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المقدمة
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والدمار الذي
خلفته عىل شعوب العالم من خسائر بشرية ومادية
ونفسية ،وتطور التسليح التقليدي لدى دول العالم
لحماية أراضيها وشعبها ،تم خاللها أكتشاف وتصنيع
القنبلة النووية وكانت تحت اسم مشروع مانهاتن
والتي كانت طفرة نوعية في عالم االسلحة والتسليح
ولكن ايضًا كان اختراع من الممكن ان ينهي تاريخ
البشرية واالجيال القادمة باكملها.
ومن هنا وبعد الحرب العالمية الثانية بدا سباق
التسلح النووي وكان الالعبين االساسين في هذا
السباق هم الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد
السوفيتي ،وهو سباق للحصول عىل أكبر قدر من
االسلحة النووية بين كلتا من الدولتين والحقًا عدة
دول أخرى وبدا هذا السباق في خالل الحرب الباردة
وحتى تسعينيات القرن الماضي.
وبعد وقت قصير من نهاية الحرب العالمية الثانية
انشأت لجنة االمم المتحدة للطاقة الذرية في اول
اجتماع للجمعية العامة لالمم المتحدة في لندن يناير
١٩٤٦م ونوقش مستقبل االسلحة والنووية وانتشارها
بين الدول ،وعىل هامش لجنة الطاقة الذرية في االمم
المتحدة تم إنشاء عام  ١٩٥٧وكالة الطاقة الذرية بغرض
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تشجيع االستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد
من التسلح النووي.
عىل غرار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
(معاهدة عدم االنتشار) التي دخلت حيز التنفيذ في
أبريل من عام  ١٩٧٠والتي تهدف إىل منع انتشار
األسلحة النووية وتكنولوجيا األسلحة ،وتعزيز
االستخدامات السلمية للطاقة النووية  ،وتعزيز هدف
نزع السالح .تنشئ المعاهدة نظام ضمانات تحت
مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ،والتي تلعب
أيًض ا دوًرا مركزًيا بموجب المعاهدة في مجاالت نقل
التكنولوجيا لألغراض السلمية.
أنشئت عىل مدى العقود القليلة الماضية ستة
مناطق خالية من األسلحة النووية ،مع التزام الدول
الموقعة ،من بين التزامات أخرى ،بعدم حيازة أسلحة
نووية داخل األراضي المشمولة بالمعاهدات المنشئة
لمناطق خالية من األسلحة النووية وبإبرام اتفاقات
ضمانات شاملة مع وكالة الطاقة الذرية وهي:
المادة االوىل :تتعهد كل دولة من الدول الحائزة
ألسلحة نووية االطراف في المعاهدة بأ ال تنقل إىل أي
مستلم كان أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية
أخرى؛
المادة الثانية :تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة
ألسلحة نووية االطراف في هذه المعاهدة بأ ال تقبل
4

من أي ناقل كان ،أي نقل أسلحة نووية أو اجهزة
متفجرة نووية أخرى؛
المادة الثالثة:
 - ١تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة ألسلحة نووية
االطراف في هذه المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد
صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع
وكالة الطاقة الذرية وفقا للنظام االساسي للوكالة
الطاقة الذرية ونظام ضماناتها؛
 - ٢تتعهد كل ذول طرف في المعاهدة بأ ال تقدم
(أ) مواد مصدرية أو مواد إنشطارية خاصة؛
(ب) أو أي معدات أو مواد معدة أو مهيأة خصيصًا
لمعالجة أو استخدام أو انتاج المواد االنشطارية
الخاصة؛
ومن الممكن االطالع عىل باقي مواد المعاهدة في
الرابط المرفق.
وكانت هنالك أيضًا مبادرات إلنشاء منطقة خالية من
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط ،بما في
ذلك األسلحة النووية.
وكان لوكالة الطاقة الذرية دور في سياق إنشاء منطقة
خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط وتطبيق
ضمانات الوكالة الكاملة النطاق عىل جميع األنشطة
النووية في المنطقة الحالة الراهنة وسبل المضي قدمًا
عىل الرغم من الدعم الواسع الذي يحظى به الرأي
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القائل بأّنه من شأن النظام العالمي لعدم االنتشار
النووي أن يتعزز بشكل أكبر من خالل إنشاء منطقة
خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط،
تتواصل حالة عدم االتفاق بين دول المنطقة فيما
يتعلق بجوهر وطرائق اتفاٍق بشأن إنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية ،بما في ذلك فيما يخُّص
االلتزامات المتعلقة بالضمانات التي تكون هذه الدول
عىل استعداد التخاذها.
وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٢١م ،اعتمد المؤتمر العام مرة
أخرى قرارًا أّك د فيه ،كما في القرارات السابقة ،عىل
الحاجة الملحة ألن تقبل جميع دول الشرق األوسط
تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق عىل جميع
أنشطتها النووية .ودعا القرار جميع دول المنطقة إىل
أن تتخذ تدابير ،بما في ذلك فيما يتعلق ببناء الثقة
والتحقق ،تهدف إىل إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية ،ودعا أيضًا دول المنطقة إىل أن تتعاون إىل
أقصى حد في تنفيذ المهام التي أسندها إليه المؤتمر
العام ،ولكن قضية إنشاء منطقة خالية من االسلحة
النووية في الشرق االوسط هي قضية هامة.
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الفصل االول :مفهوم المناطق الخالية من
األسلحة النووية

أنشئت عىل مدى العقود القليلة الماضية ستة
مناطق خالية من األسلحة النووية ،مع التزام الدول
الموقعة ،من بين التزامات أخرى ،بعدم حيازة أسلحة
نووية داخل األراضي المشمولة بالمعاهدات المنشئة
لمناطق خالية من األسلحة النووية بإبرام اتفاقات
ضمانات شاملة مع وكالة الطاقة الذرية .وكانت هنالك
أيضًا مبادرات إلنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل في الشرق األوسط ،بما في ذلك األسلحة
النووية.
وللوكالة الطاقة الذرية دور مهم في سياق إنشاء
منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط
وتطبيق ضمانات وكالة الطاقة الذرية الكاملة النطاق
عىل جميع األنشطة النووية في المنطقة.
ودعا المؤتمر العام لوكالة الطاقة الذرية ،في قراراته
بشأن تطبيق ضمانات وكالة الطاقة الذرية في الشرق
األوسط ،جميع األطراف المعنية مباشرة إىل أن تنظر
في اتخاذ خطوات إلنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية في المنطقة يمكن التحقق منها عىل نحو
متبادل وفعال؛ وأكد عىل الحاجة إىل أن تقبل جميع
دول المنطقة تطبيق ضمانات وكالة الطاقة الذرية
الكاملة النطاق؛ وكّلف المديَر العام لوكالة الطاقة
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الذرية بإجراء مشاورات مع دول المنطقة لتيسير
التطبيق المبكر لضمانات وكالة الطاقة الذرية الكاملة
النطاق عىل جميع األنشطة النووية في المنطقة
كخطوة ضرورية نحو إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية.
وبالتوازي مع ذلك ،اعتمد مؤتمر األطراف الستعراض
وتمديد معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاهدة
عدم االنتشار) لعام  ١٩٩٥إىل أجل غير مسمى ،قرارًا
يدعو إىل "إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية في الشرق
األوسط ومن نظم إطالق هذه األسلحة يمكن التحقق
منها عىل نحو فعال" .وخالل مؤتمرات استعراض
معاهدة عدم االنتشار التي عقدت الحقًاُ ،أعيد التأكيد
عىل أهمية قرار عام  1١٩٩٥بشأن الشرق األوسط
وُش ِّدَد عىل أن يظل هذا القرار ساريًا إىل أن تتحقق
أهدافه وغاياته.
مبادرة أطلقت منذ ثمانينيات القرن الماضي
في عام  ،١٩٨٨طلب المؤتمر العام من المدير العام
السيد هانز بليكس إعداد دراسة تقنية بشأن مختلف
طرائق تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط،
مع مراعاة تجربة الوكالة في مجال تطبيق
¹ The IAEA and a nuclear-weapon-free zone in the Middle East
URL: https://www.iaea.org/bulletin/the-iaea-and-a-nuclear-weapon-freezone-in-the-middle-east
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الضمانات .وفي عام  ،١٩٨٩قدم السيد بليكس
الدراسة التقنية إىل المؤتمر العام .وتضمنت الدراسة
توصيفات التفاقات الضمانات المبرمة بين الوكالة
والدول المعنية وكذلك مقارنة بين مختلف أنواع
اتفاقات الضمانات .وفي العام نفسه ،طلب المؤتمر
العام من المدير العام التشاور مع الدول المعنية بغية
تطبيق ضمانات الوكالة عىل جميع المنشآت النووية
في المنطقة.
وفي عام  ،١٩٩١اعتمد المؤتمر العام أول قرار له بشأن
"تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط" وطلب
من المدير العام اتخاذ التدابير الالزمة لتيسير التطبيق
المبكر لضمانات الوكالة الكاملة النطاق عىل جميع
األنشطة النووية في الشرق األوسط وإعداد اتفاق
نموذجي يراعي آراء دول المنطقة ،كخطوة ضرورية
نحو إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية.
وفي عام  ،١٩٩٢حدد تقرير من المدير العام صدر عقب
قرار المؤتمر العام لعام  ١٩٩١متطلبات التحقق النووي
المحتملة وسبل إجراء هذا التحقق في المنطقة
المذكورة.
وفي عام  ،٢٠٠٠طلب المؤتمر العام من المدير العام
السيد محمد البرادعي عقد محفل يمكن فيه
للمشاركين من الشرق األوسط ولألطراف المعنية
األخرى التعلم من تجربة المناطق األخرى ،والعمل
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بالتشاور مع دول المنطقة واألطراف المعنية األخرى
عىل وضع جدول أعمال وتحديد طرائق من شأنها أن
تكفل نجاح المحفل .وواصل المدير العام السيد
البرادعي ،ومن بعده ،ابتداء من عام  ،٢٠٠٩المدير العام
السيد يوكيا أمانو ،هذه األنشطة الهادفة إىل عقد
محفل وتقديم تقرير سنوي إىل المؤتمر العام بشأن
النتائج في هذا الصدد.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١م ،عقدت الوكالة محفًال
بشأن التجربة ذات الجدوى المحتملة فيما يتعلق
بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق
األوسط .ونظر المشاركون في هذا المحفل في تجربة
المناطق القائمة الخالية من األسلحة النووية فيما
يتعلق بإنشاء نظم أمنية إقليمية وتحقيق نزع السالح
من خالل إنشاء المناطق الخالية من األسلحة النووية.
وُأرِف َق الموجز الصادر عن الرئيس بتقرير المدير العام
حول تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق األوسط الذي
صدر في  ٢٧آب/أغسطس ٢٠١٢م.
وعقب محفل عام ٢٠١١م ،واصل المدير العام السيد
أمانو مشاوراته بشأن التطبيق المبكر لضمانات
الوكالة الشاملة عىل جميع األنشطة النووية في الشرق
األوسط وشّجع عىل طرح ودراسة أفكار وُنُه ج جديدة
من شأنها مساعدة الوكالة عىل المضي قدمًا في
تنفيذ واليتها.
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وقد تطور عدد ونوع اتفاقات الضمانات التي أبرمتها
دول الشرق األوسط (الدول األعضاء في جامعة الدول
العربية وكذلك إيران وإسرائيل) مع الوكالة .ومن بين
الدول األعضاء األطراف في معاهدة عدم االنتشار
وغير الحائزة ألسلحة نووية في المنطقة البالغ عددها
 ٢٣دولة ،هنالك  ٢١دولة مرتبطة باتفاق ضمانات
شاملة نافذ منها  ١٠دول مرتبطة أيضًا ببروتوكول
إضافي نافذ ،مما يتيح للوكالة الوصول عىل نطاق
أوسع إىل المعلومات والمواقع في كل دولة.
الحالة الراهنة وسبل المضي قدمًا
وفي أيلول/سبتمبر ٢٠٢١م ،اعتمد المؤتمر العام مرة
أخرى قرارًا أّك د فيه ،كما في القرارات السابقة ،عىل
الحاجة الملحة ألن تقبل جميع دول الشرق األوسط
تطبيق ضمانات الوكالة الكاملة النطاق عىل جميع
أنشطتها النووية .ودعا القرار جميع دول المنطقة إىل
أن تتخذ تدابير ،بما في ذلك فيما يتعلق ببناء الثقة
والتحقق ،تهدف إىل إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية ،ودعاها أيضًا إىل أن تتعاون إىل أقصى حد في
تنفيذ المهام التي أسندها إليه المؤتمر العام.
منطقة خالية من األسلحة النووية في الشرق األوسط.
وقال السيد غروسي "يمثل هذا األمر جزءا هامًا من
الوالية المسندة إىل الوكالة ،وأنا أعول عىل تعاون
جميع األطراف المعنية".
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الفصل الثاني :المعاهدات ونطاق المناطق
الخالية من أسلحة الدمار الشامل

يمثل انشاء المناطق الخالية من االسلحة النووية أحد
اهم المداخل الرئيسة للتعامل مع المشكالت التي
2
١٩٤٥م ،ومنها مشكلة منع
اثارتها االسلحة النووية منذ
انتشار االسلحة النووية ،عن طريق اقامة ترتيبات
أمنية بين دول اقليم معين ،لتقليص التهديد النووي
لدول اإلقليم ،وحمايتها من التعرض لمخاطر استخدام
االسلحة النووية والمساهمة في منع االنتشار األفقي،
وتعزيز الثقة وتحسين العالقات بين الدول ،فضًال عن
تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة
النووية واستخدامها في األغراض السلمية.
المفاهيم المقاربة:
نزع السالح :وهي محاولة القضاء عىل التسلح أو
الحد منه بصورة جذرية ،عندما تتوصل الدول
إىل اجماع عىل أن امتالك أسلحة معينة لم يعد
مبررًا ،لذلك تعد المناطق الخالية من األسلحة
النووية احدى التطبيقات النوعية للمناطق
المنزوعة من السالح ،عىل ان المناطق المنزوعة
من السالح تعني اخالء منطقة معينة من االسلحة
والمعدات والمنشآت والقواعد العسكرية،
مباشرة
وتحريم
النووية :المفهوم وتطور فكرة االنشاء²
من األسلحة
المناطق الخالية
المناطق-الخاليةURL: http://kerbalacss.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2020/11/19/-
من-األسلحة-النووية-ال
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اي نشاط عسكري فيها من اي نوع دون غيرها،
وفقًا التفاق دولي بين اطراف المنطقة المعنية،
أي أن المناطق المنزوعة من السالح هي اطار
شامل يجرد منطقة ما من بكل أنواعها ،في حين
المناطق الخالية من االسلحة النووية هي اطار
جزئي لذلك االطار الشامل يجرد منطقة ما من
االسلحة النووية ونشاطاتها.
ضبط التسلح :وهو احدى طرائق التعامل مع
انتشار األسلحة هي اتفاقيات ضبط التسلح،
والسبب وراء ذلك هو ظهور األسلحة النووية
والخطر المتمثل بالحرب النووية بين القوى
العظمى ،فضبط التسلح يعد الطريقة الوحيدة
لضمان سالمة العالقات الدولية عن طريق إلغاء
األسلحة ومنها ضمنها األسلحة النووية من
حسبان الدول.
الالنووية :أن مصطلح المناطق الالنووية يعد
بدايات لظهور مفهوم المناطق الخالية من
األسلحة النووية ،والذي يخدم عمليًا أغراض منع
حيازة المزيد من الدول األسلحة النووية وباقي
أسلحة التدمير الشامل ،وكذلك منع أو إزالة ونزع
األسلحة في مناطق جغرافية وبيئات معينة.
تطور فكرة أنشاء مناطق خالية من األسلحة
النووية.
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أن فكرة إقامة مناطق خالية من األسلحة النووية
تطورت عبر مراحل تاريخية مختلفة ،إذ ظهرت
فكرة انشاء هذِه المناطق كجزء من مشاريع فك
االشتباك في اوربا من خالل مواجهة بين
الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي،
فمنذ عام  ١٩٥٨وقبل عشر سنوات من توقيع
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تقدمت
الحكومة البولندية بإقتراح اطلق عليه اسم (خطة
راباسكي) من أجل إقامة منطقة خالية من السالح
النووي في اوربا الوسطى ،ولم تكن هناك فرصة
امام خطة راباسكي لكي تصبح موضوع معاهدة
دولية ،ومع ذلك فأن العديد من العناصر التي
تضمنها هذا االقتراح اعتمدت كخطوط ارشادية
من أجل إقامة المناطق منزوعة السالح النووي،
فقد أكدت المادة السابعة من معاهدة عدم
االنتشار عىل وجود ستة مناطق خالية من
األسلحة النووية.
تشير معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية صراحًة إىل
حق أي مجموعة من الدول في إبرام معاهدات
إقليمية لضمان "الغياب التام لألسلحة النووية في
أراضيها" .تساعد هذه المناطق اإلقليمية الخالية من
األسلحة النووية عىل تعزيز عدم االنتشار النووي
العالمي وتوحيد الجهود الدولية لتحقيق السالم
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واألمن .هناك خمس معاهدات بشأن المناطق
الخالية من األسلحة النووية اإلقليمية تتطلب من
أطرافها إبرام اتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية:
 - ١معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية
المعروفة بـ معاهدة تالتيلولكو أبرمت في شباط
3
١٩٦٧م ،وتهدف إىل جعل منطقة أمريكا الالتينية خالية
من السالح النووي .عمل الدبلوماسي المكسيكي
الفونز غارسيا روبليس عىل نشر وتطبيق المعاهدة،
ونال بها جائزة نوبل للسالم.

معاهدة تالتيلولكو الخلفية ،األسباب والنتائج ³
URL: https://ar.thpanorama.com/articles/historia/tratado-de-tlatelolcoantecedentes-causas-y-consecuencias.html
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 - ٢معاهدة راروتونغا الموقعة في عام  4 ١٩٨٥هي
االسم الشائع لمعاهدة منطقة جنوب المحيط الهادئ
الخالية من األسلحة النووية ،والتي تضفي الطابع
الرسمي عىل منطقة خالية من األسلحة النووية في
جنوب المحيط الهادئ .تحظر المعاهدة استخدام
واختبار وامتالك األسلحة النووية داخل حدود
المنطقة.
 - ٣معاهدة منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من
5
األسلحة النووية أو معاهدة بانكوك لعام  ،١٩٩٥هي
معاهدة لوقف األسلحة النووية بين  ١٠دول أعضاء في
جنوب شرق آسيا تحت رعاية اآلسيان :بروناي دار
السالم ،كمبوديا ،إندونيسيا ،الوس ،ماليزيا وميانمار
والفلبين وسنغافورة وتايالند وفيتنام .تم فتح باب
التوقيع عليها في مؤتمر المعاهدة في بانكوك ،تايالند
في  ١٥ديسمبر ١٩٩٥م ودخلت حيز التنفيذ في ٢٨
مارس ١٩٩٧م وهي تلزم أعضائها بعدم تطوير أو تصنيع
أو امتالك أو امتالك أو السيطرة عىل األسلحة النووية.
 -٤معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية
في أفريقيا تعرف كذلك باسم معاهدة بليندابا
(سميت عىل اسم مركز األبحاث النووية الرئيسي في
جنوب إفريقيا ،والذي يديره شركة الطاقة النووية في
)⁴ South Pacific Nuclear Free Zone Treaty (Rarotonga Treaty
URL: https://www.iaea.org/publications/documents/infcircs/south-pacificnuclear-free-zone-treaty-rarotonga-treaty
⁵ Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone
URL: https://treaties.unoda.org/t/bangkok
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جنوب إفريقيا ،وكان الموقع الذي تم فيه تطوير
القنابل الذرية لجنوب إفريقيا في السبعينيات)،
أنشئت منطقة خالية من األسلحة النووية في إفريقيا.
تم التوقيع عىل المعاهدة في عام  6 ١٩٩٦ودخلت حيز
التنفيذ مع التصديق الثامن والعشرين في  ١٥يوليو
٢٠٠٩م.
 - ٥معاهدة سيميباالتينسك أو منطقة آسيا الوسطى
الخالية من األسلحة النووية ،هي معاهدة بموجبها
تتعهد كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان
وطاجيكستان وتركمانستان عىل عدم تطوير أو حيازة
أو اختبار أو امتالك أي أسلحة نووية .تم توقيع
المعاهدة في  ٨سبتمبر ٢٠٠٦م  7في المضلع النووي في
سيميباالتينسك وهو موقع تجارب نووية في االتحاد
السوفياتي ،ويقع في كازاخستان.اعتبارا من  ٢٦نوفمبر
٢٠٠٨م  ،وقعت دول  ٥من آسيا الوسطى وصدقت
عىل المعاهدة .دخلت المعاهدة حيز النفاذ في ٢١
مارس ٢٠٠٩م بعد إيداع وثيقة تصديق كازاخستان.
وكانت آسيا الوسطى مثل أجزاء أخرى من العالم
منطقة خالية من األسلحة النووية.
 URL:التوقيع عىل معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في أفريقيا ⁶
https://web.archive.org/web/20201027063538/https://www.un.org/ar/sc/repe
rtoire/9699/Chapter%208/Thematic/96_99_8_Thematic_36_Signature%20of%20the%2
0African%20Nuclear.pdf
)⁷ Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (CANWFZ
URL: https://treaties.unoda.org/t/canwfz
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المعاهدات األخرى التي تتناول نزع السالح النووي من
المناطق الجغرافية:
معاهدة أنتاركتيكا (١٩٥٩م )
معاهدة القارة القطبية الجنوبية ( 8تسمى أيضا
نظام معاهدة أنتاركتيكا) وثيقة دولية تنظم
العالقات والمصالح الدولية المتعلقة بأنتاركتيكا
بين دول العالم ،ومن أجل صياغة بنود المعاهدة
تم في البداية تعريف القارة القطبية الجنوبية عىل
أنها «جميع األراضي والجرف الجليدية والجزر التي
تقع جنوب خط عرض  ٦٠درجة» ،تعتبر قارة
أنتاركتيكا بحسب بنود هذه المعاهدة محمية
علمية يحق لكل الدول إجراء االبحاث العلمية
فيها ،وتحظر المعاهدة أي استخدامات أو أنشطة
عسكرية أو إنشاء أي قواعد عسكرية أو إجراء أي
تجارب ذو طبيعة عسكرية أو محاوالت الستخراج
المعادن والتنقيب في القارة ولذلك تعتبر
المنطقة السادسة الخالية من االسلحة النووية.
معاهدة الفضاء الخارجي -9معاهدة المبادئ
المنظمة ألنشطة الدول في استكشاف
⁸ Antarctic Treaty URL:
https://web.archive.org/web/20200201174655/http://disarmament.un.org/tre
aties/t/antarctic
 URL:الفضاء الخارجي ⁹
https://www.un.org/disarmament/ar/%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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واستخدام الفضاء الخارجي  ،بما في ذلك القمر
واألجرام السماوية األخرى (.)١٩٦٧
اتفاقية القمر  -االتفاقية المنظمة ألنشطة الدول
عىل القمر واألجرام السماوية األخرى (10 )١٩٧٩
معاهدة قاع البحار  -معاهدة حظر نصب األسلحة
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في قاع
البحار والمحيطات وباطن أرضها (.)١٩٧١

¹⁰ Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other
Celestial Bodies URL:
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoonagreement.html
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الفصل الثالث :الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وقضية إنشاء منطقة خالية من
األسلحة النووية في الشرق األوسط

توجد حالًي ا ستة مناطق خالية من األسلحة النووية،
تغطي مناطق في معظم نصف الكرة الجنوبي وفي
آسيا الوسطى.
المناطق الخالية من األسلحة النووية هي نهج إقليمي
مهم لتعزيزها قواعد عالمية لعدم االنتشار ونزع السالح
النووي وتوطيدها الجهود الدولية من أجل السالم
واألمن.
تعد المنطقة الخالية من االسلحة النووية منطقة ال
يجوز فيها للدول بناء ،أو امتالك أو نقل،أو نشر أو
اختبار االسلحة النووية  ،وعىل الرغم من وضوح فكرة
المناطق الخالية من االسلحة النووية ،إال أن هناك
اختالف بين الباحثين في تحديد تعريفها  ،وأن كان
هذا االختالف في المضمون ،بيد انه ثابت ومتفق
عليه في الجوهر ،وهو االخالء الشامل لألسلحة
النووية ،إذ يعرفها (سافيتا باند) عىل انها كيان قاري
محدد ،واقليم جغرافي معترف به عادة يحظر فيه
صناعة وتلقي وتخزين وتركيب االسلحة النووية ،في
حين يعرفها كل من (جان بولدن وديفيد كوكس) بانها
مناطق محددة جغرافيًا يتم فيها حظر وجود ،أو
صناعة ،أو اختبار االسلحة النووية ،أما (جان براوتز
20

وجيمس ليونارد) اللذين يشيران إىل أنها مفهوم
مختصر يعبر عن منظومات لألمن اإلقليمي ،مستقلة،
أو مكملة للترتيبات العالمية أو اإلقليمية األخرى ،عىل
أن التعاريف السابقة وان كانت تختلف في تناولها
للمفهوم بيد انها بصورة عامة تؤكد عىل االتي-:
نطاق محدد اي وجود منطقة جغرافية محدد قد تكون
قارة او اقليمًا او اي مساحة ما ،وتحدد إطراف هذه
المنطقة في اطار هذا النطاق.
الخلو النووي اي الحظر العام لألسلحة النووية بموجب
التزامات تتحدد بها األطراف في المنطقة المعنية.
وفضًال عن هذِه التعاريف فأن الجمعية العامة لألمم
المتحدة أقرت تعريف للمناطق الخالية من االسلحة
النووية بناًء عىل اقتراح مكسيكي ،في قرارها
المرقم( )٣٤٧٣في كانون األول ١٩٧٥م ،إذ عرفت
المنطقة الخالية من االسلحة النووية كقاعدة عامة :اية
منطقة تعترف بصفتها هذه الجمعية العامة لألمم
المتحدة وتنشئها اية مجموعة من الدول عىل سبيل
الممارسة الحرة لسيادتها ،وذلك بمقتضى معاهدة او
اتفاقية يجري بموجبها ما يأتي:
تحديد نظام الخلو التام من األسلحة النووية الذي
تخضع له المنطقة المعنية ،بما في ذلك اإلجراء
الخاص بتعيين حدود المنطقة.
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إنشاء جهاز دولي للتحقق والمراقبة لضمان
االمتثال لاللتزامات الناشئة عن ذلك النظام.
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الخاتمة

وفي نهاية هذا التقرير ان موضوعنا في هذه الدورة
مهم جدًا كما نعرف جميع أن أسلحة الدمار الشامل
والتي يندرج تحتها االسلحة النووية والكيمائية
والبيولوجية هَي تهديد للعرق البشري واالجيال
القادمة وخاصة ان منطقة الشرق االوسط تعتبر من
المناطق التي يتواجد فيها أكبر نسبة من الشباب
حول العالم ،في بدل ان يتم تسخير الطاقات الشابة
والموارد الغنية التي يتمتع بها الشرق االوسط في
سبيل تطوير أدوات من الممكن ان تأثر علينا سلبًا
يجب علينا تسخير هذه الموارد والطاقات لإلنشاء
منطقة متطوره من جميع النواحي ويستفيد منها أبناء
هذه المنطقة واالجيال القادمة ونحُن من هذا
المنطلق ندعو إىل نزع السالح النووي في منطقة
الشرق االوسط وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل.
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