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 :موجز
  برنامج عمل شامل
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  ملاذا هذا التقرير، وملاذا اآلن؟. أ
 

o دعا وانعداماً لإلنسانية اليت مت اختراعها على اإلطالق تبني الذين تقتلهم أو . األسلحة النووية األسلحة األكثر شر زيموهي ال ت . بشكل كامل على هذا الكوكب؛ علماً بأن الترسانات اليت منتلكها اآلن من هذه األسلحة تستطيع القيام بذلك مرات متعددة اآلن، وتتمتع بالقدرة على تدمري احلياة إا األسلحة الوحيدة اليت مت اختراعها حىت. ت على مدار عقودتشوههم، وأثرها ممي  .عيات تغير املناخ من ناحية اخلطورة؛ وأثرها احملتمل مباشر أكثر بكثريومشكلة األسلحة النووية مساوية ـ على األقل ـ لتدا
 

o  ضياً، أو وما دامت هناك دولة متتلك أسلحة نووية، فإن الدول األخرى سترغب فيها، وطاملا بقي مثل هذا السالح يف حوزة أحد، فإنرستخدم ـ يوماً ما ـ عكِّلُ حتدياً للمصداقية بأنه لن يشعن طريق سوء التقدير، أو قصداً، وأي استخدام من ذلك ي  .والقدر وحده هو الذي جعل العامل يفلت حىت اآلن من كارثة مماثلة. هذا النوع سيكون كارثيا
  

o ًفالتهديدات واملخاطر املالزمة لإلخفاق يف إقناع الدول املسلحة نووياً برتع سالحها، . إن احلفاظ على الوضع الراهن ليس خيارا  . به حىت اآلنمما استطاع العامل القيامالسليمة ألي توسع سريع للطاقة النووية املدنية، هي ديدات وخماطر ال ميكن قبوهلا؛ بل جيب معاجلتها بقناعة وفاعلية أكرب بكثري  منع دول جديدة من احلصول على أسلحة نووية، ومنع أي ناشط إرهايب من الوصول إىل هذا السالح، والعجز عن اإلدارة ويف
  

o  ،ز هذا التقرير هو توقيته املناسب، ومشوله، وبعده التشاوري العاملي، وتنبهه إىل . ملعاجلة هذه القضايالقد صدر الكثري من التقارير عن مراجع عاملية رئيسة من مفوضيات، وجلان، ومؤسسات أحباث، وجمموعات دراسية من اخلرباءلكن ما نأمله هو أن ما ميي  . بعضها ببعضالقوي؛ وهي ما ينعكس يف برامج عملية على املدى القصري، واملتوسط، والبعيد، من شأا أن تربط مقترحاته للسياسات اخلاصة  الربامجاتية، وكذلك مثالياته الطموحة، والنية يف وضعه حتت تصرف صانعي السياسات غري املتخصصني، وتوجيهه العملي الوقائع

  
o جلديدتني لألمتني األمريكية والروسية بالعمل على نزع األسلحة النووية بشكل جدي، هناك فرصة جديدة ـ مع التزام القيادتني ا



 ٢

 ]١ القسم [ .وكيف جيب تلقُّف هذه الفرصة واغتنامها فقط ببالغة، بل أيضاً بالتفصيل الذي حيتاج إليه صانعو السياسات العاملية، كيف ميكن، هذا التقرير يشرح، ليس. هذا املد ائياًهي األوىل منذ السنوات اليت تلت احلرب العاملية الثانية واحلرب الباردة مباشرة ـ لوقف مد األسلحة النووية والعمل على تراجع 
 

  التهديدات واملخاطر النووية. ب
 

o ًأس نووي على األقل  ألف ر٢٣عشرون عاماً مضت على انتهاء احلرب الباردة، وال تزال هناك  .الدول املسلحة نووياً حاليا .  ألف مرة القنبلة اليت ألقيت على هريوشيما١٥٠وهذه الرؤوس ـ جمتمعةً ـ هلا طاقة تفجريية تساوي . منتصبة يف قواعدها ولكل من . وال يزال نصف جمموع الرؤوس النووية تقريباً منتشراً جاهزاً لإلطالق. عاً ـ قرابة ألف رأس منهاوإسرائيل ـ م ألف رأس منها، ولدى فرنسا، واململكة املتحدة، والصني، واهلند، وباكستان، ٢٢ولدى الواليات املتحدة وروسيا معاً أكثر من  لقد توترت أنظمة القيادة والتحكم . يس يف حال الشعور بوجود هجوم دقائق فقط لكل رئ٨ و٤ضمن فسحة قرار تتراوح بني  سالح يف حالة استنفار قصوى بدرجة اخلطر، وهي جاهزة لإلطالق فوراً ٢٠٠٠الواليات املتحدة األمريكية وروسيا أكثر من  عدم وقوع هجوم نووي متبادل ال نووياً اآلن، وبوجود املزيد من نقاط الضعف احملتملة يف النظام، فإن األمل يف حدوث معجزة بغري أنه مع وجود املزيد من الدول املسلحة . خالل سنوات احلرب الباردة بشكل متكرر بسبب األخطاء واإلنذارات اخلاطئة  ] ٢ القسم [. ميكن أن يستمر إىل األبد
 

o ًوقع نظام معاهدة احلد من االنتشار النووي  :الدول املسلحة نووياً حديثا)NPT ( ،حتت ضغط شديد خالل السنوات األخرية  ] ٣ القسم [. حقيقي بأن يؤدي ذلك إىل تصاعد يف انتشاره إقليمياً إذا اختارت إيران جتاوز اخلط األمحر للتسلحا الشمالية اآلن قرابة ست وسائل متفجرة نووية؛ ورمبا أصبحت إيران اآلن قادرة على صناعة سالح نووي، مع احتمال كوريوباكستان، مع إسرائيل ـ غري املُعلَن عن قدراا النووية ـ إىل الدول املسلحة نووياً بالكامل؛ ومن املرجح أن يكون لدى انضمت اهلند م ١٩٩٨يف العام . واخلضوع هلا، وتنفيذها، مع حصول خطوات تراجعية يف املناطق األكثر تفجراً يف العامل التحقق من التزامات الدول، ملواجهة اإلخفاقات يف) IAEA(مع صعوبات كبرية يف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 

o ال العام . نية والقدرة على التسبب يف دمار نووي هائلهناك جمموعات إرهابية لديها ال :اإلرهاب النوويالنظائر : دية واملواد املشعة، مثل، مصنوعة من مزيج من املتفجرات التقلي"قنبلة قذرة"إن . أية مدينة رئيسةمنذ زمن، وتوافر موارد السوق السوداء، من املمكن تفجري وسيلة نووية حبجم قنبلة هريوشيما من شاحنة أو قارب صغري داخل ومع توافر التقنية يف ا(isotopes) ،ا ال تؤدي إىل عدد الضحايا الذي ينجم عن قنبلة انشطارية أو انصهارية،  الطبية٤ القسم [. احلادي عشر من سبتمربفسيكون هلا تأثري نفسي مساوٍ على األقل ألحداث تشكل خياراً أسهل بكثري؛ إذ على الرغم من أ [ 
  

o ح للطاقة النووية املدنية يف العقود املقبلة ـ على األقل للرد على  :سلمية للطاقة النوويةاالستخدامات الر املناخي ـ سيمثّل خماطر إضافيةً؛ من حيث األمن واالنتشارالتوسع السريع املرجوعلى وجه اخلصوص، فإنه إذا ترافق ذلك مع بناء . القلقني من التغي املرحلة األولية لدورة الوقود وإعادة املعاجلة يف املرحلة النهائية، فإن ذلك قد يعين احتمال منشآت وطنية جديدة للتخصيب، يف 



 ٣

 ] ٥ القسم [. توافر مواد انشطارية بشكل أكرب بكثري قد تستعمل ألغراض تدمريية
 

 مواجهة حتدي نزع األسلحة النووية. ج

  موضوعات أساسية
o ا حتتل احلاجة امل :جعل األسلحة النووية غري شرعيةهناك أجوبة شافية على . نقطة مركزية يف التفكري االستراتيجي، إىل اعتبارها هامشية إىل حد بعيد، ويف النهاية غري ضرورية كلياًلحة مؤخراً إىل القيام بتحويل النظرة إىل استخدام األسلحة النووية من كو  .ظ باألسلحة النوويةكل ممتلكي وسائل الردع املعروفة، وغريها، من تربيرات االحتفا

 
o  ا مشروعة، وتشكلا األمنيةال ميكن الدفاع عن ـ أو مساندة ـ حجة بعض الدول بأنه ال ميكن االستغناء عن األسلحة النووية، وأضمانة مفتوحة ألمنها وأمن حلفائها، بينما ال حيق لدول أخرى احلصول عليها حلماية ما تراه من احتياجا . 

 
o "٦ القسم [.  يعين ـ بالضرورة ـ ردعاً نووياً موسعاًال" الردع املوسع [ 

 
o ائياًسيشكّل حتقيق عامل خالٍ من السالح النووي عملية طويلة ومعقدة وصعبة بشكل هائل، وجيب عمل ذلك  :مقاربة مرحلية ً٧قسم  ال[. بطريقة أكثر واقعية؛ كخطة ذات مرحلتني؛ حبيث يكون التخفيض هدفاً مباشراً واإللغاء هدفا [ 

  
o  جهود املدى القصري كَّزريف أقرب وقت ممكن وبتاريخ ال يتجاوز ) م٢٠٢٥حىت (واملدى املتوسط ) م٢٠١٢حىت (جيب أن ت من الترسانات % ١٠أقل من (تتميز بأعداد منخفضة جداً من الرؤوس احلربية " نقطة ختفيض"م، على حتقيق ٢٠٢٥العام  ، وحتقيق عملية انتشارٍ وحاالت إنذار تعكس ذلك "عدم االستخدام أوالً"فق عليه يقوم على ، إضافة إىل حتقيق مبدأ مت)احلالية  ]١٨ و١٧ القسمان [. املبدأ

 
o نقطة اإللغاء"إىل " نقطة التخفيض إىل احلد األدىن: "جيب أن يبدأ التحليل والنقاش اآلن حول الشروط الضرورية لالنتقال من" ،   ] ١٩  القسم[. هذه املرحلة ـ حتديد تاريخ موثوق فيه للوصول إىل الصفرحىت ولو مل يكن مستطاعاً ـ يف 

 

  سياسات رئيسة
 

o جيب أن يوافق مؤمتر مراجعة معاهدة احلد من االنتشار النووي  :إمجاع على العمل)NPT ( اخلطوات الثالث عشرة "، وعلى حتديث وتوسيع "وويةإمجاع دويل مجاعي جديد على العمل على نزع األسلحة الن"نقطة، وعلى  ٢٠م على بيان من ٢٠١٠يف العام  1-16]؛ املربع [11-16.6. م٢٠٠٠املتفق عليها يف العام " العملية



 ٤

 

o ا اآلن لكل منهما، مع عدم إحداث زيادات يف ترسا رأس حريب نووي ٥٠٠م، جيب خفض الترسانتني األمريكية والروسية إىل ما جمموعه ٢٠٢٥بتاريخ ال يتجاوز العام  :األعداد[3-18.1 ]. باملئة من الترسانات احلالية ٩٠ رأس حريب يشكل ختفيضاً بنسبة تفوق ٢٠٠٠إن وجود حد عاملي أقصى من . مع استحسان إجراء ختفيضات مهمة فيها رأس حريب، ١٠٠٠نات الدول األخرى املسلحة نووياً، وجمموع موجودا 
  

o [16-17.15]. زيادة أسلحتها النوويةعدم  ـ صراحة ـ عن التزامها جيب على كل الدول املسلحة نووياً أن تعلن اآلن 

 

o بانتظار التخلُّص النهائي من األسلحة النووية، جيب أن تقوم كل دولة مسلحة نووياً، يف أقرب وقت ممكن، وبتاريخ ال  :املبدأ
 [17.28]. (NFU)" عدم االستخدام أوالً"م، بإعالن ال لبس فيه حول ٢٠٢٥يتجاوز العام 

 

o  من اقتناء األسلحة النووية هو " الغرض األوحد"إن :  أن تقبل على أقل تقدير باملبدأ القائل–لديها " مراجعة الوضع النووي"وثيقة  وخصوصاً الواليات املتحدة األمريكية عرب –يف حالة عدم االستعداد لبلوغ هذا احلد اآلن، جيب على كل دولة من هذه الدول  .ام أسلحة مماثلة ضد تلك الدولة أو ضد حلفائهاردع اآلخرين عن استخد
 

o  ض ملخاطر غري مقبولة، مبا فيها خماطرا لن تتعرعطَى الدول املتحالفة املتأثرة مبثل هذه اإلعالنات ضمانات حازمة بأ[32-17.28]. األسلحة البيولوجية والكيميائيةجيب أن ت 

 

o ي كل الدول املسلحة نووياً ضماناتعطأمنية سلبية حيب أن ت )NSAs ( دة مبعاهدة احلد من االنتشار النوويجديدة ال لبس فيها، مدعومة بقرار ملزم من جملساألمن، بأن تلك الدول لن تستعمل األسلحة النووية ضد الدول غري املسلحة نووياً املتقي .
[17.33-39] 

 
o دف إىل إبطال القدرة على الردممكن للتأكد من عدم االستخدام الفوري للقوات النووية، جيب القيام بتغيريات يف أقرب وقت  :انتشار القوات وحالة اإلنذار وجيب رفع حالة االستقرار عن طريق . مع متكُّنها من البقاء يف شكل واضح بعد ضربة أولية   [50-17.40 ;15-7.12]. جعل االنتشار وحاالت إطالق اإلنذار شفافة

 

o يف " اإلطالق بناء على حتذير"ختاذ قرار بإطالق أية أسلحة نووية، وجيب إنزال األسلحة عن إنذار جيب إطالة مدة أداة األمان ال  [17.43]. أقرب وقت ممكن
  

o ال ملزيد من التطوير لألنظمة امليدانية " الدفاع الصاروخي"جيب إعادة النظر يف  :قضايا أمنية موازيةدف إتاحة ا
 ذلك عمليات حمتملة مشتركة يف نواحي االهتمام املتبادل، لكن مع وضع حدود صارمة لصواريخ الدفاع الباليستية؛ مبا يف
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 [30-18.28 ;34-2.30]. لدفاعات الصواريخ الباليستية االستراتيجية
 

o ح لقاختالل التوازنات يف األسلحة التقليديةجا ونوعاً، بني الدول املسلحة نووياً، وباألخص امليزان النسيب املُرد هلذه املسألة أن تصبح عائقاً كبرياً أمام مفاوضات مستقبلية درات ، كَمر[36-18.34]. ثنائية ومتعددة األطراف لرتع األسلحة النوويةالواليات املتحدة األمريكية، حيتاج إىل املعاجلة بشكل جدي إذا مل ي  
 

o 18.32 ;17.29]. ميكن العمل به، وتشجيع التقيد العاملي مبيثاق األسلحة البيولوجية واجلرثومية وميثاق األسلحة الكيميائية حمتملة؛ مبا يف ذلك بناء نظام للتحقق بيولوجيةمات جيب القيام جبهود حثيثة مستمرة لتطوير وسائل أكثر فاعلية للدفاع ضد هج-
33] 

  

o  الفضاء اخلارجيجيب بذل أقصى اجلهود يف دعم احملاوالت املستمرة ملنع حدوث سباق للتسلح يف (PAROS) .[18.31] 
  

o قِّع على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، أو تصادق عليها بعد، أن تقوم بذلك  :التجاربوومصادقة الواليات املتحدة األمريكية مفتاح أساسي لذلك؛ إذ سيكون هلا تأثري مباشر يف الدول . من دون شرط ودون تأخريجيب على كل الدول اليت مل ت  .ية خارج نطاق املعاهدة، كما ستضيف زمخاً رئيساً جديداً إىل جهود نزع األسلحة وعدم انتشارها معاًاألخرى الباق
  

o  ز التنفيذ، جيب على كل الدول االستمرار يف االمتناع عن إجراء١١ القسم [. جتارب نوويةيف انتظار دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حي[ 
 

o األسلحة، وأن حتافظ على ذلك، بانتظار التفاوض حول معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية جيب على كل الدول املسلحة نووياً أن تعلن عن وقف إنتاج املواد االنشطارية بغرض استخدامها يف  :ةتوافر املواد االنشطاري)FMCT ( ز التنفيذوإدخاهلا حي  .يف أقرب وقت ممكن
  

o ًيت يتم احلصول عليها عرب التفكيك حتت مظلة هذه التحقق من عدم استخدامها يف املتفجرات؛ وبوضع املواد االنشطارية الللتأكد من أن كل املواد االنشطارية ـ غري تلك املوجودة يف األسلحة ـ يف وضع التزامات ال ميكن التراجع عنها، وميكن ، فإنه جيب تبين مقاربة مرحلية، مع إعطاء األولوية لوضع سقف لإلنتاج؛ مث القيام جبهد يف حالة املخزونات املوجودة مسبقا  .االلتزامات لدى التوافق على خفض األسلحة
 

o  ا من املواد االنشطارية، والكمية اليت تعتربهاءات الضمانة املعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية  حاجات سالحها، وأن تضع مثل هذه املواد حتت إجراعنزائدة كخطوة مرحلية، جيب على كل الدول املسلحة نووياً أن تعلن طوعاً عن خمزونا )IAEA ( يف أسرع وقت ممكن عملياً، وأن حتوهلا يف أقرب وقت ممكن إىل أشكال ال ميكن استخدامها يف بناء األسلحة  ]١٢ القسم [. النووية
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 مواجهة حتدي منع االنتشار. د

  

   أساسيةموضوعات
 

 ]٨ القسم [. لأو بناء مثل هذه األسلحة صعباً إىل أقصى حد على الدوالقومي أو مصاحلها األخرى، وناحية العرض، عرب احلفاظ على ـ وتقوية ـ جمموعة شاملة من التدبريات املصممة جلعل شراء ناحية الطلب وذلك بإقناع الدول بأن األسلحة النووية لن تعزز أمنها : نتشار النووي على كلٍّ منجيب أن تركَّز جهود منع اال •
 

  سياسات رئيسة
 

o جيب على كل الدول القبول بتطبيق الربوتوكول  :إجراءات الضمان والتحقق اخلاصة مبعاهدة احلد من االنتشار النووي . وللتشجيع على التزامه عاملياً، جيب أن يكون القبول به شرطاً لكل الصادرات النووية. اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
[9.7] 

 

o  نة إىل املواد ذات االستخدام املزدوج، واإلبالغ عن إنكار التصدير، وفترات اإلشعار جيب حتديث وتعزيز الربوتوكول اإلضايف وملحقاته جلعل حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضحاً يف التحقق من نشاطننياَألقصر، واحلق يف إجراء مقابالت تسلُّحي حمتمل، وبإضافة إشارة معي[9-9.8]. مع أفراد معي 

 

o د مبعاهدة احلد من االنتشار النووي وتنفيذهالزم  :التقيد، جيب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلس األمن لدى حتديد التقي [9.15]. ويلالدنفسها ـ بشكل أساسي ـ باملعايري التقنية، وتطبيقها بثبات ومصداقية، وأن تترك حتديد العواقب السياسية 
 
o  ديداً للسالم واألمن الدوليني، إضافة إىل كل النتائج العقابية اليت قد جيب على جملس األمن الدويل أن يعمل بقوة على عدم تشجيع االنسحاب من معاهدة احلد من االنتشار النووي؛ عرب يف ظاهره دعي[9.20].  من ميثاق األمم املتحدةتتبع ذلك مبوجب الفصل السابعاإلعالن بوضوح أن االنسحاب س 

 

o  غري سلمية، أو استخدام التجهيزات والتقنية اليت حصلت عليها عندما كانت طرفاً يف معاهدة احلد من االنتشار النوويجيب أالَّ تكون الدولة اليت تنسحب من معاهدة احلد من االنتشار النووي حرةً يف استخدام أية مواد نووية يف أغراض . اد من هذا القبيل مت تزويدها ا قبل االنسحاب جيب أن تعاد بقدر اإلمكان، مع تنفيذ هذا األمر من قبل جملس وأية مو  [22-9.21]. األمن
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o جيب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستعمل الصالحية املتوافرة هلا   :تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجيب على مجيع الدول أن تكون مستعدة لتعزيز سلطة الوكالة لدى .  عمليات تفتيش خاصةكافة؛ مبا يف ذلك إجراء   [9.24] . حتديد حاالت نقص يف هذه السلطة
 
o  منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفعة مالية، مرة واحدة، من أجل جتديد خمترب التحليل اخلاص بإجراءاتمنح زيادة كبريجيب أن تعطى "صفر يف النمو احلقيقي"ة يف الدعم املعتاد مليزانيتها، من دون التقيد مببدأ الضمانة، وأن توأن ت ،   [27-9.25]. ضمانة كافية للتمويل مستقبالً للسماح هلا بالقيام بالتخطيط الفعال على املديني املتوسط والبعيد
 

o اء إنتاج املواد االنشطارية غري اخلاضع: مثلقائمة على املعايري التفاقات التعاون مع دول خارج معاهدة احلد من االنتشار النووي، مع األخذ يف احلسبان عوامل، موعة املزودين النوويني أن تطور مقاربة جيب على جم :املعاهدات واآلليات خارج معاهدة احلد من االنتشار النوويإلجراءات الضمانة، وسجلها يف تأمني سالمة املنشآت واملواد النووية، والتحكم يف الصادرات املتعلقة باملواد النوويةة املصادقة على معاهدة احلظر الشامل لالختبار النووي، واالستعداد إل .
[10.3-9] 

 

o  ضمن نظام األمم املتحدة وجعلها منظمة حمايدة مهمتها متحيص املعلومات " مبادرة أمن االنتشار"جيب إعادة تشكيل  [12-10.10]. املشبوهة من الدول املثرية للقلق جلهة االنتشار أو إليها ومتويلها، ووضع، أو اختاذ، توصيات أو قرارات عامة أو خاصة تتعلق مبنع نقل املواد االستخباراتية، وتنسيق األنشطة

 

o [16-10.13]. من االنتشار ونزع األسلحةاملستقبل القريب، جيب القيام بكل جهد لتحقيق مشاركتها يف وسائل وترتيبات موازية تطبق التزامات مساوية جلهة احلد ستصبح أعضاء يف ) اهلند وباكستان وإسرائيل(النووية الثالث اليت هي حالياً خارج معاهدة احلد من االنتشار النووي  مع اإلقرار بواقع أنه ال يبدو أن الدول :توسيع االلتزامات إىل الدول اليت هي خارج معاهدة احلد من االنتشار النووي 
 
o ظهر االلتزام برتع األسلحة واحلد من االنتشار النووي، ووقَّعت التزامات إذمنح احلق يف الوصول إىل املواد والتقنية النووية ألغراض مدنية على األساس ا استوفت هذه الدول معايري موضوعية متينة تنة يف هذا الشأن، جيب أن ت[10.17]. من االنتشار النووينفسه ألية دولة عضو يف معاهدة احلد مستقبلية معي 

 

o  ا جيب على الدول الثالث املشار إليها أن تشارك يف املفاوضات املتعددة األطراف لرتع األسلحة على األساس نفسهمنها القبول مبعاملتها بصورة خمتلفة أل قَّعوت[10.18]. لدول األعضاء يف تلك املعاهدةليست من اللدول األعضاء يف معاهدة احلد من االنتشار النووي، كما جيب أالَّ ي 
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التركيز األول جيب أن يكون على التوصل إىل اتفاق  :ملراجعة معاهدة احلد من االنتشار النووي م٢٠١٠أولويات مؤمتر العام  •  :على
ة اخلطوات العملي"، حتديث وتوسيع "إمجاع دويل جديد للعمل على نزع األسلحة النووية" نقطة، ٢٠بيان جديد من  -  .م٢٠٠٠املتفق عليها يف العام " الثالث عشرة
 ).كما ورد أعاله(الدولية للطاقة الذرية وضع تدبريات لتعزيز إجراءات الضمانة والتحقق ملعاهدة احلد من االنتشار النووي، والتقيد والتنفيذ، وتعزيز دور الوكالة  -

 .١٩٩٥املتحدة الدول املعنية إىل مؤمتر مبكر لدراسة طرق خالّقة وجديدة لتطبيق القرار لشامل يف الشرق األوسط، مع دعوة األمني العام لألمم العمل على التقدم يف مسألة املنطقة اخلالية من أسلحة الدمار ا -
 ).راجع مواجهة حتدي اإلرهاب أدناه(تعزيز تطبيق تدبريات األمن النووي  -

   ]١٦  القسم[. املزيد من دعم االستخدامات السلمية للطاقة النووية -
  

 مواجهة حتدي اإلرهاب النووي. هـ

 

  موضوعات أساسية
 

o  قة على املستويني الوطينديد اإلرهاب النووي(والدويل يتطلب التصدي بفاعلية لإلرهاب من أي نوع مزجياً معقداً من استراتيجيات احلماية واألمن املنس لسياسية، واستراتيجيات بناء السالم، ، واالستراتيجيات ا)ذات األمهية األكثر إحلاحاً للتعامل مع  ).وهذه ضرورية ملعاجلة األسباب الضمنية للسلوك اإلرهايب(واالستراتيجيات النفسية 
 

o  م، ويف املداوالت حول السياسات ذات الصلة، فإن احلاجة األساسية تنحصر يف ٢٠١٠ خالل قمة األمن النووي يف العام   ]١-١٣؛ املربع ١٣ القسم [.  احلالية املتفق عليها بدالً من تطوير تدبريات أخرى جديدةالتركيز على التطبيق الفعال للتدبريات
 

  سياسات رئيسة
 

o  وسواه من الربامج املتصلة به عاملياً، والقيام " التعاون خلفض التهديد"لنووية، وتسريع أداء  مليثاق احلماية املادية للمواد ام٢٠٠٥جيب على كل الدول أن توافق على اختاذ تدبريات فعالة لتقوية أمن املواد واملنشآت النووية؛ مبا يف ذلك تبين وتطبيق تعديل العام  [16-13.5]. بالتزام أكرب حنو بناء القدرة الدولية واملشاركة يف املعلومات
 

o  ن اجلهود للتعاون يف تطبيق ، فإن هناك حاجة إىل بذل مزيد م"القنابل القذرة"بالنسبة إىل التحكم يف املواد القابلة لالستخدام يف
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، مع مساعدة الدول يف حتديث التشريعات وعملية الترخيص، ونشر "مدونة السلوك اخلاصة بسالمة وأمن مصادر املواد املشعة"  [21-13.17]. التوعية بني املستخدمني
 

o  م لتحديدعثر عليها يف التجارة جيب إعطاء دعم قوي للعلم النامي املختص باألدلّة اجلنائية النووية، واملصممصادر املواد اليت ي  [25-13.22]. احملظورة، أو املواد املستخدمة يف تفجريات نووية

  
 مواجهة حتدي الطاقة النووية املدنية. و

 

  موضوعات أساسية
 

o ية ملعاهدة جيب االستمرار يف الدعم القوي الستخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية بوصفها إحدى الدعامات الثالث األساس  .تنمية البشريةالالتعاون الفين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملساعدة الدول النامية على االستفادة الكاملة من الطاقة النووية السلمية يف كما جيب توفري املزيد من املوارد، مبا يف ذلك عرب برنامج . احلد من االنتشار النووي، إىل جانب نزع السالح واحلد من انتشاره
 

o  عشج١٤ القسم [. على ذلك عرب تدابري مؤسساتية وفنية معاً، علماً أن أياً منهما غري فعال من دون اآلخرجيب أن تدعم احلكومات والقطاعات النووية مقاومة االنتشار كهدف أساسي يف تصميم املنشآت النووية وتشغيلها، وأن ت[   

 

 سياسات رئيسة

 

o م، يف هوكايدو توياكو، ٢٠٠٨جيب تقدمي الدعم للمبادرة اليت أُطلقت يف قمة دول جمموعة الثماين للعام  :نوويةإدارة الطاقة ال إجراءات الضمانة، : من أجل تعاون دويل يف البىن التحتية للطاقة النووية، واملصممة لرفع الوعي عاملياً ألمهية املسائل الثالث  [6-14.4]. عنية على تطوير التدبريات ذات الصلةواألمن، والسالمة، ومساعدة الدول امل
 

o [12.26]. جيب تطوير تقنيات جديدة ملعاجلة الوقود املستهلَك لتفادي كل األشكال احلالية إلعادة معاجلته 
 

o  [15-14.9]. أهداف احلد من االنتشار وتتفادى زيادة خماطر االنتشار واإلرهاب، وإمكان العمل مبفاعالت النيوترون السريعة، وذلك بطرق تعزز "البلوتونيوم"جيب العمل على زيادة استعمال إعادة تدوير 



 ١٠

 

o بالوقود مرغوب فيها لتفادي تراكمات الوقود : إن التدابري الدولية، مثل يندولِ املُزب[14.13]. املستهلَك يف عدد كبري من الدولترتيبات استرداد الوقود املستهلَك من ق 

  
o بقوةـ والسيما عرب بنوك الوقود واإلدارة املتعددة األطراف للتخصيب، وإعادة املعاجلة ورة الوقود النووي تعدد األطراف يف د معدومن شأن هذه الترتيبات أن تؤدي دوراً عظيماً يف بناء ثقة عاملية يف . ومرافق خترين الوقود املستهلَك ـ جيب أن ت  ]١٥ القسم [. تحقُّق وحتكم متعدد األطراف يف كل النشاطات احلساسة لدورة الوقود أساس مهم لعامل خالٍ من األسلحة النووية، والذي سيكون من متطلباته الضرورية االستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتوفري

 

 حشد واستدامة اإلرادة السياسية. ز

 

  موضوعات أساسية
 

o ن ـ عادة من النادر إبراز اإلرادة يف القيام بأي أمر صعب أو حسـ بناء هذه اإلرادة بشقاء وجهد كبريين، قضيةً بقضية، وحالةً حبالة، مع احلاجة إىل تضافر أربعة عناصر رئيسة معاًاس أو باهظ التكلفة يف السياسات الدولية أو الداخلية؛ إذ يتعي: 
ئيسة املسلحة نووياً، خصوصاً الواليات من الدول الر(من األعلى إىل األسفل : ، اليت من دوا يسود التقصري دائماًالقيادة -  ).من اتمع املدين(، ومن األسفل إىل األعلى )دول ذات تفكري مشابه عاملياً(، من جمموعات النظراء )املتحدة وروسيا

 .سواها فيهماملدارس واجلامعات، وضغطاً أكرب موجهاً حنو صانعي السياسات، والعاملني يف اإلعالم، ويف أمكنة أخرى تؤثر أكثر من ل يف األمر الذي يتطلب تعليماً وتدريباً أفض: ، املتخصصة والعامة معاً، لطبيعة املشكلة النووية وحجمها وإحلاحهااملعرفة -
ليس فقط من كوا أهدافاً عامة، بل خططَ عمل واقعيةً، : ، امتالك شعور واثق بأن هناك طريقة منتجة حنو األماماالستراتيجية -  .صلة مرسومة ومعامل لألهدافمع وضع طرق مف
، أو غريها من بىن البحث والضغط ـ لتطوير "معاهدات للحمالت"، توافر الوسائل املؤسساتية واملنظماتية ـ املسار -  ]٢٠ القسم [. االستراتيجية املناسبة عملياً

   

 سياسات رئيسة

 

o جعل بنوده عمليةً وواقعيةً بقدر اإلمكان، مع هدف توفري مسودة مشغولة بالكامل هتمة، لصقلٍ وتطويرٍ أكرب للمفهومات يف امليثاق جيب أن يبدأ العمل اآلن، بدعم من احلكومات امل :ميثاق األسلحة النوويةالنموذجي الذي هو قيد التداول حالياً، حبيث ت
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 [44-20.38]. لتقدمي املعلومات والتوجيه ملفاوضات نزع السالح املتعددة األطراف مع تقدمها

 

o [50-20.49]. دة يف التقريرعلى أساس جداول العمل احملدجلنة دولية مميزة حتظى بدعم مهين مناسب وأرضية حبث واسعة، بتقومي أداء الدول املسلحة نووياً، وتلك غري املسلحة نووياً معاً بانتظام، حبيث تقوم ـ من خالهلا ـ " بطاقة أدء"للمساعدة يف مساندة اإلرادة السياسية مبرور الوقت، جيب نشر  : األداءبطاقة 

  
o لِ العديدليعمل كنقطة ارتكاز، " مركز عاملي للحد من االنتشار النووي ونزع األسلحة"جيب التفكري يف إنشاء  :مركز املراقبة والضغطبة يف التفكري  من ومركز لتبادل املعلومات، حول العمل الذي جيري القيام به يف قضايا احلد من االنتشار النووي ونزع األسلحة من قتمع املدين على حد سواء، وإلعداد املؤسسات واملنظمات املختلفة يف بلدان كثرية متنوعة، من أجل توفري الدعم للبحث واملدافعة للحكومات املتشا[54-20.51]. املذكورة أعاله" البطاقة التقرير"ومنظمات ا  
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 ملبرنامج العمل الشا

___________________________________________ 

 

  حتقيق أهداف أولية: م٢٠١٢برنامج عمل للمدى القصري حىت العام 
  حول نزع األسلحة

o  اتفاق مبكر على تتبع معاهدة خفض األسلحة االستراتيجية)START( حبيث توافق الواليات املتحدة وروسيا على ختفيضات ،  .إجراء مزيد من التخفيضات الكبرية يف كل أصناف األسلحةيجية املنشورة، وعلى معاجلة قضية الدفاع الصاروخي االستراتيجي، وعلى البدء يف مفاوضات على كبرية يف األسلحة االسترات
 

o  ا هو ردع اآلخرين عن استخدام مثل هذه األسلحة ضدها أو ضد حلفائها باألسحترك مبكر على صعيد املبدأ النووي، مع إعالن كل الدول املسلحة نووياً ـ على األقل ـ بأن الغرض الوحيد من االحتفاظرضة ملخاطر غري مقبولة من مصادر أخرى، مبا فيها األسلحة الكيميائية مع إعطائها ضمانات (لحة النووية اليت حبوزا لن تكون عوالبيولوجية على وجه اخلصوصأكيدة ملثل هذه الدول احلليفة بأ.( 
 

o اليت هي أطراف يف معاهدة احلد (لدول غري املسلحة نووياً قوية ل" ضمانات أمنية سلبية"ل املسلحة نووياً أن تعطي على كل الدو  .مدعومة بقرار ملزم من جملس األمن بأا لن تستخدم األسلحة النووية ضدها) من االنتشار النووي ومتقيدة ا
 

o اإلطالق بناء على حتذير" إعطاء انتباه خاص للتفاوض حول نقل األسلحة، بقدر اإلمكان، من وضعية اختاذ إجراء مبكر يف مسألة وضع القوة النووية، مع ." 
 

o ا النوويةالتزام مبكر من قبل كل الدول املسلحة نووياً بعدم زيادة ترسانا. 
 

o  ،ًلِ كل الدول املسلحة نووياببرنامج عمل مؤمتر نزع االسلحةوإجراء مباحثات استراتيجية مع الواليات املتحدة وروسيا وكل دولة مع األخرى، والبدء يف مباحثات مشتركة ضمن إطار والقيام بالدراسات ذات الصلة، حتضري األساس الصاحل ملسار متعدد األطراف لرتع األسلحة من ق. 
 

 حول احلد من االنتشار

o  م، هي يف توصل الدول األعضاء إىل ٢٠١٠ مايو من العام /نتيجة إجيابية ملؤمتر مراجعة معاهدة احلد من االنتشار النووي يف أيار
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إمجاع "ع األسلحة صادر عن والتنفيذ؛ وعلى تدبريات لتعزيز فاعلية الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وعلى بيان حول قضايا نزاتفاق على تدبريات لتعزيز نظام معاهدة احلد من االنتشار النووي؛ مبا يف ذلك حتسني إجراءات الضمانة، والتحقق، والتقيد،  ؛ وعلى تدبريات للتقدم يف تنفيذ جعل الشرق األوسط، وسواه من املناطق احلالية "دويل جديد للعمل على نزع األسلحة النووية  .واملقترحة، مناطق خالية من األسلحة النووية
 

o كوريا الشمالية وإيران النوويني اختاذ قرار تفاوضي مرضٍ بشأن مشكالت برناجمي. 
 

o  األعضاء يف معاهدة احلد من االنتشار النوويالتحرك حنو تعزيز أنظمة احلد من االنتشار خارج معاهدة احلد من االنتشار النووي، وتطبيق قواعد مساوية على الدول غري . 

 

  األسلحة واحلد من االنتشار معاًحول نزع

o دة احلظر الشامل للتجارب النوويةالعمل على تنفيذ معاه 

 

o مال املفاوضات حول معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطاريةاستك. 
 

  :حول األمن النووي
o  طرية يف كل أحناء العامل، وحتقيق التزام أكرب ببناء القدرة الدولية من الربامج املصممة لتأمني األسلحة واملواد والتقنية النووية اخلم مليثاق احلماية املادية للمواد النووية، وتسريع تطبيق برنامج التعاون خلفض التهديد، وسواه ٢٠٠٥العمل على تنفيذ تعديل العام  .واملشاركة يف املعلومات

 

  :حول االستخدامات السلمية للطاقة النووية
 

o  أكرب لألطراف يف دورة الوقود النووي، والتعاون بني احلكومات والقطاع النووي حول التقنيات املقاومة دسواها من التدبريات املصممة خلفض أية خماطر مالزمة للتوسع يف الطاقة النووية املدنيةلالنتشار، والتحرك حنو تعد. 
 

o  إجراءات الضمانة واألمن : لرفع الوعي عاملياً بأمهية املسائل الثالثتشجيع التعاون الدويل حول البنية التحتية للطاقة النووية  . صلةوالسالمة، ومساعدة الدول املعنية يف تطوير تدبريات ذات
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  :م٢٠٢٥برنامج عمل للمدى املتوسط حىت العام 
 :الوصول إىل نقطة التخفيض

o  اليت تتميز بـ" نقطة التخفيض"م بـ ٢٠٢٥إحراز تقدم متدرج يف أهداف مرحلية لرتع األسلحة، يبلغ ذروته حبلول العام: 
 ).من الترسانات املوجودة حالياً% ١٠أقل من (ي  رأس حريب نوو٢٠٠٠إجياد عامل ليس فيه أكثر من : أعداد منخفضة -
 .التزام كل دولة مسلحة نووياً مببدأ عدم االستخدام أوالً: مبدأ متفق عليه -
 .انتشارات ميكن التحقق منها ووضعيات إنذار تعكس ذلك املبدأ: أوضاع موثوق ا للقوة -

 
o  حتمل أن تؤثر يفمفاوضات نزع األسلحة النوويةحل متدرج للقضايا األمنية املوازية، واليت ي. 

 . أنظمة إطالق الصواريخ والدفاع الصاروخي االستراتيجي -
 .أنظمة األسلحة املتمركزة يف الفضاء -
 .األسلحة البيولوجية -
 .اختالل موازين األسلحة التقليدية -

 
o خالٍ من األسلحة النوويةتطوير وبناء الدعم مليثاق شامل لألسلحة النووية لتعزيز االنتقال النهائي قانونياً إىل عامل . 
o  مل يكن قد حتقق حبلول العام (تطبيق كامل دلألهداف قصرية املدى واحلامسة لرتع األسلحة وعدم االنتشار معاً) م٢٠١٢إىل ح. 

 معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية تكون قد دخلت حيز التنفيذ -
 كل املواد االنشطارية اليت ليست يف األسلحة يف ظل إجراءات الضمانة الدوليةها وتكون يف حيز التنفيذ، واتفاقية أخرى جيري التفاوض عليها لوضع معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية يتم تفاوض علي -
 .االتفاق على تدبريات لتعزيز نظام معاهدة احلد من االنتشار النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذها -
 .تدبريات األمن النووي يف حيز التنفيذ، والتنفيذ الكامل لربامج خفض التهديد التعاونية والربامج املتصلة اوضع  -
 .لتوسع يف الطاقة النووية املدنيةتطبيق متدرج لتدبريات خفض خماطر االنتشار املالزمة ل -
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  برنامج عمل للمدى البعيد
  :رالوصول إىل الصف: م٢٠٢٥ما بعد 

o  ا خلت من أية فائدة ردعتوفري مناخ سياسي، إقليمياً وعاملياً، فيه ما يكفي من التعاون واالستقرار جلعل احتمال وقوع حرب كربى أو عدوان كبرينظر إىل األسلحة النووية على أأمراً مستبعداً؛ حبيث ي. 
o نظر فيها إىل اختالل موازين األسلالنوويأخرى وطنية، أو بني احلكومات واملنظمات على أن فيها ما يثري االضطراب يف شكل يسوغ االحتفاظ بقدرة الردع حة التقليدية، أو أنظمة الدفاع الصاروخي، أو أية قدرة توفري الظروف العسكرية اليت ال ي. 
o ا ضمان الثقة يف أن أي انتهاك حلظر األسلحة النووية ميكن كشفه بسرعةتوفري ظروف للتحقق، من شأ. 
o ا املتعلقة بعدم االحتفاظ بأسلحة نووية، أو إجيعاقب بفعاليةاد النظام القانوين العاملي وظروف تنفيذه لضمان أن أية دولة تنتهك التزامااحلصول عليها، أو تطويرها ت. 
o ام ختصيب إجياد الظروف الصاحلة إلدارة دورة الوقود تضمن ثقةً كاملة يف أن أية دولة لن تكون قادرة على إساءة استخد  .ألغراض تطوير األسلحة" البلوتونيوم"، أو إعادة معاجلة "اليورانيوم"
o  ساءاستخدامها يف شكل ينتهك التزامات احلظرإجياد ظروف صاحلة ملراقبة األشخاص من أجل ضمان الثقة بأن معرفة األفراد بتصميم وبناء األسلحة النووية لن ي .  
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