِره القنبلِِِِِة الذرٌِِِِِة قبِِِِِل عرفِِِِِه الِِِِِدول النووٌِِِِِة بؤنهِِِِِا الِِِِِدول التًِِِِِ  ِِِِِنعه و

 1968أول جانفً 
(2)

ٌِة ائٌمعاهِد  األسِلحة الكٌم المعاهِد  وٌبلحظ هنا الفرا بٌن هذه  و،  

                        ٌِةائٌاألسِلحة الكٌمد انةِمامها للمعاهِد  بِاإلعبلن عِن مخزونهِا مِن التً تلزم أي دولة عن

التخلص منها فورا  و
(3)
 . 

بناءا على ما اشترطتل المعاهِد  فًِ تعرٌِف الِدول النووٌِة، تكِون هِذه األخٌِر  هًِ  و     

المملكِِة المتحِِد ،  الِِدول النووٌِِة الخمِِس الوالٌِِاه المتحِِد  األمرٌكٌِِة، االتحِِاد السِِوفٌتً،

فرنسا  ال ٌن و
(4)
  . 

لقد ن ه الماد  الوامنة من المعاهد  فً فقرتها السابعة، علِى عقِد مِإتمراه مراجعِة  و    

ِِِِِِس سِِِِِِنواه، و ِِِِِِل خم ِِِِِِده  ك ِِِِِِإتمراه أعِِِِِِوام ال تلِِِِِِكعق              ،1985، 1980، 1975م

1990، 1995 
(5)
  ، 

                                                 
(1)

 ( .TNP)عدم انتشار األسلحة النووٌة أنظر الفقر  الوالوة من الماد  الوالوة من معاهد    
(2)

 ( .TNP)د  التاسعة من معاهد  منع انتشار األسلحة النووٌة أنظر الما  
(3)

 .65عبد الرفور حسن، ممدوا ، المرجع السابا، ص  
(4)

 .65المرجع نفسل، ص  
 . 408،       ص 2007لبــنـان، انً، نل اللبهى، دار المنل، الطبعة األو قضاٌـا دولٌـة معاصرةخلٌـل ،  ، حسٌـن   (5)
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فًِ مِإتمر المراجعِة  ون عامِا، وعشِر ن ه على أن مد  سرٌان المعاهد  هِو خمسِة و و

ِِى أف 17المنعقِِد مِِن  ِِل إل ِِر  ، تقِِرر أن ٌكِِون سِِرٌان المعاهِِد  ألجِِل 1995 مِِاي 6رٌ   رٌ

 مسمى
(1)

   . 

ٌجِري إقِرار  نفس الماد  أعطه لجمٌع أطِراف المعاهِد  حِا اقتِراا تعِدٌلها ، و و

الِدول  ووٌِة ، وهذا التعدٌل بؤرلبٌِة أ ِواه جمٌِع أطرافهِا علِى أن ٌكِون بٌِنهم الِدول الن

ٌوةِع التعِدٌل  األخرا  األعةاء  فً مجلِس محِافظً الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة ، و

ووِِائا الت ِِدٌا دا ووٌقِِة الت ِِدٌا علٌِِل بعِِد إٌِِداا موةِِع التنفٌِِذ بالنسِِبة ألي طِِرف ٌِِو

الِدول األعةِاء فًِ مجلِس محِافظً  بٌِنهم الِدول النووٌِة و بواسطة أرلبٌِة األطِراف ، و

الدولٌة للطاقة الذرٌة الوكالة 
(2)
 . 

     كمِِا ٌحِِا ألي دولِِة أن تنسِِح  مِِن المعاهِِد  إذا شِِعره فًِِ أي وقِِه أن المعاهِِد  

فً هذه الحالة ٌجِ  إخطِار جمٌِع الِدول األعةِاء فًِ المعاهِد   لم تعد تخدم م الحها ، و

نسِحا  ذلِك قبِل اال كذلك مجلس األمن التِابع لؤلمِم المتحِد  ، و بالرربة فً االنسحا  ، و

بوبلوة أشهر مع بٌان األسبا  التً دعه لذلك 
(3)
 . 

 

 المؤتمرات االستعراضٌة للمعاهدة: الفرع الرابع 

استعراةٌِِة  عقِِد مِِإتمراه 1970لقِِد تِِم منِِذ دخِِول المعاهِِد  حٌِِز النفِِاذ فًِِ عِِام 

ٌّم  قد سعى كل مِإتمر إلِى االتفِاا علِى إعِبلن للمعاهد  مر  كل خمس سنواه، و نهِائً ٌقِ

قِد تِم  و ،تعزٌزهِا ٌقدم تو ٌاه بشؤن التدابٌر افٌلة إلِى المةًِ فًِ بنود المعاهد  و تنفٌذ

االستعراةٌِة التًِ  التو ِل إلِى توافِا فًِ افراء بشِؤن اإلعِبلن الختِامً فًِ المِإتمراه

قده فًِ أعِوام      1990 ، 1980 ، لكِن ذلِك لِم ٌتحقِا فًِ أعِوام2000و  1985 ، 1975ع 

 1995و 
(4)

 . 

 

                                                 
(1)

 . 408، المرجع السابا، ص حسٌن، خلٌل   
(2)

 . (TNP)النووٌة أنظر الماد  الوامنة من معاهد  عدم انتشار األسلحة   
(3)

 .نفس المعاهد  أنظر الماد  العاشر  من   
 : ، مقِال منشِور علِى اإلنترنِه، الموقِع " معاهد  عدم انتشِار األسِلحة النووٌِة "إدار  شإون اإلعبلم باألمم المتحد ،  (4)

www.un.org/arabic/events/npt2005/background.html 1، ص. 
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لؤلسِلحة النووٌِة قِد  زه الخبلفِاه علِى مسِؤلة مِا إذا كانِه الِدول الحِائز قد ترك و

علِى مسِائل مِن قبٌِل  كِذلك و( نِزا السِبلا النِووي)وفه كفاٌة بمتطلباه المِاد  السادسِة 

األمنٌِة المقدمِة للِدول  الةِماناه التطوٌر النوعً لؤلسِلحة النووٌِة، و االختبار النووي، و

التعِاون فًِ مٌِدان  األسِلحة، و ة من جان  الِدول الحِائز  لهِذهرٌر الحائز  لؤلسلحة النووٌ

 استخدام الطاقة النووٌة لؤلرراض السلمٌة
(1)

. 

 هِدفان همِا استعِـراض 1995تمدٌد المعاهد  فًِ عِام  و كان لمإتمر استعـراض و

 ن الدول األعةاء من التو ل إلىررم عدم تمك و ،عمل المعاهد  والبه فً مسؤلة تمدٌدها

اض توافقً بشؤن تنفٌِذ المعاهِد ، اعتمِده الِدول األعةِاء بِدون ت ِوٌه مجموعِة استعر

قد تكونه تلك القراراه من  و ،القراراه من
(2)
: 

 عنا ر لتعزٌز عملٌة استعراض المعاهد ، .1

 المبادأل واألهداف المتعلقة بعدم االنتشار النووي ونزا السبلا النووي،  .2

لك إٌجِِاد تسِِوٌة ألزمِِة الشِِرا تمدٌِِد المعاهِِد  إلِِى أجِِل رٌِِر مسِِمى، وكِِذ .3

 .األوسط

ٌ نتظِِر مِِن مِِإتمر عِِام  و ِِة 2000كِِان  ِِو  آلٌ ِِارا لق  االستعراةًِِ أن ٌشِِكل اختب

 رافـدول األطِـلمفهوم المساءلة الذي تم االتفاا علٌِل حٌِن قبلِه الِ االستعراض الجدٌد  و

مداوالتِل  تِاموقد نجح المِإتمر فًِ اخت ،مددتها إلى أجل رٌر مسمى و“ دوام المعاهد ”بمبدأ 

بعدم االنتشِار  على عدد من المسائل األساسٌة المت لة باالتفاا على أداء المعاهد  السابا و

     ،للطاقِة النووٌِة االسِتخداماه السِلمٌة األمِن النِووي و نِزا السِبلا النِووي، و النِووي و

لِى التو ِل إ عامِا 15قِد شِكل ذلِك أول مناسِبة تسِنى للِدول األطِراف فٌهِا علِى مِدا  و

ذي المحِوري الِ رفقِد أعِاده الووٌقِة الختامٌِة التؤكٌِد علِى الِدو ،ووٌقة ختامٌِة متفِا علٌهِا

أجِل تعزٌِز عِدم  معاهد  عدم االنتشار النووي فً الجهود العالمٌِة الجِاري بِذلها مِنتإدٌل 

بمجمِل الجوانِ   عكسه اللهجة التوافقٌة المتعلقِة نزا السبلا النووي و االنتشار النووي و

سٌة للمعاهد  الرئٌ
(3)

 . 

                                                 
 .1إدار  شإون اإلعبلم باألمم المتحد ، المرجع السابا ، ص  (1)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (2)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (3)



 المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالحد من األسلحة النووٌـة: الفصل الثانـً 

 - 61 - 

المِإتمر لتجِار  التفجٌِراه  فةبل عن ذلك، أعاده الووٌقة، بعدما الحظِه أسِف و

التؤكٌد على أنل لن ٌِتم قبِول أي  ،1998النووٌة التً قام بها كل من الهند وباكستان فً عام 

حائز  لؤلسِلحة النووٌِة، ب ِرف النظِر  دولة طرف جدٌد  فً المعاهد  إال ب فة دولة رٌر

ن قدراتها النووٌة ع
(1)

 . 

لكِن عنِِدما اجتمِِع أطِِراف معاهِِد  منِِع انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة مِِر  جدٌِِد  عِِام  و

ِِاه 2005 ِِى اإلطِِبلا، تراجعِِه الوالٌ ِِة عل ِِة اتفاقٌ ًِِ أٌ ، عجِِز مِِإتمر المراجعِِة عِِن تبن

المتحد  عِن تعهِداتها السِابقة حِول نِزا األسِلحة وأراده التركٌِز فقِط علِى عِدم ان ٌِاا 

المعاهد ، كما انتقِده الِدول رٌِر النووٌِة التقِدم رٌِر  كورٌا الشمالٌة ألحكام ان ودول كثٌر

الكافً تجاه نزا األسلحة من جان  الدول التً تملك أسلحة نووٌة، و أراده الِدول العربٌِة 

ح ول تقِدم أكبِر تجِاه تحقٌِا هِدفها فًِ جعِل الشِرا األوسِط منطقِة خالٌِة مِن األسِلحة 

ة الدمار الشامل، فً حٌِن رفةِه إٌِران قبِول أي انتقِاد لبرنامجهِا النووٌة ومن كافة أسلح

ِِة اسِِتعمالل إلنتِِاج أسِِلحة نووٌِِة فًِِ  ِِووي الخِِاص، الِِذي خشًِِ الكوٌِِرون مِِن إمكانٌ الن

ال ٌمكن الترل  علٌها  المستقبل، أوبته االختبلفاه على أنها كبٌر  جدا  و
(2)
. 

اماه والسلطاه لجعِل العِالم ال تتةمن المزٌ  المناس  من االلتز TNPإن معاهد  

ِِع  ِِة تلرًِِ جمٌ ِِع معاهِِد  عالمٌ ِِا هِِذا الهِِدف توقٌ ِِة،ٌتطل  تحقٌ ِِا مِِن األسِِلحة النووٌ خالٌ

والت دٌا على مول هذه المعاهد  لن ٌِتم فًِ القرٌِ   ألن االتفاا نظرا األسلحة النووٌة ، و

ِِة، لحة اللمراجعِِة معاهِِد  منِِع انتشِِار األسِِ 2010العاجِِل، ٌجِِ  علِِى مِِإتمر العِِام  نووٌ

فً نٌوٌورك، أن ٌةع إلراء األسلحة النووٌة بموابة الهدف لجهود منع  المقرر عقده فً ماي

انتشار األسلحة النووٌة فً المستقبل 
(3)

 . 

                                                 
 .1إدار  شإون اإلعبلم باألمم المتحد ، المرجع السابا ، ص  (1)
 :، مقال منشور باإلنترنه ، الموقع " ما بعد المعاهداه القائمة "  جونسون ، ربٌكا ، (2)

.1ص  ،   http://www.america.gov/st/peacesec-

arabic/2010/February/20100317170540ebyessedo1.729983e-02.html 
 .ال فحة نفسها المرجع نفسل ، (3)
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على المِإتمر أن ٌلتِزم أٌةِا  بتنفٌِذ الخطِواه المإقتِة البلحقِة الهادفِة إلِى تخفٌِض 

فً الترساناه، فً الوقه الذي ٌةِع فٌِل إعدادها  دور األسلحة النووٌة فً العقائد األمنٌة و

األسس لجعل العالم خالٌا  من األسلحة النووٌة 
(1)
. 

علِِى  2010و لقِِد  ِِادقه اللجنِِة التحةٌِِرٌة لمِِإتمر المراجعِِة الِِذي سٌِِنعقد عِِام 

عدد من اإلجراءاه شمله 
(2)
: 

 .المشاركة الشاملة فً معاهد  منع انتشار األسلحة النووٌة -

ِِة اإلجِِراءاه - ِِاه تفتٌِِش  تقوٌ ِِة ةِِد االنتشِِار ، مِِن ةِِمنها تحسٌِِن عملٌ الوقائٌ

 .المرافا النووٌة 

وةع ةماناه لحا االستعمااله السلمٌة للطاقة النووٌة طالما توافقه البرام  مع  -

 .شروط منع االنتشار النووي 

 .من البرام  القومٌة و نقل المواد النووٌة أ التزاماه بتحسٌن سبلمة و -

ه حول إنشاء مناطا إةافٌة خالٌة من األسِلحة النووٌِة مِع توجٌِل دعم المفاوةا -

 .فً الشرا األوسط انتباه خاص إلى منع انتشار األسلحة النووٌة و نزعها 

اإلجراءاه البلزمة لمعالجة االنسحا  من المعاهد   ؛ لمنِع دول أخِرا مِن القٌِام  -

 .بما فعلتل كورٌا الشمالٌة 

ٌِِم و التوعٌِِة حِِول نِِزا السِِبلا أهمٌِِة إشِِراك المجتمِِع المِِ -  دنً ، و ٌشِِمل التعل

 . النووي و منع انتشاره 

أكبِر  سوف ٌبلقً نجاحِا 2010مإتمر عام  هناك عدد من اإلشاراه التً توحً بؤن

ل معاهِِد   لتجِِار  الشِِامل لحظِِر المِِن المِِإتمر الِِذي سِِبقل، و مِِن رٌِِر المحتمِِل أن ت شِِك 

دولِة  180دولة من أ ِل  150د  ادقه أكور من النووٌة حجر عور  أساسٌا هذه المر ، لق

 من الدول الموقعة على معاهد  حظر االختباراه النووٌة
(3)

 . 

 

 

                                                 
 .1جونسون ، ربٌكا ، المرجع السابا ، ص  (1)
 .سل ، ال فحة نفسها المرجع نف (2)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (3)
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م ِادقة تسِع  معاهد  الحظر الشامل للتجِار  النووٌِة فً حٌن أنل ال ٌزال ٌنقص و

عِة ال ٌن تقوالن إنهما تنوٌِان متاب دول لكً تدخل إلى حٌز التنفٌذ، فثن الوالٌاه المتحد  و

فًِِ حٌِِن أن مجلِِس  و ،العمِِل لةِِمان قٌِِام الِِدول األخِِرا بِِذلك أٌةِِا   عملٌِِة الم ِِادقة و

ِِِة الشِِِاملة ِِِاراه النووٌ ِِِى معاهِِِد  حظِِِر االختب          الشٌِِِوف األمٌركًِِِ رفِِِض الم ِِِادقة عل

 .(1)، فقد تعهد الرئٌس أوباما ببذل جهد جدٌد قوي لتؤمٌن الم ادقة علٌها 1999عام 

د مإتمر مراجعة معاهد  اانعقتم   2010ماي  28إلى  3من  و فً الفتر  الممتد  

منع انتشار األسلحة النووٌة  فً مدٌنة نٌوٌورك ، و ٌهدف إلى تعزٌز الدعائم الوبلب 

للمعاهد   و التً وافقه بمقتةاها الدول التً ال تملك أسلحة نووٌة على عدم السعً 

      ٌة على أن تتحرك نحو إزالتها، للح ول علٌها، و وافقه الدول التً تملك أسلحة نوو

 .و أعطً الحا لجمٌع الدول األطراف فً المعاهد  لتطوٌر الطاقة النووٌة السلمٌة

لمناقشة إعبلن منطقة  2012و دعا البٌان الختامً للمإتمر إلى عقد مإتمر فً العام 

        لشامل ، الشرا األوسط منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة و رٌرها من أسلحة الدمار ا

و كانه الوالٌاه المتحد  قد أعلنه من قبل عن دعمها إلنشاء تلك المنطقة و فً اعتقادها 

أن التو ل إلى السبلم الشامل فً المنطقة  تمهٌد ةروري لذلك المإتمر ، أما إسرائٌل 

      فانتقده بشد  البٌان الختامً للمإتمر الذي حب إسرائٌل على االنةمام إلى المعاهد  ،

و لكنل امتنع م ٌذكر باالسم إال إسرائٌل  و من وجهة نظر الحكومة اإلسرائٌلٌة أن البٌان ل

      ة التً تمتلك أسلحة نووٌة عن اإلشار  إلى دول مول الهند  و باكستان و كورٌا الشمالٌ

 . و التزم جان  ال مه حٌال إٌران التً تسعى إلى امتبلك مول هذه األسلحة 

  ة إلى ما سبا  عن مإتمر المراجعة فقد تعهده كل من الوالٌاه المتحد   باإلةاف  

و روسٌا  و المملكة المتحد  و فرنسا و ال ٌن، التً تشكل القوا النووٌة الخمس الرئٌسٌة، 

  ،                                          بتسرٌع جهودها الرامٌة إلى تخفٌض ترساناتها النووٌة

 

 

                                                 
 .1جونسون ، ربٌكا ، المرجع السابا ، ص  (1)
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أهمٌة األسلحة النووٌة فً استراتٌجٌتها األمنٌة، و ذكر االتفاا أن الدول الخمس و تقلٌل 

                                            ، 2014ما أحرزتل من تقدم فً جهودها فً العام  مدا تقارٌر عن جمٌعها ستقدم 

مٌز مةمون البٌان إن ما ٌ، 2015أي قبل المإتمر القادم للمراجعة المقرر عقده فً العام 

 Armes) الختامً للمإتمر المذكور ، هو الدعو  إلى نزا كل أنواا أسلحة الدمار الشامل 

de detruction massive  )و  لٌس فقط األسلحة النووٌة ،. 

 

 تقٌٌم المعاهدة: الفرع الخامس 

ح مِِن جِِانبٌن ، أوال تبٌِِان أوِِر المعاهِِد  علِِى سِِباا التسِِل TNPسٌِتم تقٌٌِِم معاهِِد   

 . النووي ، وانٌا تبٌان سلبٌاه هذه المعاهد 

     

 أثر المعاهدة على سباق التسلح النووي: أوال 

األعظم لمعاهد  عدم انتشار األسلحة النووٌة فً أن هذه الِدول ٌتمول النجاا األول و 

التسع وحدها ٌظِن أنهِا تمتلِك أسِلحة نووٌِة و هًِ األعةِاء الخمسِة الِدائمون فًِ مجلِس 

     كورٌِا الشِمالٌة مرخص لهم فً المعاهِد  إةِافة إلِى الهنِد ، باكسِتان ، إسِرائٌل واألمن ال

بلِد فًِ عِداد مِن لِدٌهم أسِلحة  40إلِى  30أعتقد من جانبً أنل لِوال هِذه المعاهِد  لكِان  و

لٌا، ، أسِترالِدان التسِعة إةِافة إلِى األرجنتٌِننووٌة افن ، بحٌب ٌتةمن هذا الرقم تلك الب

إٌطالٌا،الٌابان ، ا ، م ر ، ألمانٌا ، أندونٌسٌا ، ، كندزٌل، البرا(بٌبلروسٌا)  روسٌا البٌةاء

الجنوبٌة ، إسبانٌا ، السوٌد رومانٌا ، جنو  إفرٌقٌا، كورٌا  ، هولندا ، النروٌ  ، نكازاخستا

إذ كِِان لجمٌِِع هِِذه الِِدول  ٌورسِِبلفٌا السِِابقة ،  ، سوٌسِِرا ، تِِاٌوان ال ٌِِنٌة ، أوكرانٌِِا و

فًِ رٌِا  معاهِد  عِدم  -الِدول  لو أن هِذه بحوب نووٌة أو أنشطة نووٌة أخرا ، وبرام  

وا له بحووها إلى حد  نع أسلحة نووٌة لكان بدون شِك بعِض  -انتشار األسلحة النووٌة 

جٌرانها و منافسٌها قد سعى المتبلك أسلحة نووٌة أٌةا 
(2)
 . 

 

 

 

                                                 
(2)

 . 8بون ، جورج ، المرجع السابا ، ص   
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خا ِِة األمرٌكٌِِة  بٌِِة ، واعتقِِد بعِِض خبِِراء االسِِتخباراه الرر 1974خِِبلل سِِنة 

   منها ، أن العالم سٌشهد خبلل السنواه العشِرٌن القادمِة انبوِاا عشِرٌن قِو  نووٌِة إةِافٌة 

قد ورده هذه التخمٌناه مباشر  بعد تفجٌر الهند للقنبلة مما كشف  ِعوبة إرِبلا النِادي  و

كِان   2006ى سِنة النووي بعد التحاا ال ٌن بل، لكن هذه التخمٌناه كان مبالرا فٌهِا، فحتِ

   -إسِرائٌل الهنِد، باكسِتان و -وِبلب دول فًِ المحٌِط  هناك فقط خمس قوا نووٌِة معلنِة و

 2006لِِِِِِم تكِِِِِِِن تعتِِِِِِِرف رسِِِِِِِمٌا بامتبلكهِِِِِِِا ترسِِِِِِِانة نووٌِِِِِِِة حتِِِِِِِى أواخِِِِِِِر 
(1)

،                        

 .هذا ما ٌإكد النتٌجة السابقة و

امجها النووٌِة العسِكرٌة، نِذكر قد قامه مجموعة من الدول بالتخلً طوعا عن بر و

جنو  إفرٌقٌا، التً أ بحه عةِوا فًِ معاهِد  منِع انتشِار : منها خبلل سنواه التسعٌناه

بعد تفكٌكها برنامجها النووي المتكون مِن سِتة رإوس نووٌِة،  1991األسلحة النووٌة سنة 

ه إلِى ، بعِدما انةِم1995فًِ فٌفِري    TNPهناك األرجنتٌن التً انةمه إلى معاهد  و

هًِِ اتفاقٌِِة إقلٌمٌِِة تخِِص تجرٌِِد منطقِِة أمرٌكِِا  و)  1994اتفاقٌِِة تبلتٌلولكِِو فًِِ جِِانفً 

 البلتٌنٌة من السبلا النووي
(2)
. 

باإلةافة إلِى الموِالٌن السِابقٌن، نجِد أنِل عنِدما انهِار االتحِاد السِوفٌاتً فًِ شهِـر  

خِبلل وِبلب  ، ورإوس حربٌِة نووٌِة  1410، وروه كازاخستان  1991دٌسمبر من العام 

ِِة  1994بحلِِول عِِام  سِِنواه و ِِى معاهِِد  عِِدم انتشِِار األسِِلحة النووٌ انةمِِـه رسِِمٌا إل

(TNP )نقله آخِـر رأس حربِـً نِـووي كِان لدٌهِـا إلِى روسٌِـا فًِ شِهر أفرٌِل عِام  ، و

1995 
(3)
. 

 

 

 

 

                                                 
، مركِِز دراسِِاه الوحِِد  357، مجلِِة المسِِتقبل العربًِِ، العِِدد "النظِِام النِِووي والكٌِِل بمكٌِِالٌن " رلمِِان ، فاطمِِة ،  (1)

 .99، ص2008نوفمبر ه ، بٌروالعربٌة ، 
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
   عـوم ، و قِد أنِت  المفاعِل السرٌِـر  السِوفٌاتٌة كمِورد و معِال  للٌورانٌِـان دورا رئٌسٌِا خِبلل الفتِـلعبه كازاخست (3)

BN-350 على شاطئ بحِر قِزوٌن بنجِاا مِا ٌ ِل إلِى ( شٌنقتشٌنكو سابقا) الموجود فً أكتاوMWE 135 الطاقِة  مِن
لمزٌِد مِن التف ٌِل .1999سنة إلى حٌن إربلقل فًِ منت ِف  27متر مكع  من ماء الشر  خبلل  80000الكهربائٌة و 

مجلِة الوكالِة الدولٌِة ، " رفع مستوا الةماناه النووٌِة فًِ كازاخسِتان " كٌنجً،  هانه، مارٌبٌب و موراكامً،: أنظر
 .26، ص 2005مارس ،، 2، العدد 46المجلد ،سورٌة هٌئة الطاقة الذرٌة الترجمة  ، للطاقة الذرٌة
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راةٌِها أوكرانٌا بنقل جمٌع الرإوس الناسفة النووٌة التً فً أ كما بدأه بٌبلروسٌا و       

وفقِا لبروتوكِول معاهِد  خفِض األسِلحة اإلسِتراتٌجٌة الموقِع علٌِل فًِ مِاي  )إلى روسٌِا 

، كما أنهما انةمتا إلِى معاهِد  منِع انتشِار األسِلحة النووٌِة بو ِفها دوال (بلشبونة 1992

            رإوس ناسِِِفة كوٌِِِر  ال تِِِزال قائمِِِة فًِِِ أماكنهِِِا، لكِِِن هنِِِاك قِِِذائف و رٌِِِر نووٌِِِة ، و

إذا فةله هذه الجمهورٌاه فً أوناء هذه المد  ، التحول  ستررا إزالتها عد  سنواه وست و

منِع انتشِار  منتهكة تعهداتها فً معاهدتً خفض األسِلحة اإلسِتراتٌجٌة و )إلى قوا نووٌة 

بِدال  و ،تعدٌلها لتِتبلءم مِع أرراةِها ، فٌمكنها االستٌبلء على األسلحة و( األسلحة النووٌة

تفكك األسلحة وم تفشل فً إحكام السٌطر  على الماد  القابلة لبلنشطارمن ذلك فقد 
(1)
 . 

ا ـكما تخله دول عدٌد  عن جهودهِا السِرٌة للح ِول علِى األسِلحة النووٌِة أو أنهِ

  عام ـكان العراا ٌسعى إلى هذا البرنام  وقه حر  الخلٌ ،أوقفه جهودها فً هذا المجال

1990-1991 
(2)

 ىـعلِ ولـللح ِ سِعه بؤنهِا لٌبٌِا اعترفِه 2003 ردٌسِمب شِهر فًِو  ،

 ذه خٌِاراـاتخِ اـلكنهِ و النووٌِة، األسِلحة انتشِار منِع معاهِد  وبؤنهِا انتهكِه نووٌة أسلحة

 تتخلِى أن للِدول الممكِن من أن ٌظهر ذلك و ،الشامل الدمار أسلحة عن بالتخلً استراتٌجٌا

 حظٌِر  إلى تعود و القومً اأمنه تعزز أن و مشروعة رٌر على أسلحة للح ول السعً عن

 الدولً المجتمع
(3)
. 

ِِاٌوان و ِِا الجنوبٌِِة إنتِِاج األسِِلحة النووٌِِة تحِِه ةِِروط سِِرٌة  كمِِا أوقفِِه ت كورٌ

بعد أن ح لتا على إعِاد  تؤكٌِد مِن الوالٌِاه المتحِد   مارستها علٌهما الوالٌاه المتحد ، و

 بةمان أمنهما
(4)
. 

 

 

 

                                                 
(1)

منع انتشار األسلحة النووٌة الكٌمٌائٌة و دٌن ،جوناوان ،   جرٌجوري ، .و و ، ولٌم درٌسكول  وفورسبرج، راندال  
نشِر الطبعِة األولِى، الجمعٌِة الم ِرٌة ل ، سٌِد ،، ترجمة رمةان هدار  مقدمة فً وسائل منع االنتشار: البٌولوجٌة  و

  .137، ص 1998المعرفة والوقافة العالمٌة، القاهر ، 
 :، مقال منشور على اإلنترنه ،الموقع" مساهمة منع انتشار األسلحة النووٌة "بركوفٌتش ،جورج و شوبً ، دٌبتً ،  (2)

.1ص ،   http://www.america.gov/st/peacesec-

arabic/2010/February/20100225141150ebyessedo0.3085138.html  
(3)

، 2005، يجهح انًعازنةح انُٕٔٚةح انٛةٕو ، عةسز يةاضغ "انؽٛططج عهٗ أكصط أؼهحح انعانى ذطٕضج " ضٚسيٛكط، ؼرٛفٍٛ ،. ض  

،  http://www.america.gov/ar/publications/ejournalusa/0305.html: يقال يُشٕض عهةٗ انَرطَةد ،انًٕ ة  

 . 8ص 
 .1، المرجع السابا ، ص بركوفٌتش ،جورج و شوبً ، دٌبتً  (4)
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 سلبٌات المعاهدة: ثانٌـا

بٌا المعاهد  تبٌن بعض الق ور فً موادها، فبمقتةى المادتٌن األولى من خبلل تط

الوانٌة حرمه المعاهد  أي نشاط نووي حربً على أطراف المعاهد  رٌر النووٌة بٌنما لم  و

فً نفس الوقه لم تنص على أي ةماناه  و .المعاهد تحرمل على الدول التً ال تنةم إلى 

ي ةد أي اعتداء نووي أو تهدٌد بل قد ٌؤتٌها من أي دولة للدول التً تنازله عن حقها النوو

رٌر طرف فً المعاهد  
(1)
 . 

كما أن المعاهد  لم تنص على أي إجراء تتخذه أطراف المعاهد  ةد الدول التً تجِري      

ِِا و ِِا حربٌ ِِى المعاهِِد  و نشِِاطا نووٌ ِِرفض االنةِِمام إل ًِِ  ت ِِرا ف ِِر ق ِِورا خطٌ هِِذا ٌعتب

ذلك تحه الشعور بؤن الدول رٌر النووٌة التً لم تنةِم للمعاهِد  لِن المعاهد  ، و ربما نشؤ 

تتمكن من  نع األسلحة النووٌة بناء على حرمانها من مساعد  الدول النووٌة فً هذا األمر 

لكن ظهر أن ذلك لٌس  حٌحا ، فقد ح ِله بعِض الِدول التًِ  كما تنص الماد  األولى، و

باالسِتفاد  مِن عِدم التِزام  نووٌِة بجهودهِا الذاتٌِة ولم تنةم إلِى المعاهِد  علِى األسِلحة ال

الح ِِول علِِى  و  الِدول النووٌِِة بتعهِِداتها حسِ  المِِاد  األولِِى، أو بخِِداا الِدول النووٌِِة

توجٌهها إلى األنشطة الحربٌة سرا  مساعداتها على أنها موجهة لؤلنشطة السلمٌة و
(2)
 . 

ة للحد من االنتشار النووي فثن هذه تمول حجر الزاوٌ TNPبالررم من أن معاهد   و     

جِاءه  Pierre-marie Duppy -  مولما أكِد ذلِك  األسِتاذ بٌِار مِاري دبٌِوي  -المعاهد  

 باألساس لمنع االنتشار األفقً دون أن ٌطال ذلك المنع االنتشار الرأسً
(3)

بمعنى آخِر إن  ؛

ً تنتمًِ فًِ ـبقٌة الدول التالمعاهد  تسمح لعدد من الدول بامتبلك أسلحة نووٌة و ال تسمح ل

 بلا، ـن السـوا مـذا النـبلك هـب بامتـأرلبها لدول العالم الوال

ٌِإدي إلِى تحقٌِا  هو مِا ٌِدل علِى أن هِذه المعاهِد  تكِرس التمٌٌِز بٌِن الِدول الِذي لِن و

فً الماد  السادسِة التًِ تِنص علِى تعهِد الِدول األطِراف باتخِاذ التِدابٌر األهداف الوارد  

 .النزا الكلً للسبلا النووي لوقف سباا التسلح النووي والفعالة 

                                                 
(1)

 . 72عبد الرفور حسن، ممدوا ، المرجع السابا ، ص  
(2)

 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها  
(3)
 Dupuy , Pierre-Marie, droit international public, 6

ème
 édition  , Dalloz , Paris , 2002 ,       

p 629.  
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    فً مجال نشِر االسِتخدام السِلمً للطاقِة النووٌِة، لِم تةِع المعاهِد  معٌِارا كمِا و         

تركتهِِا خاةِِعة للظِِروف  أو كٌفِا للمسِِاعد  التًِِ تتٌحهِِا الِِدول النووٌِة للِِدول األخِِرا، و

فًِ سِِبٌل هِذه المسِِاعد  تخةِِع  و ،حدٌِِد قِِاطع العسِكرٌة دون ت االقت ِِادٌة و السٌاسٌِة و

ِِن الو ِِاٌة  ِِا م ِِا نوعِِا م ِِووي لنظِِام ةِِماناه ٌخل ِِى السِِبلا الن ِِر الحِِائز  عل ِِدول رٌ           ال

 اإلشراف على نشاطها فً المجال النووي و
(1)
 . 

كما ٌعٌ  المعاهد  أٌةا أنل لٌس هناك نص  رٌح عن كٌفٌة التعامِل مِع األسِلحة     

أو إسِرائٌل  بعِد سِرٌانها، فلِو انةِمه الهنِد قد تمتلكهِا أي دولِة تنةِم إلٌهِا النووٌة التً 

هِل مِن حِا  و عبلن عمِا تملكِل مِن هِذه األسِلحة ؟موبل إلى المعاهد  فهل ٌلزمها ذلك بِاإل

هل من حقها  الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة التؤكد من ذلك بالتفتٌش على أي منشآه تراها؟ و

للكشف عن أي أنشطة نووٌة سرٌة ؟ أم أن ذلك ٌعتبر إخِبلل بسٌِاد   أٌةا إجراء أي تفتٌش

الدولة ؟ 
(2)
 . 

      ِِ ِِى وجِِو  تخل ِِم تِِنص المعاهِِد   ِِراحة عل ِِة عِِن أسِِلحتها،         كِِذلك ل ِِدول النووٌ ً ال

ا أن تعتِِرف هِِذه األسِِلحة النووٌِِة، أال ٌعتبِِر تناقةِِو إذا كانِِه تهِِدف أساسِِا لمنِِع انتشِِار 

تقر بقاءها  نووٌة والمعاهد  بالدول ال
(3)
  . 

تؤخذ بمبدأ العالمٌة فًِ حِا جمٌِع دول العِالم فًِ االنةِمام  TNPد  ـ حٌح أن معاه      

إلٌهِا 
(4)

      انـة موِل الهنِد، باكستِِـود دول نووٌِـً ظِل وجِـ، إال أن هِذا المبِدأ مِازال بعٌِدا فِِ

ا الشِِمالٌة د ، إلِِى جانِِ  انسِِحا  كورٌِِـالتًِِ لِِم توقِِع علِِى المعاهِِ إسِِرائٌل و و
(5)
        منهِِا 

 . إعبلنها عن امتبلكها السبلا النووي مما أدا إلى زعزعة الوقة فً م داقٌة المعاهد  و

 

                                                 
(1)

  .140 خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص  
(2)

 .74عبد الرفور حسن، ممدوا، المرجع السابا، ص  
(3)

 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها  
(4)

 .138خٌري بنونة، محمود، المرجع السابا، ص   
(5)

، ودخله اتفاقٌة إجراءاتهِا 1985دٌسمبر  12كدولة رٌر نووٌة فً  TNPأ بحه كورٌا الشمالٌة طرفا فً المعاهد    
بخ ِوص  1992، وحٌن قدمه تقرٌرها األولً إلى الوكالة فًِ مِاي 1992أفرٌل  10لة حٌز التنفٌذ فً الوقائٌة مع الوكا

ما لدٌها من مواد نووٌة، أواره التناقةاه التً اكتشفها مفتشوا الوكالة  شبهاه تشٌِر إلِى أن كورٌِا الشِمالٌة كانِه تقِوم 
ل فًِ أسِلحة نووٌِة، و بمقتةِى بنِود اإلطِار الكِوري سرا بتحوٌل بلوتونٌوم منف ل عن وقِود مفاعِل مسِتنفد السِتخدام

و تجمٌِد       TNP، وافقِه كورٌِا الشِمالٌة علِى بقِاء طرفِا فًِ معاهِد  1994األمرٌكً المتفا علٌل فً سنة  -الشمالً
أدا  ظهره خبلفاه حول امتوال كورٌا الشمالٌة لهذا اإلطار المتفا علٌل مما 2002برنامجها النووي، لكن ابتدءا من سنة 

بِثعبلن  2003إلى انهٌاره و طرد مراقبٌن تابعٌن للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة من كورٌا الشمالٌة، و أتبع ذلِك فًِ أفرٌِل 
  (.TNPمعاهد  ) 1968كورٌا الشمالٌة انسحابها رسمٌا من معاهد  
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لنِا أن نتؤمِِل األوِِر الِِذي سٌِتركل هِِذا األمِِر فٌمِِا ٌتعلِا بِِااللتزام بالمعاهِِد  ذاتهِِا  و

إن كانِه تقِع  رانٌِا، وعبلو  على ذلك فثن أوك تاٌوان، و بالنسبة لكورٌا الجنوبٌة، الٌابان و

مازاله ترفض التوقٌع على اتفاقٌة تلزمها قانونٌِا  من الناحٌة الفنٌة تحه السٌطر  الروسٌة،

بتسلٌم ما لدٌها من أسلحة نووٌة تخص االتحاد السوفٌتً السابا 
(1)
 . 

فٌما بدأه دول أكور فً امتبلك المواد البلزمة ل ِنع القنبلِة النووٌِة ، فِثن الِدول  و 

را تستعٌد تقٌٌم الفائد  التً تجنٌها من التزامهِا بالمعاهِد  فًِ ةِوء م ِالحها األمنٌِة األخ

         بِِِاقً أنظمِِِة الحِِِد مِِِن انتشِِِار األسِِِلحة النووٌِِِة  و TNPإذا كانِِِه معاهِِِد   الحقٌقٌِِِة ، و

تطِِوٌر األسِِلحة  قِِد نجحِِه فًِِ إطالِِة أمِِد الفتِِر  الفا ِِلة بٌِِن امِِتبلك المِِواد البلزمِِة و و

فثنها لم تنجح تماما فً الحد من انتشار هذه المواد  النووٌة ،
(2)
. 

كما أن العدٌد من دول العالم و على رأسها كورٌا الشمالٌة و إٌران تذه  إلى أنل من  

حقهِِا امِِتبلك هِِذا النِِوا مِِن األسِِلحة مِِا دامِِه هنِِاك دول أخِِرا ال تمتلِِك هِِذا النِِوا مِِن 

ما ٌإكِد مجِددا أن جهِود األمِم المتحِد   األسلحة فحس ، بل تعمد إلى تطوٌره أٌةا، و هذا

ستظل على المحك ما دامه هذه المنظمة ال تبدي ال رامة نفسها إزاء الدول النووٌة 
(3)
. 

ن المعاهد  قد حده مِن انتشِار األسِلحة النووٌِـة فًِ العِالم، ؤإذن ال نستطٌع القول ب 

   تلِـك السِبلا النِووي ، بل ربما على العكس أتاحـه الفر ة لزٌِاد  عِدد مِن الِدول التًِ تم

كذلـك عـدد الِدول التًِ وقعِه علِى  ترفض التوقٌع و عدد الدول التً تسعـى المتبلكـل و و

أخلِِِِِه بهِِِِِا ، خا ِِِِِة فًِِِِِ ظِِِِِل تهرٌِِِِِ  المِِِِِواد النووٌِِِِِة  المعاهِِِِِد  و
(4)
                    بٌعهِِِِِا  و 

فً األسواا الخفٌة 
(5)
. 

 

 

                                                 
، دراسِاه ماات بعاد الحارا البااردةعودة المستقبل التنافس النووي و نظرٌة الردع و اساتقرار األزهارفً ، فرانك ،  (1)

 . 171، ص 2003، الطبعة األولى، مركز اإلماراه للدراساه و البحوب اإلستراتٌجٌة، أبو ظبً، 12مترجمة 
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   
وقٌة، بٌروه، ، الطبعة األولى ، منشوراه الحلبً الحقمستقبل منظمة األمم المتحدة فً ظل العولمةبن رربً، مٌلود،  (3)

  .79، ص 2008
(4)

و من أمولة ذلك شبكة عبد القدٌر خان النووٌة حٌِب تعِود أو ِل هِذه الشِبكة إلِى تِارٌ  اسِتقالة خِان مِن عملِل فًِ   
فًِِ هولنِِدا ، و وفقِِا لووِِائا محكمِِة هولندٌِِة ، فِِر خِِان إلِِى "  Urenco"الكونسِِورتٌوم األوروبًِِ لتخ ٌِِ  الٌورانٌِِوم 

الخا ٌِِن بِِِـ  G-2و  G-1، و معِِل مخططِِِاه مسِِروقة تتعلِِا بجهِِِازي الطِِرد المركِِِزي  1976باكسِِتان فًِِ العِِِام 
"Urenco " و كِِان برنِِام  باكسِِتان لتخ ٌِِ  الٌورانٌِِوم قائمِِا علِِى تعِِدٌبله أدخلِِه علِِى تلِِك المخططِِاه وسِِمٌه ،

بناء شِبكة سِرٌة ل" Urenco"و قد استرل خان خبراتل و ات االتل من أٌام عملل فً P-2و  P-1جهازي الطرد المركزي 
 .من الموردٌن قامه بشراء المكوناه البلزمة لبرنام  الطرد المركزي الباكستانً

(5)
 .127المحمدي بوادي ، حسنٌن ، المرجع السابا ، ص   
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 لتجارا النووٌةالمعاهدات الخاصة بحظر ا: المطلا الثانً

الخطر النووي على العالم ال ٌتمول فقط فً استخدام أسلحتل فً حالة نشو  الحرو  

نتٌجة  التفجٌراه النووٌة و التسرباه بسب  األخطاء و بل إنل قائم نتٌجة التجار  النووٌة و

أمام هِذه المخِاطر بِرزه أ ِواه تنِاهض التسِلح النِووي  حو ذلك، ون تقادم المفاعبله و

 1963فًِِ عِِام  الخمسٌِِناه بعِِد أن تزاٌِِده عملٌِِاه التفجٌِِراه النووٌِِة التجرٌبٌِِة، و منِِذ

بدأه أولى محاواله الحد من التجار  النووٌة عندما تم التوقٌع على معاهد  موسكو للحظر 

فًِِ  معاهِِد  حظِِر إجِِراء تجِِار  األسِِلحة النووٌِِة فًِِ الجِِو و)الجزئًِِ للتجِِار  النووٌِِة 

 (. ماءتحه ال الفةاء الخارجً و

ظله مسؤلة حظر التفجٌراه المتعلقة بتجار  األسلحة النووٌة مدرجة على جدول  و

فًِِ عِِام  المِِداواله المتعِِدد  األطِِراف ألكوِِر مِِن أربٌعٌِِن سِِنة، و أعمِِال المفاوةِِاه و

تؤتً هذه المعاهد  متممِة  تم التو ل إلى معاهد  الحظر الشامل للتجار  النووٌة، و 1996

ً فِِ و  ذلِِك بحظرهِِا لتجِِار  األسِِلحة النووٌِِة فًِِ الجِِو ، و1963 لمعاهِِد  موسِِكو لسِِنة

 .تحه األرض بحٌب ٌ بح المنع شامبل و الفةاء الخارجً و تحه سطح الماء
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معاهدة حظر ) 1963معاهدة موسكو للحظر الجزئً للتجارا النووٌة لسنة : الفرع األول

 (تحت الماء الخارجً وفً الفضاء  تجارا األسلحة النووٌة فً الجو و

الوالٌِاه ، بدأه مباحواه وبلوٌة بٌن كل من االتحاد السِوفٌتً  1961فً أواخر عام 

برٌطانٌا الستطبلا إمكانٌة التو ل إلِى اتفِاا بحظِر إجِراء التجِار   المتحد  األمرٌكٌة و

زا تجري جنبا إلى جن  مع مباحواه لجنِة الومِانً عشِر لنِ اهكانه هذه المباحو النووٌة و

السبلا فً جنٌف 
(1)
 . 

اسِتطاعه هِذه المباحوِاه الوبلوٌِة أن تحقِا تقِدما كبٌِرا  1963فً منت ِف عِام  و

             كِِِان مِِِن ومرتِِِل التو ِِِل إلِِِى اتفاقٌِِِة حظِِِر التفجٌِِِراه النووٌِِِة فًِِِ الفةِِِاء الخِِِارجً

هو السب  الِذي و  )ار هذه لتفجٌراه تحه سطح األرض تحه الماء، مع السماا باستمر و

قد وقعِه هِذه  و ،(من أجلل أطلا علٌها اتفاقٌة الحظر الجزئً على إجراء التجار  النووٌة

 113كان قِد وقِع علٌهِا  1963فً نهاٌة عام  ، و1963أوه  5 بتارٌ موسكو فً االتفاقٌة 

تفجٌِِرا نووٌِِا كانِِه الِِدول الِِوبلب المِِذكور  تزمِِع  336بمقتةِِاها أوقِِف حِِوالً  دولِِة، و

اه الوبلوة عشر التالٌة إجراءها خبلل السنو
(2)
 . 

تجربِِة  500قِِد بلِِغ عِِدد التجِِار  النووٌِِة التًِِ أجرٌِِه قبِِل المعاهِِد  المِِذكور   و

مٌرِِا طِِن مِِن المِِواد المتفجِِر ، تفِِوا كمٌِِة المتفجِِراه التًِِ  600نووٌِِة تِِم فٌهِِا تفجٌِِر 

ِِاه المِِراه و ِِة بمئ ِِة الوانٌ ًِِ الحِِر  العالمٌ ِِر رإوس  اسِِتخدمه ف كِِان مِِن ةِِمنها تفجٌ

مر  من قنبلة هٌروشٌما  4000جٌنٌة أقوا هٌدرو
(3)
 . 

ِِد أن فرنسِِا  ِِم ت ِِبح و بٌ ِِا فًِِ هِِذه المعاهِِد  اال ٌِِن ل ِِا  و ، طرف موا ِِلة قررت

 التجار  النووٌة فً الربلف الجوي
(4)

أعلنِه فرنسِا أنهِا لِن تجِري  1974، لكِن فًِ عِام 

 1986كذلك اتخـذه ال ٌن قرارا مشابها فً مارس   تجار  فً الهـواء، و
(5)
 . 

 

 

                                                 
(1)

 . 343 بري مقلد، إسماعٌل ، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   
(3)

 .11با، صالجندي، رسان ، المرجع السا  
(4)  
N.Shaw , Malcom, International Law, Cambridge Low Price Editions, Fourth edition, 

United Kingdom ,1997, p 620 . 
(5)

 .12الجندي ، رسان ، المرجع السابا ، ص 
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هِِِذه المعاهِِِد  بؤنهِِِا أعظِِِم  -أووانِِِه  –لقِِِد و ِِِف األمٌِِِن العِِِام لؤلمِِِم المتحِِِد  

قِال الِرئٌس  اإلنجازاه التً تمه فً سبٌل نزا السِبلا منِذ قٌِام منظمِة األمِم المتحِد ، و

أنها النتٌجـة العملٌة األولى لمجهود بذلتل الوالٌِاه المتحِـد  خِبلل ومانٌِة عشِـر » : كٌنٌدي

، كمِِا قِِال عنهِِا وزٌِِر خارجٌِِة المملكِِة « قٌِِود علِِى سِِباا التسلِِـح النِِـووي عامِِا لوةِِع 

أنها عمل رائع، إذ تقلل من أخطار تلِوب الجِو بالنشِاط اإلشعاعِـً، كمِـا أنِـها » :المتحـد  

، أمِا الِرئٌس خروتشِوف « أول اتفـاا أمكن عقـده مع االتحـاد السوفٌتـً منذ وقِه طوٌِل 

تمامِـها ٌعنًِ نجاحِـا عظٌمِا لكِل إنسِان حسِن النٌِة ٌناةِـل منِذ أن إ» : فقد امتِدحها قِائبل

ال داقة  من أجل السـبلم و نزا السبلا ، و سنٌن عدٌـد  من أجل وقف التجار  النووٌـة و

« بٌن الدول 
(1)
 . 

 

 أهداف المعاهدة مقاصد و: أوال

برٌطانٌِا  ،لقد جاء فً دٌباجة هذه المعاهد  أن حكوماه الوالٌاه المتحِد  األمرٌكٌِة 

هً األطراف المتعاقد ، تعلن أن هدفها الرئٌسً هو االتفاا على نزا  االتحاد السوفٌتً و و

وِاا تحه رقابة دولٌة دقٌقِة تطبٌقِا لمبِادأل مٌ شامبل بؤسرا ما ٌمكن و السبلا نزعا عاما و

ِِا ٌةِِع حِِدا  ِِاج لسِِباا التسِِلح واألمِِم المتحِِد ، مم ِِى إنت ِِى العوامِِل الدافعِِة إل          ٌقةًِِ عل

تجرٌ  جمٌع أنواا األسلحة بما فٌها األسلحة النووٌة   و
(2)
قد أكده المِاد  األولِى مِن  ، و 

مِِن المعلِِوم، فًِِ هِِذا المقِِام، أن  و» : المعاهِِد  فًِِ الفقِِر  األولِِى هِِذه الرربِِة فًِِ ن ِِها

التحفظاه المذكور  فً هذه الفقر ، ال تتعارض مع الو ول إلى اتفاقٌة للحظر الدائم لجمٌع 

 -كما جاء فً الدٌباجة -تجار  التفجٌراه النووٌة بما فً ذلك التفجٌراه تحه األرض التً

« سٌحاول المتعاقدون الو ول إلى اتفاقٌة بشؤنها 
(3)
 . 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 .117-116خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا، ص   
(2)

 .343با ، ص  بري مقلد ، إسماعٌل ، المرجع السا  
(3)

 . 118 – 117خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ، ص   
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 أهم نصوص المعاهدة: ثانٌـا

بموج  الفقر  األولِى مِن المِاد  األولِى مِن اتفاقٌِة موسِكو ٌتعهِد كِل طِرف بعِدم 

فً األماكن التالٌة  القٌام بتجار  نووٌة
(1)
 : 

      فً أي مكان تحه والٌتل أو مراقبتل  -

 .بعد المجال الجوي أي المجال الفةائً فً مجالل الجوي و -

 .أعالً البحار فً الماء وهذا ٌشمل المٌاه اإلقلٌمٌة و -

تمنع االتفاقٌة إجراء التجار ، أو أي تفجٌر نِووي آخِر فًِ المنِاطا التًِ ٌسِري  و

لم تحرم االتفاقٌة التجار  النووٌِة تحِه سِطح األرض ا، وعلٌها مفعوله
(2)

، إال إذا تسِببه 

ألحقِه  هذه التجار  بثشعاعاه نووٌة تنتشر خارج الدولة التً قامه بموِل هِذه التجِار  و

أةرارا بالدول المجاور  
(3)
 . 

من الواةِح أن التحِرٌم كمِا جِاء فًِ هِذه المعاهِد  ال ٌشِمل اسِتخدام التفجٌِراه  و

ِِذكر بثٌةِِاا فًِِ الدٌباجِِة والن ِِك مق ِِودا ل ِِو كِِان ذل ِِل  ووٌِِة وقِِه الحِِر  إذ ل نِِص علٌ

من الن وص، أن امتِداد  واةح دون شك من هذه الدٌباجة و  راحة فً مواد المعاهد ، و

التحِِرٌم لٌشِِمل وقِِه الحِِر  ٌتعِِارض مِِع المعاهِِد ، و ممِِا ٌإكِِد ذلِِك أن الجمعٌِِة العامِِة 

األمٌِن العِام فًِ خطابِل بمناسِبة توقٌِع المعاهِد ، العمِل لؤلمم المتحد  اقترحه، كما اقترا 

لِو كانِه  على عقِد مِإتمر لوةِع اتفاقٌِة لتحِرٌم اسِتخدام األسِلحة النووٌِة فًِ الحِر ، و

ذلك لما كانه هناك حاجة التفاقٌة جدٌد  ب معاهد  موسكو هذه تعنى
(4)
 . 

تجِار  نووٌِـة فًِ ن ه كذلك المعاهد  بؤن تعهد الدول األطراف فٌهِا بعِدم القٌِام ب

األماكن المشار إلٌهِـا آنفِا، ال ٌمِس الرربِة فًِ االتفِاا علِى المعاهِـد  تحظِر جمٌِع أنِواا 

ِِِـة ًِِِ دٌباج ِِِد  ف ِِِدول المتعاق ِِِل ال ِِِره عن ِِِا عب ِِِا لم ِِِة طبق ِِِـة ب ِِِفة دائم             التجِِِـار  النووٌ

هذه المعاهد  
(5)
 . 

                                                 
(1)

 .12الجندي ، رسان ، المرجع السابا، ص   
(2)  Venezia , Jean-Claude, Op cit. ,p 46. 

 .12الجندي ، رسان ، المرجع السابا، ص  (3)
(4)

 .119خٌري بنونة، محمود ،المرجع السابا، ص   
(5)

 .للحظر الجزئً للتجار  النووٌة  دٌباجة اتفاقٌة موسكو الوانٌة من الماد  األولى و أنظر الفقر   
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أي  و» ملل الِِِنص أمِِِا اسِِِتخدام الطاقِِِة النووٌِِِة فًِِِ األرِِِراض السِِِلمٌة فقِِِد شِِِ و

هِِذا ٌعنًِ االلتِِزام بعِدم إجِِراء أي تجِار  تفجٌِِراه نووٌِِة  ؛ و« تفجٌِراه نووٌِِة أخِرا 

عاهِِد  تحِِه األرض دون التسِِب  فًِِ ألرِِراض سِِلمٌة إال فًِِ المجِِال الِِذي تسِِمح بِِل الم

ٌسمح ذلك باستخدام الطاقِة  ر  النشاط اإلشعاعً النات  إلى خارج حدود إقلٌم الدولة ، وتس

األنفِاا  و الموانئ حفر القنواه و استخراج البترول و المناجم و ة فً أعمال الحفر والنووٌ

إحِداب  و لنشاط اإلشِعاعً خِارج حِدود الدولِة  ال تسب  هذه األعمال تسر  ا       طالما

الةرر لآلخرٌن 
(1)
  . 

حس  االتفاقٌة  و
(2)

ٌقِدم  ٌحا ألي طرف فٌها أن ٌقترا إدخِال تعِدٌبله علٌهِا ، و 

هِِذه تتِِولى إببلرِِل إلِِى جمٌِِع أطِِراف  لتعِِدٌل المقتِِرا إلِِى الحكومِِاه المِِودا لِِدٌها ، وا

تقوم الحكومِاه المِودا لٌِدها بِدعو  جمٌِع أطِراف االتفاقٌِة إلِى عقِد مِإتمر  االتفاقٌة ، و

  للنظر فً التعدٌل المقترا إذا طل  ذلك ولب عدد األطِراف الموقعِة علِى االتفاقٌِة أو أكوِر

ى إدخِال أي تعِدٌل علِى هِذه االتفاقٌِة ، ٌتعٌِن الح ِول علِى موافقِة رالبٌِة للموافقة عل و

قِد حِدده المِاد  الوالوِة الِِدول  أطِراف االتفاقٌِة بمِا فًِ ذلِك جمٌِع األطِراف األ ِلٌة ، و

االتحِِاد السِِوفٌتً  المِِودا لِِدٌها بؤنهِِا هًِِ الوالٌِِاه المتحِِد  ، برٌطانٌِِا و
(3)

تظِِل هِِذه  و، 

أي أنِل لٌِس لهِا أجِل محِدد ، كمِا أن االنسِحا  منهِا مِن حِا أي  االتفاقٌة سارٌة المفعول

 طرف من أطرافها على أن ٌتم اإلخطار قبل انسحابل بوبلوة أشهر
(4)
. 

 

 تقٌٌم المعاهدة: ثالثـا

محِاواله عدٌِد  لوةِع بعِد لتجار  النووٌة الجزئً لحظر لعقده معاهد  موسكو ل

الممتلكِاه ألةِرار  ه عرةِه البشِرٌة وحد لتجار  تفجٌراه األسلحة النووٌة التًِ سِبب

، سبٌل الحد من إجراء هذه التجِار  التً بذله فًٌة ناجحة للمحاواله بدا كانه و ،جسٌمة

البحار العالٌة باإلشعاا النووي  عامبل ساعد على الحد من تلوب األجواء و و
(5)
. 

                                                 
(1)

 . 119خٌري بنونة ، محمود، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .للحظر الجزئً للتجار  النووٌةمن اتفاقٌة موسكو  2أنظر الماد    
(3)

 .344 بري مقلد، إسماعٌل،  المرجع السابا ، ص   
(4)

 .للحظر الجزئً للتجار  النووٌة من اتفاقٌة موسكو 4ماد  أنظر ال  
 .120خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص  (5)
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تحِِه  لِِم ٌشِِمل التجِِار  التًِِ تجِِرا -اهِِد  طبقِِا لن ِِوص المع -إال أن التحِِرٌم  

األرض ، طالما ال تتعدا أةرارها حدود الدولِة التًِ أجرٌِه فًِ إقلٌمهِا ، أي أنهِا تسِمح 

للدول األطراف المتعاقد  باستمرار تجاربها تحه األرض 
(1)

 . 

 

 1996معاهدة الحظر الكلً للتجارا النووٌة لسنة : الفرع الثانً

ى عِد  أ ِعد  ، فِثذا ٌعد توقٌف اختباراه التفجٌراه النووٌة أمِرا مررِو  فٌِل علِ

مع إجراءاه أخرا فقد توقف انتشار األسلحة النووٌة إلى دول  ربطناها أخذنا نظر  شاملة و

ِِِِة  أخِِِِرا ، و ِِِِتم منعهِِِِا أي التجِِِِار  النووٌ ِِِِد ٌ ِِِِا  هِِِِذه اإلجِِِِراءاه فق ًِِِِ رٌ ِِِِى ف             حت

بجدٌة كبٌر  
(2)

  . 

ظرهِا ، و التًِ اسِتمره لقد أده الجهود للحد من التفجٌراه التجرٌبٌة النووٌة أو ح

مناقشِِتها عشِِراه السِِنٌن إلِِى معاهِِد  موسِِكو للحظِِر الجزئًِِ للتجِِار  النووٌِِة فًِِ عِِام 

، التًِِ تسِِمح بِِثجراء التجِِار  فًِِ مواقِِع تحِِه األرض ومعاهِِد  حظِِر التجِِار   1963

          المعروفِِِة باسِِِم اتفاقٌِِِة حظِِِر تجِِِار  العتبِِِة  1974الجوفٌِِِة لؤلسِِِلحة النووٌِِِة فًِِِ عِِِام 

فاقٌة تحدٌد التجار  النووٌة فً باطن األرض لراٌاه سلمٌة ، اللتٌن و ات
(3)
أبرمتا فً إطار  

هِذه المعاهِداه  االتحِاد السِوفٌتً ، و االتفاقٌاه الونائٌة بٌِن الوالٌِاه المتحِد  األمرٌكٌِة و

لكِن ومِار  و  جمٌعها تستلزم المفاوةاه المستمر  لحظر جمٌع تجِار  األسِلحة النووٌِة ،

، حٌنما وافا مإتمر األمم المتحد  لنزا السِبلا  1994محادواه كانه قلٌلة حتى عام هذه ال

لكِِِن ومِِِار هِِِذه  علِِى المفاوةِِِاه المسِِِتمر  لحظِِِر جمٌِِِع تجِِار  األسِِِلحة النووٌِِِة ، و

، حٌنما وافا مإتمر األمم المتحد  لنزا السبلا على  1994المحادواه كانه قلٌلة حتى عام 

وةع مشروا المعاهد   حظر الشامل للتجار  النووٌة والمفاوةاه بشؤن معاهد  لل
(4)
 . 

 

 

                                                 
 .120خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص  (1)

(2)
 Bull , Headley , The control of arms race : disarmament and arms control in the 

missile age , the institute for strategic studies , New-York , 1961 , p 107 . 
(3)

 .أنظر المطل  الوالب من المبحب الوانً من الف ل الوانً   
(4)

 .141دٌن ، جوناوان ، المرجع السابا ، ص  وو   ، جرٌجوري    ودرٌسكول ، ولٌم    وفورسبرج ، راندال    
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ًِِ  1996سِِبتمبر  24بتِِارٌ   و ِِى معاهِِد  الحظِِر الكل ِِع فًِِ نٌوٌِِورك عل تِِم التوقٌ

التً تعتبر أول نجاا سٌاسً لمنِع انتشِار األسِلحة النووٌِة  للتجار  النووٌة ، و
(1)
قِد  و،  

امتنعِِه خمِِس دول  عِِن اتخِِاذ  و عارةِِتها وِِبلب دول دولِِة هِِذه االتفاقٌِِة و 150أٌِِده 

موقف منها 
(2)
 .  

دولِة منهِا  51 ِادقه علٌهِا  دولِة و 155كانه قد وقعه علٌها  1999فً نهاٌة  و

تنتمًِ إلِى  التًِ -المملكة المتحِد   فرنسا و: هً  ربما فٌها اونان من الدول النووٌة و - 26

التًِ ٌلِزم ت ِدٌقها لبِدء نفِاذ المعاهِد   44قائمة الدول 
(3)
حالٌِا تشِمل حالِة الت ِدٌا  ، و 

دولة  44دولة من بٌن  34حتى افن  ادقه على المعاهد   ت دٌقا ، و 138على المعاهد  

ِِِِِِا السِِِِِِابا ذكرهِِِِِِا و ِِِِِِك مف ًِِِِِِ تمتل ِِِِِِدول الت ًِِِِِِ ال ِِِِِِةه ِِِِِِة النووٌ ِِِِِِد الطاق                         عبله لتولٌ

أو مفاعبله أبحاب نووٌة 
(4)
 . 

التًِ تتعلِا بموقِف الِدول  تِزال  ِعبة العبِور ولكن بعض العقبِاه السٌاسٌِة ال  و

البلزمة العةوٌة لدخول المعاهد  حٌز التنفٌذ 
(5)
 : 

 . الهند وباكستان تستمران فً تؤخٌر التوقٌع -

ٌجابٌِة بالنسِبة لمعاهِد  إر عِن أي إشِار  لم تسِف كورٌا الشمالٌة أٌةا رٌر موقعة و -

درجة األولى على تطوٌر الحوار لكن موقفها ربما ٌعتمد بال الحظر الكلً للتجار  و

 . مع كورٌا الجنوبٌة

عِن نٌتهمِا  اا لِم تعربِمِمنطقة الشرا األوسط ، بالنسبة إلٌران أو م ر مِن ناحٌته -

   ال إسِرائٌل أٌةِا سٌِؤتً ٌِوم  فً الم ادقة على المعاهد  فًِ المسِتقبل القرٌِ  ، و

 .   ت ادا على المعاهد  و

 

                                                 
(1)
 Sitt , Bernard ," le rejet du traité d’interdiction complète des essais nucléaires par le sénat 

américain : un revers pour l’arms control nucléaire", A.F.R.I , volume I , Bruxelles , 2000 ,  

p 741. 
(2)

 . 27الجندي، رسان ، المرجع السابا ، ص   
(3)

  Sitt , Bernard , "  le rejet du traité d’interdiction complète des essais nucléaires par le sénat 

américain : un revers pour l’arms control nucléaire  " , Op cit , p 741. 
(4)

، المرجِع  2117الكتااا السانوي ،  األمن الدولً و و نزع السالح   التسلحمعهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً ،   
 . 1004 - 1003السابا ، ص 

(5)
 Sitt  , Bernard ,"  le traité d’interdiction complète des essais nucléaires : un chef d’œuvre 

diplomatique en péril ?" , A.F.R.I , volume II , Bryluant , Bruxelles ,2001 , p 727. 
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ٌكٌة التً لم ت ِادا بعِد علِى هِذه االتفاقٌِة ، فٌ ِع  بالنسبة للوالٌاه المتحد  األمر

واقعٌِِا التوقِِع مِِن مجلِِس الشٌِِوف األمرٌكًِِ أن ٌمِِنح موافقتِِل علِِى ت ِِدٌا المعاهِِد  فًِِ 

       لوةِِِِع نظِِِِام للحماٌِِِِة مِِِِن  الوالٌِِِِاه المتحِِِِد  اسِِِِتعدادالمسِِِِتقبل القرٌِِِِ  ، فًِِِِ ظِِِِل 

 ال وارٌ 
(1)

. 

 

 ثنائٌةاالتفاقٌـــات الدولٌة ال: المبحث الثانً

 ( االتفاقٌات الروسٌــة األمــرٌكٌة) 

كانه األسلحة النووٌِة خِبلل الحِر  البِارد  جِزءا مِن عِد  اتفاقٌِاه ونائٌِة لتحدٌِـد 

الوالٌِاه المتحِد  مِن  تعد االتفاقٌاه المتفاوض علٌهِا بٌِن االتحِاد السِوفٌتً و األسلحة ، و

 .فاقٌاه الونائٌة بٌن هاتٌن الدولتٌنفقط على االت التفاقٌاه لذا ستقت ر دراستنا بٌن أهم ا

ٌشمل هذا النوا من االتفاقٌِاه وِبلب طوائِف ؛ أولهِا الحِد مِن خطِر انِدالا حِـر   و     

 .نووٌة وانٌها الحد من األسلحة اإلستراتٌجٌة أما والوها فٌتمول فً حظر التجار  النووٌة

 

 نووٌةاالتفاقٌات الخاصة بالحد من خطر اندالع حرا : المطلا األول

من األمور التً استحوذه على اهتمام الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً 

فًِِ فتِِر  السِِبعٌناه ، الكٌفٌِِة التًِِ ٌمكِِن بهِِا تفِِادي حِِدوب مواجهِِاه نووٌِِة بٌنهمِِا وبهِِذا 

التً تتمول فً اتفاا إنشاء خِط ات ِااله مباشِر  ال دد أمكن الدولتٌن عقد أربع اتفاقٌاه و

اه النووٌِة ماد، اتفاا منع الحوادب أو الم  1962سم اتفاا الخط الساخن لسنة معروف با

ِِِر المق ِِِود  لسِِِنة  ِِِة لعِِِام  1971رٌ ِِِع الحِِِر  النووٌ ِِِة من ِِِع  1973، اتفاقٌ ِِِة من ، اتفاقٌ

 .1972الم ادماه البحرٌة فً أعالً البحار لسنة 

 

 

 

 

                                                 
(1)
 Sur , Serge, "À propos du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires: les Etats-

Unis entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme", A.F.R.I, volume I, Bruylant, Bruxelles, 

2000, p 750.   
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 1962اتفاق إنشاء خط اتصاالت مباشر لسنة : الفـرع األول 

بمقتةى هذا االتفاا تم إقامــة ات ال مباشر بٌِن الِدولتٌن لكًِ ٌسِتخدم أونِاء انِدالا        

األزماه الدولٌة 
(1)

و ٌِنص علِى  ،1963جِوان  20بدأ نفاذه فً  و 1962، وقع علٌل سنة  

إنشاء خِط ات ِااله مباشِر  بٌِن واشِنطن و موسِكو، لةِمان القِدر  علِى تبِادل الرسِائل 

ة، و كان ٌتعٌن ةمان خط المبرقة الكاتبة هذا عبر دائِر  مبرقِة تمِر أوناء األزماه المحتمل

من خبلل واشنطن، لندن، كوبنهارن،ستوكهولم، هٌلسنكً، موسكو، دائر  تلررافٌِة السِلكٌة 

و اتفِاا إنشِاء خِط ات ِااله مباشِر هِو  ؛مدعمة تمر من خِبلل واشِنطن، طنجِة، موسِكو

                                        اد السِِِِِِِِِِِِوفٌاتًأول اتفِِِِِِِِِِِِاا للحِِِِِِِِِِِِد مِِِِِِِِِِِِن األسِِِِِِِِِِِِلحة ٌبِِِِِِِِِِِِرم بٌِِِِِِِِِِِِن االتحِِِِِِِِِِِِ

الوالٌاه المتحد   و
(2)

تحِدٌب الخِط " بمِا سِمً بِـ  1971و قد تم تعدٌل هذا االتفِاا عِام  ،

" الساخن
(3)

 . 

 

 1971اتفاقٌة منع الحوادث أو المصادمات النووٌة غٌر المقصودة لعام : الفرع الثانً

مجموعة من اإلجراءاه التً تهدف إلِى العمِل علِى بمقتةى هذه االتفاقٌة تم وةع 

منع اندالا حر  نووٌة بسب  وقوا حوادب رٌر مق ِود  و ٌِنص االتفِاا علِى مجموعِة 

من ةماناه األمن فً هذا المجال 
(4)
. 

 

 1971اتفاقٌة الحد من خطر اندالع حرا نووٌة لعام : الفرع الثالث

انِِدالا حِِر  نووٌِِة، هِِو اتفِِاا بٌِِن اتفاقٌِِة التِِدابٌر الرامٌِِة إلِِى الحِِد مِِن خطِِر  

سِِبتمبر  30االتحِِاد السِِوفٌاتً و الوالٌِِاه المتحِِد  األمرٌكٌِِة وقِِع علٌهِِا و بِِدأ نفاذهِِا فًِِ 

1971 
(5)
. 

                                                 
(1)

 . 407السعٌد الدقاا ، محمد و سبلمة حسٌن ، م طفى ، المرجع السابا ، ص  
قاموس م طلحاه تحدٌد األسلحة ونزا السبلا : لى مفاهٌم األمنستٌف و شمبالررر، توماس ، نحو االتفاا ع تولٌو،  (2)
      ، 2003معهِِد األمِِم المتحِِد  لبحِِوب نِِزا السِِبلا ، نٌوٌِِورك ، : بنِِاء الوقِِة، منشِِوراه األمِِم المتحِِد   بنِِاء السِِبلا و و

 .94ص 
 .407، المرجع السابا، ص السعٌد الدقاا ، محمد و سبلمة حسٌن ، م طفى   (3)
 .ع نفسل، ال فحة نفسهاالمرج  (4)
 .99ستٌف  و  شمبالررر، توماس ، المرجع السابا، ص  تولٌو،  (5)
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نووٌِة مِن الحِر  الإدي إلٌِل تو قد جاء فً دٌباجة هِذه االتفاقٌِة أنِل نظِرا لمِا سِ 

بةِرور  بِذل كافِة الجهِود عواق  وخٌمة على اإلنسانٌة بؤجمعها، و اعترافِا مِن الِدولتٌن 

لتفادي خطر اندالا مول هذه الحر  و تقدٌرا  منهما بؤن تناسا اإلجراءاه فً سبٌل تخفٌِف 

ال ٌتعِارض   لم و األمِن الِدولٌٌن، كمِا أنِلخطر اندالا الحر  النووٌة هو ل الح دعم السِ

 مع م الح أي دولة أخرا
(1)

 . 

ً سِبٌل عِن وسِائل أخِرا فِ كذلك فثنل لمِا كِان مِن الةِروري موا ِلة البحِب 

 ٌلً ة، فقد اتفا الطرفان على ماالحد من خطر قٌام حر  نووٌ
(2)
: 

ٌلتزم كل من الجانبٌن بموا لة تطبٌا و تحسٌن اإلجراءاه التنظٌمٌِة و الفنٌِة التًِ  .1

ٌعمِِِل بهِِِا لتفِِِادي االسِِِتعمال الطِِِارأل أو رٌِِِر المتعمِِِد للسِِِبلا النِِِووي الخاةِِِع 

 .منهما ةرورٌاإلشرافل، طبقا لما ٌراه كل 

ٌتعهد كل مِن الجِانبٌن بتبلٌِغ افخِر، علِى وجِل السِرعة، فًِ حِااله وقِوا حِادب  .2

رٌر متعمد أو طِارأل، أو أي حِادب آخِر ال ٌوجِد لِل تفسٌِر مِرتبط بتفجٌِر محتمِل 

أن ٌبِذل  ٌملك السبلا النووي المِذكور لسبلا نووي عندئذ، ٌج  على الطرف الذي

أو إزالتِل  لبلزمِة إلنهِاء آوِار هِذا السِبلاراءاه افورا كافة الجهِود لكًِ تتخِذ اإلجِ

 .دون خسائر أو أي أةرار

ٌتعهد كل من الطرفٌن بتبلٌغ افخر، فورا، فً حالة اكتشاف أجسام ال تتعِرف علٌهِا  .3

الر د و التنبٌل، أو حدوب هجوم بال وارٌ ، أو ظهور اةطراباه ملتقطة أجهز  

 .عن طرٌا هذه األجهز 

ٌن بِِثببلا افخِِر، فًِِ الوقِِه المناسِِ ، عِِن نٌتِِل فًِِ إطِِبلا ٌتعهِِد كِِل مِِن الجِِانب .4

ال ِِوارٌ  إذا كِِان مِِداها ٌتعِِدا نطِِاا أرةِِل، أو إذا كانِِه موجهِِة إلِِى الطِِرف 

 .افخر
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ٌتعهد كل مِن الجِانبٌن، فًِ الحِااله األخِرا المرتبطِة بِالحوادب الطارئِة النووٌِة  .5

ل إعطاء تفسٌِر خِاطئ التً ال ٌمكن تفسٌرها، بؤن ٌت رف على نحو ٌحد من احتما

مِن الطِرفٌن  فًِ أي مِن هِذه الحِااله، ٌكِون لكِل لهذه الحوادب للطرف افخِر، و

الحا فً إببلا الطِرف افخِر، أو فًِ طلِ  االستفسِار، إذا رأا فًِ ذلِك ةِرور  

 لتفادي خطر اندالا حر  نووٌة
(1)
. 

ة بالحااله التً أنل لكً ٌتم نقل المعلوماه العاجلة أو االستشاراه و الطلباه المتعلق .6

فِِثن كِِبل مِِن الطِِرفٌن سٌسِِتعٌن أساسِِا بخِِط  تسِِتوج  التحدٌِِد السِِرٌع لؤلوةِِاا،

 االت ال المباشر بٌن الدولتٌن األمرٌكٌة و السوفٌاتٌة
(2)
. 

ٌتعهِِد كِِل مِِن الجِِانبٌن بالِِدخول فًِِ مشِِاوراه متبادلِِة حِِول المسِِائل التًِِ تتعلِِا  .7

لك للتباحب فًِ شِؤن التعِدٌبله التًِ بتطبٌا ما تتةمنل هذه االتفاقٌة من بنود، و كذ

ٌمكن أن تجري علٌها لتمكٌنها من تحقٌا أهدافها على النحو المطلو  
(3)

 . 

 

 1973اتفاقٌة منع الحرا النووٌة لعام : الفرع الرابع

     علٌهِِا  اتفاقٌِة أبرمِه بٌِِن االتحِاد السِِوفٌاتً و الوالٌِاه المتحِد  األمرٌكٌِِة، وقِع 

 1973ان جو 22و بدأ نفاذها فً 
(4)

و قد تةِمنه دٌباجِة هِذه االتفاقٌِة التنوٌِل باألخطِار  ،

ِِة  ًِِ كفال ِِة المشِِتركة للطِِرفٌن ف ِِر عِِن الررب ِِة، و التعبٌ ِِة للحِِر  النووٌ ِِة الرهٌب التدمٌرٌ

الظِروف التًِِ تسِِاعد مِِا أمكِن علِِى التقلٌِِل مِِن خطِِر نشِو  حِِر  نووٌِِة، كمقدمِِة نحِِو 

التخلص من هذا الخطر كلٌة 
(5)

 . 
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 .99ص  ستٌف تولٌو، توماس شمالبررر، المرجع السابا، (4)
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ه هذه الدٌباجة أنل انسجاما مع التعهِداه التًِ قبِل بهِا الطرفِان بموجِ  كما ذكر 

     مٌوِِاا األمِِم المتحِِد ، و التًِِ تقِِوم علِِى  ٌِِانة السِِلم الِِدولً، و نبِِذ اللجِِوء إلِِى الحِِر ،  

ِِا  ِِة المواوٌ ِِا مِِع كاف ِِة، و اتفاق ِِاه الدولٌ ِِو  فًِِ العبلق ِِد باسِِتخدام الق و االمتنِِاا عِِن التهدٌ

الطرفان فً هذا ال دد، و باألخص ووٌقِة المبِادأل األساسٌِة للعبلقِاه األخرا التً أبرمها 

فقِد ، 1972مِاي  26قمِة فًِ موسِكو فًِ األمرٌكٌة السوفٌاتٌة التًِ  ِدره عِن مِإتمر ال

اتفِِا الطرفِِان علِِى أن إزالِِة خطِِر الحِِر  النووٌِِة، و تجنِِ  اسِِتخدام األسِِلحة النووٌِِة، 

مِن وِم اتفقِا علِى ةِرور  أن ٌعمِبل سِوٌا فًِ ٌموبلن هدفا أساسٌا فً سٌاساه الِدولتٌن، و 

االتجِِاه الِِذي ٌحِِول دون قٌِِام مواقِِف مِِن شِِؤنها تهدٌِِد عبلقاتهمِِا و تعرٌةِِها ألخطِِار 

المجابهة العسكرٌة 
(1)

 . 

كما تعهد الطرفان باالمتنِاا عِن اسِتخدام أو التهدٌِد باسِتخدام القِو  ةِد الطِرف  

       إذا مِِِا نِِِت  عِِِن هِِِذا التهدٌِِِد        افخِِِر أو ةِِِد حلفائِِِل، أو حتِِِى ةِِِد الِِِدول األخِِِرا ،

أو االستخدام تعرٌض السلم الدولً للخطِر، و فًِ الحِااله التًِ تنطِوي علِى خطِر وقِوا 

مع بعةها   حر  نووٌة بٌن االتحاد السوفٌاتً و الوالٌاه المتحد  ، تقوم الدولتان بالتشاور

كِل طِرف حِرا فًِ أن  على وجل السِرعة للحٌلولِة دون وقِوا موِل هِذه الحِر ، و ٌكِون

مِِن، أو األمٌِِن العِِام لؤلمِِم المتحِِد ، أو الِِدول، بمِِدا التقِِدم الِِذي ٌتِِولى إبِِبلا مجلِِس األ

تحرزه المشاوراه المتبادلة بٌن الطرفٌن فً إطار هذه االتفاقٌة، و لئلشار  هنِا فِثن مفعِول 

هذه االتفاقٌة ٌسري ألجل رٌر محدد 
(2)
. 

 

 ة بالحد من األسلحة اإلستراتٌجٌةاالتفاقٌات الخاص: المطلا الثانـً

تتمول االتفاقٌاه التًِ تمِه بٌِن االتحِاد السِوفٌاتً و الوالٌِاه المتحِد  األمرٌكٌِة  

الحد من األسلحة اإلستراتٌجٌة األولى  هداهالخا ة بالحد من األسلحة اإلستراتٌجٌة فً معا

اللتِان فرةِتا قٌِودا  1979و  1972ساله األولى و الوانٌة المبرمتان فً عِامً ) و الوانٌة 

على عدد نظم إٌ ال األسلحة النووٌة اإلستراتٌجٌة الذي ٌمكِن لكِل طِرف نشِره كمحاولِة 

لتحقٌا التوازن النووي بٌن الدولتٌن ، و هما أول اتفاقٌتٌن للحد من األسلحة أبرمهما االتحاد 

 .السوفٌاتً و الوالٌاه المتحد 
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، و الوالٌِاه (روسٌِا حالٌِا) د السِوفٌاتً و عند نهاٌة الحر  البارد ، وقِع االتحِا 

المتحد  على معاهدتٌن رئٌسٌتٌن أخرٌٌن بشؤن نزا السبلا النووي، و هما معاهد  تخفٌِض 

لعام ( ستاره األولى  و الوانٌة) األسلحة الهجومٌة اإلستراتٌجٌة و الحد منها األولى و الوانٌة

لعِِام   SORTوِم معاهِد   1997 لعِِام 3، وِم تلتهمِا معاهِد  سِتاره  1993و عِام  1991

2003. 

 

 1972لعام ( SALT1)اتفاقٌة موسكو للحد من األسلحة اإلستراتٌجٌة : الفرع األول

هًِِ اتفاقٌِِة تحِِدد نشِِر نظِِم (  SALT 1)اتفاقٌِِة ال ِِوارٌ  البالٌسِِتٌة المةِِاد   

واحد  ال وارٌ  البالٌستٌة المةاد  فً موقعٌن فً كل بلد، و ذلك لحماٌة العا مة، و موقع

لل وارٌ  البالٌستٌة العابر  للقاراه 
(1)
. 

جزء األول ، إلى جزئٌن؛ ٌعال  ال1972ماي  26تنقسم هذه االتفاقٌة، المبرمة فً  

   و االتحاد السوفٌاتً فً القطااستراتٌجً بٌن الوالٌاه المتحدتنظٌم عملٌة التسلح اإل

الذي   ، بٌنما ٌعال  الجزء الوانً ولمةادالدفاعً، أو بالتحدٌد فً مجال الدفاا بال وارٌ  ا

االستراتٌجً الهجومً، و قد  أطلا علٌل االتفاا االنتقالً أو المإقه، تقٌٌد عملٌة التسلح

و اعتبرتها  نوهه هذه االتفاقٌة فً دٌباجتها باألخطار التدمٌرٌة الفظٌعة للحرو  النووٌة،

            تفاقٌة على مجموعة كلل ، و قد اشتمله هذه اال بشريتهدٌدا لمستقبل الجنس ال

من التعهداه 
(2)
. 
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 تقٌٌد سباق األسلحة اإلستراتٌجٌة الدفاعٌة: أوال

توله االتفاقٌة تحدٌد نظام الدفاا بال وارٌ  المةاد  الذي ٌشملل التقٌٌد و ذكره  

من  مادتها الوامنة على أنل ٌشمل كل فً
(1)
: 

ِِا ال ِِوارٌ  االعتراةٌِِة المةِِاد  لل ِِو -أ  ًِِ تكِِون مهمته ارٌ  ، أي ال ِِوارٌ  الت

 .تدمٌر ال وارٌ  الموجهة أو الهجومٌة

 .المن اه التً تستخدم فً إطبلا ال وارٌ  اإلستراتٌجٌة -  

 .أجهز  الرادار الخا ة بتوجٌل هذه ال وارٌ  الدفاعٌة -ج 

إال فًِِ   و بموجِِ  هِِذه االتفاقٌِِة تِِم حظِِر إقامِِة نظِِم للِِدفاا بال ِِوارٌ  المةِِاد 

فتٌة الحااله ا
(2)
: 

ِِا  .1 ًِِ ٌموله ًِِ و السِِوفٌاتً ةِِد األخطِِار الت تح ٌِِن عا ِِمتً الطِِرفٌن األمرٌك

الهجوم باألسلحة اإلستراتٌجٌة العابر  للقاراه، و ذلك فً الحدود التً اعتقد الطرفان أنهِا 

تكفًِِ ألرِِراض هِِذا التح ٌِِن أو الِِدفاا، و بالتحدٌِِد فثنهِِا ترطًِِ منطقِِة ال ٌزٌِِد ن ِِف 

ٌن كٌلِومترا، و تةِم هِذه المنطقِة مِا ال ٌزٌِد علِى مائِة من ِة قطرها عِن مائِة و خمسِ

ِِراض  ِِة  ِِاروف اعت ِِة، و مائ ِِاعً ) إطِِبلا لل ِِوارٌ  الدفاعٌ ، و سِِه شِِبكاه (أو دف

رادار لل وارٌ  المةاد ، و تكون منطقة كل شبكة رادار دائرٌة و ال ٌزٌِد قطرهِا علِى 

 .وبلوة كٌلومتراه

راتٌجٌة الهجومٌة، و ذلِك فًِ حِدود منطقِة توفٌر الحماٌة لمواقع ال وارٌ  اإلست .2

          واحِِِد  ال ٌزٌِِِد ن ِِِف قطرهِِِا هًِِِ األخِِِرا علِِِى مائِِِة و خمسٌِِِن كٌلِِِومترا، و تةِِِم

ما ال ٌزٌد على مائِة  ِاروف اعتِراض لل ِوارٌ  المةِاد ، و كِذلك شِبكتٌن ةِخمتٌن 

من أجهز  الرادار المةاد  لل وارٌ  الدفاعٌة
 
. 
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اقٌة على تعهد كل طرف بِؤال ٌ ِنع أو ٌختبِر أو ٌقٌِم نظمِا كما اشتمله هذه االتف 

ًِِ البحِِر أو الجِِو أو الفةِِاء،     ِِا تتخِِذ قواعِِدها ف ِِة له    لل ِِوارٌ  المةِِاد  أو أجِِزاء مكون

ِِدفاا  ِِد مِِن أشِِكال نظِِم ال ِِى هِِذا، أن الشِِكل الوحٌ ًِِ األرض، و معن أو قواعِِد متحركِِة ف

هِِو ال ِِوارٌ  التًِِ تطلِِا مِِن قواعِِد بال ِِوارٌ  المةِِاد  الِِذي سِِمحه االتفاقٌِِة بثقامتِِل 

أرةٌِِة وابتِِة، و كِِذلك فقِِد تعهِِد كِِل طِِرف بالعمِِل، فًِِ أق ِِر فتِِر  زمنٌِِة ٌمكِِن االتفِِاا 

ِِى  ِِد  عل ِِة الزائ ِِك نظِِم ال ِِوارٌ  المةِِاد  أو أجزائهِِا المكون ِِدمٌر أو تفكٌ ِِى ت علٌهِِا، عل

ِِة، و أٌةِِا نظِِم ا ًِِ هِِذه االتفاقٌ ِِاطا المحِِدد  ف     ل ِِوارٌ    األعِِداد، أو الواقعِِة خِِارج المن

أو أجزائها المكونة المحظور  بمقتةى االتفاقٌة 
(1)
. 

و دعِِه المِِاد  الوالوِِة عشِِر  مِِن االتفاقٌِِة  الطِِرفٌن إلِِى اإلسِِراا بتشِِكٌل لجنِِة  

استشارٌة دائمة ٌتولٌان عن طرٌقها، بحب المسِائل المتعلقِة بتنفٌِذ االلتزامِاه التًِ تعهِده 

ِِدولتان، و المواقِِف المترتبِِة عل                                                     ٌهِِا و التًِِ ٌمكِِن اعتبارهِِا رامةِِة بعِِض الشًِِء،     بهِِا ال

و توفٌر المعلوماه على أساس اختٌاري فٌما ٌعتبره أي مِن الطِرفٌن ةِرورٌا لتؤكٌِد الوقِة 

 فً الوفاء بااللتزاماه، و بحب المسائل التً تنطِوي علِى تِدخل رٌِر مق ِود فًِ الوسِائل

الفنٌة للتحقا من مراعا  االلتزاماه، و االتفاا على إجراءاه و مواعٌِد تِدمٌر أو فِك نظِم 

           ال وارٌ  المةِاد  أو أجزائهِا المكونِة فًِ الحِااله المن ِوص علٌهِا فًِ هِذه االتفاقٌِة،  

ك و البحِب فٌمِا هِو مبلئِم مِن المقترحِاه الممكنِة لزٌِاد  فاعلٌِة هِذه االتفاقٌِة، بمِا فًِ ذلِِ

المقترحاه إلجراء تعدٌبله تتفا مع بنودها 
(2)
  . 

 

 

 تقٌٌد سباق األسلحة اإلستراتٌجٌة الهجومٌة: ثانٌـا

كذلك بموج  هذه االتفاقٌة، ٌتعهد كِل طِرف باالمتنِاا عِن تشٌٌِد قواعِد أرةٌِة  

 1972 وابتة إةافٌة إلطبلا ال وارٌ  اإلستراتٌجٌة العابر  للقاراه بعد أول جوٌلٌة
(3)
 ، 

 

 

                                                 
 .361ص  ، المرجع السابا،  بري مقلد، إسماعٌل (1)
 .362، ص المرجع نفسل (2)
  .حة نفسهاال فالمرجع نفسل ،  (3)
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كمِِِا ٌتعهِِِد كِِِل طِِِرف بموجِِِ  المِِِاد  الوانٌِِِة باالمتنِِِاا عِِِن تحوٌِِِل القواعِِِد األرةٌِِِة  

المخ  ة إلطبلا ال وارٌ  العابر  للقِاراه مِن األنِواا الخفٌفِة، أو ال ِوارٌ  العِابر  

،إلِِى قواعِِد أرةٌِِة إلطِِبلا 1964للقِِاراه مِِن األنِِواا القدٌمِِة التًِِ أنتجِِه قبِِل عِِام 

ِِاراه مِِن ًِِ تسِِتخدم فًِِ إطِِبلا ال ِِوارٌ ، ال ِِوارٌ  العِِابر  للق ِِة، و الت ِِواا الوقٌل         األن

و ٌكون التقٌٌد فً حدود التشٌٌد حتى تارٌ  التوقٌع على هذه االتفاقٌة، و كذلك ٌحا لكل من 

  الطرفٌن تطوٌر  وارٌخل الهجومٌِة اإلسِتراتٌجٌة و من ِاه إطبلقهِا، و كِذلك اسِتبدالها، 

شروط هذه االتفاقٌة  و ذلك فً الحدود المسموا بها تحه
(1)
. 

 أما عن نظام الرقابة على تنفٌذ هذه االلتزاماه فقد حددتل االتفاقٌة كافتً 
(2)
: 

ٌسمح لكل طرف باستخدام وسائلل الفنٌة الوطنٌة للتحقا من تنفٌذ التعهداه التً قبلها  -أ 

ِِانون  الطرفِِان بموجِِ  هِِذه االتفاقٌِِة، و ٌكِِون هِِذا االسِِتخدام فًِِ إطِِار مبِِادأل الق

 .لدولً المعترف بهاا

ٌتعهد كل طرف بعدم اللجوء إلى أسِلو  التوجٌِل الِذي ٌحِول دون التحقِا بواسِطة  -  

وسائل الرقابِة الفنٌِة الوطنٌِة، مِن تنفٌِذ الطِرف افخِر لتعهداتِل التًِ ن ِه علٌهِا 

 .االتفاقٌة

ٌتعهِِد كِِل طِِرف بِِؤال ٌتعِِرض بوسِِائل الرقابِِة الفنٌِِة الوطنٌِِة التًِِ ٌسِِتخدمها إلِِى  -ج 

 .خرالطرف اف

و قد حدده مد  سرٌان مفعول هذه االتفاقٌة بخمس سِنواه مِا لِم تسِتبدل بِؤخرا  

أكور شموال، و قِد كانِه هِذه االتفاقٌِة األسِاس الِذي مهِد الطرٌِا أمِام عقِد معاهِد  سِاله 

الوانٌة للحد من األسلحة اإلستراتٌجٌة الهجومٌة 
(3)
. 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)  Fischer , Georges , " Les accords sur la limitation des armes stratégiques "  , A.F.D.I , 

volume XVIII , CNRS Editions , Paris , 1972 , p63. 
 . 362ص  ، المرجع السابا،  بري مقلد، إسماعٌل  (2)
 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها (3)
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 (SALT 2) راتٌجٌة الهجومٌةاتفاقٌة الحد من األسلحة اإلست: الفرع الثانً

، كانِه هنِاك مفاوةِاه بٌِن ممولًِ  1979و سِنة  1977فً الفتر  ما بٌِن سِنة  

ِِف و ِِل مِِن واشِِنطن، جنٌ ًِِ ك ِِاه المتحِِد  ف         موسِِكو  كِِل مِِن االتحِِاد السِِوفٌاتً و الوالٌ

عاه مع األعمال التً قام بها ممولو الدولتٌن اتزامنه هذه االجتم و
(1)
 . 

مِن  2فاقٌة الحِد مِن األسِلحة اإلسِتراتٌجٌة الهجومٌِة أو اتفاقٌِة سِاله تم توقٌع ات 

، و قد رفِض 1979جوان  24طرف الرئٌسان جٌمً كارتر و لٌونٌد برٌجنٌف فً فٌٌنا فً 

الكونررس األمرٌكً الت دٌا علٌها فٌما بعد 
(2)
. 

ِِة  ِِادأل و الخطِِوط التوجٌهٌ ِِان مشِِترك للمب ِِول و بٌ ِِة بروتوك ِِا ألحِِا باالتفاقٌ  كم

األساسٌِِة، و بمقتةِِى هِِذه االتفاقٌِِة تِِم وةِِع تحدٌِِد كٌفًِِ و كمًِِ لؤلسِِلحة اإلسِِتراتٌجٌة 

النووٌة للدولتٌن 
(3)

 . 

فً هذه االتفاقٌة أعلن الطرفان علِى اعتقادهمِا بِؤن التِدابٌر الجدٌِد  التًِ تو ِبل  

إلٌها سوف تسهم فً تحسٌن العبلقاه بٌنهمِا، و تسِاعد فًِ التقلٌِل مِن خطِر نشِو  حِر  

ووٌة، و أن دعم االستقرار االستراتٌجً ٌتوافا مِع م ِلحة السِلم الِدولً، كمِا عبِرا عِن ن

رربتهما المشتركة فً تنفٌذ المزٌد من تدابٌر الحد و التخفٌِض لؤلسِلحة اإلسِتراتٌجٌة سِعٌا 

نحو تحقٌا نزا السبلا العام و الشامل، و فً سبٌل إنجاز هذه الراٌة األساسٌة أكد الطرفان 

بالعمل على الحِد مِن األسِلحة اإلسِتراتٌجٌة الهجومٌِة كمِا و كٌفِا، مِع وةِع حِد تعهدهما 

لبلتجاه الرامً إلى تطوٌر طراز جدٌد من هذه األسلحة و التقٌِد بكافِة التِدابٌر التًِ تةِمن 

التو ل إلى هذا الهدف ب ور  عملٌة مرةٌة 
(4)

 . 

 

 

 

                                                 
(1)
 Hosna, Abdelhamid, La réduction des budgets militaires en vue du développement : 

l'œuvre des Nations Unies, Op cit ,  p 274 .  
  .362، المرجع السابا، ص   بري مقلد، إسماعٌل (2)
   . 420ص السعٌد الدقاا ، محمد و سبلمة حسٌن ، م طفى ، المرجع السابا،  (3)
  .363-362، المرجع السابا، ص  بري مقلد، إسماعٌل  (4)
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 أن الحملِة التًِ قادتهِا و لقد كان مِن الممكِن أن ٌتِدعم هِذا االتجِاه و ٌسِتمر، إال 

مجموعة داخل الكونررس ةد هذه المعاهد  أده إلى تعلٌقهِا، و بالتِالً إلِى توقِف الحِوار 

االسِِتراتٌجً بٌِِن القِِوتٌن العظمٌٌِِن و الِِذي كِِان العِِالم ٌعلِِا علٌِِل آمِِاال كبٌِِر ، و كانِِه 

 افتً الحٌوٌاه التً بنى علٌها المتطرفون رفةهم لمعاهد  ساله الوانٌة ال تخرج عن
(1)
: 

أن المعاهد  لم تكن تشكل حائبل أمام التنامً السرٌع للقو  اإلسنراتٌجٌة السوفٌاتٌة،  .1

أو على حد تعبٌر السٌناتور هوارد بٌكر فثنها كانه تسلم بالتفوا االستراتٌجً السِوفٌاتً، 

و بالتالً فثنها كانه تةعل و لسنواه قادمِة فًِ المركِز األفةِل بعِد أن كانِه الوالٌِاه 

 .المتحد  هً التً تتمتع بهذا التفوا فً السابا

أن مول هذا التفوا فً عنا ر القدر  اإلستراتٌجٌة السوفٌاتٌة الةاربة كِان ٌكفًِ  .2

لمنع الوالٌاه المتحد  من ممارسة أي ةرط على االتحاد السوفٌاتً إلبعاده عن أي موقِع 

 .ي مكان آخر من العالمأو فً الشرا األوسط أو فً أ اٌحاول السٌطر  علٌل فً إفرٌقٌ

و انطبلقِِا مِِن هِِذه االعتراةِِاه، فقِِد طِِالبوا بزٌِِاد  اإلنفِِاا الِِدفاعً األمرٌكًِِ  

لمجابهِِة المخططِِاه السِِوفٌاتٌة التًِِ هِِدفه إلِِى تحوٌِِل كوبِِا إلِِى قاعِِد  إسِِتراتٌجٌة للقِِو  

العسِِكرٌة السِِوفٌاتٌة فًِِ منطقِِة الكِِارٌبً
 

، كمِِا دعِِوا إلِِى ربِِط الت ِِدٌا علِِى المعاهِِد  

هدد م الح الوالٌاه المتحِد  فٌاتً الذي نعتل المعارةون بؤنل ٌسن السلوك الدولً السوبتح

و حلفائها لٌس فقط قً العالم الوالب و إنما فً ن ف الكر  الرربً أٌةا 
(2)
. 

ِِالمتطرفٌن داخِِل الكِِونررس   ِِف األمِِر ب ِِم ٌق ِِى عو ل ِِداه إل ِِل تع ِِد هِِذا الحِِد ، ب ن

لمعاهِد  ٌتٌِح للوالٌِاه المتحِد  بتطِوٌر و نشِر مجاهرتهم بةرور  إدخِال تعِدٌبله علِى ا

 وارٌ  إستراتٌجٌة جدٌد  ، و بالفعل فقد وافقه لجنة العبلقِاه الخارجٌِة بمجلِس الشٌِوف 

األمرٌكً على االقتراا الذي ٌدعو إلى إةافة بند جدٌِد إلِى المعاهِد  ٌقةًِ بؤنِل مِن حِا 

أن أكِِس دون  -اه مِِن طِِراز أمالوالٌِاه المتحِِد  أن تنشِِر ال ِِاروف النِِووي العِابر للقِِار

ٌشكل ذلك أي خرا للمعاهد  
(3)

، 

 

 

                                                 
 .363ص  بري مقلد، إسماعٌل ، المرجع السابا،   (1)
 .ال فحة نفسها المرجع نفسل،  (2)
 .ال فحة نفسها  المرجع نفسل، (3)
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و ذلِِك باإلةِِافة إلِِى الموافقِِة علِِى اقتِِراا ٌطلِِ  مِِن الِِرئٌس األمرٌكًِِ الح ِِول علِِى  

تؤكٌداه بؤن القواه السوفٌاتٌة فً كوبا رٌر مخ  ة ألرراض قتالٌة و ذلك قبل بدء تنفٌِذ 

اه انتهِِه بتجمٌِِد اتفاقٌِِة سِِاله الوانٌِِة، و هًِِ المعاهِِد  ، إال أن هِِذه المقترحِِاه و المطالبِِ

النتٌجة التً  دمه السوفٌاه 
(1)
  . 

وم تفاقمه األزمِة بٌِن الطِرفٌن أكوِر مِع القِرار الِذي اتخذتِل حكومِة رٌرِان فًِ  

أكس االستراتٌجٌة ، و اإلعبلن كذلك عن اتخاذ   –بنشر نظام  وارٌ  أم  1982نهاٌة عام 

سِِِتخدام أسِِِلحة اللٌِِِزر الفةِِِائٌة فًِِِ تِِِدمٌر ال ِِِوارٌ  نظِِِام دفِِِاعً جدٌِِِد ٌقِِِوم علِِِى ا

اإلستراتٌجٌة السوفٌاتٌة العابر  للقاراه 
(2)

  . 

  

   

 معاهدة تخفٌض و الحد من األسلحة الهجومٌة اإلستراتٌجٌة: الفرع الثالث

(START I)  

             ٌتمٌِِِِز النظِِِِام األمنًِِِِ الِِِِدولً منِِِِذ نهاٌِِِِة الحِِِِر  البِِِِارد  فًِِِِ أبعِِِِاده األمنٌِِِِة           

و العسِِكرٌة بتوجِِل نحِِو حظِِر األسِِلحة المتطِِور  و عِِدم انتشِِارها ، و بخا ِِة مراقبِِة 

( TNP)النووٌِة  انتشِار األسِلحة منِعو تقت ر االتفاقٌة الدولٌِة األولِى ل األسلحة النووٌة ،

حِِا امِِتبلك األسِِلحة النووٌِِة و  ِِناعتها علِِى " ، علِِى  1970التًِِ سِِرا مفعولهِِا عِِام 

، أمِا الِدول رٌِر النووٌِة فتتعهِد " لمتحد  ، روسٌا ، ال ٌن ، فرنسِا و برٌطانٌِا الوالٌاه ا

بعدم حٌازتها أسلحة نووٌة أو ت نٌعها، و هً ملزمة أٌةا بالخةوا لرقابة الوكالة الدولٌة 

( االتحِاد السوفٌاتِـً سِابقا) مِن وِم أبرمِه الوالٌِاه المتحِد  و روسٌِا  للطاقـة الذرٌِـة ، و

، بهدف ( ( START2 و (  START 1)النووٌـة البعٌد  المدا  ةـد من األسلحـاتفاقٌـة الح

التو ل إلى نزا شامل لهذا النوا من األسلحة 
(3)
 . 

 

 

 

                                                 
 . 364 – 363 بري مقلد، إسماعٌل ، المرجع السابا ، ص  (1)
 . 365المرجع نفسل ، ص  (2)
، الطبعِة األولِى، دار الحامِد للنشِر و تركة قارن مضاى و حمولاة قارن أتاى: ولٌـةقضاٌـا دعوض الهزاٌمة ، محمد ،  (3)

 . 321، ص  2007التوزٌع، عمان ، 
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تم التوقٌع  ؛(اإلستراتٌجٌةمحادواه الحد من األسلحة ) START  فً إطار معاهداه

٪ من  30نحو  تخفٌض التً بموجبها ٌتم ، و 1991األولى فً عام  STARTمعاهد   على

 جِِانفً بحلِِول النووٌِِة لكِِل مِِن االتحِِاد السِِوفٌاتً و الوالٌِِاه المتحِِـد   مكانِِاهاإلكامِِل 

التًِ تِم الت ِدٌا  وقعه علٌهِا روسٌِا وحِدها ، )الوانٌة  STARTمعاهد   بموج  1993

ًِِ عِِام  ِِا ف ِِه إةِِافً 2000علٌه ِِد الح ِِول علِِى وق ِِن  2/3و تخفٌِِض ، (بع  األسِِلحةم

التً النووٌة  ةـ٪ من الترسان 15ر من ـون هناك أكوـلن ٌك ؛2007عام بحلول  اإلستراتٌجٌة

ِِة ِِدمٌر كوكِِ  األرض عِِد  مِِراه ، وسِِنواه التسِِعٌناه كانِِه فًِِ بداٌ ًِِ لت         ،هِِو مِِا ٌكف

والوة  STARTو بالتالً الحاجة إلى مشروا معاهد  
(1)
. 

هِِد  حِِول معاوقعِِه الوالٌِِاه المتحِِد  و االتحِِاد السِِوفٌتً  1991جوٌلٌِِة  31فًِِ 

، دخله حٌز التنفٌذ فًِ ( START I)  تخفٌض و الحد من األسلحة الهجومٌة اإلستراتٌجٌة

ِِول بشِِؤن عملٌِِاه  ، و1994دٌسِِمبر  5 ِِد  بروتوك ِِان تلِِك المعاه ِِولٌن ٌتبع ِِاك بروتوك هن

و بروتوكِِول بشِِؤن االلتِِزام ( بروتوكِِول التفتٌِِش) التفتٌِِش و أنشِِطة الر ِِد المسِِتمر  

و قد خفةه هِذه المعاهِد  بشِد  الترسِانة  ،(JCICبروتوكول ) تٌش  المشترك و لجنة التف

 FNIالنووٌِِة لكِِل جانِِ ، إال أنهِِا، علِِى عكِِس معاهِِد  
(2)
ِِم تِِزل طائفِِة بؤكملهِِا مِِن   ، ل

ِِة اإلسِِتراتٌجٌة لمسِِتوٌاه  ٌِِض أسِِلحتها الهجومٌ ِِى تخف ِِان عل ِِا الطرف ِِب اتف األسِِلحة، حٌ

فًِ ذلِك الوقِه كانِه كِل دولِة تنشِر  متساوٌة على وبلوة مراحل خبلل فتِر  سِبع سِنواه،

سِبلا  6000سبلا نِووي اسِتراتٌجً، كِذلك كِان للوالٌِاه المتحِد  حِوالً  1200حوالً 

نووي تكتٌكً؛ و كان لبلتحاد السوفٌاتً حوالً وبلوة أةعاف هذا العدد 
(3)
 . 

 

 

                                                 
(1)  
Ruzié, David, Droit international public, 15

e
 édition, Dalloz, Paris, 2000, p 237.  

ِِِدا و ال ِِِوارٌ  الق ِِِ (2) ِِِة ال ِِِوارٌ  ذاه المتوسِِِطة الم ِِِاه المتحِِِد            معاهِِِد  بشِِِؤن إزال ِِِا الوالب     ٌر  المِِِدا وقعته
، حٌِب تلِزم هِذه المعاهِد  أطرافهِا 1988جِوان  1، و دخلِه حٌِز التنفٌِذ فًِ 1987دٌسِمبر  8و االتحاد السوفٌاتً فًِ 

كلِِم، و المِِدا  5500-1000المِِدا المتوسِِط ) كلِِم 5500 -500بتِِدمٌر جمٌِِع ال ِِوارٌ  ذاه القواعِِد البرٌِِة و المِِدا 
 : أنظر. ، و قد نفذ الطرفان المعاهد  قبل هذا التارٌ 1991جوان  1و قواذفها  بحلول ( كلم 1000 -500ر األق 

Soccol , Brice, Relations internationales, 12
e 

édition, éditions paradigme, Orléans, manuel 

2007-2008, p 283. 
  .916، ص المرجع الساباباري ، ،  كلٌمان  (3)
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حافلة إطبلا  1600بعد التخفٌةاه المعتزمة، كان سٌتم تحدٌد ترسانة كل دولة إلى 

رأس حربًِ   4900رأس حربً، بمِا فًِ ذلِك مِا ال ٌزٌِد عِن  6000وي استراتٌجً و نو

رأس حربً على  1540زٌد عن ٌة االتحاد السوفٌاتً ما ال ـلل وارٌ  البالٌستٌة، و فً حال

154 ICBM 1100د عن ـما ال ٌزٌ  وقٌلة، و باإلةافة إلى ذلك وافا كل طرف على نشر 

ة اسِِتراتٌجٌة ـحافلِِة إطِِبلا نووٌِِ 1600ل سِِقف متحركِِة ٌشِِم ICBMرأس حربًِِ علِِى 

ِِِِـالمنشِِِِ ICBM  ـ وارٌِِِِ                                                                                                                                                                             المنشِِِِور   SLBM ها،  ِِِِوارٌ ـور  و قواعِِِِد إطبلق

 و قواعد إطبلقها و القاذفاه المنشور 
(1)

 . 

عِِدد الِِرإوس الحربٌِِة علِِى  6000و ٌشِِمل سِِقف الِِرإوس الحربٌِِة الِِذي ٌبلِِغ 

ِِع  SLBMو  ICBM ِِوارٌ   ِِن توقٌ ِِة المنشِِور ، بعِِد خمسِِة أشِِهر م ِِذائف الوقٌل و الق

تقلة منهِا أربِع دول انقسم االتحاد السوفٌاتً إلى اونتً عشر  دولِة مسِ START 2معاهد  

تملك أسلحة نووٌة هًِ أوكرانٌِا، بٌبلروسٌِا، كازاخسِتان و روسٌِا، فًِ بروتوكِول
(2)
وقِع  

، قامِه روسٌِا و الوالٌِاه المتحِد  بِاالعتراف بِـبٌبلروسٌا، 1992ماي  23فً لشبونة فً 

ِِا ًِِ تملِِك ولِِب المخِِزون الكلًِِ لبلتحِِاد السِِوفٌاتً السِِابا مِِن  –كازاخسِِتان و أوكرانٌ الت

لبلتحِِاد السِِوفٌاتً فٌمِِا ٌتعلِِا " دول ورٌوِِة " علِِى أنهِِا  –ألسِِلحة النووٌِِة اإلسِِتراتٌجٌة ا

، وفقا لبروتوكول لشبونة وافقه تلك الدول علِى إزالِة جمٌِع األسِلحة START 2بمعاهد  

الِذي ٌبلِغ سِبع  STARTالهجومٌة اإلستراتٌجٌة فً أراةٌها تماشٌِا مِع برنِام  تخفٌِض 

سنواه 
(3)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .916لٌمان ، باري ، المرجع السابا ، ص ك (1)
الوالٌِِاه المتحِِد ، روسٌِِا، : بروتوكِِول معاهِِد  تخفٌِِض و الحِِد مِِن األسِِلحة الهجومٌِِة اإلسِِتراتٌجٌة ٌةِِم كِِل مِِن  (2)

 .  أوكرانٌا، بٌبلروسٌا و كازاخستان
  . 917-916كلٌمان ، باري ، المرجع السابا، ص  (3)
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ن طرٌا تخفٌض عدد الرإوس الحربٌة لل وارٌ  البالٌسِتٌة إلِى الن ِف نجحِه ع

START 1  فً تخفٌض احتمِال الهجمِاه النووٌِة مِن جانِ  القِوا العظمِى، فمِن خِبلل

    حِِِِوافز خفِِِِض عِِِِدد الِِِِرإوس الحربٌِِِِة التًِِِِ تحملهِِِِا ال ِِِِوارٌ  المنشِِِِور  المجهِِِِز          

  إلى القاذفاه األقل سرعة، فثن المعاهد  و من أجل تحقٌا تحول من ال وارٌ  MIRVبـ 

، تسِمح المعاهِد   تجعل القواه النووٌة لكل جانِ  أقِل قِدر  علِى التهدٌِد بالةِربة األولِى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       لؤلطِِِِراف بتحسٌِِِِن اإلبقِِِِاء علِِِِى قِِِِواه الِِِِردا ، كمِِِِا تِِِِوفر لكِِِِل جانِِِِ  الشِِِِفافٌة      

ِِ  افخِِ ِِة اإلسِِتراتٌجٌة للجان ِِالبرام  النووٌ ِِا ب ِِا ٌتعل ِِإ فٌم ِِى التنب ِِدر  عل ر و تسِِمح و الق

الخا ِِة  START 1بتخفٌِِض اإلنفِِاا العسِِكري ، فطبقِِا للقواعِِد التًِِ وةِِعتها معاهِِد  

باإلخطِاراه و إجِراءاه اإلزالِة و التحقِا، أ ِبح مِن األسِهل التفِاوض حِول تخفٌةِِاه 

أعما لؤلسلحة اإلستراتٌجٌة 
(1)

 . 

، ٌمكِِن لكِِل أن ٌقِِوم بعملٌِِاه START 1مِِن أجِِل التحقِِا مِِن االلتِِزام بمعاهِِد  

تفتٌش و أنشطة ر د مسِتمر  فًِ منشِآه معلنِة وفقِا لن ِوص بروتوكِول التفتٌش،تِنص 

نوا من التفتٌش للمنشآه المعلنة بؤهداف مختلفة؛ الن ِوص  12على  START 1معاهد  

ِِِواا  ٌِِِش ، و تتةِِِمن أن ِِِواا التفت ِِِن أن ِِِوا م ِِِل ن ِِِم ك ٌِِِش تحك ِِِول التفت ِِِة لبروتوك       المختلف

 ما ٌلً التفتٌش بالموقع 
(2)
: 

تٌِِش قاعِِد  المعلومِِاه بالمنشِِآه للتِِـؤكد مِِن دقِِة المعلومِِاه المحِِدد  فًِِ التبِِادل تف -

 .المبدئً للمعلوماه؛ تفتٌش تحدٌب المعلوماه

ِِدخول للتؤكِِد مِِن أن ال ِِوارٌ   - ٌِِش حِِافبله إعِِاد  ال ِِد ؛ تفت ٌِِش المنشِِآه الجدٌ تفت

ِِِن حِِِافبله إعِِِاد  أكوِِِر مِِِن العِِِدد  ِِِتٌة المنشِِِور  ال تحتِِِوي علِِِى عِِِدد م         البالس

 .المحدد لها

و ال ِوارٌ  نفسِها   ICBMتفتٌش قواعد اإلطبلا المتحركة المنشور  ل ِوارٌ    -

د    ـود  بالقاعِـبلا و ال ِوارٌ  الموجِـد من أن عدد قواعد اإلطـاه للتؤكـبعد التدرٌب

 .و تلك التً أعٌده إلٌها ال تتجاوز العدد المحدد لتلك القاعد 

 

                                                 
 . 918 -917، ص  اكلٌمان ، باري ، المرجع الساب (1)
 . 918المرجع نفسل ، ص (2)
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باإلةافة إلى ذلك  
(1)

 : 

 .تٌش الخاص بالتحوٌل أو اإلزالةالتف -

 .تفتٌش اإلربلا للتؤكد من إتمام إزالة المنشآه -

تفتٌش المنشآه المعلن عنها فً السابا للتؤكد من أن المنشآه التً أعلن عِن إزالتهِا  -

 .ال ٌتم استخدامها ألهداف ال تتماشى مع المعاهد 

 .ALCB التفتٌش خبلل عرض القذائف الوقٌلة و ال وارٌ  طوٌلة المدا -

التفتٌش خبلل عرض القذائف الوقٌلة المجهز  للتسلح رٌر النووي، و قذائف التدرٌ   -

 .الوقٌلة

 

 معاهدة مزٌد من التخفٌض و الحد من األسلحة الهجومٌة اإلستراتٌجٌة: الفرع الرابع

START II)) 

        سِِاهم التفِِاهم األمرٌكًِِ السِِوفٌاتً المشِِترك الِِذي تو ِِل إلٌِِل الرئٌسِِان بِِوش       

فقِد قامِه  % 70 – 65فً تخفٌض ترسانتً الجِانبٌن بمقِدار 1992ٌلتسن فً جوان  و

          المجهِِِِز    ICBMاالتفاقٌِِِِة الجدٌِِِِد  للرقابِِِِة علِِِِى التسِِِِلح بثزالِِِِة جمٌِِِِع  ِِِِوارٌ  

START 2 ، وقِد تِم تقنٌِن تلِك االتفاقٌِة فًِ معاهِد  MIRVبِـ 
 (2)

التًِ وقِع علٌهِا  

ِِورٌس ٌلتسٌِِن فًِِ الر الرئٌسِِان جِِورج بِِوش و  ،فًِِ موسِِكو 1993 جِِانفً 3وسًِِ ب

START 2  تعزٌِز العملٌِة التًِ بِدأتها معاهِد  من شِؤنهاSTART 1  التًِ تشِترك ،

 معها فً العدٌد من األحكام
(3)
. 

 

 

 

                                                 
 .919كلٌمان ، باري ، المرجع السابا ، ص  (1)
بروتوكِِول حِِول : باإلةِِافة إلِِى الِِنص األساسًِِ، تةِِمن المعاهِِد  الووِِائا افتٌِِة التًِِ تعتبِِر جِِزءا ال ٌتجِِزأ منهِِا  (2)

ٌن الوالٌِاه المتحِد  و روسٌِا بشِؤن مزٌِد مِن الوقٌلِة المتعلقِة بالمعاهِد  بِ ICBMاإلجراءاه التً تحكم إزالة  ِوارٌ  
؛ بروتوكِول بشِؤن عِرض و تفتٌِش (بروتوكِول اإلزالِة و التحوٌِل) تخفٌض و الحد من األسلحة الهجومٌِة اإلسِتراتٌجٌة

 القاذفاه الوقٌلة المتعلقة بالمعاهد  بٌن الوالٌاه المتحد  و االتحاد السوفٌاتً ٌشِؤن مزٌِد مِن تخفٌِض و الحِد مِن األسِلحة
؛ مذكر  التفاهم بشؤن و ف الرإوس الحربٌة و معلوماه القذائف (بروتوكول العرض و التفتٌش) الهجومٌة اإلستراتٌجٌة 

الوقٌلة المتعلا بالمعاهد  بٌن الوالٌاه المتحد  و االتحاد السوفٌاتً بشؤن مزٌد من تخفٌِض و الحِد مِن األسِلحة الهجومٌِة 
 .920المرجع السابا، صلٌمان ، باري ، ك: أنظر ،( مذكر  الو ف)اإلستراتٌجٌة

(3)
 Soccol , Brice, Op cit, p 284. 
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ِِذه المعاهِِد  وةِِعه أعِِداد متسِِاوٌة مِِن األسِِقف تبلِِغ  و  ِِن الِِرإوس  3500ه م

ِِِن لكِِِل  ًِِِ ٌمك ِِِة اإلسِِِتراتٌجٌة الت ِِِة النووٌ ِِِل جِِِانفً الحربٌ            2003طِِِرف أن ٌنشِِِرها قب

سِِِوف ٌخفِِض القِِِواه النووٌِِِة  START2 و START 1 و هكِِذا فِِِثن تنفٌِِذ كِِِل مِِِن

كمِا  1990اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة و الروسٌة بمقِدار الولوٌِـن عِن المسِتوا القِائم فًِ عِام 

ِِِِ ِِِِـس الشٌـا الذكِِِِـسب ِِِِد  ِِِِوه مجل ِِِِـر، و ق ِِِِى الت ــ ِِِِــوف األمرٌكِِِِـً عل ِِِِـدٌ           ى ـا عل

البرلمِان  الِم ٌ ِاد 1998،  و حتِى مِارس 1996جِانفً  26فًِ  START 2 د  ـمعاهِ

الروسً على المعاهد  
(1)
. 

تستتبع التخفٌةاه المتفا علٌها مرحلتٌن؛ المرحلة األولى ٌجِ  أن ٌِتم االنتهِاء         

ة حٌِِز التنفٌِِذ؛ ٌِِتم تنفٌِِذ المرحلِِة الوانٌِِ START 1منهِِا فًِِ سِِبع سِِنواه مِِن دخِِول 

 2003بحلول عام 
(2)
 . 

ِِة مِِن جانِِ  الوالٌِِاه  STARTو تموِِل معاهِِداه          ب ِِفة عامِِة تعهِِداه متبادل

ِِِِِِن  المتحِِِِِِد   ِِِِِِة م ِِِِِِاناتهما النووٌ ٌِِِِِِض ترس ٌِِِِِِا لتخف ِِِِِِى  47000و روس سِِِِِِبلا إل

 33500، ٌِِتم إزالِة حِِوالً  %70سِِبلا، و هِو تخفٌِِض ٌبلِغ أكوِِر مِن 13500حِوالً

   بل الطِِرفٌن؛ و ٌِِتم تِِدمٌر معظِِم تلِِك األسِِلحة   سِِبلا نِِووي مِِن الترسِِانة العسِِكرٌة لكِِ

و لٌس تخزٌنها، و على وجل التحدٌد ٌتم خفض نشر األسِلحة النووٌِة اإلسِتراتٌجٌة مِن 

 سبلا 7000إلى  24000
(3)
بتنفٌذ التعهداه التً تنص علٌها فقط  روسٌا  تتعهدال  ، و 

ا و كازاخستان بثزالِة ، بٌبلروسٌاجمهورٌاه أوكرانٌ أٌةا تقومبل START معاهداه 

 بموج  هذه المعاهداه  جمٌع األسلحة النووٌة اإلستراتٌجٌة على أراةٌها
(4)
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .920كلٌمان ، باري ، المرجع السابا، ص (1)
 .921، ص  المرجع نفسل (2)
 .922، ص  المرجع نفسل (3)

(4)
  Moreau Defarges , Philippe , L'ordre mondial  , Dalloz , Paris, 1998 , p 106 . 
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سِِبلا إلِِى  23000ٌِِتم كِِذلك تخفٌِِض الترسِِاناه النووٌِِة التكتٌكٌِِة مِِن حِِوالً         

سِِبلا، تقِِوم  2500إلِِى  5750سِِبلا، تخفِِض الوالٌِِاه المتحِِد  ترسِِانتها مِِن  6500

سبلا بقواعد بحرٌة؛ و تحِتفظ بؤسِلحة  1100سبلا ٌطلا من األرض و  2150بتدمٌر 

ِِغ عِِددها  ِِن الجِِو، ٌِِتم  1400بقواعِِد بحرٌِِة و  1100ٌبل مِِن األسِِلحة التًِِ تطلِِا م

 4000سبلا إلى أقل مِن  17000تخفٌض الترسانة النووٌة التكتٌكٌة الروسٌة التً تبلغ 

                  سِِِِِبلا    700و  سِِِِِبلا ٌطلِِِِِا مِِِِِن األرض 10000سِِِِِبلا؛ تقِِِِِوم روسٌِِِِِا بتِِِِِدمٌر 

   سِِِبلا     1400سِِبلا ٌطلِِا مِِن الجِِو؛ و تحِِتفظ بحِِوالً  2500ذو قواعِِد بحرٌِِة، و 

ِِة  ِِتم حِِل  2500و  ذو قواعِِد بحرٌ ِِا مِِن الجِِو، ٌ ًِِ   16500سِِبلا ٌطل       سِِبلا أمرٌك

 و روسً
(1)
.  

 

 

  START  3معـاهـدة : الفرع الخامس

الِرإوس الحربٌِة النووٌِة  من 2500ة لمعاهد  ستكون بداSTARTٌ 3   معاهد إن 

هذا القبٌل ٌمكن أن ٌإدي إلى  من اتفااالتفاوض على  ؛للمر  األولى. المنتشر  اإلستراتٌجٌة

المِواد االنشِطارٌة  النووٌِة ، و النظر فً المسائل المتعلقة بالقةِاء علِى الِرإوس الحربٌِة

  البحرٌِة علِى المِدا الطوٌِل  ةنووٌِال وارٌ  كِروز  من عملٌة تفكٌك الرإوس الحربٌة و

 النووٌة التكتٌكٌة و
(2)

.        

 سِِنة، فًِِ قمِِة هلسِِنكً START 3فًِِ نفِِس الوقه،بِِدأ الطرفِِان فًِِ مفاوةِِاه 

، أ ِِدر الرئٌسِِان كلٌنتِِون و ٌلتسِِن بٌانِِا مشِِتركا حِِول التخفٌةِِاه المسِِتقبلٌة فًِِ 1997

     ر النِِِووي و تِِِدعٌم األمِِِنخطِِِفٌِِِل التزامهمِِِا المشِِِترك بتخفٌِِِض الالقِِِواه النووٌِِِة أكِِِدا 

النووي 
(3)
. 

 

 

                                                 
 .922، باري ، المرجع السابا، ص  كلٌمان (1)

(2)  Cocher , Emmanuel," L'avenir du processus américano-russe de limitation et de réduction 
des armements nucléaires stratégiques après l'adaptation des traités ABM et START II par les 

déclarations d'Helsinki (21 Mars 1997) et les accords de New York  ) 26 Septembre 1997)", 

A.F.D.I, volume XLIII, CNRS Editions, Paris, 1997, p 215.  
 .924كلٌمان ، باري ، المرجع السابا، ص  (3)
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تكِوٌن  حجِم و) اإلستراتٌجٌةالتدابٌر المتعلقة بالشفافٌة من الترساناه النووٌة كذلك  

       تِِدمٌر الِِرإوس الحربٌِِة ،  ، و( إال بعِِد نشِِر األسِِلحة ، علِِى سِِبٌل الموِِال ترسِِاناه ، 

التخفٌةاه لمنع زٌاد  سرٌعة فً عدد جمٌع التدابٌر الرامٌة إلى تعزٌز عدم الرجوا عن  و

لخفِض مسِتوا   START 3 وةِع البٌِان المشِترك كِذلك إطِارا لمعاهِد حٌِب  سورإالِ

ِِِى  ِِِة اإلسِِِتراتٌجٌة إل ِِِة النووٌ ِِِرإوس الحربٌ ِِِول  2500 -2000ال ِِِل طِِِرف بحل   31  لك

للمعاهِد   أسِسمكونِاه  ، و STARTلجمٌِع معاهِداه  التمدٌِد البلنهِائً و 2007دٌسمبر

START 3 نحو ما جاء فً إعبلن هلسنكً  على 
(1)
. 

 

 ( SORT )  اإلستراتٌجٌةتقلٌص األسلحة الهجومٌة معاهدة : الفرع السادس

فبلدٌمٌِر  ، وقع الرئٌس األمرٌكًِ بِوش و الِرئٌس الروسًِ 2002ماي  24 بتارٌ 

ً ف(  SORT) اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة لتقلٌص األسلحة الهجومٌة -بوتٌن المعاهد  الروسٌة

موسِِكو ، و قننِِه المعاهِِد  التعهِِداه التًِِ قطعهِِا بِِوش و بِِوتٌن فًِِ لقِِاء قمِِة فًِِ نِِوفمبر 

لتنفٌذ تخفٌةاه عمٌقة فً قواه روسٌا و الوالٌِاه المتحِد  النووٌِة اإلسِتراتٌجٌة ،  2001

و قد  ده اإلدار  األمرٌكٌة فً البداٌة دعو  روسٌا إلى تقنٌن هِذه التخفٌةِاه فًِ اتفاقٌِة 

قبله ذلك فًِ مِا بعِد فًِ مقابِل موافقِة روسٌِا علِى شِروط وسِعه مِن  نا لكنهاملزمة قانو

( مرونة الطرفٌن فً تطبٌا إجراءاه تقلٌص األسلحة
(2)

 . 

بخفِض عِدد رإوسِهما  روسٌِا و الوالٌِاه المتحِد (  SORT)تلزم معاهد  سوره 

ِِِذه ا ِِِل ه ِِِة لمو ِِِب ال تتجِِِاوز األعِِِداد الكلٌ ِِِة اإلسِِِتراتٌجٌة المنشِِِور  بحٌ ِِِرإوس النووٌ ل

ِِة ِِدا 2200 – 1700الحربٌ ِِول  ل ، و هِِذا ٌتةِِمن  2012ٌسِِمبر د 31كِِل طِِرف مِِع حل

خفةا بمقدار ولوً العدد الحالً للرإوس الحربٌة المنشور  ؛ كما أنل ٌقتةً تخفٌةاه إلى 

ِِـ  ِِا دون السِِقف المحِِدد ب ِِد  تقلٌِِص األسِِلحة الهجومٌِِة  3500م رأس حربًِِ طبقِِا لمعاه

( START 2) اإلستراتٌجٌة 
(3)
.  

 

                                                 
(1)
 Duval , Marcel , "Quel avenir pour le nucléaire", Défense Nationale , Janvier 2000, Paris, 

p 78  . 
       ، ترجمِة2113و األمان الادولًت الكتااا السانوي   و نازع الساالح التسالح معهد ستوكهولم ألبحاب السِبلم الِدولً ،  (2)

 .920 - 919، ص  2004الطبعة األولى، بٌروه، جانفً  ، مركز دراساه الوحد  العربٌة و نشر
 . 920المرجع نفسل ، ص   (3)
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ِِى معاهِِد  سِِوره ِِم (  SORT)إن مِِا ٌبلحِِظ عل ِِا ل ِِة ٌنبرًِِ أنه ِِورد سِِقوفا مإقت ت

ِِم تةِِع طِِرا  ِِذلك ل ِِض ، ك ِِائً المحِِدد إلجِِراءاه الخف ِِل الموعِِد النه ِِا قب الو ِِول إلٌه

 . (1)مخ  ة للتحقا و ال تعلٌماه أو توةٌحاه بشؤن ما بعد المعاهد  

مطلقتا الحرٌة فٌنشِر العِدد   أن روسٌا و الوالٌاه المتحد ؛ ٌعنً رٌا  هذه القٌودو 

ِِِذي  ِِِة اإلسِِِتراتٌجٌة و وسِِِائط اإلٌ ِِِالال ِِِرإوس النووٌ ِِِن ال ِِِا      تشِِِاءانل م ًِِِ تعتبرانه  الت

مِا دام هِذا  - 1991تماشٌِا مِع التزاماتهمِا بموجِ  معاهِد  سِتاره األولِى لسِنة –مبلئمة 

جٌة التًِِ األمِِر ال ٌتجِِاوز السِِقف الِِذي حددتِِل معاهِِد  سِِوره للِِرإوس النووٌِِة اإلسِِتراتٌ

، و هِِذا ٌعنًِِ مِِن بٌِِن أمِِور أخِِرا أن  2012دٌسِِمبر  31سِِتكون منشِِور  عملٌِِا فًِِ 

 .(2)( MIRVs) المعاهد  ال تمنع الطرفٌن من نشر ال وارٌ  البالٌستٌة العابر  للقاراه 

 

  المعاهدة االستراتٌجٌة الجدٌدة لتخفٌض األسلحة: الفرع السابع

على المعاهد  االستراتٌجٌة الجدٌد  توقٌع بالكٌة و روسٌا الوالٌاه المتحد  األمرٌقامه       

فً براا، و التً وافقه الدولتان بمقتةاها على  2010أفرٌل   8لتخفٌض األسلحة بتارٌ  

، و هذه المعاهد  تعد رسالة %30تخفٌض المخزون لدٌهما من األسلحة النووٌة بنسبة 

وحاه الدولتٌن النووٌة، للدول التً واةحة المعالم لمن ٌعنٌهم األمر، بالتخلً عن طم

تسعى المتبلك السبلا النووي، و أٌةا ستعزز من إمكانٌة الحد من انتشار أسلحة الدمار 

 الشامل
(3)

. 

التو ل  2010و كانه موسكو و واشنطن أعلنتا فً الخامس والعشرٌن من مارس 

 د منـه العدٌـجهاه شاقة واــعد مفاوةة بــالتفاا جدٌد بخ وص األسلحة اإلستراتٌجٌ

العقباه من ةمنها تمسك روسٌا بتةمٌن االتفاقٌة عبار  تشٌر  راحة إلى درا أمٌركا 

 ال اروخً الذي تنوي نشره فً أوروبا الشرقٌة
(4)
. 

 

                                                 
(1)
 Guilhaudis , Jean – François , Op cit , p 106. 

، المرجع  2113الكتاا السنوي ، و األمن الدولً  التسلح و نزع السالحمعهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً، ،  (2)
 .921السابا ، ص 

 : ،مقال منشور على اإلنترنه، الموقع"  2البنود العامة التفاقٌة ستاره "  (3)
http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=48506   1، ص. 

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها (4)
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 للمعاهد  فتتمول فٌما ٌلً البنود الرئٌسٌةفٌما ٌخص 
(1)

 : 

 الهٌكلٌة العامة: أوال

ٌجٌة الجدٌد  على وبلوة مستوٌاه أساسٌة أولها تتوزا اتفاقٌة خفض األسلحة اإلسترات -1

نص االتفاقٌة،   و الوانً ملحا المعاهد  الذي ٌتةمن الحقوا و الواجباه اإلةافٌة 

المرتبطة ببنود االتفاقٌة، و الوالب الملحا الفنً، مع التؤكٌد على أن جمٌع المستوٌاه 

 .الوارد  فً االتفاقٌة تعتبر ملزمة قانونٌا

من ملحا المعاهد  و الملحا الفنً جزءا أساسٌا من نص االتفاقٌة التً ستقدم  ٌعتبر كل -2

 .إلى مجلس الشٌوف لبلستشار  و الم ادقة علٌها

 خفض األسلحة اإلستراتٌجٌة الهجومٌة: ثانٌا

استنادا إلى بنود االتفاقٌة، تلتزم الوالٌاه المتحد  و روسٌا بتحدٌد سقف معٌن لؤلسلحة  -1

 .خبلل فتر  سبع سنواه ابتداء من دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ( 1) اإلستراتٌجٌة

ٌحا لكل طرف أن ٌحدد لنفسل بكامل الحرٌة بنٌة القواه اإلستراتٌجٌة فً إطار  -2

 . السقوف الق وا الوارد  فً االتفاقٌة

تستند السقوف الق وا إلى تحلٌبله دقٌقة و ارمة قام بها مخططون و محللون من  -3

 .2010فً إطار  ٌارة مراجعة الموقف النووي ( بنتارون)لدفاا وزار  ا

  السقوف اإلجمالٌة: ثالثا

رأسا حربٌا قٌد الخدمة على الروا اه أو من اه إطبلا ال وارٌ  أو  1550 -1

القاذفاه الوقٌلة المجهز  للتسلٌح النووي، على اعتبار أن كل رأس معد لبلستخدام بهذه 

 .ا واحدا فً إطار السقف المحددالوسائل ٌعتبر رأسا حربٌ

         1عن السقوف التً ورده باتفاقٌة ستاره % 74ٌمول هذا السقف حدا ٌقل بنسبة  -2

عن الحدود الق وا لخفض الرإوس الحربٌة اإلستراتٌجٌة التً ورده % 30بنسبة  و

 . 2002باتفاقٌة موسكو 

 -المنشور  مٌدانٌا أو عكس ذلك -( 2)تشمل االتفاقٌة أٌةا سقفا مشتركا لوسائط النقل -3

وحد  بالنسبة لمن اه إطبلا ال وارٌ  برا أو الروا اه أو القاذفاه المعد   800وقدره 

 .للتسلٌح النووي

                                                 
(1)

 .1، المرجع السابا، ص "  2البنود العامة التفاقٌة ستاره "   
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وحد  من من اه إطبلا ال وارٌ  المنشور   700تحدد االتفاقٌة سقفا منف بل بواقع  -4

فاه المعد  للتسلٌح النووي، و ٌعتبر مٌدانٌا سواء من المن اه البرٌة أو الروا اه أو القاذ

من السقوف الوارد  فً االتفاقٌة السابقة بشؤن وسائط نقل %  50هذا السقف أقل بنسبة 

 األسلحة النووٌة
(1)
 . 

 التحقق و الشفافٌة: رابعا
(2)

 : 

تعتمد االتفاقٌة نظاما محددا للتحقا ٌجمع ما بٌن العنا ر المناسبة التً ورده  -1

، وعنا ر جدٌد  وةعه بشكل ٌتناس  مع 1991الموقعة عام  1ه باتفاقٌة   ستار

 .السقوف الجدٌد  الوارد  باالتفاقٌة

       تشتمل إجراءاه التحقا استنادا إلى االتفاقٌة على التفتٌش المٌدانً المباشر  -2

و تبادل المعلوماه و التقارٌر ذاه ال لة باألسلحة اإلستراتٌجٌة  و المعارض 

نشآتها الداخلة فً بنود االتفاقٌة، و بنود أخرا تتعلا بةرور  تسهٌل الهجومٌة و م

 . استخدام الوسائل التقنٌة لمراقبة تطبٌا االتفاقٌة

و حر ا من الطرفٌن على تعمٌا الوقة والشفافٌة، تنص االتفاقٌة أٌةا على  -3

 .إمكانٌة استخدام أجهز  القٌاس عن بعد

 شروط االتفاقٌة: خامسا
(3)
  

تر  الزمنٌة لل بلحٌة القانونٌة لبلتفاقٌة هً عشر سنواه ما لم ٌتم استبدالها الف -1

 .باتفاقٌة أخرا

 . ٌحا للطرفٌن االتفاا على تمدٌد الفتر  لمهلة إةافٌة ال تتجاوز خمس سنواه -2

تتةمن االتفاقٌة فقر  خا ة باالنسحا  كثجراء معمول بل فً اتفاقٌاه ةبط   -3

 .التسلح

 .فور دخول االتفاقٌة الجدٌد  حٌز التنفٌذ 2002مل باتفاقٌة موسكو ٌنتهً الع -4

تخةع االتفاقٌة لم ادقة مجلس الشٌوف األمٌركً و الهٌئة التشرٌعٌة الروسٌة  -5

 .قبل دخولها حٌز التنفٌذ

                                                 
(1)

 .1، المرجع السابا، ص "  2البنود العامة التفاقٌة ستاره "   
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (2)
 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  (3)
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االتفاقٌة الجدٌد  ال تتةمن أي فقر  تشٌر إلى وةع قٌود على برنام  الدفاا  -6

اه العسكرٌة التقلٌدٌة أو على نشر أو اختبار أو تطوٌر أو الةرب( 3) ال اروخً

برام  الدرا ال اروخً األمٌركً الحالٌة أو المخطط بناإها، أو القدراه األمٌركٌة 

 أو المخطط لها مستقببل ٌة بعٌد  المدا سواء الحالٌة التقلٌد
(1)
. 

  

 االتفاقٌات الخاصة بحظر التجارا النووٌـة: المطلا الثالـث

االتفاقٌاه السِوفٌاتٌة األمرٌكٌِة الخا ِة بحظِر التجِار  النووٌِة فًِ معاهِد   تتمول 

اتفاقٌِة حظِر تجِار  " للحد من التجِار  الجوفٌِة لؤلسِلحة النووٌِة المعروفِة باسِم  1974

" العتبة
(2)

.  

و بموجبها تم النص على تحرٌم تنفٌذ  1974جوٌلٌة سنة  3أبرمه هذه االتفاقٌة فً  

كٌلِِو طِِن  150ٌة تحِِه سِِطح األرض تتجِِاوز قوتهِِا تجِِار  نووٌِِة عسِِكر
(3)
و هنِِاك  ، 

  : عامبلن دفعا كبل من موسكو و واشنطن إلى توقٌع على هذه االتفاقٌة

العامل األول ٌتمول فً أن ووٌقة سوٌدٌة أظهره أنل خبلل المد  الزمنٌة الممتِد  مِن  

ار  نووٌِة منهِا عشِر  أجره الوالٌاه المتحد  مئة و أربِع تجِ 1973لى عام إ 1969عام 

 كٌلو طن و فً نفس الفتِر  قِام االتحِاد السِوفٌاتً بِؤربع  150تجار  تجاوزه قوتها سقف 

             و خمسٌِِِِن تجربِِِِة نووٌِِِِة منهِِِِا سِِِِتة عشِِِِر  تجربِِِِة تزٌِِِِد قوتهِِِِا عِِِِن السِِِِقف المنِِِِوه 

 عنل أعبله
(4)
.     

إطِار مراجعِة الوالٌِاه  أما العامل الوانً فٌتمول فً كون أن هِذه االتفاقٌِة تِؤتً فًِ 

ِِذه  ِِر ه ًِِ، تعتب ِِدفاا األمرٌك ِِر ال ِِة، و حسِِ  وزٌ ِِة إلسِِتراتٌجٌتها النووٌ المتحِِد  األمرٌكٌ

كٌلِو طِن و هِذا التحدٌِد  150االتفاقٌة  مام أمان ألنها حدده قو  التفجٌِر النِووي بسِقف 

من شانل منع االتحاد السوفٌاتً من تطوٌر  وارٌ  نووٌة وقٌلة 
(5)
. 

 

 

                                                 
 .1، المرجع السابا، ص "  2تفاقٌة ستاره البنود العامة ال"   (1)
 . 408السعٌد الدقاا ، محمد و سبلمة حسٌن ، م طفى ، المرجع السابا ، ص   (2)
 .  16 -15الجندي ، رسان ، المرجع السابا ، ص  (3)
 .16المرجع نفسل ، ص  (4)
  .17المرجع نفسل ، ص  (5)
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ا  على هذه االتفاقٌة أنها ال تطبا إال على التجِار  النووٌِة العسِكرٌة فًِ و ما ٌع  

ِِِِة سِِِِلمٌة ،           ِِِِام بتجِِِِار  نووٌ ِِِِة القٌ ِِِِدولتٌن إمكانٌ ِِِِاطن األرض ، أي أنهِِِِا رخ ِِِِه لل      ب

اتفاقٌِة تحدٌِد التجِار   1976 مِاي 28و الستدراك هذا الِنقص ، أبرمِه الِدولتان بتِارٌ  

لراٌاه سلمٌة و حدده هذه االتفاقٌة السقف األق ى المسِموا بِل النووٌة فً باطن األرض 

لكِن لِم ٌسِر مفعِول االتفِاقٌتٌن السِابقتً الِذكر  ،كٌلِو طِن 150 ـلهذا النوا من التجار  ب

ِِِدولتان فًِِِ جِِِوان  1990حتِِِى  اتفِِِاقٌتٌن حِِِددتا بشِِِكل مف ِِِل  1990بعِِِد أن أبرمِِِه ال

 طرفٌن اللتزاماتهمااإلجراءاه التً ٌج  أن تتبع للتؤكد من احترام ال
(1)
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  17الجندي ، رسان ، المرجع السابا ، ص   (1)
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االتفاقٌات الدولٌة اإلقلٌمٌة الخاصة بإنشاء مناطق خالٌة من األسلحة :المبحث الثـالث 

 النووٌة

اقتِرا االتحِاد السِوفٌٌتً فًِ إطِار لجنِة نِزا السِبلا فِرض حظِر  1956فً عِام 

لً اقترحِِه بولنِِدا إنشِِاء فًِِ العِِام التِِا علِِى وةِِع أسِِلحة نووٌِِة فًِِ أوروبِِا الوسِِطى ، و

بحوه الجمعٌة العامة التابعة لؤلمم المتحِد   منطقة خالٌة من هذه األسلحة فً ذاه المنطقة و

وِم قِدم نِص مِنقح لهِذا االقتِراا إلِى (. 1957)االقتراا البولندي فً دورتها الوانٌة عشِر  

تحِاد السِوفٌتً قِدم اال 1959فًِ عِام   و ،1959لجنة الومانٌة عشر  لنزا السبلا فً عِام 

فًِ  و  اقتراحا مفاده إنشاء منطقة خالٌة من األسِلحة النووٌِة فًِ البلقِان وبحِر األدرٌاتٌِك،

         سٌِاآخبلل نفس العِام قِدمه ال ٌِن اقتراحِا بثنشِاء منطقِة خالٌِة مِن األسِلحة النووٌِة فًِ 

المحٌط الهادي  و
(1)
. 

مِة لؤلمِم المتحِد  بِاقتراا دعِه رلندا إلى الجمعٌِة العاٌإتقدمه  1960فً أكتوبر  و

فٌل إلى إنشاء أربع مناطا منزوعة السبلا النووي فً العِالم، هًِ الشِرا األوسِط ، وسِط 

جنِو  شِرا أسٌِا، بِالنظر إلِى خطِور  هِذه المنِاطا  إفرٌقٌا الوسِطى الرربٌِة و أوروبا ،

 ٌرلندي لم ٌؤخذ أي شكل تطبٌقًلكن االقتراا اإل السلم الدولً، و على أوةاا
(2)
. 

كما هو مسجل فً الووٌقة النهائٌة للجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحد  فً دورتها  و

العاشر ، الخا ة بشؤن مناطا خالٌة من األسلحة النووٌة فً العالم، فثن الهِدف األسِمى أن 

هنِِاك فًِِ الواقِِع  ٌح ِل المجتمِِع البشِِري علِِى عِِالم ٌكِِون خالٌِا مِِن األسِِلحة النووٌِِة، و

 عة السبلا النووي فً العالم، بناءا على معاهداه إقلٌمٌةمناطا منزو
(3)
 سِه، حٌب هناك  

قد تم االتفاا على وبلب من هذه المعاهداه أو هذه المنِاطا قبِل نهاٌِة الحِر   معاهداه، و

 .البارد 

 

 

                                                 
(1)

، مجلة السٌاسة الدولٌِة، "دور م ر فً إنشاء المنطقة الخالٌة من األسلحة النووٌة فً الشرا األوسط" الشٌمً، ٌحً،  
 .150، ص1985، جانفً 79العدد 

(2)
 Szurek , Sandra, "Zones Exemptes D'armes Nucléaires et Zones de paix dans                       

le tiers-monde", R.G.D.I.P, Tome 88 N1, éditions A.Pédone, Paris, Mai 2003,  p119  .  
(3)

 .140  بري مقلد ، إسماعٌل، المرجع السابا ، ص  
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ِِة،  و ِِة مِِن األسِِلحة النووٌ ِِاطا الخالٌ ِِف محِِدد للمن ِِى تعرٌ ِِالم بعِِد عل ِِا الع ِِم ٌتف         ل

بالطبع فثن  حدٌد المعالم الجررافٌة للمناطا المختلفة على أساس سٌاسً بحه، ولكن ٌتم ت و

لكِِن هنِِاك عنا ِِر عِِد  مشِِتركة ٌمكِِن  ، و التزاماتهِِا المختلفِِة لكِِل منطقِِة خ ائ ِِها و

 اإلشار  إلٌها، منها
(1)
 : 

 .عدم امتبلك دول المنطقة لؤلسلحة النووٌة -

حة نووٌة علِى أراةًِ دول عدم السماا لقوا خارجٌة عن المنطقة بوةع أسل -

 .المنطقــة

عدم استخدام األسلحة النووٌة تجاه أهداف فً المنطقة مِن قبِل دول تقِع خِارج  -

 .المنطقــة

 .اتباا إجراءاه جماعٌة فً حالة وقوا عدوان على أي دولة فً المنطقة -

طا و بناءا على ما تقدم ذكره سندرس االتفاقٌاه الدولٌة اإلقلٌمٌة الخا ة بثنشاء منا

 :خالٌة من األسلحة النووٌة من خبلل سه مطال  

 .إنشاء مناطا خالٌة من األسلحة النووٌة:  المطلا األول

  .المناطا األخرا الخالٌة من األسلحة النووٌة و مناطا السلم و التعاون :المطلا الثانً 

 .ووٌةمبادراه جعل منطقة الشرا األوسط منطقة خالٌة من األسلحة الن :ثالثالمطلا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

 . 140 بري مقلد ، إسماعٌل، المرجع السابا ، ص   
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 ة من األسلحة النووٌةـق خالٌـإنشاء مناط:  ولالمطلا األ

    معاهدة حظر األسلحة النووٌة فً أمرٌكا الالتٌنٌة معاهدة تالتٌلولـكو : الفرع األول  

 1967لعام 

أعلنه البرازٌل فكِر  إعِبلن أمرٌكِا البلتٌنٌِة منطقِة منزوعِة السِبلا النِووي أونِاء 

  1963فًِ أفرٌِل  ، و 1962عشر  للجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  فً أكتوبر  الدور  السابعة

اإلكِِوادور ت ِِرٌحا   ِدر ممولِِو الِدول الخمِِس بولٌفٌِِا ، البرازٌِل ، المكسٌِِك ، الشٌِلً و

ظهروا فٌل استعدادهم لتوقٌع اتفاقٌِة متعِدد  األطِراف ، ٌقِررون فٌهِا التعهِد ببقِاء أمرٌكِا أ

ن األسلحة النووٌة للتقلٌل من خطر قٌام حِر  ال ِوارٌ  النووٌِة ، البلتٌنٌة منطقة خالٌة م

نِوقش هِِذا الت ِِرٌح فًِِ الِِدور  الوامنِِة عشِر  للجمعٌِِة العامِِة لؤلمِِم المتحِِد  فؤ ِِدره  و

بِثعبلن أمرٌكِا البلتٌنٌِة منطقِة مجِرد   1963نِوفمبر  27فًِ ( 18د )  1911قرارها رقم 

من األسلحة الذرٌة 
(1)
. 

دولة من دول أمرٌكا البلتٌنٌة فًِ المكسٌِك  17ألمم المتحد  اجتمعه و تنفٌذا لقرار ا

إلعِداد مشِِروا معاهِِد  متعِدد  األطِِراف لبقِِاء أمرٌكِا البلتٌنٌِِة منطقِِة  1964فًِ نِِوفمبر 

حٌِِب  1967اسِِتمره األعمِِال التحةٌِِرٌة حتِِى فٌفِِري  مجِِرد  مِِن األسِِلحة النووٌِِة ، و

 1967فٌفري 14انتهه إلى مشروا معاهد  فتحه للتوقٌع فً 
(2)
. 

تجدر اإلشار  إلى هذه المعاهد  ، هً عبار  عن اتفاقٌة إقلٌمٌة متعدد  األطراف تم  و

بموجبها تحدٌد أول منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة فً منطقة كوٌفِة السِكان كمِا أنهِا أول 

مِن  اتفاقٌة للحد من األسلحة التً تِنص علِى قٌِام منظمِة دولٌِة خا ِة بِالتفتٌش و التحقِا

االلتزام ببنودها 
(3)
. 

كما أن هذه المعاهد  تتٌح تطبٌا ةماناه الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌِة لمنِع تحوٌِل 

االستخداماه السلمٌة للطاقة النووٌة إلى األرراض العسكرٌة 
(4)
. 

 

 

                                                 
(1)

 .124خٌري بنونة، محمود ، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
(3)

 .98 محمد نعمان ، محمد ، المرجع السابا ، ص عبد هللا  
(4)

 .408حسٌن، خلٌل، المرجع السابا ، ص   
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        نسِِبة إلِِى مدٌنِِة تبلتٌلولكِِو " معاهِِد  تبلتٌلولكِِو " تعِِرف هِِذه المعاهِِد  باسِِم   و

كمِا  1967فٌفِري  14التً تم توقٌِع المعاهِد  فٌهِا فًِ  و( ً العا مة المكسٌكٌة ةواح) 

ٌبلغ عدد الدول اإلقلٌمٌِة الواقعِة  ، و 1968أفرٌل  22دخله حٌز النفاذ فً  سبا الذكر ، و

وقعِه علٌهِا  2002حتى عِام  ، و  دولة 34فً نطاقها الجررافً و المإهلة لبلنةمام إلٌها 

ٌها كل الدول الموقعة علٌها ما عدا كوبا  ادقه عل دولة و 33
(1)
 . 

الجهِِة الودٌعِِة هًِِ الحكومِِة  و 1992،  1991،  1990عِِدله المعاهِِد  فًِِ سِِنة 

قد  ادقه على التعدٌبله كل من األرجنتٌن ، باربِادوس ، بلٌِز ، البرازٌِل ،  المكسٌكٌة و

ر ، السلفادور ، ررٌنادا، الشٌلً ، كولومبٌا ، كوستارٌكا ، جمهورٌة الدومٌنٌكان ، اإلكوادو

ِِرو ، سِِورٌنام ،  ِِرو ، بٌ ِِارارواي ، بٌ ِِا ، المكسٌِِك ، بنمِِا ، ب ِِا ، جماٌك رواتٌمِِاال ، روٌان

فنزوٌبل  وأورورواي 
(2)
 . 

بدأه دول أمرٌكا البلتٌنٌة ومنطقِة الكِارٌبً جمٌعِا مِا عِدا  1995فً أول جانفً  و

كوبِا ، : ب التًِ شِذه عِن الجماعِة هًِ الدول الوبل وبلوة منها أعمال معاهد  تبلتٌـلولكو و

 سانتـا لوتشٌـا نفٌس و –سانه كٌس 
(3)
  . 

 

 األهداف المقاصد و:  أوال

أهِدافها  ومقا ِدها  –لحقِة بهِاكما حدده البرتوكواله الم -حدده دٌباجة المعاهد  

قِاء ففً النطاا اإلقلٌمًِ تهِدف المعاهِد  إلِى ب -الوانً عالمً  األول إقلٌمً و -فً نطاقٌن 

منِع اشِتراك دولهِا فًِ  منع األسِلحة النووٌِة ، و دول القار  خالٌة من األسلحة النووٌة ، و

حتِِى ٌمكِِن تِِوفٌر  وح هِِدفا ألي حِِر  نووٌِِة مسِِتقبلٌة ، سِِباا تسِِلح نِِووي حتِِى ال ت ِِب

االجتماعٌِة لِدول المنطقِة ، كمِا تهِدف  ولنووي من أجل التنمٌة االقت ِادٌة نفقاه التسلح ا

لؤلرراض السلمٌة فً هذا النطاا  ستخدام الطاقة النووٌةإلى تنمٌة ا
(4)
. 

 

 

                                                 
ِِِِد السِِِِبلم، محمِِِِد ،  (1) ،   ط، مركِِِِز األهِِِِرام للدراسِِِِاه السٌاسٌِِِِة                     المناااااطق الخالٌااااة ماااان األساااالحة النووٌااااةعب

 . 233، ص  2003و اإلستراتٌجٌة، القاهر  ، 
، المرجِع  2117الكتااا السانوي ، التسالح و نازع الساالح و األمان الادولً ولم ألبحِاب السِبلم الِدولً ،معهد ستوكه (2)

 .982السابا ، ص 
(3)

 .94، المرجع السابا ، ص و دٌن   جرٌجوري، ولٌم و و ، درٌسكول  وفورسبرج، راندال   
(4)

 .124خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ، ص   
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علِِى النطِِاا العِِالمً ، تهِِدف المعاهِِد  إلِِى التِِؤوٌر علِِى أقِِالٌم أخِِرا فًِِ العِِالم  و

كمِا  ظروف دول أمرٌكا البلتٌنٌة لتشجٌعها على عقد مول هذه المعاهد  ،  تتشابل ظروفها و

نووي كخطو  فً سبٌل نزا سبلا عام شِامل تهدف المساهمة فً وةع حد لسباا التسلح ال

       تِِدعٌم السِِبلم فًِِ العِِالم عِِن طرٌِِا تِِوازن فًِِ المسِِإولٌاه  تحِِه رقابِِة دولٌِِة فعالِِة ، و

الواجباه بٌن الدول النووٌة و رٌر النووٌـة  و
(1)
 . 

 

 األحكام الموضوعٌة:  اثــانٌ 

فًِ المعاهِِد   تةِمنه األحكِام الموةِوعٌة تعرٌفِا لِبعض الم ِطلحاه المسِتخدمة

تحٌِِدا لمِِا تعنٌِِل هِِذه الم ِِطلحاه فًِِ مجِِال االتفِِاا بٌِِن األطِِراف المتعاقِِد  علٌهِِا ، كمِِا 

حكامهِِا و نطِِاا هِِاذ الحظِِر و فًِِ مجِِال تةِِمنه مِِواد تحِِدد األعمِِال المحظِِور  طبقِِا أل

التنظٌم اشتمله على عد  قواعد تحدد الهٌكل العام لتنظٌم األجهز  التً تنشؤ من أجل وةِح 

ا موةع التنفٌذ ، كما اشتمله على قواعد أخرا تحِدد أسِلو  العمِل بٌِن األطِراف أحكامه

التفتٌِش ةِمنه  فًِ مجِال الرقابِة و بٌِن بعةِهم  الِبعض ، و التنظٌم القِائم و المتعاقد  و

حِدده لِل األسِلو  الِذي  المعاهد  موادهِا أحكامِا تقةًِ بثنشِاء جهِاز مخِتص بالرقابِة و

ٌتبعل فً مباشر  نشاطل 
(2)
. 

فً نطاا التنسٌا على المستوا العالمً ، تةمنه المعاهِد  أحكامِا تحِدد العبلقِة  و

المنظمِِاه الدولٌِِة  الِِدول و بٌِِن األطِِراف المتعاقِِد  و بٌِِن التنظٌِِم القِِائم طبقِِا ألحكامهِِا و

      األخِِِرا ، كمِِِا تةِِِمنه قواعِِِد أخِِِرا تنظِِِـم اسِِِتخدام الطاقِِِة النووٌِِِـة فًِِِ األرِِِراض

السلمٌة 
(3)
. 

لرِرض هِذه المعاهِد  ،السِبلا » :ه الماد  الخامسة من المعاهِد  علِى أنِـلقد ن  و

لل من الخِواص  النووي هو كل  جهاز قادر على إطبلا طاقة نووٌة دون سٌطر  علٌها ، و

ال ٌِدخل فًِ هِذا التعرٌِف الوسِائل  ما ٌجعلل مناسبا لبلستخدام فً األرراض العسكرٌة ، و

 .«لٌسـه جزءا منل و الجهاز، إذا كانه منف لة عنل ،  التً تستخدم فً نقل أو إطبلا هذا

                                                 
 .124محمود ، المرجع السابا ، ص  خٌري بنونة ،  (1)
 .125المرجع نفسل ، ص   (2)
 ..المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   (3)
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بعِِد  –التحةٌِِرٌة  نِِةجلل(  )إن هِِذا التعرٌِِف قِِد تِِم التو ِِل إلٌِِل بواسِِطة الفِِوج 

الِذي كِان مِدعوا لدراسِة المشِروا التمهٌِدي للمِواد المتعلقِة  -التعدٌبله التً أدخله علٌل

هذا الفوج ٌتكون مِن الِدول  سٌكو ، والتحقٌا الذي كان مقره مدٌنة مك الرقابة و بالتفتٌش و

هِِاٌٌتً ، الهنِِدوراس ، المكسٌِِك ، البِِارارواي ، البٌِِرو ، السِِالفادور ، ات ِِل هِِذا :التالٌِِة 

ِِة ،  الفِِوج المتكِِون مِِن أشِِخاص قِِانونٌٌن بؤشِِخاص تقنٌٌِِن متخ  ٌِِن فًِِ العلِِوم الذرٌ

اد األوروبًِِ فًِِ البداٌِِة إلِِى التعرٌِِف الِِذي أخِِذه بِِل معاهِِد  االتحِِ(   ) تو ِِل الفِِوج 

ِِا بعِِدم  ِِنع  23/10/1954الرربًِِ الموقعِِة بتِِارٌ   التًِِ تلتِِزم بموجبهِِا جمهورٌِِة ألمانٌ

ٌة ةمن أراةٌها ، لكن مع ذلك هذا التعرٌف أدخله ة الذرٌة و البٌولوجٌة و الكٌمٌائاألسلح

       مِِع عِِدد مِِن التقنٌٌِِن ةعلٌِِل بعِِض التعِِدٌبله فًِِ جزئٌِِاه منِِل بتعِِاون اللجنِِة التحةٌِِرٌ

ِِا ، الشٌِِلً  و ِِزوٌبل ، كولومبٌ ِِل ، فن ٌِِن ، البرازٌ ِِة مِِن األرجنت ِِوم الذرٌ ًِِ العل ِِاحوٌن ف        الب

و المكسٌك 
(1)
. 

 

 نظام الرقابة والتقنٌٌن:  ــــاثالث

حس  مواد المعاهد  التً عالجه عملٌة المراقبة والتفتٌش ، تعتبر معاهد  تبلتٌلولكو 

بلا النِِووي فًِِ العِِالم ترافقهِِا مجموعِِة مِِن أول معاهِِد  دولٌِِة تنشِِئ منطقِِة منزوعِِة السِِ

وكالِة : لنجاا هذه المهام المعقد  ٌتكفِل بهِا وكالتِان  التفتٌش و اإلجراءاه الفعالة للرقابة و

الوكالِِة الدولٌِِة للطاقِِة الذرٌِِة  و ONAPALخطِِر األسِِلحة النووٌِِة فًِِ أمرٌكِِا البلتٌنٌِِة 

(l'AIEA  )  للتحقِا مِن التمسِك بااللتزامِاه بثنشِاء جهِاز للرقابِة  12حٌب تقةًِ المِاد

األرِِراض  ًالتًِِ اتفقِِه علٌهِِا األطِِراف المتعاقِِد  ، للتؤكِِد مِِن اسِِتخدام الطاقِِة النووٌِِة فِِ

أن األعمال المحرمة طبقا لهذه المعاهد  ال تباشر فً أقالٌم الدول األطراف  السلمٌة فقط ، و

فٌها 
(2)
. 

 

 

 

                                                 
بورزالة، محمد النا ر ، معاهد  تبلتٌلولكو لحظر األسلحة النووٌة فً أمرٌكا البلتٌنٌِة ، بحِب لنٌِل درجِة الماجسِتٌر  (1)

ِِة ، السِِنة الجامع ِِاه الدولٌ ِِدولً و العبلق ِِانون ال ِِة فًِِ الق ِِل  – 1982ٌ ِِة          1983أفرٌ ِِون ، جامع ِِن عكن ِِة الحقِِوا ب ، كلٌ
 .109 -108الجزائر ، ص -بن ٌوسف بن خد  

(2)
 .127خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ، ص   
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الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة على  باتفاا األطراف المتعاقد  مع 13كما تقةً الماد  

تطبٌا نظام ةماناه الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة على أن ٌوةع هذا النظام موةع التنفٌِذ 

تخِول  فً ظرف سنتٌن على األكور مِن تِارٌ  إٌِداا للووِائا مِا لِم ٌطِرأ مِا ٌعِوا ذلِك و

ِِة أحكِِام المعاهِِد  ِِة تحِِرٌم األسِِالمجلِِس الخِِاص  الدولٌِِة للطاقِِة الذرٌِِة و الوكال لحة بوكال

تخول لها سلطة إجِراء التفتٌِش طبقِا  7، التً أنشؤه طبقا للماد  النووٌة فً أمرٌكا البلتٌنٌة

من المعاهد     16و  15، 14، 13، 12من المواد ألسلو  محدد فً كل 
(1)
. 

 

 البروتوكولٌن اإلضافٌٌن: ـــا رابع

التًِ تقِع داخِل و خِارج القِار   ألحا بالمعاهد  بروتوكوالن ، أولهما ٌختص بالدول

المعاهِد  بمسِإولٌاه فٌهِا األمرٌكٌة التً ترتبط تجِاه أقِالٌم تقِع داخِل المنطقِة التًِ تطبِا 

د  ـمن المعاه 25،  21،  3واد ـم طبقا للمـحدده هذه األقالٌت، و قد او قانوندولٌة واقعا 
(2)

، 

فرنسِا ، هولنِدا ، ) المنطقِة  و بمقتةى هذا البرتوكول تتعهد الدول التً لها أراةً ةمن

ِِاه المتحِِد   ِِانون إخِِبلء هِِذه األراةًِِ مِِن األسِِلحة ( المملكِِة المتحِِد  ، الوالٌ ِِا ق بتطبٌ

النووٌة العسكرٌة 
(3)
. 

طبقِا  أما البروتوكول اإلةافً الوانً فٌخِتص بالِدول التًِ تمتلِك أسِلحة نووٌِة ، و

المناطا المحدد  بالمعاهد  خالٌة مِن تلتزم الدول النووٌة األطراف بثبقاء  3و  2،  1للمواد 

النشاط النووي الموجل لؤلرراض العسكرٌة  األسلحة النووٌة و
(4)
 . 

      بمقتةِِى البروتوكِِول اإلةِِافً الوِِانً تتعهِِد أٌةِِا الِِدول النووٌِِة المعتِِرف بهِِا و

،  ال ٌن ، فرنسا ، روسٌا ، االتحاد السوفٌٌتً عند توقٌِع البروتوكِول ، المملكِة المتحِد ) 

عِدم اسِتخدام  بعدم المساهمة فً أعمال تنطِوي علِى خِرا للمعاهِد  ، و (الوالٌاه المتحد 

األسلحة النووٌة أو التهدٌد باستخدامها ةد أطراف المعاهد  
(5)
. 

 

                                                 
(1)

 .127خٌري بنونة ، محمود ، المرجع السابا ، ص   
 .128المرجع نفسل، ص  (2)
(3)

، المرجِع  2115الكتااا السانوي ، التسالح و نازع الساالح و األمان الادولً ولً ،معهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الِد  
 .1085السابا ، ص 

(4)
 .128خٌري بنونة ، محمود، المرجع السابا ، ص  

، المرجِع  2117الكتااا السانوي ، التسالح و نازع الساالح و األمان الادولً معهد ستوكهولم ألبحِاب السِبلم الِدولً ، (5)
 .982السابا ، ص 
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 تقٌٌم المعاهدة:  ــــاخامس

رحبه الجمعٌة العامة لؤلمِم المتحِد  بهِذه المعاهِد  كحِدب تِارٌخً ٌرمًِ إلِى منِع 

دعِه أعةِاءها إلِى تؤٌٌِدها ،  األمِن الِدولٌٌن ، و تعزٌز السلم و سلحة النووٌة وانتشار األ

كمِِا دعِِه الِِدول النووٌِِة للت ِِدٌا علِِى البروتوكِِول اإلةِِافً الوِِانً الملحِِا بهِِا لتحِِرٌم 

استخدام األسلحة النووٌة فً أمرٌكا الشمالٌة 
(1)
. 

رافهِا ببقِاء منطقِة المعاهد  خطِو  هامِة فًِ طرٌِا نِزا السِبلا ، ألنهِا تلِزم أط و 

ملٌِون  200ملٌون كلم مربع ، آهلة بالسكان حٌب ٌتجاوز عِدد سِكانها  20حٌوٌة شاسعة ، 

هً نمِوذج لمعاهِداه أخِرا شِبٌهة لنِزا السِبلا فًِ  نسمة خالٌة من األسلحة النووٌة ، و

مناطا أخرا حساسة فً العالم 
(2)

 . 

 

 لحة النووٌة معاهدات إخالء قارة آسٌا من األس:  ثانـًال فرعال

بثنشِاء منطقِة خالٌِة مِن بالمعاهِداه الخا ِة تم إبرام معاهدتٌن فً قار  آسٌا فٌما ٌتعلا   

معاهِِد  إخِِبلء منطقِِة جنِِو  شِِرا أسٌِِا مِِن األسِِلحة   أوال، وسِِنتناول  األسِِلحة النووٌِِة

معاهِد  إخِبلء منطقِة آسٌِا الوسِطى مِن   اثانٌا، وِم  1995لعِـام ( معاهد  بِانكوك) النووٌة

 .2006لعام ( معاهد  سٌمٌباالتٌنسك ) ألسلحة النووٌة ا

 

 معاهدة إخالء منطقة جنوا شرق أسٌا من األسلحة النووٌة : أوال

 1995لعـام ( معاهدة بانكوك)

أنشؤه المنطقة الخالٌِة مِن األسِلحة النووٌِة فًِ جنِو  شِرا آسٌِا بموجِ  معاهِد  

 1971جنِو  شِرا آسٌِا عِام ، فًِ إطِار ت ِور عِام طرحتِل رابطِة  1995بانكوك عِام 

هً منطقة ذاه مبلمح خا ِة  حٌاد فً جنو  شرا آسٌا ، و حرٌة و إلقامة منطقة سبلم و

من عد  جوان  تت ل بنطاقها الجررافً 
(3)
  ، 

                                                 
(1)

- .+131خٌري بنونة ، محمود، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها   
(3)

 .236عبد السبلم ، محمد ، المرجع السابا ، ص   
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ترت  المعاهد  على أطرافها التزاماه بمِنح حٌِاز   ةماناه األمن السلبٌة المت لة بها و و

تنشِئ نظامِا خا ِا  أو نقل األسلحة النووٌة ، وأو ن     أو امتبلك  أو استخدام أو اختبار

للرقابة والتحقٌا 
(1)
 . 

وبلوة بروتوكواله ، األول بموجبل تتعهد كل من  1995لعام  بانكوكألحقه بمعاهد  

الوالٌِِاه المتحِِد  بتطبٌِِا محظِِوراه المعاهِِد  المتعلقِِة ب ِِنع  فرنسِا ، المملكِِة المتحِِد  و

          اختبارهِِِا فًِِِ األراةًِِِ المسِِِإولة عنهِِِا دولٌِِِا  وةِِِعها و واألجهِِِز  النووٌِِِة المتفجِِِر  

الواقعة ةمن المنطقة ، الوانً بموجبل تتعهد كل مِن ال ٌِن ، فرنسِا ، روسٌِا ، المملكِة  و

الوالٌِِاه المتحِِد  بعِِدم اسِِتخدام  أو التهدٌِِد باسِِتخدام جهِِاز نِِووي متفجِِر ةِِد  المتحِِد  و

ةِمن المنطقِة التًِ ٌتِولى طِرف فًِ البروتوكِول  األطراف فً المعاهد  أو ةِد أي إقلٌِم

األول المسِإولٌة عنهِا دولٌِا ، أمِا البرتوكِول الوالِِب فبمقتةِاه تتعهِد الِدول األطِراف فًِِ 

          البروتوكِِِول الوِِِانً بعِِِدم اختبِِِار أي جهِِِاز نِِِووي متفجِِِر فًِِِ أي مكِِِان ةِِِمن المنطقِِِة 

        ِِِادقه   الِِِوبلب وقعِِِه و تجِِِدر اإلشِِِار  إلِِِى أن الِِِدول األطِِِراف فًِِِ البرتوكِِِواله و

ما عدا الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة 
(2)
 . 

                     معاهدة إخالء منطقة آسٌا الوسطى من األسلحة النووٌة           :  اثانٌ

 2116لعام ( معاهدة سٌمٌباالتٌنسك ) 

التًِِ وٌِِة جِِرا التوقٌِِع علِِى معاهِِد  إخِِبلء منطقِِة آسٌِِا الوسِِطى مِِن األسِِلحة النو 

الواقعة فً   سٌمٌباالتٌنسك بمدٌنة  2006بر بتمس 8معاهد  سٌمٌباالتٌنسك  فً ٌطلا علٌها 

كازاخسِِتان و التًِِ ال تبعِِد طوٌِِرا عِِن موقِِع التجِِار  النووٌِِة التًِِ كِِان ٌجرٌهِِا االتحِِاد 

 و بروتوكولها األطراف بعدم إجِراء تلزم المعاهد و ، السوفٌاتً سابقا منذ أكور أربعٌن سنة

لحٌِِِِاز  بطرٌقِِِِة أخِِِِرا ، أو امِِِِتبلك            بحِِِِوب أو تطِِِِوٌر ، أو ت ِِِِنٌع ، أو تخِِِِزٌن، أو ا

، ٌة أخرا بؤٌة وسٌلة و فً أي مكانأو السٌطر  على أٌة أسلحة نووٌة أو أجهز  تفجٌر نوو

و سِتدخل المعاهِد  حٌِز النفِاذ فًِ تِارٌ   كازاخسِتانٌةالجهة الودٌعِة تتموِل فًِ الحكومِة ال

ووٌقة الخامسة للم ادقة إٌداا ال
(3)
. 

 

                                                 
(1)

 .236عبد السبلم ، محمد ، المرجع السابا ، ص   
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
، المرجِع   2117الكتااا السانوي ،  و األمان الادولً سلح و نزع السالح الت معهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً ، (3)

 . 1007، ص السابا 
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و قد استررا العمل على تحرٌر هذه المعاهد  مد  تسع سنواه بمسِاعد  مِن منظمِة 

األمم المتحد ، و تعتبر هذه المعاهد  مساهمة جماعٌة لدول آسٌا الوسطى  فً مجِال  األمِن 

إنشِِاء  إن، العِِالمً و اإلقلٌمًِِ  فٌمِِا ٌتعلِِا بقةٌِِة نِِزا السِِبلا و منِِع االنتشِِار  النِِووي

فًِ المقِام  ، الممٌِز  ال ِفاهمتلِك بعِض ٌوسِط آسٌِا فًِ منطقة منزوعة السِبلا النِووي 

 أنهِا ،وانٌِا كبِر ترسِانة نووٌِة وأوهً دولة فًِ الماةًِ تمتلِك رابِع  ،كازاخستان ، األول

 ،والوا ،األرةٌةتولده فً شمال الكر   نووٌةخالٌة من األسلحة منطقة  إلنشاء األولىالمر  

حدودٌِة فًِ منطقِة   نووٌِةخالٌِة مِن األسِلحة  ا إنشاء منطقِة هٌتم فٌ األولىالمر   نهاأكما 

 .بٌن دولتٌن تملك أسلحة نووٌة

فٌها معاهد  من المعاهداه الخا ة بثنشاء مناطا خالٌة  تفرضكما أنل و ألول مر           

      علٌها  وقعوناألعةاء الم من طرف الدولالتزاماه ٌج  اتباعها من األسلحة النووٌة 

     االلتزام و للتجار  النووٌة و الشامل الحظر الكاملهذه الدول األطراف  أن تحترم و 

  . البروتوكول اإلةافً للوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌةبما ٌنص علٌل 

نِوفمبر  26حٌب أنِل بتِارٌ   2009مارس  21بتارٌ   حٌز التنفٌذالمعاهد   هو دخل

ِِِع  2008 ِِِكانِِِه جمٌ ِِِد الخمِِِس فسٌِِِا الوسِِِطى  دولال ِِِى المعاهِِِد   ق ِِِالتوقٌع عل            قامِِِه ب

  كما فً افتًا علٌها ٌت دو ال
(2)
: 

و  ِادقه علٌهِا  2006سِبتمبر  8وقعه على المعاهد  بتارٌ  : كازاخستان .1

 .2008نوفمبر   26 بتارٌ 

ِِد  بتِِارٌ  : قٌررٌزسِِتان  .2 و  ِِادقه  2006سِِبتمبر  8وقعِِه علِِى المعاه

 .2007مارس  22 ارٌ بتعلٌها 

و  ادقه علٌها  2006سبتمبر  8وقعه على المعاهد  بتارٌ  : طاجٌكستان  .3

 .2008نوفمبر  12 بتارٌ 

و  ادقه علٌها  2006سبتمبر  8وقعه على المعاهد  بتارٌ  : تركمانستان  .4

 .2008أفرٌل  19بتارٌ  

 و  ِِادقه 2006سِِبتمبر  8وقعِِه علِِى المعاهِِد  بتِِارٌ  : و أوزباكسِِتان  .5

 .2007أفرٌل  2 بتارٌ  علٌها

                                                 

"
(2)

  Traité de Semipalatinsk   " , le site : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Semipalatinsk, p 1. 
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                  معاهدة إنشاء منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة فً إفرٌقٌا :  ثالـثال الفرع

 1996لعام ( معاهدة بلٌندابا ) 

ناقشه الجمعٌة العامة موةوا إنشاء منطقة خالٌِة مِن األسِلحة النووٌِة فًِ إفرٌقٌِا 

فًِ   ار  التفجٌراه النووٌِة التًِ قامِه بهِا فرنسِاذلك فً أعقا  أولى تج ، و 1960عام 

 1961منطقة ال حراء فً نوفمبر 
(1)

أٌِد مِإتمر القمِة لمنظمِة  1964فً جوٌلٌـة عام  و، 

الوحد  اإلفرٌقٌة القرار
(2)

الذي كانه الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد   
(3)
قد اتخذتل فً دورتهِا  

بلن إفرٌقٌِِا منطقِِة خالٌِِة مِِن األسِِلحة طالبِِه فٌِِل بِِثع ، و1961السادسِِة عشِِر  فًِِ عِِام 

  .النووٌة 

كمِِا تةِِمن القِِرار دعِِو  الِِدول األعةِِاء فًِِ المنظمِِة الدولٌِِة إلِِى االمتنِِاا عِِن 

األجِِِواء فوقهِِا إلجِِِراء تجِِِار   مٌاههِِِا اإلقلٌمٌِِة و اسِِتخدام أراةًِِِ القِِار  اإلفرٌقٌِِِة و

أو نقلها  األسلحة النووٌة أو تخزٌنها
(4)
 . 

ًِِ دٌسِِمبر   ِِرارا أ 1965و ف ِِة العامِِة ق خِِر ٌتةِِمن دعِِو  الِِدول آ ِِدره الجمعٌ

اإلفرٌقٌة إلى عمل الدراساه التً تلزم لئلسهام فً بقاء إفرٌقٌا خالٌِة مِن األسِلحة النووٌِة، 

ِِِِة ِِِِا منظمِِِِة الوحِِِِد  اإلفرٌقٌ                                                                                                                                                                                                                                                              مِِِِع اتخِِِِاذ اإلجِِِِراءاه البلزمِِِِة لتحقٌِِِِا ذلِِِِك عِِِِن طرٌ

رار إال أنل لم ٌخِرج إلِى حٌِز على الررم من الموافقة الدولٌة الجماعٌة التً حظً بها القو 

التنفٌذ 
(5)
. 

 

 

 

                                                 
(1)

، مجلة السٌاسة الدولٌِة، " وٌة فً الشرا األوسطدور م ر فً إنشاء منطقة خالٌة من األسلحة النو" الشمً ، ٌحً ،   
 .150، ص  1985، جانفً  79العدد 

(2)
 .1961أكتوبر  24ال ادر فً  1652قرار الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  رقم   

(3)  « Par suite , l'Assemblée Générale a adopté un certain nombre de résolutions dans 

lesquelles elle renouvelait l'appel lancé à l'ensemble des Etats afin de respecter la déclaration 

sur la dénucléarisation du continent Africain et de s'y conformer »  voir : Hosna 

,Abdelhamid," L'apport des mesures régionales au processus de désarmement " , sciences 

humaines ,       n° 12 , Université
 
Mentouri , Constantine , 1999 , le site : 

http://www.webreview.dz/IMG/pdf/L_apport_des_mesures_reginal_au_processus_de_desarm

ement.pdf , p 12
 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(4)
 .331 بري مقلد ، إسماعٌل ، المرجع السابا ، ص   

  .المرجع نفسل، ال فحة نفسها (5)
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ا ة بمعاهد  إخِبلء الومانٌناه بدأ إجراء مفاوةاه خ لكن خبلل حقبتً السبعٌناه و

أقِِره الجمعٌِِة العامِِة لؤلمِِم المتحِِد   1990فًِِ دٌسِِمبر  سِِلحة النووٌِِة ، وإفرٌقٌِِا مِِن األ

العِون للِدول اإلفرٌقٌِة حتِى  قرارا ٌدعو فً جزء منل األمٌن العام األمِم المتحِد  لكًِ ٌقِدم

لمناقشِِة مسِِوداه معاهِِد  إلخِِبلء القِِار   1991تِِتمكن مِِن عقِِد مِِإتمر للخبِِراء فًِِ العِِام 

تِِم إنجِِاز  1995جِِوان  23هِِو مِِا حِِدب بالفعِِل و فًِِ  اإلفرٌقٌِِة مِِن األسِِلحة النووٌِِة ، و

أقره رإساء الدول اإلفرٌقٌة  النص النهائً للمعاهد  و
(1)
 . 

فً القاهر  ، وٌتعٌن أن ٌبدأ نفاذهِا  1996أفرٌل  11ٌع علٌها فً قد فتح با  التوق و

تِِودا المعاهِِد  لِِدا أمٌِِن عِِام منظمِِة  بعِِد إٌِِداا ال ِِك الوِِامن و العشِِرٌن للت ِِدٌا ، و

ٌقتةً االنسِحا  منهِا توجٌِل إخطِار مسِبا  ، و( االتحاد اإلفرٌقً حالٌا)الوحد  اإلفرٌقٌة 

شهرا  12فً رةون 
(2)
 . 

  إلى أن دولة جنو  إفرٌقٌا هً الدولِة اإلفرٌقٌِة الوحٌِد  التًِ كانِه تجدر اإلشار و

تملك التكنولوجٌا النووٌة عندما تم التو ل إلى اتفاا حول إنشاء منطقة خالٌِة مِن األسِلحة 

أنها كانه قد أنتجِه  1993، حٌب أعلنه جنو  إفرٌقٌا سنة  1991النووٌة فً إفرٌقٌا عام 

وِِم قامِِه بتفكٌكهِِا قبِِل توقٌعهِِا لمعاهِِد  منِِع انتشِِار  1989سِِتة أسِِلحة نووٌِِة حتِِى عِِام 

 1968لسنة  ةاألسلحة النووٌ
(3)
 . 

الجزائِر، بتسِوانا : هًِ  دولِة و 21ٌبلغ عدد الِدول الم ِادقة علِى معاهِد  بلٌنِدابا 

ِِا،  ِِا ، لٌسِِوتو ، لٌبٌ ِِا ، كٌنٌ ِِا ، رٌنٌ ِِا االسِِتوائٌة ،رامبٌ بوركٌنافاسِِو، سِِاحل العِِاج ، رٌنٌ

،مورٌتانٌا ، مورٌشٌوس ، نٌجٌرٌا ، السٌنرال ، جنِو  إفرٌقٌِا ، سِوازٌلند،  مدرشقر، مالً

زٌمبابوي ، أما الدول التً وقعه على المعاهد  و لِم ت ِادا علٌهِا فٌبلِغ  وتنزانٌا ، تورو 

دولة من بٌنها م ر، المرر  و تونس  31عددها 
(4)
 . 

 

                                                 
(1)

، مجلة كلٌة الملِك خالِد العسِكرٌة،  "هل ٌ بح الشرا األوسط منطقة خالٌة من أسلحة الدمار الشامل؟ "هٌئة التحرٌر،  
 :، مقال منشور على اإلنترنه ،الموقع2004مارس  01، 76العدد 

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136055  5، ص. 
 .89تولٌو ، ستٌف و شمالبررر توماس ، المرجع السابا، ص (2)

(3)
 Shapiro ,Adam , " les zones exemptes d'armes nucléaires : un pas vers le désarmement 

nucléaire ?", chronique O.N.U , le site : 

http://www.wwan.cn/french/pubs/chronique/2004/numéro 3/0304p66.html , p 2. 
(4)

، المرجِع  2117التسلح و نازع الساالح و األمان الادولً ت الكتااا السانوي  معهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً، ، 
  .1002 -1001السابا ، ص 
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 األهـداف المقاصـد و:  أوال

ل األطراف بما ٌلً بموج  المعاهد  تلتزم دو 
(1)
 : 

 .عدم استخدام أراةً القار  اإلفرٌقٌة للتفجٌراه التجرٌبٌة النووٌة   -

 .عدم  نع األسلحة النووٌة أو مراقبتها  -

عدم استبلمها ، عدم تخزٌنها و عدم القٌام بؤي فعل أو نشاط ٌسهل أو ٌشجع ت ِنٌع  -

 .أسلحة نووٌة

المشِعة والمِواد المشِعة األخِرا أو السِماا كما تتعهد األطراف بعدم إلقاء النفاٌِاه 

بثلقائها فً أي مكان داخل المنطقة ، و على األطراف عقد اتفاا مِع الوكالِة الدولٌِة للطاقِة 

 .الذرٌة من أجل تطبٌا تدابٌر وقائٌة شاملة على أنشطتها النووٌة السلمٌة

خا ِة بتِداول تةع ةِوابط  كما تمنع المعاهد  أي هجوم على المنشآه النووٌة ، و   

تنشئ نظامِا خا ِا بِالتحقا  المواد النووٌة و
(2)
نتٌجِة االلتزامِاه المشِار إلٌهِا تطمِح  و،  

الدول اإلفرٌقٌة إلى 
(3)
  : 

 .السلم فً القار   تدعٌـم األمن و -

اسِِتعمال األمِِوال المتِِوفر  فًِِ التنمٌِِة  االبتعِِاد النهِِائً عِِن السِِباا نحِِو التسِِلح و -

 .الوطنٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     تشِِِِِِجٌع البحِِِِِِب العلمًِِِِِِ ،                                                                                                          للمشِِِِِِاكل االقت ِِِِِِادٌة الهامِِِِِِة وإعطِِِِِِاء األهمٌِِِِِِة  -

ِِة الدولٌِِة للطاقِِة بمِِا فٌِِل اسِِتعمال ال طاقِِة النووٌِِة ألرِِراض سِِلمٌة بمسِِاعد  الوكال

 .الذرٌة

ِِِدابا مِِِن  ِِِى أنهِِِا 22تتكِِِون معاهِِِد  بلٌن ِِِة عل           : مِِِاد  حٌِِِب تعِِِرف األسِِِلحة النووٌ

كل سبلا نووي أو كل جهاز متفجر قِادر علِى إطِبلا طاقِة نووٌِة ،  و مهمِا كانِه ....» 

معاهِِد  نطِِاا ، كمِِا حِِدده ال( 1المِِاد  )  «.....األرِِراض التًِِ ممكِِن أن ٌسِِتخدم فٌهِِا

( 18الماد  )  و مد  سرٌان المعاهد  رٌر محدود  ،( 2الماد  ) تطبٌقها 
(4)
 . 

                                                 
(1)

 . من معاهد  بلٌندابـا 6و  3أنظر نص المادتان  
(2)

 .237عبد السبلم ، محمد ، المرجع السابا، ص  
(3)

 . منة من معاهد  بلٌندابا أنظر الماد  الوا  
 

(4) Hosna , Abdelhamid , " le traité de Pélindaba : aspects juridiques et perspectives "  , Revue 

IDARA, , volume 7, N° 1, l'école nationale d'administration,  Alger , 1997, p 57 .   
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 البروتوكوالت اإلضافـٌة: ـــاثانٌ

األمِن السِلبٌة  هلقد تِم إلحِاا وِبلب بروتوكِواله بالمعاهِد  ، ٌتعلِا األول بةِمانا

دول المنطقة ، حٌب ٌتعٌن على هذه الِدول التعهِد بعِدم التً ٌج  أن تقدمها الدول النووٌة ل

ٌِدعو البروتوكِول  استخدام أي جهاز نووي ةد أطراف المعاهد  أو التهدٌد باسِتخدامل ، و

الوانً الدول النووٌة إلى عدم إجراء تجار  نووٌة أي بمد اختبار األجهز  النووٌة المتفجر  

فً أي مكان ةمن المنطقة 
(1)

 . 

كول الوالب فثنل ٌتعلا بتطبٌا أحكام المعاهد  على األقِالٌم الواقعِة داخِل أما البروتو

الدول التًِ لهِا أراض ةِمن المنطقِة    دـول تتعهـ  هذا البروتوكـأي بموج ةـط المنطقـمحٌ

األراةًِِ ، و هِِذا تتِِولى المسِِإولٌة عنهِِا دولٌِِا بِِاحترام أحكِِام المعاهِِد  المتعلقِِة بهِِذه  و

سِتدخل البروتوكِواله حٌِز التنفٌِذ فًِ  إسبانٌا ، و و ٌع أمام فرنساللتوقالبروتوكول مفتوا 

    أودعِه ووِائا  وقه واحد مع المعاهد  بالنسبة إلى الدول التً وقعه على البروتوكِواله و

الت دٌا 
(2)
. 

 

 أهمٌة المعاهدة:  ــــاثالث

تعِاون فًِ وجود منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة فً إفرٌقٌا من شؤنل أن ٌِدعم الإن  

السلمٌة للطاقة النووٌة فً القار   همجال االستخداما
(3)
 . 

تعتبر تطبٌقاه الطاقة النووٌة فً إطار ما ستقدمل الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة مِن  

مساعداه للقار  اإلفرٌقٌة كوٌر ؛ سواء فً مجِال الزراعِة ، ال ِناعة ، البحِب فًِ مجِالً 

البٌولوجٌا و الري 
(4)
. 

                                                 
(1)

 .237عبد السبلم ، محمد ، المرجع السابا ، ص   
،  2117الكتااا السانوي ، التسالح و نازع الساالح و األمان الادولًأنظر أٌةا معهد سِتوكهولم ألبحِاب السِبلم الِدولً ، 

 .1001المرجع السابا ، ص 
(2)

 .237عبد السبلم ، محمد ، المرجع السابا ، ص   
(3)
 Hosna , Abdelhamid, " le traité de Pélindaba : aspects juridiques et perspectives ", Op cit,     

p 10. 
(4)
 Ibid , p 10. 
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انةمام القوا النووٌة للمعاهد  خطِو  هامِة و ةِرورٌة لفعالٌِة هِذه األخٌِر   ٌعتبر  

و مكسِبا هامِا إلفرٌقٌِا ، و بفةِِل البروتوكِواله اإلةِافٌة تعهِِده الِدول النووٌِة الكبِِرا 

بعدم استعمال األسلحة النووٌة و عدم التهدٌد بها أي دولة إفرٌقٌة طرف فً المعاهد  
(1)
. 

  بلٌندابا بكونها تعتبِر نقطِة بداٌِة نحِو إخِبلء ن ِف الكِر  أهمٌة معاهد اتكمن أٌة 

تبل قها بما ٌشِكل شِبكة  الجنوبً من األسلحة النووٌة نتٌجة تعدد هذا النوا من المناطا و

منزوعة من السبلا النِووي 
(2)

، األمِر الِذي ٌِإدي إلِى تِدعٌم التعِاون فًِ مٌِدان اسِتخدام 

 .مة فً نزا السبلا الشامل و الكامل الطاقة النووٌة ألرراض سلمٌة ، و المساه

أال و هً  نشاء منطقة أخرا فً العالم ، أشاره المعاهد  فً دٌباجتها إلى ةرور  إ 

منطقة الشرا األوسط ، و وجود معاهد  بلٌندابا من شؤنل أن ٌساهم فً ذلِك   بمِا أن بعِض 

الدول األطراف فٌها تنتمً إلى هذه المنطقة 
(3)
 . 

 

 :   ًثانـــالمطلا ال

 و المحٌطات المعاهدات الخاصة بالمجاالت المشتركة لإلنسانٌة

 1959لعام ( معاهدة األنتاراكتٌك)معاهدة المنطقة القطبٌة الجنوبٌة : الفرع األول  

وقعه فً " معاهد  األنتاراكتٌك " معاهد  إنشاء نظام القط  الجنوبً المعروفة باسم 

أكتوبر مِن  15  المإتمر الذي انعقد بشؤنها فً ، فً أعقا1959دٌسمبر  1واشنطن بتارٌ  

نفس العام إعِدادها اسِتمر لمِد  خمسِة عشِر شِهرا مِن طِرف الوالٌِاه المتحِد  األمرٌكٌِة 

جِوان مِن نفِس  31حٌِب بِدأه المفاوةِاه بشِؤن هِذا االقتِراا فًِ  1958ماي  2بتارٌ  

حٌِان لكِن النجِاا قد كانه المفاوةاه  عبة فً بعِض األ العام فً العا مة األمرٌكٌة، و

الذي أسفره عنل بدا رٌر متوقع 
(4)

  . 

 

 

 

                                                 
(1)
 Hosna , Abdelhamid, " le traité de Pélindaba : aspects juridiques et perspectives ", Op cit,     

p 10., p 9. 
(2)
 Ibid , p 11. 

 
(3)
Ibid ,  p 11. 

(4)
 Dupuy , René-jean, " le traité sur l’Antarctique ", A.F.D.I , volume 4, CNRS Editions, 

Paris, 1960, p111.  
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بعد ستة أسابٌع من المفاوةِاه، تِم االتفِاا علِى مسِود  معاهِد  القطِ  الجنِوبً  و

مِِاد  بموجبهِِا تكِِون منطقِِة القطِِ  الجنِِوبً مخ  ِِة لؤلبحِِاب العلمٌِِة  14تحتِِوي علِِى 

روا جعل القط  الجنوبً منطقِة لقد قدمه هذه المسود  أو مش األعمال السلٌمة و الدولٌة و

، هِِذه (1958)سِِلمٌة علِِى الجمعٌِِة العامِِة التابعِِة لؤلمِِم المتحِِد  فًِِ نفِِس العِِام  محاٌِِد  و

األخٌر  التً اقترةه دراستها فً دورتها الوالوة عشر  
(1)
 . 

ِِار  المتحِِد   ِِع تسِِلٌح الق ِِدد  األطِِراف تمن ِِد  متع ِِك معاه ِِد  األنتاراكتٌ ِِر معاه تعتب

ٌجوز تعِدٌل المعاهِد  بموجِ  موافقِة  ، و1961جوان  23ٌز التنفٌذ فً الجنوبٌة، دخله ح

األطراف باإلجماا تةطلع فٌها الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة بدور الحكومة الودٌعة 
(2)
. 

بموج  هذه المعاهد ، ٌمنع وةع أو اختبار أي نوا من األسلحة فً القار  المتجمد  

     كمِِا ٌحظِِر إرسِاء القواعِِد أو المرافِِا العسِِكرٌة،  الجنوبٌِة بمِِا فًِِ ذلِِك األسِلحة النووٌِِة،

تتكفل أعمال التفتٌش بالتحقا من االمتوال للمعاهِد ، فكِل المنِاطا داخِل القِار  المتجمِد   و

    الطِائراه  نقِاط نِزول السِفن و المعِداه، و التجهٌِزاه و الجنوبٌِة، بمِا فٌهِا المحطِاه، و

الجوي البلمحدود  انً ومرادرتها، خا ة ألعمال التفتٌش المٌد و
(3)

 . 

       كمِِا ٌتعٌِِن علِِى األطِِراف إشِِعار بعةِِها الِِبعض بمِِا تزمِِع إقامتِِل مِِن محطِِاه، 

ما تنوي إرسالل من بعواه إلى القار  المتجمد  الجنوبٌة أو داخلها ، كِل مِا ٌمكِن وةِعل  و

خِبلل ٌمكِن إحالِة النزاعِاه التًِ تتعِذر تسِوٌتها مِن  من جنود ومعِداه عسِكرٌة فٌهِا، و

المحادواه أو الوساطة أو التحكٌم إلى محكمة العدل الدولٌة 
(4)
 . 

كما ن ه المعاهد  على تحرٌم أي تفجٌراه نووٌة أو التخلص مِن فةِبله المِواد  

أول  لِذلك اعتبِره أول معاهِد  حرمِه التجِار  النووٌِة و المشعة فً القط  الجنِوبً، و

ً العِالم من أنشؤه منطقة خالٌة من األسلحة النووٌِة فِ
(5)
 12وقعِه علِى هِذه االتفاقٌِة  ،  

دولة  45دولة فً حٌن  ادقه علٌها 
(6)
 . 

 

                                                 
(1)
 Dupuy , René-jean, Op cit ,  p114. 

(2)
 .24، ص ستٌف و شمبالررر، توماس ، المرجع السابا تولٌو،   

 .407حسٌن ، خلٌل، المرجع السابا ، ص (3)
(4)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها 
(5)

 .24لمرجع السابا، صتولٌو، ستٌف و شمالبررر، توماس ، ا  
(6)

 .157سعد العجمً، وقل، المرجع السابا،  ص  



 المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالحد من األسلحة النووٌـة: الفصل الثانـً 

 - 117 - 

األطراف هم ، األرجنتٌن ، أسترالٌا ، النمسا ، بلجٌكا ، البرازٌل ، بلرارٌا ، كندا،  و

، سِتونٌاإ الشٌلً ، ال ٌن ، كولومبٌا ، كوبا ، جمهورٌة التشٌك ، الدانمارك ، اإلكِوادور ، 

، فرنسِِا، ألمانٌِِا ، الٌونِِان ، رواتٌمِِاال ، هنرارٌِِا ، الهنِِد ، إٌطالٌِِا ، الٌابِِان، كورٌِِا  فنلنِِدا

الشمالٌة ، كورٌا الجنوبٌِة ، هولنِدا ، نٌوزٌلنِدا ، النِروٌ  ، بِابوا رٌنٌِا الجدٌِد  ، البٌِرو ، 

لمملكِة بولندا ، رومانٌا ، روسٌِا ، سِلوفاكٌا ، جنِو  إفرٌقٌِا ، إسِبانٌا ، السِوٌد ، تركٌِا ، ا

فنزوٌبل  والمتحد  ، أوكرانٌا ، األورورواي ، الوالٌاه المتحد  
(1)
 . 

ٔ طثقا نهًازج  انراؼعح ، ذعقس اجرًاعاخ ذشأضٚح فٙ فرطاخ يُرظًةح نرثةازل يعهٕيةاخ 

ٔ انرشةةأض تشةةمٌ أيةةٕض ذرعهةةق تانًُطقةةح انقطثٛةةح انجُٕتٛةةح ، ٔ كةةصنح و رةةطا  ذةةساتٛط حكٕيٛةةح 

ؼةطٖ يفعةٕل انثطٔذٕكةٕل  1998جةاَفٙ  14ج ٔ أْةسافٓا ، ٔ ترةاضٚد ذععٚعا نًثازئ انًعاْةس

تطٔذٕكةةةةةٕل               " انرةةةةةاص تانحًاٚةةةةةح انثٛةٛةةةةةح نهًُطقةةةةةح انقطثٛةةةةةح انجُٕتٛةةةةةح انًعةةةةةطٔ  تاؼةةةةةى 

"  1991يسضٚس نؽُح 
(2)

 . 

 

معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول فً مٌدان استكشاف واستخدام : الفرع الثانً 

 1967لعام  األجرام السماوٌة األخرى ت بما فً ذلك القمر و ارجًالفضاء الخ

معاهد  الفةاء الخارجً، والمعروفة رسمٌا باسم معاهد  المبادأل المنظمة ألنشطة   

الدول فً مٌدان استكشاف واستخدام الفةاء الخارجً، بما فً ذلك القمر واألجرام 

وبدأه المعاهد  . لقانون الدولً للفةاءالسماوٌة األخرا، وهً المعاهد  التً تشكل أساس ا

بتوقٌع وبلب دول الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة ، و المملكة المتحد  ، و االتحاد السوفٌاتً فً 

دولة إلى  98وانةمه  ،1967أكتوبر  10، ودخله حٌز النفاذ فً 1967ٌناٌر  27

                           وقعه على المعاهد  لكنها 27، بٌنما 2008ٌناٌر  1المعاهد  حتى 

 لم تكمل بعد الت دٌا
(3)
. 

                                                 
، المرجِِع 2117الكتاااا السانوي ، التساالح و نازع السااالح و األمان الادولًمعهِد سِتوكهولم ألبحِِاب السِبلم الِدولً ،  (1)

 .980السابا ، ص 
(2)

 .المرجع نفسل ، ال فحة نفسها  
(3)

 :شور على اإلنترنه، الموقع ، مقال من" معاهد  الفةاء الخارجً "   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%

A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84

%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A 
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معاهدة حظر وضع أسلحة نووٌة وأسلحة دمار شامل أخرى فً قاع : ث ـثالالفـرع ال

   1971لعام ( معاهدة قاع البحار) البحر و قعر المحٌط و تحت تربته التحتٌة 

 عاهد  فً دٌسمبر سنةشروا هذه الموافقه الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  على م        

روسٌا ) ا تً سابقااالتحاد السوفٌ الوالٌاه المتحد  األمرٌكٌة و كل من  وقعتها و ،  1970

       ، تحرم المعاهد  وةع و ،  1970فبراٌر سنة  11 بتارٌ   المملكة المتحد  و (حالٌا

    المحٌطاه،  أو زرا األسلحة النووٌة وأسلحة الدمار الشامل األخرا، فً قاا البحار و

ما تحه القاا خارج نطاا الحد الخارجً لمنطقة االونً عشر مٌبل  المشار إلٌها فً القسم  و

 1958الوانً من اتفاقٌة البحر اإلقلٌمً والمنطقة المجاور  لسنة 
(1)
. 

، و الجهاه الودٌعة  1972ماي 18و أ بحه معاهد  قاا البحار نافذ  بتارٌ   

حكوماه البرٌطانٌة، الروسٌة و األمرٌكٌة ال: لووائا الت دٌا هً 
(2)
. 

 

نوا الهادي من معاهدة إخالء منطقة ج) المعاهدات الخاصة بالمحٌطات:  الرابعالفرع 

 (1985لعام  "معاهدة راروتونغا  " األسلحة النووٌة

كانه بداٌاه اهتمام دول المحٌط الهادي بثنشاء منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة عام 

تنبِِه الجمعٌِِة العامِِة لؤلمِِم المتحِِد   هِِذه الفكِِر  فًِِ  1975دٌسِِمبر   11فًِِ  و،  1959

تبنً منتدا جزر المحٌط الهادي مسور  المعاهِد ،  1985فً عام  ، و 3477التو ٌة رقم 

أاسترالٌا ، جزر كوك ، فٌجً ، كرٌباتً ، نٌوزلندا ، نٌٌِو ، توفِالو :قامه ومان دول هً  و

علٌها  و ساموا الرربٌة بالتوقٌع
(3)
 .      

 

 

 

  

                                                 
، المرجع  2117اا السنوي الكت، و األمن الدولً و نزع السالح  التسلح  معهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً ، (1)

 .980السابا ، ص 

 .المرجع نفسل، ال فحة نفسها  (2)

(3)
 .220، ص  1996، جوٌلٌة  125، مجلة السٌاسة الدولٌة ، العدد " راروتونرا" سٌد عمار  ، عبد الجواد ،  



 المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالحد من األسلحة النووٌـة: الفصل الثانـً 

 - 119 - 

 –جِزر كِوك  -أ بحه المعاهد  مطروحة للتوقٌع فً راروتونرِا  1985أوه  6بتارٌ   و

الجهة الودٌعة هً مِدٌر أمانِة منتِدا جِزر  و،  1986دٌسمبر  11دخله حٌز التنفٌذ فً  و

دولِة  13 ادقه على هذه المعاهد   جنو  الهادي حٌب وقعه و
(1) 

فًِ الِدول  التًِ تتموِل

 ألعةاء فً منتدا جزر جنو  المحٌط الهاديا
(2) 

.
 
 

بمقتةى هذه المعاهد  فثنل ٌحظر  نع أي جهاز نِووي متفجِر أو حٌازتِل بطِرا  و

فًِِ أي  طر  علٌِل مِن قبِل األطِراف أخِرا ، فةِبل عِن امِتبلك موِل هِذا الجهِِاز أو السٌِ

اف أٌةِا بعِدم تتعهِد األطِر مكان داخل المنطقة المو وفة فً نص المعاهد  أو خارجها و

تورٌد المواد أو المعداه النووٌة إال إذا كانه خاةعة للتدابٌر الوقائٌة للوكالة الدولٌة للطاقة 

تتعهِد  منع وةِع أي جهِاز نِووي متفجِر علِى أراةٌِها ، فةِبل عِن اختبِاره و الذرٌة  و

ِِاه المشِِعة ورٌرهِِا مِِن المِِواد المشِِعة فًِِ البحِِر  ِِاء النفاٌ فًِِ  أي مكِِان ةِِمن بعِِدم إلق

               الطِِائراه األجنبٌِِة و بحرٌتِِل فًِِ السِِماا بزٌِِاراه السِِفن  ٌحِِتفظ كِِل طِِرف، و المنطقِِة

 عبورها و
(3) 

 . 

 مبادرات جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالٌة : المطلا الثالـــث

 من األسلحة النووٌة

سلحة فًِ خا ا بالنسبة لمستقبل منع انتشار األ ااحتله منطقة الشرا األوسط اهتمام 

، موِل همرحلة ما بعد الحر  البارد ،بسب  األحداب التً شهدتها المنطقة فً بداٌة التسعٌنا

       اكتشاف البرنام  النووي العراقً، الذي أوةِح إمكانٌِة امِتبلك دولِة عربٌِة لسِبلا نِووي

و أسِِلحة تِِدمٌر شِِامل، و كِِذلك اكتشِِاف مفاعِِل الجزائِِر،و أٌةِِا إعِِرا  العدٌِِد مِِن دول 

طقة عن اهتمامها بالح ول على أسلحة نووٌة،و كذلك مِا ٌوِار حِول نٌِة إٌِران للتسِلح المن

النووي، الذي نفاه مسئولوها بالتؤكٌد على بناء محطاه نووٌة لتولٌِد الكهربِاء، ٌةِاف إلِى 

ذلك كل التقدٌراه الجدٌد  شِبل المإكِد  حِول قِدراه إسِرائٌل النووٌة،لِذلك بِدأه المنطقِة 

ٌا و إقلٌمٌا للعمل على منع االنتشار النووي تشهد اهتماما دول
(4)
. 

                                                 
 . 159سعد العجمً ، وقل، المرجع السابا ، ص  (1)
(2)

أسترالٌا ، جزر كوك ، فٌجً، كرٌبِاتً ، نِاورو ، نٌوزٌلنِدا، نٌٌِو، : كل من ٌةم منتدا جزر جنو  المحٌط الهادي   
 .بابوا ، رٌنٌا الجدٌد  ، ساموا الرربٌة ، جزر سلٌمان ، تونرا ، توفالو ، فانواتو

 ، المرجِع 2117 الكتااا السانوي،  و األمان الادولً  و نزع السالح التسلح  معهد ستوكهولم ألبحاب السبلم الدولً ، (3)
 .996السابا ، ص 

.51من معهما، المرجع السابا، ص  محمد العنانً، إبراهٌم و إبراهٌم محمود، أحمد و (4)  
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و ٌشبل الوةع القائم حالٌا فً الشرا األوسِط فٌمِا ٌتعلِا بالسِبلا النِووي ،أي بٌِن 

الدول العربٌة و إسرائٌل ما كان علٌل الوةع بٌن الوالٌاه المتحد  و االتحاد السوفٌاتً فًِ 

ٌِِن  ِِا ب ِِر  م ِِو 1949 -1945الفت ِِان السِِبلا الن ِِب ك ِِاه المتحِِد ، حٌ ِِى الوالٌ ِِا عل    وي وقف

وحِِدها 
(1)
ِِة   ِِادراه إلخِِبلء منطق ِِن المب ِِد م ِِاك العدٌ الشِِرا األوسِِط مِِن األسِِلحة ، و هن

 .، سنتناول أهمهاالنووٌة

 

المصرٌة إلخالء منطقة الشرق األوسط من  –المبادرة اإلٌرانٌة : الفرع األول 

 األسلحة النووٌة

ِِدور  التاسِِعة و ال  ِِاد ال ِِاء انعق ًِِ أون ِِران و م ِِر ف ِِدمه إٌ ِِم المتحِِد  ق عشِِرٌن لؤلم

       قِِرار ٌِِدعو إلِِى إنشِِاء منطقِِة خالٌِِة مِِن السِِبلا النِِووي فًِِ الشِِرا األوسِِط ،  مشِِروا 

 3263و لقد تبنه الجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  مشِروا هِذا القِرار بث ِدارها للقِرار رقِم 

من إسِرائٌل و بورمِا عِن و امتناا كل  138، و قد  در بؤرلبٌة  1974دٌسمبر  9بتارٌ  

الت وٌه، حٌب تةمن هذا القرار تؤكٌد الجمعٌة العامة على أنها 
(2)
 : 

 .تقر فكر  إنشاء منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة فً الشرا األوسط .1

من أجل تطوٌر هذه الفكِر  تِرا أن تعلِن جمٌِع األطِراف المعنٌِة فًِ المنطقِة  .2

              عِِِِن  ِِِِنع األسِِِِلحة النووٌِِِِةعِِِِن نٌتهِِِِا ، مِِِِن دون تِِِِؤخٌر ، فًِِِِ االمتنِِِِاا 

 .و اختبارها و حٌازتها، أو الح ول علٌها أو اقتنائها بؤي شكل من األشكال 

تطل  من األطراف المعنٌة فً المنطقِة االنةِمام إلِى معاهِد  حظِر االنتشِار   .3

 .النووي 

تعبر عن أملها فً تعاون الِدول كافِة و ال سٌِما النووٌِة منهِا مِن أجِل تحقٌِا   .4

 . أهداف هذا القرار

 

                                                 
، 1987، الطبعة األولى، مكتبة الجامعة األردنٌة ، عمـــان ،التحدي النووي فً الشرق األوسط  أحمد كعـوش ، ٌوسف ، (1)

.59ص   
دراسة فً ضاوء انهٌاار  ) الشامل اإلسرائٌلٌة على األمن القومً العربًمخاطر أسلحة الدمار  عمرو ، رةا بٌومً، (2)

، 2000،  لقِاهر ادار النهةِة العربٌِة،  ، ، الطبعة األولى (مصداقٌة مجلس األمن فً ظل النظام الدولً الجدٌد المزعوم
 .137 - 136ص 
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و قد ربطه م ر ، فً نهاٌة السِتٌناه و بداٌِة السِبعٌناه ، بٌِن قبولهِا بِثجراءاه 

الم ٌِر للشِع  الفلسِطٌنً علِى أرةِل ،  تقرٌِرةبط التسلح فًِ الشِرا األوسِط و حِا 

إةافة إلى مطالبتها باإلشراف الِدولً علِى المفِاعبله النووٌِة اإلسِرائٌلٌة و منِع ت ِدٌر 

مشِِعة إلِِى إسِِرائٌل و تؤكٌِِدا علِِى هِِذا الموقِِف قِِدمه م ِِر فًِِ الِِدور  الوالوِِة المِِواد ال

اقتراحِا جدٌِدا فًِ إطِار فكِر   1988للجمعٌة العامة لؤلمم المتحد  بشؤن نزا السبلا سِنة 

قد ارتكز هذا  االقتراا علِى  إنشاء منطقة خالٌة من السبلا النووي فً الشرا األوسط ، و

المحاور افتٌة 
(1)
: 

و  دول المنطقة و الدول النووٌة خارج المنطقة إلى اإلعبلن عن عدم إدخالها دع. 1

 .السبلا النووي فً الشرا األوسط

دعو  األمٌن العِام لؤلمِم المتحِد  بتعٌٌِن مموِل خِاص أو مجموعِة مِن الخبِراء . 2

لبلت ال بدول المنطقة كً ٌةعوا مشروا معاهد  لتطوٌر معاٌٌر إنشاء منطقِة خالٌِة مِن 

 . ا النوويالسبل

ً تةِع التو ٌِاه البلزمِة إلجِراءاه كِأن تدعً الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة . 3

 . التفتٌش و التحقا التً ٌج  تطبٌقها فٌما ٌتعلا بثنشاء هذه المنطقة 

اإلٌرانٌِة إلِى جانِ  المقترحِاه الم ِرٌة -و لكن إذا كانِه هِذه المبِادر  الم ِرٌة

فثن إسرائٌل لم ت ِدر موافقِة  جمٌع دول الشرا األوسط ،الداعٌة لها قد وجده قبوال لدا 

، حٌِن  1981 رٌحة و علنٌة إال بعِد أن تِم ةِر  المفاعِل النِووي العراقًِ فًِ جِوان 

فً جلسة مجلس األمن التًِ عقِده  - مندو  إسرائٌل فً األمم المتحد  –أعلن ٌهودا بلوم 

ل النِِووي العراقًِِ، و قِِد قِِرر لبحِِب موقِِف المجلِِس إزاء الرِِار  اإلسِِرائٌلٌة علِِى المفاعِِ

قبول ببلده لهذه المبادر  
(2)
. 

رٌر أن قبول إسرائٌل لم ٌكن بعٌِدا عِن أهِدافها األساسٌِة و الشِروط التًِ أعلنتهِا  

      فًِِ مقابِِل مجِِرد قبولهِِا بالمبِِادر  المتمولِِة فًِِ ةِِرور  الِِربط بٌِِن سٌاسِِة نِِزا السِِبلا   

 و بٌن التقدم فً عملٌة السبلم فً المنطقة
(3)
  . 

 

                                                 
 . .138-137 عمرو ، المرجع السابا ، ص رةا بٌومً، (1)
 .ال فحة نفسها  المرجع نفسل ،  (2)
 . 139 – 138المرجع نفسل ، ص  (3)
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المبادرة المصرٌة لجعل منطقة الشرق األوسط خالٌة من كافة : الفرع الثانـً 

 (1991)أسلحة الدمار الشامل 

بمبِِادر  حِِول إخِِبلء منطقِِة الشِِرا  1990تقِِدم الِِرئٌس حسِِنً مبِِارك فًِِ أفرٌِِل 

األوسط من أسلحة الدمار الشامل تةمنه المبادأل التالٌة 
(1)
: 

لدمار الشامل بدون استوناء سِواء كانِه نووٌِة ةرور  تحرٌم جمٌع أسلحة ا -أ 

 .أو كٌمٌائٌة أو بٌولوجٌة فً منطقة الشرا األوسط 

تقوم جمٌع دول المنطقة دون اسِتوناء بتقِدٌم تعهِداه متسِاوٌة و متبادلِة فًِ  -  

 .هذا الشؤن 

ةِِِرور  وةِِِع إجِِِراءاه و أسِِِالٌ  مِِِن أجِِِل ةِِِمان التِِِزام جمٌِِِع دول  -ج 

 .كامل للتحرٌم المنطقة دون استوناء بالنطاا ال

تةمن إعبلن قمة برداد رٌِر العادٌِة لجامعِة الِدول العربٌِة بنِاءا  1990و فً ماي 

 على المبادر  الم رٌة أن الدول العربٌة تإٌد المساعً الدولٌة لنِزا أسِلحة الِدمار الشِامل 

و تإكِد بِِؤن تطبٌِا ذلِِك علِى منطقِِة الشِرا األوسِِط البِد مِِن أن ٌقِوم علِِى أسِاس النِِزا 

لكل أسلحة الدمار الشامل فً المنطقة و لٌس نوعا واحِدا منهِا كمِا البِد أن ٌِتم ذلِك الكامل 

فًِِ إطِِار الحِِل الشِِامل و العِِادل للنِِزاا فًِِ المنطقِِة و أن ٌرافقِِل إتاحِِة فِِرص متسِِاوٌة 

للح ول على التكنولوجٌا لؤلرراض السلمٌة دون تمٌٌز
(2)
. 

ِِم تقِِف فًِِ دعمهِِا المسِِتمر لل  ِِثخبلء ررِِم أن الجهِِود الم ِِرٌة ل ِِادر  الخا ِِة ب مب

المنطقة من أسلحة الدمار الشامل عن حد اإلعِبلن عنهِا و إظهِار نٌتهِا ال ِادقة فًِ وةِع 

و ررم حرص جمٌع الِدول العربٌِة علِى تؤٌٌِد هِذه  عنا ر تلك المبادر  موةع التطبٌا ،

                    المبِِِِِِادر  و الِِِِِِذي تبلِِِِِِور فًِِِِِِ نشِِِِِِاط اللجنِِِِِِة العربٌِِِِِِة الفنٌِِِِِِة بثعِِِِِِداد مشِِِِِِروا 

معاهد  إقلٌمٌة لجعل منطقة الشرا األوسط خالٌة من جمٌع أسلحة الدمار الشامل 
(3)
  ، 

                                                 
      المشِِروعاه و األفكِِار المطروحِِة بخ ِِوص التعِِاون اإلقلٌمًِِ فًِِ مجِِال األمِِن  " فهمًِِ ، نبٌِِل و كِِارم، محمِِود ،  (1)

 . 180، ص  1994، السنة الوبلوون ، جانفً 115،  مجلة السٌاسة الدولٌة ، العدد " و الحد من التسلح و نزا السبلا 
 .المرجع نفسل ،ال فحة نفسها  (2)
 .148عمرو ، المرجع السابا ، ص  رةا بٌومً، (3)



 المعاهدات و االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بالحد من األسلحة النووٌـة: الفصل الثانـً 

 - 123 - 

األمر الذي وجد تؤٌٌدا دولٌا واسِع النطِاا ، حٌِب أعلنِه وزار  الخارجٌِة ال ٌِنٌة تؤٌٌِدها 

التام لهذه المبادر  الم رٌة 
(1)
  . 

ع التوقٌِ تنِاا إسِرائٌل عِنو قد أبرزه األحداب التً تلِه حِر  الخلٌِ  الوانٌِة و ام 

علِِى تمدٌِِد معاهِِد  عِِدم انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة أهمٌِِة هِِذه المبِِادر  ، و القِِه قبِِوال فًِِ 

فًِ بنِاء ( كعادتهِا) المنطقة حتى فً إسرائٌل التً رحبه بالفكر  علِى أن تكِون مشِروطة 

الوقة بعد عملٌة السبلم و اختبارها 
(2)
. 

األمِم المتحِد  بتنشٌِط المبِادر  الم ِرٌة بثنشِاء قد قامه الجمعٌة العامِة لمنظمِة  و 

منطقة خالٌة من األسلحة النووٌة فً الشرا األوسط ، حٌب قِدمه لجنِة مِن خبِراء دولٌٌِن 

اقتراحاه للح ول على التعةٌد السٌاسً و القانونً من دول المنطقة، و كِذلك مِن الِدول 

إنشِاء المنطقِة أشِد و أوسِع مِدا النووٌة الكبرا ، و أن تكون إجراءاه التحقا فً اتفاقٌِة 

من النظام الدولً للةماناه النووٌة الشاملة الذي تقوم بتنفٌذه الوكالة الدولٌة للطاقة الذرٌة، 

باإلةافة إلى التزام الدول النووٌة بتؤكٌد تعهداتها نحو المنطقة 
(3)

 . 

ٌة فً الشرا لفكر  انةمام إسرائٌل إلى منطقة خالٌة من األسلحة النوو و أما بالنسبة 

أولوٌِة إقِِرار  األوسِط ، فثنهِِا تبِدي موافقِِة مِن حٌِِب المبِدأ إال أنهِِا تِربط بٌِِن ذلِك و بٌِِن

توسٌِع الحِدود الجررافٌِة  السبلم فً المنطقة و استقراره و اسِتمراره ، كمِا أنهِا تِدعو إلِى

 و باكستان مة أو قرٌبة مول تركٌا للمنطقة بحٌب تنةم إلٌها دول أخرا متاخ
(4)
.  

 

 687قرار مجلس األمن رقم : فرع الثالثال

 العراارزو فً أعقا   687أ در مجلس األمن القرار رقم  1991أفرٌل  3بتارٌ  

           رامة فًِِِ تِِِارٌ  التفتٌِِِش،ةِِِعه بموجبِِِل أكوِِِر البنِِِود تشِِِددا و  ِِِالِِِذي وللكوٌِِِه ، و 

إطبلا النار بٌن العراا و القواه المتحالفة  و ةمنل شروط وقف
(5)
.  

                                                 
 .148عمرو ، المرجع السابا ، ص  رةا بٌومً، (1)
، ، مجلة المستقبل العربً( "1999-1991) التهدٌد النووي اإلسرائٌلً لؤلمن القومً العربً "سلٌمان الزٌود ، محمد ،  (2)

 . 125، ص  2001أوه دراساه الوحد  العربٌة ، بٌروه ،  ، مركز 270العدد 
 .141محمد العنانً، إبراهٌم و إبراهٌم محمود، أحمد ومن معهما، المرجع السابا، ص   (3)
 .142 -141المرجع نفسل ، ص  (4)
لطبعِِة األولِِى ، ، ا حقٌقااة البرنااامن النااووي العراقااً: االعتااراف األخٌار ةٌِاء جعفِِر ، جعفِِر و النعٌمًِِ ، نعمِِان ،  (5)

 .147، ص  2005مركز دراساه الوحد  العربٌة ، بٌروه ، ماي 
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ٌتوجِ  علِى العِراا » : من القرار مِا ن ِـل (  )من الجزء  12ون فً الفقر  و د

أو استخدام أسلحة نووٌة ، و عدم إنتاج مواد  أن ٌلتزم دون قٌد أو شرط بعدم تطوٌر أو بناء

ت لح لت نٌع قنابل نووٌة و عدم إجِراء أٌِة بحِوب أو تطِوٌر أو بنِاء منظومِاه أو ورش 

، و اشترط على العراا أن ٌعلِن خِبلل خمسِة عشِر ٌومِا « ٌمكن استخدامها لهذا الررض 

مِِن تارٌخِِل عِِن كمٌِِاه و أنِِواا و مواقِِع هِِذه األمِِور ، أن ٌةِِعها جمٌعِِا تحِِه ت ِِرف 

ِِة  ِِة الذرٌ ِِة للطاق ِِة الدولٌ ِِدمٌر ، (L'AIEA)الوكال ِِا ت ِِل أو إبطِِال    إذ ٌتوجِِ  علٌه أو نق

فرٌِل وافِا العِراا رسِمٌا أ 10و فًِ  مفعول جمٌِع هِذه المِواد و المعِداه و المنظومِاه،

على القرار 
(1)
.  

هو ع ِ  القِرار ، اإلجِراءاه التنفٌذٌِة و المإسسٌِة  منل و( ا)و قد تناول الجزء 

     ،لتجرٌِد العِراا مِِن أسِلحة الِِدمار الشِامل و وسِائل إٌ ِِالها و الحِد مِِن قدراتِل التقلٌدٌِِة 

ِِثجراءاه ملزمِِة لنِِزاو  ِِة العِِراا ب ِِل  بٌنمِِا خ ِِه الفقِِراه التنفٌذٌ ِِثن دٌباجت السِِبلا ، ف

و منها نطقة ب فة خا ة إلى االلتزام بها أشاره إلى عدد من المبادأل و دعه دول الم
(2)
: 

                         اإلشِِار  إلِِى أهمٌِِة انةِِمام جمٌِِع الِِدول إلِِى معاهِِد  منِِع تطِِوٌر و إنتِِاج                                                              -

 .و السامة  تخزٌن األسلحة البٌولوجٌة و 

أن  اإلشِار  إلِِى أهمٌِة سِِرعة إبِرام معاهِِد  حظِر األسِِلحة الكٌمٌائٌِة و أهمٌِِة -

 . تكون ذاه عةوٌة عالمٌة

  اإلشار  إلى هدف إنشاء منطقة خالٌة مِن األسِلحة النووٌِة فًِ الشِرا األوسِط -

ة الِدمار الشِامل و إلى الحاجة إلى العمل من أجل إنشاء منطقة خالٌِة مِن أسِلح

فً الشرا األوسط كما أشاره الفقر  الرابعة عشر بمبادر  الرئٌس مبارك  فًِ 

 .هذا الشؤن 

 .اإلشار  إلى هدف إجراء ةبط شامل و متوازن لؤلسلحة فً المنطقة -

 

                                                 
 .147ةٌاء جعفر ، جعفر و النعٌمً ، نعمان ، المرجع السابا ، ص   (1)
 . 181فهمً ، نبٌل و كارم، محمود ، المرجع السابا ، ص  (2)
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 ـةــــــــمــ تــــــ ـال

 
 
 

حد من األسلحة النووٌة ، لعل أهم نتٌجة ٌمكن استنتاجها ، هً بعد تعرةنا لدراسة ال

قٌِِام منظمِِة األمِِم المتحِِد  بجهِِود كبٌِِر  كللِِه بنتِِائ  ملموسِِة حٌِِب تِِم إبِِرام العدٌِِد مِِن 

 التً لعبه دورا فً إبعاد خطر نشو  حر  نووٌِة، المعاهداه الخا ة باألسلحة النووٌة ،

عِن برامجهِا النووٌِة العسِكرٌة، نِذكر منهِا قد قامه مجموعة من الِدول بِالتخلً طوعِا  و

خبلل سنواه التسعٌناه جنو  إفرٌقٌا، التً أ بحه طرفا فً معاهد  منع انتشِار األسِلحة 

 .النووٌة 

فعند توقٌِع بالنسبة لبلتفاقٌاه الونائٌة المبرمة ما بٌن الوالٌاه المتحد  و روسٌا ، أما 

       كانِِه كِِل مِِن الوالٌِِاه المتحِِد  1991م افًِِ العِِ اإلسِِتراتٌجٌةمعاهِِد  الحِِد مِِن األسِِلحة 

ِِِ و ا هِِِذا ـكِِِل منهمِِِ هخفةِِِ و ،رأس نِِِووي اسِِِتراتٌجً 10.000ً ـروسٌِِِا تنشِِِر حوال

 و بِوتن،  ا أعلِن الرئٌسِان بِوشـو كمِ ، 2001ر دٌسمبر ـول شهـبحل 6000وا إلى ـالمست

سِِوف تخفِِض الِِِرإوس ف،   2003 لعِِام(  SORT) كمِِا تِِنص علٌِِل معاهِِد  موسِِِكو و

رأس  2100و   1700لروسٌِة مِر  أخِرا إلِى مِا بٌِن األمٌركٌِة و ا اإلستراتٌجٌةنووٌة ال

ئة مقارنة بما كِان ابالم 80 ٌمول ذلك بمجموعل تخفٌةا قدره و ، 2012 بحلول العامنووي 

 . علٌل الوةع فً أوائل التسعٌناه من القرن الماةً

ن األسِلحة النووٌِة ، فقِد تِم و فٌما ٌتعلا بالمعاهداه الخا ة بثنشاء مناطا خالٌة م

إبرام سه معاهداه ، حٌب تم االتفاا على أربع من هذه المناطا منذ نهاٌِة الحِر  البِارد  

 .2006كان آخرها معاهد  إخبلء آسٌا الوسطى من األسلحة النووٌة لعام 

لكن ررم ذلك ، لمسنا عجز منظمة األمم المتحد   عن نزا   السِبلا النِووي ب ِفة 

           الونائٌِِِِة     كِِِِذلك عِِِِدم فاعلٌِِِِة االتفاقٌِِِِاه الدولٌِِِِة سِِِِواء المتعِِِِـدد  األطِِِِراف ،نهائٌِِِِة ، 

إال أن   دـة كِان مِن المحرمِاه منِذ أمِد بعٌِـدام األسِلحة النووٌِـفررم أن استخِأو اإلقلٌمٌة 

 .؟نزا هذا النوا من األسلحة ما زال مجرد طموا
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ظِِر االنتشِار النِِووي كنظِِام ح بحٌِب بِِدا مِن ال ِِعوبة بمكِان التحِِدب عِِن معاهِد 

، ذلك أن النظام قائم باألسِاس علِى التِزام الِدول النووٌِة بعِدم تقِدٌم أٌِة مسِاعداه فًِ دائم

ق ر هذه  مجال التكنولوجٌا النووٌة للدول التً ال تقبل االنةمام لمعاهد  حظر االنتشار، و

حافزا ٌتٌِح لهِا فر ِة المساعداه على الدول التً تقبل االنةمام لهذه المعاهد  حتى ٌكون 

  .االستفاد  الق وا من التطبٌقاه السلمٌة للتكنولوجٌا النووٌة 

فًِِ المقابِِل تلتِِزم الِِدول رٌِِر النووٌِِة بعِِدم السِِعً إلِِى إنتِِاج أو حٌِِاز  السِِبلا  و

التً ٌتعٌن أن تكون مخ  ة فقط لؤلرراض السلمٌة  -إخةاا برامجها النووٌة  النووي و

علِى  و   شرف علٌِل الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة ، فًِ حٌِن أنِلرقابة ت لنظام تفتٌش و -

علِِى اعتبِِاراه األمِِن الِِدولً، فقِِد ٌِِتم التعامِِل مِِع  أرض الواقِِع ترلِِ  اعتبِِاراه السٌاسِِة

لعل إسرائٌل هًِ  قةٌة االنتشار النووي بشكل انتقائً خا ة فً منطقة الشرا األوسط، و

مة تقِدر لهِا أمرٌكِا بِامتبلك ترسِانة نووٌِة ةِخأبرز موال علِى هِذه االنتقائٌِة، إذ سِمحه 

ِِووي ، باإل 200بنحِِو  ِِى رأس ن ِِا أو االنةِِمام إل ِِالتخلص منه ِِا ب ِِى عِِدم مطالبته ةِِافة إل

من جهة أخرا تفشل الدول النووٌة الكبرا المعتِرف بهِا  معاهد  حظر االنتشار النووي، و

هًِ عِدم إنتِِاج  ة النووٌِة، ورسِمٌا فًِ الوفِاء بالتزاماتهِا وفقِا التفاقٌِة منِِع انتشِار األسِلح

  .أسلحة جدٌد  والتخلص من الترساناه الموجود  لدٌها تدرٌجٌا

ٌةاف إلى ذلك عدم امِتبلك الوكالِة الدولٌِة للطاقِة الذرٌِة األدواه الجبرٌِة التًِ  و

تستطٌع من خبللها منع الدول المختلفة من امتبلك األسلحة المحظور  بل أنها سهله المهمة 

 . تً ترر  فً الح ول على السبلا النووي بسلوك الطرٌا الخطرعلى الدول ال

األكور من ذلك أن نظام منع االنتشار النووي ال ٌتةمن أي نص  رٌح ٌحظر  و

جوٌلٌة  08بتارٌ   استخدام األسلحة النووٌة ، حقا إن محكمة العدل الدولٌة قد أ دره 

         لمٌة لل حة حٌب أعطتلو الذي طلبتل المنظمة العا رأٌا استشارٌا مهما   1996

هذا ٌذه  و " مشروعٌة استخدام السبلا النووي من طرف دولة خبلل نزاا مسلح" عنوان 

و أكده إلى القول بتحرٌم استخدام األسلحة النووٌة باعتبارها أسلحة دمار شامل، الرأي 

ٌبقى الرأي لكن  وعلى أن القانون الدولً اإلنسانً ٌنطبا على استخدام السبلا النووي 

  ل الن وص القانونٌةـد ما تمولـاالستشاري ذا قٌمة سٌاسٌة رمزٌة ال ت ل فً أهمٌتها إلى ح
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، هِذا مِن جهِة كِذلك رمِوض التً ٌترت  على انتهاكهِا عقوبِاه دولٌِة  ِارمة و الملزمة

حة النووٌِة ة التهدٌد باستخدام األسلموقف محكمة العدل الدولٌة فً خ وص مدا مشروعٌ

دامها، قِِد شِِّكل عائقِِا أمِِام إنشِِِاء قاعِِد  قانونٌِِة ملزمِِة تحظِِر ب ِِفة  ِِِرٌحة أو اسِِتخ

اسِِتعمالها و هِِو مِِا مِِن شِِؤنل أن ٌةِِعف قِِدر  المحكمِِة علِِى القٌِِام بِِدور فعِِال مِِن أجِِل 

  .الساهمة فً نزا السبلا النووي 

إن كانه معاهد  منع االنتشِار تطالِ  الِدول النووٌِة الخمِس بالسِعً إلِى  حتى وو 

، 1970ا النووي، فثن النص الةعٌف فً هذا الشؤن، وكذلك الخبر  الطوٌلة منذ نزا السبل

أٌةِا  من االنتشار النووي بدال  من أٌة جهود لنِزا السِبلا النِووي، و التً عرفه مزٌدا و

، فةِبل  عِن الخلِل الفظٌِع فًِ توازنِاه القِو  ل ِالح 1995التمدٌد البلنهائً للمعاهِد  فًِ 

 .وامل تجعل من المعاهد  أساس نظري ال  حة لل فً الواقع العملًالدول النووٌة، كلها ع

لتكون المعاهداه واالتفاقٌِاه الخا ِة بالحِد مِن األسِلحة النووٌِة فعالِة و علٌل، و  

فً نزا السبلا النووي ب ور  شاملة و ال تبقى دولة ما خارجة عن هِذا االلتِزام ٌجِ  أن 

و األفقً ووٌة ، على المستوٌٌن الرأسً  األسلحة النتتم المعالجة الكاملة لمسائل منع انتشار 

بشكل عادل ومتوازن ، و عِدم التمٌٌِز أو االنتقائٌِة بٌِن الِدول ، و نق ِد بِذلك   أن تكِون 

لٌِِس بِِدول ٌعتقِد أنهِِا تسِِعى ألن  البداٌِة فًِِ عملٌِة نِِزا أسِِلحة إسِرائٌل النووٌِِة فعِبل ، و

و منِع االسِتعمال رٌِر   ،( الٌة ، إٌِران مكورٌِا الشِ) تتحول إلى قوا نووٌـة فً المستقبل 

ِِِة ِِِر فاعلٌ ِِِز المعاهِِِداه الموجِِِود  بمعاهِِِداه أكو ِِِة، و تعزٌ ِِِـا النووٌ           القِِِانونً للتكنولوجٌ

 .                                                و نجاعة 

ٌَّن على القوا النووٌة أن تشِارك بفعالٌِة مِع الِدول األخِرا فًِ معالجِةو   هِذه  ٌتع

ل المنتدا العالمً التعددي الوحٌد  ٌ شك  القةٌة فً إطار مإتمر نزا السبلا فً جنٌف، الذي 

كِذلك ةِرور  التفِاوض علِى معاهِد  ال تمٌٌزٌِة   و قابلِة . لمناقشة نِزا األسِلحة النووٌِة

                                                       .                                                       للتحقا منها دولٌا ب ور  فعلٌة 

كمِِا ٌجِِ  أن ٌكِِون تعهِِد مطلِِا مِِن جانِِ  الِِدول المالكِِة لؤلسِِلحة النووٌِِة بثنجِِاز 

اإلزالة الكاملة لترساناه النووٌة بما ٌإدي إلى نزا السبلا النووي الِذي التزمِه بِل جمٌِع 

األطِِراف و حِِب  1968ووٌِِة لسِِنة الِِدول األطِِراف فًِِ معاهِِد  منِِع انتشِِار األسِِلحة الن

، وبخا ة الدول المسلحة نووٌا ، على الوفاء بالتزاماتها بموجِ   هذه المعاهد  الموقعة على
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المعاهد ، وذلك بثجراء المفاوةاه البلزمة التخاذ التدابٌر الفّعالة القادر  على نزا األسلحة 

لحة النووٌِة، مدعومِة بنظِام التفاوض من أجل إقرار معاهد  جدٌِد  خا ِة باألسِو  النووٌة

 .تفتٌش قوي

بمِا فًِ ذلِك  كذلك ال بد من مراقبة مشدد  لكل ت نٌع أو تخِزٌن لؤلسِلحة النووٌِة ،

منع ظهور أ ناف جدٌد  من المواد النووٌة و األسلحة النووٌة المبنٌة على مبِادأل فٌزٌائٌِة 

ون تِِوفٌر األمِِن و ٌجِِ   أن ٌِِتم ذلِِك مِِن خِِبلل منظمِِة دولٌِِة ذاه م ِِداقٌة ٌكِِجدٌِِد  ، 

 . للبشرٌة هدفها الوحٌد

ٌَّن على الدول الدائمة العةوٌة فً مجلس األمن التابع لؤلمم المتحكما          أن تبدأ  د  ـٌتع

كمِا ، فً إدار  المناقشاه الخا ة بالقةِاٌا األمنٌِة المرتبطِة بعملٌِة نِزا األسِلحة النووٌِة

ِِ ٌَّ الخا ِِة  ار أن تجمِِد قِِدراتهاـمنِِع االنتشِِ د ـة علِِى معاهِِـن علِِى الِِدول رٌِِر الموقعِِـٌتع

ِِـأن تتعهِِ ة وـع األسِِلحة النووٌِِـبت نٌِِ ٌت ِِل بنِِزا  اـها فٌمِِـد بالتزامِِاه خا ِِة مِِن جانب

، إذ أن  اه إنتاج المِواد االنشِطارٌةـعملٌ ة وـبد من تجمٌد االختباراه النووٌال و ،األسلحة

ِِووي ٌب ِِرام المعاهِِدمشِِكل نِِزا السِِبلا الن ِِد مِِن اه  قِِى مطروحِِا ألن إب ِِل الب ًِِ ب ال ٌكف

 .الت دٌا علٌها

و قِِانونً للةِِماناه كمِِا ٌجِِ  دعِِم الجهِِود الرامٌِِة إلِِى إٌجِِاد  ِِك دولًِِ ملِِزم  

األمنٌة، ٌكفل فً راٌاتل حماٌة الدول رٌر الحائز  على األسلحة النووٌة و ب ور  فعالة من 

، إلِِى حٌِِن اإلزالِِة كافِِة أنِِواا احتمِِااله اسِِتخدام األسِِلحة النووٌِِة ةِِدها أو تهدٌِِدها بهِِا 

 .الكاملة لهذا النوا من األسلحة 

، ٌتطلِِ  األمِِر اتخِِاذ عِِدد مِِن التِِدابٌر التكمٌلٌِِة التًِِ تتةِِمن إزالِِة كافِِة أخٌِِرا و

بذل جهود جدٌد  لمكافحة الجماعاه اإلرهابٌة  و ،األشكال األخرا من أسلحة الدمار الشامل

 .املالتً قد تستخدم أسلحة الدمار الش
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 عـــراجــمـة الــمــائـق

  باللغــة العربٌــةباللغــة العربٌــة: : أوالأوال

II--  الكتــاالكتــا::  

ِِد،  .1 ِِاء، أحم ِِو الوف منظمااة األماام المتحاادة و المنظمااات المتخصصااة و المنظمااات أب

 .1999،   ط ، دار النهةة العربٌة القاهر  ،  اإلقلٌمٌة

، الطبعِِة األولِِى،  النااووي فااً الشاارق األوسااطالتحاادي أحمِِد كعِِـوش ، ٌوسِِف ،  .2

 .1987مكتبة الجامعة األردنٌة ، عمـــان ،

ِِل الوضااع القااانونً لألساالحة النووٌااةالجنِِدي، رسِِان ،  .3 ، الطبعِِة األولِِى، دار وائ

 .2000للنشر، عمان ، 

،    ط،  القانون الدولً المعاصرالسعٌد الدقاا، محمد و سبلمة حسٌن، م طفى،  .4

 . 1997الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ،  دار المطبوعاه

ِِِنٌن ،  .5 ِِِوادي ، حس ِِِدي ب ِِِر الجِِِامعً ،  اإلرهااااا الناااوويالمحم ،   ط ، دار الفك

 . 2007اإلسكندرٌة ، 

، الطبعِة األولِى ، مستقبل منظمة األمم المتحدة فً ظال العولماةبن رربً، مٌلود،  .6

 . 2008،  منشوراه الحلبً الحقوقٌة، بٌروه

نشِر مركِز  ، ترجمِة و عولماة السٌاساة العالمٌاة،  بٌلٌس، جون و سِمٌب، سِتٌف .7

 . 2004الخلٌ  لؤلبحاب ، الطبعة األولى ، دبً، 

قاااموس : ت نحااو االتفاااق علااى مفاااهٌم األماانتولٌِِو،  سِِتٌف و شِِمبالررر، تومِِاس  .8

، منشِوراه بنااء الثقاة بنااء الساالح و نزع السالح و مصطلحات تحدٌد األسلحة و

 .  2003 نٌوٌورك ، المتحد  لبحوب نزا السبلا ،معهد األمم : األمم المتحد 

، الطبعِة الوانٌِة، استخدام الطاقة النووٌة القانون الدولً وخٌري بنونة ، محمود ،  .9

 . 1971مإسسة الشع ، القاهر ، 
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دور منظمااة األماام المتحاادة فااً ظاال النظااام العااالمً  حِِاج حسِِن ال ِِدٌا ، حٌِِدر ، .10

 . 2007 ،   ط ، دار هومة ، الجزائر ، الجدٌد

        االنسحاا من المعاهدات و المنظمات الدولٌة النووٌةحنفً عمر ، حسٌن ،  .11

أحقٌة الدول العربٌة و اإلسالمٌة فً التكنولوجٌا النووٌة و االنسحاا من " 

،   ط ، دار الكت  الم رٌة، القاهر ، " المعاهدات و المنظمات الدولٌة النووٌة

2008 .  

ِِومً .12 ِِرو ،  رةِِا بٌ اطر أساالحة الاادمار الشااامل اإلساارائٌلٌة علااى األماان مخاا، عم

دراسااة فااً ضااوء انهٌااار مصااداقٌة مجلااس األماان فااً ظاال النظااام )القااومً العربااً

 .2000، الطبعة األولى ، دار النهةة العربٌة ، القاهر  ،  (الدولً الجدٌد المزعوم

ه، ، ترجمِة رزا هللا، وابِالمنظماات الدولٌاة المتخصصاةجوردان ، روبره ، . س .13

 . 1979  ط، سجل العر  ، دون بلد النشر، 

منشِِوراه الجامعِِة  ، الطبعِِة الوانٌِِة ، التنظااٌم الاادولً ِِالح عرفِِة، عبِِد السِِبلم ،  .14

 .1997اإلسكندرٌة ،  المفتوحة، 

الحقااائق  المفاااهٌم و)السٌاسااة الدولٌااة  اإلسااتراتٌجٌة وإسِِماعٌل ،   ِِبري مقلِِد، .15

 . 1985حاب العربٌة ، بٌروه، ، الطبعة الوانٌة، مإسسة األب (األساسٌة

،   ط ، منشِِؤ  المعِِارف ،  الغنٌمااً فااً التنظااٌم الاادولًطلعِِه الرنٌمًِِ، محمِِد ،  .16

 . 1974اإلسكندرٌة، 

ِِان ،  .17 ِِر و النعٌمًِِ ، نعم ِِر ، جعف حقٌقااة البرنااامن : االعتااراف األخٌاار ةٌِِاء جعف

مِاي  دراسِاه الوحِد  العربٌِة ، بٌِروه،، الطبعة األولى ، مركز  النووي العراقً

2005 .  

،   ط، مركِز األهِرام  المناطق الخالٌة من األسالحة النووٌاةعبد السبلم، محمد ،  .18

 . 2003اإلستراتٌجٌة، القاهر  ،  للدراساه السٌاسٌة و

،   ط ، معاهاادة عاادم انتشااارها األساالحة النووٌااة وعبِِد الرفِِور حسِِن، ممِِدوا ،  .19

 .1995التوزٌع، القاهر  ،  الشركة العربٌة للنشر و
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ضاامانات اسااتخدام الطاقااة النووٌااة فااً األغااراض بِِد هللا محمِِد نعمِِان ، محمِِد ، ع .20

،   ط ،  ِِنعاء،  الوثااائق الدولٌااة  الساالمٌة دراسااة قانونٌااة فااً ضااوء القواعااد و

2001 . 

، تركاة قاارن مضااى و حمولاة قاارن أتااى: قضاٌااـا دولٌااـةعِوض الهزاٌمِِة ، محمِد ،  .21

 . 2007عمان ،  الطبعة األولى، دار الحامد للنشر و التوزٌع،

منع  ، جرٌجوري  و دٌن ،جوناوان ، . فورسبرج، راندال و درٌسكول ، ولٌم و و .22

 ،مقدمة فً وسائل منع االنتشار: البٌولوجٌة  و تشار األسلحة النووٌة الكٌمٌائٌةان

  ر المعرفِة ـالطبعة األولى، الجمعٌِة الم ِرٌة لنشِ د ،ـسٌ ان هدار ،ـترجمة رمة

 .1998،  ، القاهر الوقافة العالمٌة و

شِرٌف  ، ترجمِةدلٌل الرقابة الدولٌاة علاى أسالحة الادمار الشاامل، باري ،  كلٌمان .23

ِِود ،   ط ِِدون دار نشِِر بسٌِِونً ، محم ًِِ سٌِِراكوزا  ) ، ب ِِده ف ِِدو  عق ِِال ن أعم

  .1999، القاهر ، (1998 جوٌلٌة  3 - جوان 27 بثٌطالٌا خبلل

المنظماات العالمٌاة  لنظرٌاة العاماة وا: التنظاٌم الادولً مانع، جمال عبد النا ِر ،  .24

 .2006التوزٌع ، الجزائر ،  ،   ط ، دار العلوم للنشر و المتخصصة اإلقلٌمٌة و

نظام الضمانات الدولٌاة لالساتخدامات السالمٌة للطاقاة ماهر محمد ماهر، محمود ،  .25

 . 1980،   ط ، دار النهةة العربٌة ، القاهر  ، الذرٌة

الخٌاار الناووي فاً إبراهٌم محمود، أحمِد و مِن معهمِا ،  محمد العنانً، إبراهٌم و .26

، أعمِِِال النِِدو  الفكرٌِِِة التًِِ نظمهِِا مركِِِز دراسِِاه المسِِِتقبل   الشاارق األوسااط

مركز دراساه الوحد  العربٌة ، بٌِروه، سِبتمبر الطبعة األولى ،  ، بجامعة أسٌوط

2001 . 

الطبعة الوانٌة، مركز  ، الطاقة النووٌة العربٌة عامل بقاء جدٌدم طفى ، عدنان ،  .27

 . 1985دراساه الوحد  العربٌة ، بٌروه ، 
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و نزع السالح فاً العصار  التسلح ، الدولً  معهد ستوكهولم الدولً ألبحاب السبلم .28

محمِِِود،   ط، منشِِِوراه وزار  الوقافِِِة و اإلرشِِِاد ، ، ترجمِِِة فبلحِِِة الناااووي

 . 1963القومً، دمشا، 

و األماان الاادولًت الكتاااا   و ناازع السااالح  التساالح ، ـِِـ                                .29

الطبعِة األولِِى، ، مركِز دراسِِاه الوحِد  العربٌِِة و نشِِر ، ترجمِة 2113 السانوي

 .2004 بٌروه، جانفً

األماان الاادولً ت الكتاااا  و  ناازع السااالح و التساالح تـِِـ                                 .30

لوحِد  العربٌِة ، الطبعِة األولِى ، مركز دراساه او نشر ترجمة  ، 2115السنوي 

 . 2005بٌروه ، 

الكتاااا ،  األماان الاادولً و ناازع التساالح  و التساالح ،                 ـِِـ                .31

األولِى ،  مركز دراساه الوحِد  العربٌِة ، الطبعِة و نشر ، ترجمة 2116السنوي 

 . 2006بٌروه ، نوفمبر 

ِِـ                               .32 لتساالح  و ناازع السااالح  و األماان الاادولًت الكتاااا ا، ـ

مركز دراساه الوحِد  العربٌِة ، الطبعِة األولِى ، و نشر ، ترجمة  2117السنوي 

 . 2007بٌروه ، نوفمبر 

مناذ   دراسة فً تطور التنظٌم الادولً) األمم المتحدة فً نصف قرن نافعة، حسن،  .33

ِِِِة عِِِِدد  ت(1945 ِِِِا  المعرف ِِِِ 202  ط ، سلسِِِِة كت ِِِِة ، المجل ِِِِوطنً للوقاف            س ال

 . 1995افدا ، الكوٌه ،  الفنون و و

ِِك ،  .34 اسااتقرار  نظرٌااة الااردع و عااودة المسااتقبل التنااافس النااووي وهِِارفً ، فران

، الطبعة األولى، مركز اإلماراه 12، دراساه مترجمة األزمات بعد الحرا الباردة

  .2003البحوب اإلستراتٌجٌة، أبو ظبً،  للدراساه و
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IIII--  المقاالت و الدورٌــاتالمقاالت و الدورٌــات::  

 

، مجلِة السٌاسِة " تطِور قةِاٌا الحِد مِن التسِلح نشِؤ  و" إبراهٌم الدسوقً، مراد ، .1

     ال ِِِِفحاه  ،1992و العشِِِِرون، جوٌلٌِِِِة ، السِِِِنة الرابعِِِِة 109لٌِِِِة، العِِِِدد الدو

239  ← 242. 

 دور م ِِر فًِِ إنشِِاء المنطقِِة الخالٌِِة مِِن األسِِلحة النووٌِِة فًِِ" الشٌِِمً، ٌحًِِ،  .2

ال ِِِفحاه  ،1985، جِِِانفً 79، مجلِِِة السٌاسِِِة الدولٌِِِة، العِِِدد "الشِِِرا األوسِِِط

149← 153. 

ِِة " نظِِام عِِدم انتشِِار األسِِلحة النووٌِِة فًِِ العِِالم" بِِون ، جِِورج ،  .3 ، مجلِِة الوكال

، هٌئِة الطاقِة الذرٌِة السِورٌة، مِارس 2، العِدد  46الدولٌة للطاقة الذرٌِة، المجلِد 

 .9 - 8، ال فخاه 2005

4. ِِ ، "مشِِكلة نِِزا السِِبلا ومباحوِِاه لجنِِة الومِِان عشِِر بجنٌِِف"د الفتِِاا، حسِِن، عب

المجلة الم رٌة للقانون الدولً، المجلد التاسع عشر، السنة التاسعة عشِر، الجمعٌِة 

 .120← 101، ال فحاه 1963 القاهر ، الم رٌة للقانون الدولً،

العتِِداء ةِِمانة الِِدول الذرٌِِة للِِدول رٌِِر المسِِلحة ذرٌِِا ةِِد ا"حسٌِِن ،  خِِبلف،  .5

ِِذري ِِون ، " ال ِِون ، السِِنة الوبلو ِِد الوبلو ِِدولً، المجل ِِانون ال ِِة الم ِِرٌة للق ، المجل

 . 43 ←11ال فحاه  ، 1974الجمعٌة الم رٌة للقانون الدولً ، القاهر  ، 

، "انتشار األسِلحة و القِوا العظمِى الجدٌِد  : القوا ال اعد  " روبرتس ، براد ،  .6

، المجلِِِس 13، السِِِنة 77ة العالمٌِِِة، العِِِدد ترجمِِِة فتحًِِِ، تراجًِِِ ، مجلِِِة الوقافِِِ

 .36← 34، ال فحاه 1996الوطنً للوقافة و الفنون و افدا ، الكوٌه، جوٌلٌة 

ِِووي و"دورِِبلس ،  روش، .7 ِِة " الفوةِِى القِِانون الن ِِة الدولٌِِة للطاق ِِة الوكال ، مجل

، 2005، مارس  2، العدد  46الذرٌة، ترجمة هٌئة الطاقة الذرٌة السورٌة ، المجلد 

 .                          11 ← 10سورٌا ، ال فحاه 
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مع إشار   )قواعد الفانون الدولً العام  سلمٌة الطاقة النووٌة و"سعد العجمً، وقل،   .8

، جامعِِة 2، العِِدد29، مجلِِة الحقِِوا، السِِنة (" خا ِِة لؤلزمِِة اإلٌرانٌِِة الحالٌِِة

 .187 ← 139، ال فحاه 2005الكوٌه، جوان 

ِِِود ،  .9 ِِِد النِِِووي اإلسِِِرائ"محمِِِد ، سِِِلٌمان الزٌ ًِِِ          التهدٌ ِِِومً العرب ٌلً لؤلمِِِن الق

مركِز دراسِاه الوحِد   ، 270، مجلة المستقبل العربًِ ، العِدد ( "1991-1999) 

 . 134 ← 98 ال فحاه،  2001أوه  بٌروه ، العربٌة ،

،  125، مجلِِة السٌاسِِة الدولٌِِة ، العِِدد " راروتونرِِا" سٌِِد عمِِار  ، عبِِد الجِِواد ،  .10

 .221- 220 فحاه ال،  1996جوٌلٌة 

إدماج قراراه مجلس األمن ال ادر  طبقِا للف ِل " أشرف ،  عرفاه أبو حجاز  ، .11

، " ، و تنفٌِِذها فًِِ الِِنظم القانونٌِِة الداخلٌِِة للِِدول األعةِِاء " السِِابع مِِن المٌوِِاا

 ، ، الجمعٌِة الم ِرٌة للقِانون الِدولً 61المجلة الم رٌة للقِانون الِدولً ، العِدد 

 .468 ← 329ال فحاه ،  2005لقاهر  ، ا

، مجلة المستقبل العربً، العدد "الكٌل بمكٌالٌن  النظام النووي و" رلمان ، فاطمة ،  .12

        ، ال ِِِِفحاه 2008نِِِِوفمبر  بٌِِِِروه، ، مركِِِِز دراسِِِِاه الوحِِِِد  العربٌِِِِة ،357

97 ← 112. 

ِِل و كِِارم، محمِِود ،  .13  ِِوص المشِِروعاه و األفكِِار المطروحِِة بخ" فهمًِِ ، نبٌ

ِِة " التعِِاون اإلقلٌمًِِ فًِِ مجِِال األمِِن و الحِِد مِِن التسِِلح و نِِزا السِِبلا  ،  مجل

ِِِِِِِِِدد  ِِِِِِِِِة ، الع ِِِِِِِِِانفً ، الس115ِِِِِِِِِالسٌاسِِِِِِِِِة الدولٌ ِِِِِِِِِون ، ج     ،            1994نة الوبلو

 .  186 ← 178ال فحاه 

، "على هامش حا الدفاا عِن الِنفس و اسِتعمال األسِلحة النووٌِة " موسى، أحمد،  .14

الجمعٌة الم رٌة  ، 18السنة  لقانون الدولً، المجلد الوامن عشر،المجلة الم رٌة ل

 .11← 1، ال فحاه 1962، للقانون الدولً ، القاهر  

رفِِِع مسِِِتوا الةِِِماناه النووٌِِِة فًِِِ " كٌنجًِِِ، هانِِِه، مارٌبٌِِِب و موراكِِِامً، .15

ِِة  ،" كازاخسِِتان ِِة الذرٌ ِِة الطاق ِِة الذرٌِِة ، ترجمِِة هٌئ ِِة للطاق ِِة الدولٌ ِِة الوكال مجل

 .27← 26، ال فحاه  2005مارس دمشا ، ، 2، العدد 46، المجلد السورٌة 
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III- الرسائــــل الجامعٌــــة: 

1.  ًِِ ِِة ف ِِو لحظِِر األسِِلحة النووٌ ِِة ،محمِِد النا ِِر ، معاهِِد  تبلتٌلولك بورزال

أمرٌكـا البلتٌنٌة، بحب لنٌل درجة الماجستٌر فًِ القِانون الِدولً و العبلقِاه 

الجزائر، السنة الجامعٌة  -بن ٌوسف بن خد   ونالدولٌة، كلٌة الحقوا بن عكن

 .1983أفرٌل  - 1982

و السٌاسِة الخارجٌِِة " القِانون الِدولً لؤلسِلحة النووٌِة" عوٌنِاه ، نجٌِ  ،  .2

فًِ ي، رسِالة لنٌِل شِهاد  الماجسِتٌر األمرٌكٌة فً مجال نزا السِبلا النِوو

 ، تونس المنار القانون الدولً العام، كلٌة الحقوا و العلوم السٌاسٌة ، جامعة

 .2004/2005السنة الجامعٌة   

 

IV- المواثٌق و االتفاقٌات و القرارات الدولٌة: 

 . 1945مٌواا األمم المتحد   .1

معاهِِِد  حظِِِر تجِِِار  ) 1963النووٌِِة لعِِِام اتفاقٌِِة موسِِِكو للحظِِِر الجزئًِِِ  .2

 .(فً الفةاء الخارجً وتحه سطح الماء  األسلحة النووٌة فً الجو و

 .1968شار األسلحة النووٌة لسنة معاهد  منع انت .3

 .1996معاهد  الحظر الكلً للتجار  النووٌة لسنة  .4

 .1959لعام ( معاهد  األنتاراكتٌك)معاهد  المنطقة القطبٌة الجنوبٌة  .5

لعِام (   معاهِد  تبلتٌلولِـكو )معاهد  حظر األسلحة النووٌة فً أمرٌكِا البلتٌنٌِة  .6

1967. 

( معاهِد    راروتونرِا) ن األسلحة النووٌة معاهد  إخبلء منطقة جنو  الهادي م .7

  .1985لعام 
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( معاهِد  بِانكوك)معاهد  إخبلء منطقة جنِو  شِرا أسٌِا مِن األسِلحة النووٌِة  .8

 .1995لعـام 

( معاهِد  بلٌنِدابا ) معاهد  إنشاء منطقِة خالٌِة مِن األسِلحة النووٌِة فًِ إفرٌقٌِا  .9

 .1996لعام 

( يعاْسج ؼًٛٛثاوذُٛؽح) انُٕٔٚح  ؼهحح يعاْسج إذالء يُطقح آؼٛا انٕؼطٗ يٍ األ .10

 .2006نعاو 

يعاْسج انًثةازئ انًُظًةح ألَشةطح انةسٔل فةٙ يٛةساٌ اؼركشةا  ٔاؼةررساو انفضةاء  .11

 .1967انراضجٙ ، تًا فٙ شنح انقًط ٔ األجطاو انؽًأٚح األذطٖ نعاو 

      أسِلحة دمِار شِِامل أخِرا فًِِ قِاا البحِِر معاهِد  حظِر وةِِع أسِلحة نووٌِِة و .12

 .  1970لعام ( معاهد  قاا البحار) المحٌط و تحه تربتل التحتٌة و قعر 

 .1968جوان  19ال ادر بتارٌ    255قـرار مجلـس األمـن رقم  .13

 .1991مارس  2ال ادر بتارٌ   687قرار مجلس األمن رقم  .14

 .   1995أفرٌل  11ال ادر بتارٌ   984قرار مجلس األمن رقم  .15

 .2004أفرٌل  28بتارٌ    ال ادر 1540قـرار مجلس األمن رقم  .16

 .2006أكتوبر  14ال ادر بتارٌ    1718قرار مجلس األمن رقم  .17

 .2006دٌسمبر  23ال ادر بتارٌ    1737قرار مجلس األمن رقم  .18

 .2009سبتمبر  24ال ادر بتارٌ   1887قرار مجلس األمن رقم   .19

 

V-  مقاالت من اإلنترنت: 

،     " ْةةسج عةةسو اَرشةةاض األؼةةهحح انُٕٔٚةةح يعا"إزاضج شةةنٌٔ انعةةالو تةةاأليى انًرحةةسج،  .1

:  َرطَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد، انًٕ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال يُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕض عهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ ان

www.un.org/arabic/events/npt2005/background.html (صفحح) 
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، يقةةال يُشةةٕض عهةةٗ "تساٚةةح جسٚةةسج نًُةة  اوَرشةةاض انُةةٕٔ٘" انثةةطاز عةةٙ ، يحًةةس ،  .2

: ، انًٕ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2009جٕٚهٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح  17انَرطَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ترةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضٚد 

http://www.alquds.com/node/177071  

 : ،يقةةةةال يُشةةةةٕض عهةةةةٗ انَرطَةةةةد، انًٕ ةةةة "  2انثُةةةةٕز انعايةةةةح وذفا ٛةةةةح ؼةةةةراضخ   .3

http://forum.rtarabic.com/showthread.php?t=48506   1، ص. 

، " أتعةاز إحانةح انًهةل انُةٕٔ٘ انٚطاَةٙ إنةٗ يجهةػ األيةٍ " انؽةٛس ذطكةٙ ، احًةس ،  .4

، يقةال يُشةٕض عهةٗ انَرطَةد ،  2006أفطٚةم  ، 164يجهح انؽٛاؼح انسٔنٛةح ، انعةسز 

        http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Serv/Ishtrak.htm: انًٕ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ( . فحة) 

نترنِه ، مقال منشور علِى اإل( 2004) 1540قرار مجلس األمن فً األمم المتحد   .5

 http://www.un.org/arabic/sc/1540: ، الموقع 

، يقةةال ( 2004)1540 األيةةٍ انًُشةةمج عًةةال تةةانقطاضنجُةةح يجهةةػ :  1540انهجُةةح  .6

 :َرطَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ، انًٕ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕض عهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٗ ان

www.un.org/arabic/sc/1540/index.shtml (فحة .) 

، "لحد من انتشار األسلحة النووٌة كٌف نعزز معاهد  ا" ، جاكً ،وولكوه ساندرز .7

 ،نترنه ، مقال منشور على اإل2005س مجلة المعادلة النووٌة الٌوم ، عدد مار

: الموقع 

http://www.america.gov/ar/publications/ejournalusa/0305.html  ،

 .13←  9  ال فحاه

، مجلة المعادلِة "السٌطر  على أكور أسلحة العالم خطور  " رٌدمٌكر، ستٌفٌن ،. ج  .8

: ، مقِِِال منشِِِور علِِِى اإلنترنِِِه ،الموقِِِع 2005النووٌِِِة الٌِِِوم ، عِِِدد مِِِارس 

http://www.america.gov/ar/publications/ejournalusa/0305.html  ،

 . 8 -7ال فحاه 

فًِ ولً ملتِزم بنِزا السِبلا النِووي  مجلِس األمِن الِد" دٌفٌد كلرهالس ، مٌرل ،  .9

: ، انًٕ ةةةةةةةةةةةةةةةة انَرطَةةةةةةةةةةةةةةةةديُشةةةةةةةةةةةةةةةةٕض عهةةةةةةةةةةةةةةةةٗ  ، مقِِِِِِِِِِِِِِِِال"العِِِِِِِِِِِِِِِِالم 
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www.america.gov/.../2009/September/20090925152149ssissirdi

lE0.5928919.html (فحة .) 

، " يؽةةاًْح يُة  اَرشةاض األؼةهحح انُٕٔٚةةح "ٔ شةٕتٙ ، زٚثرةٙ ،  تطكةٕفٛر  ،جةٕضض  .10

 :يقال يُشٕض عهٗ انَرطَد ،انًٕ  

(.صفحح)،   http://www.america.gov/st/peacesec-

arabic/2010/February/20100225141150ebyessedo0.3085138.html  

، "الٌة من أسلحة الدمار الشامل؟هل ٌ بح الشرا األوسط منطقة خ"هٌئة التحرٌر،  .11

، مقِال منشِور علِى 2004مارس  01، 76مجلة كلٌة الملك خالد العسكرٌة،  العدد 

 :اإلنترنه ،الموقع

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136055      ، 

 . (صفحاخ 8) 
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ٗ أؼهٕب األيى انًرحسج فٙ يجال َةع  نقس كاٌ نظٕٓض األؼهحح انُٕٔٚح  أشطْا انحاؼى عه

انرٙ يٍ تُٛٓا األؼهحح انُٕٔٚح،  انؽال  حٛس ذطكعخ تنضج اوْرًاو عهٗ أؼهحح انسياض انشايم ٔ

نٛػ عهٗ األؼهحح انرقهٛسٚةح طةإال فرةطج انحةطب انثةاضزج ، حٛةس أزضجةد يؽةمنح َةع  انؽةال   ٔ

    فأضةٛح انسٔنٛةح زاذةم األيةى انًرحةسجانكايم فٙ جةسٔل أعًةال انٓٛةةاخ شاخ انةةثلح انر ٔ  انعاو

      نةصنح ٔ  َظةطا ألٌ األؼةهحح انُٕٔٚةح  ةس  ٓةطخ تعةس ٔضة  يٛصةال األيةى انًرحةسج ذاضجٓا ، ٔ ٔ

صذةةّ انجًعٛةةح انعايةةح            تةةط ى شنةةح جةةاء أٔل  ةةطاض اذر نةةى ٚشةةرًم ْةةصا انًٛصةةال عهةةٗ إشةةاضج إنٛٓةةا ٔ

 .نَشاء نجُح انطا ح انصضٚح 1946جاَفٙ  24انًنضخ فٙ  ٔ( 1/ز)( 1انقطاض) 

انشةايم نسؼةهحح انُٕٔٚةح  ٔ  تانضافح إنٗ ؼعٙ يُظًح األيى انًرحسج إنٗ انُع  انكهةٙ ٔ

تانلةح تاعرثاضْةا يةٍ يةةازض  َظطا نًا ذكرؽّٛ انطا ح انُٕٔٚح يٍ أًْٛةح يٍ كافح زٔل انعانى ، ٔ

ؼةررساو انطا ةح انُٕٔٚةح نس ةطا  انطا ح انُظٛفح، فقس ؼعد يُظًةح األيةى انًرحةسج إنةٗ ذٕجٛةّ ا

إَشةاء انٕكانةح انسٔنٛةح  انؽهًٛح يٍ ذالل انُشاطاخ انعهًٛح انرٙ ذشةط  عهٛٓةا انجًعٛةح انعايةح ٔ

 .نهطا ح انصضٚح

إصةساض  ٔ  1991أيا عٍ زٔض يجهةػ األيةٍ فةٙ انحةس يةٍ األؼةهحح انُٕٔٚةح ، فًُةص ؼةُح 

ذةةص زٔضِ فةةٙ انثةةطٔظ ، فرحةةٕل ترةةةٕص انعةةطال أ انًةةةازل عهٛةةّ 687 قةةطاضاأليةةٍ ان يجهةةػ

ٔؼةٛهح ذطثٛةق نالنرعايةاخ انًفطٔضةح   األيٍ انسٔنٍٛٛ ، إنةٗ ٔ انًجهػ تاؼى انحفا  عهٗ انؽهى 

اوذفا ٛةاخ األذةطٖ انًرعهقةح تؽةال   ٔ 1968تًٕجة يعاْسج عسو اَرشاض األؼهحح انُٕٔٚح نؽةُح 

احةسا يةٍ انحهةٕل انًرةٕفطج ، ذةسذم يجهةػ األيةٍ تقةٙ زاوًةا ٔ إشٌذثعةا نةصنح ،  انسياض انشايم ٔ

ؼٕاء ذعهق األيط تانعطال ، كٕضٚةا انشةًانٛح ، أٔ إٚةطاٌ يةٍ فةط  انعقٕتةاخ انُاذجةح يةٍ ذةطل 

 . يعاْسج عسو اَرشاض األؼهحح انُٕٔٚح

، 1963تسأخ أٔنٗ انًحأوخ نتةطاو يعاْةسج زٔنٛةح نهحةس يةٍ األؼةهحح انُٕٔٚةح فةٙ عةاو 

      د يعاْةةسج حظةةط ذجةةاضب األؼةةهحح انُٕٔٚةةح فةةٙ انجةةٕ زٔنةةح عهةةٗ اذفا ٛةةح ؼةةًٛ 135حٛةةس ٔ عةةد  

ذحةةد انًةةاء انًعطٔفةةح تاؼةةى يعاْةةسج يٕؼةةكٕ نهحظةةط انجعوةةٙ يةةٍ  ٔ  ٔ فةةٙ انفضةةاء انرةةاضجٙ

  .انرجاضب انُٕٔٚح 

أًْاا يعاْسج يُة   ذال ْصِ انًعاْسج إتطاو انعسٚس يٍ انًعاْساخ انسٔنٛح انًرعسزج األططا 

زٔنرةاٌ ذًهكةةاٌ األؼةةهحح  ًْٔةةا -نكةٍ تاكؽةةراٌ ٔانُٓةس  ، 1691ٔ اَرشةاض األؼةةهحح انُٕٔٚةح نعةةاو



 

 

ذشةكم  ، 2003ٔاَؽحثد كٕضٚا انشًانٛح يُٓةا فةٙ عةاو  نى ذٕ عا عهٗ ْصِ انًعاْسج، ٔ -انُٕٔٚح

ذععٚةع  ذكُٕنٕجٛاذٓةا، ٔ انًعاْسج صكا زٔنٛا يحٕضٚا ٚٓس  إنٗ يُة  اَرشةاض األؼةهحح انُٕٔٚةح ٔ

َةةع   ذحقٛةةق َةةع  انؽةةال  انُةةٕٔ٘ ٔ ٛح نهطا ةةح انُٕٔٚةةح تٓةةس انرعةةأٌ فةةٙ اوؼةةررساياخ انؽةةهً

انًهةعو انٕحٛةةس يةٍ جاَةة انةسٔل انحةةاوعج  كًةا ذشةةكم انًعاْةسج اونرةعاو ،انكايةم انؽةال  انعةاو ٔ

  .ذٓس  إنٗ َع  انؽال  نسؼهحح انُٕٔٚح فٙ أ٘ يعاْسج يرعسزج األططا 

ح جةعءا يةٍ عةسج اذفا ٛةاخ شُاوٛةح كاَد األؼهحح انُٕٔٚ،  ٔ تعسْا  ذالل انحطب انثاضزج ٔ

ٔ انٕوٚةاخ انًرحةسج     نرحسٚس األؼهحح، ٔ ذعس اوذفا ٛاخ انًرفةأ  عهٛٓةا تةٍٛ اوذحةاز انؽةٕفٛاذٙ

يٍ تٍٛ أْى اوذفا ٛةاخ انصُاوٛةح، حٛةس ذٓةس  إنةٗ شةالز أْةسا  ضوٛؽةٛح ، أٔنٓةا انحةس يةٍ ذطةط 

ٛح أيةا شانصٓةا فٛرًصةم فةٙ حظةط انرجةاضب اَسو  حطب َٕٔٚح، شاَٛٓا انحس يٍ األؼهحح انؼرطاذٛج

 يعاْةةساخ ذاصةةح تة ايةةح يُةةاطق يُعٔعةةح انؽةةال  انُةةٕٔ٘، ٔ األًْٛةةح  إتةةطاو  كًةةا ذةةىنُٕٔٚةةح، ا

انطوٛؽٛح نٓصِ انًُاطق ، ٔ انرٙ ذظٓط تمٌ انًشكهح فٙ ْصِ انحانح ْٙ أَٓا يعاْسج يٍ انسٔل انرٙ 

 .ذهح انًانكح نهؽال  انُٕٔ٘  ذُرًٙ إنٗ ْصِ انًُاطق، أ٘ زٔل  ٛط َٕٔٚح، ٔ نٛؽد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Résumé 
 

L’apparition des armes nucléaires a eu un impact décisif sur la méthode des 

Nations Unies dans le domaine du désarmement, car tous les intérêts se sont 

concentrés sur les armes de destruction massive, entre autre les armes nucléaires,  

et non pas celles traditionnelles, durant toute la période de la guerre froide, du fait 

que la question du désarmement général et intégral a été exposée à l’ordre du jour 

des organismes ayant un caractère négociateur international tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des nations unies, et vu que l’apparition des armes nucléaires a suivi     

la mise en place du traité des nations unies, la raison pour laquelle, elles n’a pas été 

indiquées dans ce traité, et malgré cette situation, la première résolution ratifiée   

par l’assemblée générale (Résolution 1) (S 1) du 24 janvier 1946 pour la création 

d’un comité de l’énergie atomique. 

En outre des efforts de l’Organisation des Nations Unies pour le 

désarmement total et intégral des armes de destruction massive et de tous les pays 

du monde,     et vu l’importance de l’énergie atomique du fait qu’elle représente 

une source d’énergie nette, l’organisation des nations unies a tenté d’orienter 

l’utilisation      de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques à travers les activités 

scientifiques sous contrôle de l’Assemblée Générale et la création de l’Agence 

Internationale   de l’Energie Atomique. 

Et en ce qui concerne le rôle du Conseil de Sécurité vis-à-vis de la limitation 

des armes nucléaires, et depuis 1991 le conseil de sécurité a promulgué                  

la résolution 687 liée à la question de  l'Iraq, il a commencé à prendre une position 

importante, car son rôle s’est transformé de la préservation de la paix et de            

la sécurité internationaux, à un appareil pour l’application des obligations énoncées 

dans le traité de non prolifération des armes nucléaires de 1968, ainsi que les autres 

conventions relatives aux armes de destruction massive, et suite à ça, donc 

l’intervention du conseil de sécurité demeure toujours l’une des issues possibles, 

que ce soit pour l’Iraq, la Corée du Nord, ou l’Iran, et l’imposition des sanctions 

résultant de la violation du traité de non prolifération nucléaire. 



 

 

Une première tentative pour conclure un traité international afin de délimiter 

l’arme nucléaire a été en 1963, 135 pays ont signé l’accord, qui a été appelé           

le traité de prohibition des essais d’armes nucléaires aériens et dans l’espace         

et sous-marin, connu sous le nom de « traité de Moscou pour l’interdiction partielle 

des essais nucléaires » . 

Ce traité a été suivi de nombreuses conventions internationales 

multilatéraux, entre autre le traité de non prolifération des armes nucléaires en 

1968, sauf que le Pakistan et l’Inde, considérés comme pays en possession des 

armes nucléaires, n’ont pas signé le traité, et que la Corée du nord s’est retiré en 

2003, ce traité est considéré comme un chèque international et axial ayant pour but 

la prohibition de prolifération des armes nucléaires et ses technologies, renforcer la 

collaboration afin d’assurer une utilisation pacifique de l’énergie nucléaire             

et réaliser un désarmement total et intégral. Le traité est considéré comme la seule 

obligation sur les pays en possession des armes nucléaires dans chaque traité 

multipartite projetant le désarmement. 

Durant la guerre froide et au-delà , les armes nucléaires ont fait partie de 

plusieurs conventions bilatérales pour la limitation de l’armement, les conventions 

qui ont fait l’objet de négociations entre l’Union Soviétique et les Etats-Unis, sont 

parmi les conventions bilatérales les plus importantes, vu qu’elles visent trois 

objectifs principaux, premièrement la limitation de risque de déclenchement d’une 

guerre nucléaire, deuxièmement la limitation des armes stratégiques, et 

troisièmement  la prohibition des essais nucléaires.Des traités ayant relation à la 

réalisation des régions démilitarisées ont été conclus, et l’importance de ces 

régions, et qu’il s’est avéré que la problématique était au niveau des pays membres 

de ce traité, vu qu’ils font tous partie de cette région, ou pays ne possédant pas 

d’arme nucléaire, et non pas des pays possédant cette arme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summarized 

 
            It has been the emergence of nuclear weapons crucial impact on the style of 

the United Nations in the field of disarmament, where the focus of attention 

focused on weapons of mass destruction, including nuclear weapons, rather than 

on conventional weapons throughout the period of the cold war, where the issue of 

general and complete disarmament in the agenda of the character of international 

negotiating bodies within and outside the United Nations, given that nuclear 

weapons had emerged after the status of the Charter of the United Nations and 

therefore did not include a reference to this Charter despite that, on the first 

resolution adopted by the General Assembly (resolution 1/s 1) and dated 24 

January 1946 for the establishment of the Atomic Energy Commission. 

 In addition to the United Nations Organization sought to agony of death 

total and comprehensive nuclear-weapons from all the countries of the world, in 

view of nuclear energy from recurrence of critical importance as clean energy 

sources, has sought the Organization of the United Nations to the use of nuclear 

energy for peaceful purposes through scientific activities which are supervised by 

the General Assembly and the establishment of the International Atomic Energy 

Agency. 

          As for the role of the Security Council in the reduction of nuclear weapons, 

since 1991 and the issuance of the Security Council resolution 687 validated on 

Iraq to take its role in emerging, transforming the Council on behalf of maintaining 

international peace and security, to a means of the application of the obligations 

imposed under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons for the 

year 1968 and other conventions on the weapon of mass destruction accordingly, 

even if not resort to it so far, and that he always was unlikely, the intervention of 

the Security Council has always remained one of the solutions available, whether 

in Iraq, North Korea, or Iran from the imposition of sanctions resulting from a 

breach of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 



 

 

Started the first attempts to conclude an international treaty to reduce 

nuclear weapons in 1963, with 135 States of the Convention on was named the 

Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the air and in Outer Space and under 

Water, known as the Moscow Treaty partial ban of nuclear tests. 

        This treaty was read out the conclusion of many multilateral international 

treaties the most important is the Treaty on the prevention of proliferation of 

nuclear weapons of 1968, but Pakistan and India, two possess nuclear weapons - 

did not sign the Treaty, North Korea withdrew in 2003, the treaty constitutes an 

international instrument central aims to prevent the proliferation of nuclear 

weapons and technologies, and the strengthening of cooperation in the peaceful 

uses of nuclear energy with a view to achieving nuclear disarmament and general 

and complete disarmament. As a treaty is the only binding commitment by the 

nuclear-weapon States in any multilateral treaty aimed at disarmament. 

         During the cold war nuclear weapons was part of several bilateral agreements 

for arms control, and is the agreements negotiated between the Soviet Union and 

the United States from among the most important bilateral agreements, it aimed to 

three main objectives, the first is the reduction of the prohibition of the outbreak of 

a nuclear war, second Strategic Arms Reduction either Thirdly is the prohibition of 

nuclear tests. 

It was the conclusion of treaties, especially the establishment of nuclear-free 

zones, and the primary importance of these areas, and which shows that the 

problem in this situation is that it is a treaty of the States that belong to these areas, 

any non-nuclear States, and not that possess nuclear weapons. 

 


