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اادد ااالنشطارريیةاالمو ة حوللاالدووليی جنةااللنبذةة عن   
 
 

 . تتألفف االلجنة٢۲٠۰٠۰٦مم) في كانوونن االثاني منن االعامم يي بي اافف اااا( تأسستت االلجنة االددووليیة حوولل االموواادد ااالنشططارريیة
إإلى ثمانيیة عشرر بلددااً بما  اوويینتمي أأعضاؤؤهھھھ االنووووييااإلنتشارر ووعددممالل االحدّد منن االتسلح منن خبررااء مستقليّینن في مج

على االسالحح االنوووويي. االحائززةةفيیهھا االددوولل   
 

إإلى  تهھددفف االعمليیة وواالقابلة للتحققق االتي االسيیاسيیة للمباددررااتت ةاالتقنيی سسسمم تتلخصص في تحليیلل ااالاايي بي اافف مهھمة اا
ررئيیسي االمكوونن االهھھھذذهه االموواادد  وواالبلووتوونيیوومم. تمثلل االتخصيیبب عاليمخززوونن االيیوورراانيیوومم  خفيیضضددعمم ووت حمايیة وو

 ضماننوو  ههإإنتشاررووووقفف  االنوووويي نززعع االسالحح عليیهھا خططووةة في غايیة ااألهھھھميیة منن ااجلل السلحة االنوووويیة وواالسيیططررةةل
.مم حصوولل أأيي جماعاتت إإررهھھھابيیة على هھھھذذاا االسالححعدد  

 
على االسالحح  االحائززةة. تملكك االددوولل ااالنشططارريیةيیجبب معالجة االمخززوونن االحرربي وواالسلمي منن االموواادد منن ااجلل ذذاالكك٬، 

االمووجووددةة في ااألسلحة وواالووقوودد االنوووويي االبحرريي ما يیكفي لصناعة عشررااتت  ااالنشططارريیةاالنوووويي منن مخززوونن االموواادد 
الج لصناعة عدددد مماثلل هھھھنالكك ما يیكفي منن االبلووتوونيیوومم االمع على االجانبب االسلمي٬،ااما  ااآلالفف منن ااألسلحة االنوووويیة.

يیة في أأكثرر منن يیستعملل حاليیاً في االمفاعالتت االنوووويیة االسلمف االتخصيیبب عاليااليیوورراانيیوومم  ااما االنوووويیة.منن ااالسلحة 
لة للتي ااستخددمتت في مماثاعة مئاتت االقنابلل االنوووويیة االاالكاملة لهھذذاا االيیوورراانيیوومم تكفي لصنمائة مووقع. االكميیة 

مكنن أأنن يیكوونن منن ضمنن قددررااتت جماعاتت إإررهھھھابيیة.يی هھھھذذهه االقنابلل تصميیمم هھھھيیررووشيیما٬،  
 

هھھھارراللل نهھرروو في نيیووددلهھي فف أأمم كالّ منن االبررووفيیسوورر ررجا رراامانا منن جامعة جاوواا اايي بي اا لجنة يیتررأأسس
ززيیلل٬، كندداا٬، خبيیررااً نوووويیاً منن االبرراا ٢۲٩۹منن  نةكوونن االلجتت .لل منن جامعة بررنستووننوواالبررووفيیسوورر فرراانكك فوونن هھھھيیب

لمانيیا٬، االهھندد٬، إإيیرراانن٬، االيیابانن٬، كوورريیا االجنووبيیة٬، االمكسيیكك٬، هھھھوولندداا٬، االنررووجج٬، باكستانن٬، ررووسيیا٬، االصيینن٬، فررنسا٬، اا
على  نةعضاء االلجأل دد سيیررةة ذذااتيیةووجةة وواالوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة. تاالمتحدد أأفرريیقيیا االجنووبيیة٬، االسوويیدد٬، االمملكة
	)www.fissilematerials.org( مووقع أأيي بي أأفف أأمم ااأللكتررووني   	  

	  
مم تتمم مشارركتهھا مع منظظماتت ددووليیة ووجهھاتت حكووميیة ووغيیرر حكووميیة؛ هھھھذذهه االتقارريیرر يي بي اافف ااووتقارريیرر اا إإنن اابحاثث

.)www.fissilematerials.org/blog(مووجووددةة وومددوونة على مووقع أأيي بي أأفف أأمم   
 

ثرر في شيیكاغوو ووكاررنيیجي كوورربوورراايیشنن مم ددعماً أأووليیاً منن مؤؤسسة جوونن دد. ووكاثرريینن تت. ماكك آآرراايي بي اافف اا تتلقى
 في نيیوويیوورركك.
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 ملّخص
 

أأووسطط خالٍل منن  ٬، ممثلة خططووااتت أأووليیة نحوو شررققااالنشططارريیةاالموواادد  االتقرريیرر عددةة مباددررااتت لضبطط نقددمم في هھھھذذاا
أأفعالل منن االممكنن على إإسرراائيیلل٬، االددوولة  تتضمنن هھھھذذهه االمباددررااتت نوووويیة ووكافة أأسلحة االددمارر االشاملل.ااألسلحة اال

حاتت االمقددمة . االمقتررةاالنوووويی االقيیامم بهھا للتخلصص منن ااالسلحةى أأسلحة نوووويیة٬، االووحيیددةة في االمنططقة االحائززةة عل
 ً . هھھھذذهه ااالنشططارريیةأأفعالل على جميیع االددوولل في االمنططقة االقيیامم بهھا للحدد منن إإنتاجج ووإإستعمالل االموواادد  تتضمنن أأيیضا

هھددفف إإلى بناء االثقة االمططلووبة للتأكدد بأنن ااألنشططة االنوووويیة االسلميیة هھھھي بالفعلل سلميیة ووليیستت ااألفعالل االجماعيیة ت
غططاء لتططوويیرر خيیاررااتت نوووويیة حرربيیة.  

 
٬، االتخصيیبب عاليبالنسبة إلسرراائيیلل٬، االخططووااتت ااألووليیة االمقتررحة هھھھنا تضمم إإنهھاء إإنتاجج االبلووتوونيیوومم ووااليیوورراانيیوومم 

ً  يیاتت منن هھھھذذاا االمخززووننووووضع كم ااالنشططارريیةإإعالنن مخززوونن االموواادد  إلنهھاء  تمهھيیددااً  تحتت ضماناتت ددووليیة تددرريیجيیا
هھھھوو شررطط ضرروورريي للووصوولل إإلى شررقق أأووسطط  في نهھايیة االمططافف تخلي إإسرراائيیلل عنن أأسلحتهھا االنوووويیة ووجووددهھھھا.

خالٍل منن ااألسلحة االنوووويیة ووأأسلحة االددمارر االشاملل.  
 

ووجعلل هھھھذذاا  في االمستقبلل شررقق أأووسطط خالٍل منن ااألسلحة االنوووويیة ليیميیة االتي نقتررحهھا هھھھنا تسعى إإلىااإلقتدداابيیررإإنن اال
ضمنن عددمم فصلل االبلووتوونيیوومم ووعددمم إإستعمالل االيیوورراانيیوومم تت االهھددفف ااكثرر متانة عندد ددخوولهھ حيیزز االتنفيیذذ. هھھھذذهه االتدداابيیرر

هھھھذذهه وومم. تبني االيیوورراانيی معاملل ووططنيیة لتخصيیبب كذذلكك عددمم ووجوودد االبلووتوونيیوومم كووقوودد نوووويي٬،ااوو  االتخصيیبب عالي
نظظامم عددمم  على صعيیدد االددوولي٬، بما في ذذلكك االددوولل االحائززةة على االسالحح االنوووويي٬، سيیقوويياالمقتررحة  االتدداابيیرر
  رر.بشكلل كبيی االعالمي االنوووويي ااإلنتشارر

 
تحقيیقق في  إلحرراازز تقددممددررااتت باموويیجبب على ددوولل االمنططقة االقيیامم ب تستحقق االمتابعة هھھھذذهه االتدداابيیرر على حددىىمنن  كلل
ززمنيیة أأوو  أأووجددوولة ال يیجبب أأنن يیتووقفف بسببب فررضض رروواابطط في هھھھذذاا االمجالل أأيي تقددمم. اايینما اامكنن االتدداابيیرر هھھھذذهه

.تررااتبيیة معيینة  
 

ى جميیع ددوولل على االررغمم منن أأنن هھھھذذاا االتقرريیرر ال يیناقشش ااألسلحة االكيیميیائيیة أأوو االبيیوولووجيیة٬، منن االضرروورريي عل
لشقق ااصبح ذذوو أأهھھھميیة خاصة اا ذذااسلحة االكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة. هھھھوواالخضووعع إلتفاقيیة حظظرر ااأل االمنططقة االمصاددقة

وواالذذيي تالهه قرراارر سوورريیا االتووقيیع  ٢۲٠۰١۱٣۳االحرربب ااألهھھھليیة االسوورريیة في االعامم عقبب إإستعمالل ااألسلحة االكيیميیائيیة في 
على إإتفاقيیة حظظرر ااالسلحة االكيیميیائيیة٬، إإعالنن مخززوونهھا وواالتخلصص منن هھھھذذهه ااألسلحة بشكلل قابلل للتحققق. يینبغي على 

هھھھذذهه االددوولل االثالثث االمصاددقة على  ٬، يیبقى بعدد ذذلكك علىوولل في هھھھذذهه ااإلتفاقيیةمصرر ووإإسرراائيیلل االقيیامم بالمثلل وواالددخ
هھھھذذهه ااإلتفاقيیة.  

 
يیضمنن بعددمم ووجوودد  للتحققق في منططقة االشررقق ااألووسطط قوويي تصميیمم نظظامم حوولل أأخيیرراا٬ً، نقتررحح إإططالقق نقاشاتت
ً  . أأنظظمة مشابهھة يیمكنن تططوويیررهھھھااالمنططقة في اايي منن ددوولل برراامج تسلّح نوووويي سرريّیة لززيیاددةة االثقة بأنن ددوولل  اايیضا

االمنططقة ملتززمة بإتفاقيیة حظظرر ااألسلحة االكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة.  
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 مقدمة
 

مووميیة لألممم االمتحددةة في في االجمعيیة االع لنوووويي في االشررقق ااألووسططووجوودد منططقة خاليیة منن االسالحح اا تمم ااقتررااحح
أأيي اانتشارر جدديیدد في االمنططقة  منعوو ةاالنوووويی ااسلحة إإسرراائيیلل ططة إإيیرراانن وومصرر االلتانن سعتا لنززععبووااس ١۱٩۹٧۷٤االعامم 

هھھھذذاا ااالقتررااحح بني على  1.لٍل منن االسالحح االنووووييااإلنتشارر ووإإقليیمم خا عددمممنن خاللل ضمم جميیع ددوولل االمنططقة لمعاهھھھددةة 
وواالذذيي يیقضي بجعلل تلكك االمنططقة خاليیة منن االسالحح  ١۱٩۹٦٧۷االنمووذذجج االمططبقق في أأميیرركا االالتيینيیة منذذ االعامم 

ااألسلحة االكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة لالقتررااحح ااألساسي بهھددفف إإقامة  قامتت مصرر بإضافة ١۱٩۹٩۹٠۰ي االعامم ف 2االنوووويي.
3منططقة خاليیة منن أأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ااألووسطط.  

 
فكررةة إإقامة منططقة خاليیة منن االسالحح االنوووويي  في خمسس أأقاليیمم حوولل االعالمم: أأميیرركا االالتيینيیة وواالكرريیيیبي  نجحتت

) ٢۲٠۰٠۰٩۹)٬، إإفرريیقيیا (١۱٩۹٩۹٧۷)٬، جنووبب شررقق آآسيیا (١۱٩۹٨۸٦)٬، جنووبب االمحيیطط االهھادديي (٢۲٠۰٠۰٢۲امم (مططبقة منذذ ع
نصفف عدددد االددوولل في ٬، أأكثرر منن ٢۲٠۰١۱٣۳ددوولة في االعامم  ٩۹٧۷ضمتت هھھھذذهه ااألقاليیمم مجتمعًة  4).٢۲٠۰٠۰٩۹ووووسطط آآسيیا (
ووتغططي هھھھذذهه االددوولل نصفف االكررةة ااألررضيیة االجنووبي. االمجتمع االددوولي  

 
ررتع لإلنتشارر االنوووويي. إإسرراائيیلل ااحتفظظتت بأسلحتهھا االنوووويیة وو ررفضتت في االمقابلل٬، ااصبح االشررقق ااألووسطط م

ااإلنضمامم إإلى معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر٬، باالضافة االى قيیامهھا بززيیاددةة مخززوونن االموواادد ااالنشططارريیة لالستخدداامم االحرربي 
بشكلل كبيیرر ووتتططوويیرر اانظظمة ااإليیصالل. باإلضافة إإلى ذذلكك٬، تمم إإكتشافف برراامج سرريیة لتططوويیرر أأسلحة نوووويیة في 

مع االعلمم اانن هھھھذذهه االددوولل االثالثث أأعضاء  ٢۲٠۰٠۰٧۷ووسوورريیا في االعامم  ٬٢۲٠۰٠۰٣۳، ليیبيیا في االعامم ١۱٩۹٩۹١۱االعررااقق في االعامم 
٬، تمم االكشفف عنن بررنامج أأبحاثث سرريي لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم وومفاعلل ٢۲٠۰٠۰٣۳في معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر. في االعامم 

اانن.غيیرر معلنن قيیدد ااإلنشاء منن االممكنن أأستخدداامهھ إلنتاجج االبلووتوونيیوومم في إإيیرر  
 

٬، االذذيي أأددىى إإلى تمدديیدد االمعاهھھھددةة إإلى ااألبدد٬، ١۱٩۹٩۹٥في االعامم  عندد عقدد مؤؤتمرر تمدديیدد إإستعررااضض معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر
تمم تبني قرراارر يیددعوو إلقامة منططقة خاليیة منن أأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ااألووسطط. االقرراارر "يیددعوو جميیع ددوولل 

اسبة تهھددفف االى تسرريیع إإنشاء منططقة خاليیة منن أأسلحة االشررقق ااالووسطط إإلى أأخذذ خططووااتت عمليیة في االمنتدديیاتت االمن
يیمكنن بشكلل  االددمارر االشاملل ووااألسلحة االنوووويیة وو االكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة ووأأنظظمة االتووصيیلل االخاصة بهھذذهه ااألسلحة

5االتحققق منهھ٬، ووإإلى ااإلمتناعع عنن أأخذذ أأيي تدداابيیرر تعيیقق تحقيیقق هھھھذذاا االهھددفف".  
 

أأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ااألووسطط ساهھھھمم بشكلل كبيیرر في إإنن ااإلتفاقق على هھھھددفف إإقامة منططقة خاليیة منن 
. في االووااقع٬، بددوونن ااإللتززاامم بإقامة هھھھذذهه االمنططقة لمم يیكنن منن ١۱٩۹٩۹٥ضمانن تمدديیدد معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر في االعامم 

٬، يیوولي عدددد كبيیرر منن االددوولل ١۱٩۹٩۹٥كنتيیجة لصفقة االعامم  6االممكنن االووصوولل إإلى تمدديیدد معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر.
على معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر قضيیة إإقامة منططقة خاليیة منن أأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ااألووسطط أأهھھھميیة االمووقعة 
عدددد كبيیرر منن االددوولل االمووقعة االغيیرر حائززةة على االسالحح االنوووويي تعتقدد أأنن االجززء االمتعلقق بتمدديیدد االمعاهھھھددةة ووقصووىى٬، 

وووويي.إإلى ما ال نهھايیة لمم يیكنن يیلقى تأيیيیدد االددوولل االحائززةة على االسالحح االن  
 

٬، عندد عقدد مؤؤتمرر إإستعررااضض معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر٬، تمم ااإلتفاقق أأخيیررااً على عقدد مؤؤتمرر خاصص ٢۲٠۰١۱٠۰في االعامم 
) بهھددفف "إإنشاء منططقة خاليیة منن ااألسلحة االنوووويیة ووأأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ٢۲٠۰١۱٢۲(في نهھايیة االعامم

٬، ٢۲٠۰١۱٢۲االمؤؤتمرر. لكنن في تشرريینن االثاني منن االعامم ااألووسطط" ووتمم تعيیيینن االسفيیرر االفنلندديي جاكوو اليیافا كمسهھلل لهھذذاا 
أأعلنتت االوواليیاتت االمتحددةة تأجيیلل عقدد هھھھذذاا االمؤؤتمرر بسببب "ووجوودد ظظررووفف حاليیة في االشررقق ااألووسطط ووعددمم ااتفاقق 

ووجوودد ااتفاقق بيینن جميیع ااالططرراافف للمشارركة في هھھھكذذاا  يیعتبرر 7ددوولل االمنططقة على االظظررووفف االمقبوولة لعقدد االمؤؤتمرر".
امم بحدد ذذااتهھ.مؤؤتمرر خططووةة االى ااالم  

 
االعالقاتت االسيیاسيیة في االشررقق تعووقهھا  مفاووضاتت حوولل إإقامة منططقة خاليیة منن أأسلحة االددمارر االشاملل االيیوومماالإإنن 

ااألووسطط٬، مع ذذلكك هھھھنالكك أأررضيیة لتحقيیقق تقددمم ملمووسس نحوو هھھھذذاا االهھددفف. معظظمم االددوولل االعرربيیة تررفضض ااإلعترراافف 
في آآبب  8لضفة االغرربيیة وو حصارر على قططاعع غززةة.بإسرراائيیلل ططالما هھھھنالكك إإحتاللل لألررااضي االفلسططيینيیة في اا

٬9، االتقى ممثليینن منن االجانبب االفلسططيیني ووااإلسرراائيیلي تحتت ررعايیة أأميیرركيیة للمررةة ااألوولى منذذ خمسس سنووااتت.٢۲٠۰١۱٣۳  
 

 ٢۲٠۰١۱٣۳ثالثث ددوولل في االمنططقة (االعررااقق وو ليیبيیا ووسوورريیا)  بووجوودد بررنامج لألسلحة االكيیميیائيیة٬، ووفي االعامم ااعتررفتت  
حح االكيیميیائي في سوورريیا للمررةة ااألوولى منذذ االثمانيینيیاتت حيینن ااستخددمم صدداامم حسيینن تلكك ااألسلحة ضدد تمم ااستخدداامم االسال

اانضمتت سوورريیا إإلى ااتفاقيیة حظظرر ااألسلحة االكيیميیائيیة٬، كذذلكك قامتت  ٢۲٠۰١۱٣۳إإيیرراانن ووااألكرراادد ددااخلل االعررااقق. في أأيیلوولل 
هھھھذذهه االخططووااتت  10منن تلكك ااألسلحة. االددوولة االسوورريیة بإعالنن مخززوونهھا منن ااألسلحة االكيیميیائيیة وووواافقتت على االتخلصص



	   6	  

كلفتت منن خاللل قرراارر صاددرر عنن مجلسس ااألمنن االذذيي يیددعمم قرراارر االمجلسس االتنفيیذذيي في منظظمة حظظرر ااألسلحة 
االكيیميیائيیة أأنن على سوورريیا "إإستكمالل االتخلصص منن جميیع موواادد ااألسلحة االكيیميیائيیة ووأأنووااعهھا في االنصفف ااألوولل منن 

11".٢۲٠۰١۱٤االعامم   
 

لممكنن االضغطط على مصرر٬، االتي لمم تووقع بعدد على إإتفاقيیة حظظرر ااألسلحة االكيیميیائيیة٬، في ضووء هھھھذذاا االتططوورر٬، منن اا
ووإإسرراائيیلل االتي لمم تصددقق بعدد على هھھھذذهه ااإلتفاقيیة٬، لتططبيیقق ما قامتت بهھ سوورريیا وواالموواافقة على ااإلنضمامم االنهھائي 

يیة ما لمم تنضمم حتى ااآلنن  ددخوولل هھھھذذهه ااإلتفاقيیة وومعاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووو للمعاهھھھددةة. تررفضض مصرر
إإسرراائيیلل إإلى معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر كددوولة غيیرر حائززةة على االسالحح االنوووويي.  

 
االووصوولل إإلى حلل في ٬، مووااجهھة ددووليیة حوولل االبررنامج االنوووويي ااإليیررااني.  ااالملل ٢۲٠۰٠۰٣۳في االختامم٬، هھھھنالكك منذذ االعامم 

٬، خاللل خططابهھ ٢۲٠۰١۱٣۳لل هھذذاا االخالفف إإززددااددتت بعدد إإنتخابب حسنن ررووحاني كررئيیسس إليیرراانن. ررووحاني ذذكرر  في أأيیلوول
االمووجهھ للجمعيیة االعمووميیة لألممم االمتحددةة أأنن "ااألسلحة االنوووويیة ووغيیررهھھھا منن أأسلحة االددمارر االشاملل ليیسس لدديیهھا مكانن 

  12في عقيیددةة ااألمانن وواالددفاعع ااإليیررااني ووتتعاررضض مع مباددئنا االدديینيیة ووااألخالقيیة ااألساسيیة".
 

االحرربب االباررددةة ووتارريیخ االجهھوودد االددبلووماسيیة االتي أأددتت إإلى  أأنهھى ئإإنن االخبررااتت االمتررااكمة االتي أأددتت االى تقددمم مفاج
االتووصلل إإلى معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر ووإإتفاقيیاتت حظظرر ااألسلحة االكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة تووحي بأنهھ منن االممكنن حددووثث 

تقددمم في غيیابب تسوويیة لخالفاتت سيیاسيیة كبررىى. حددووثث تقددمم على هھھھذذهه ااألصعددةة يیمكنن أأنن يیساهھھھمم في بناء االثقة 
االعالقاتت بيینن االددوولل في االمنططقة.ووتحسيینن   
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 ووضع عدمم ااإلنتشارر في ددوولل ااإلقليیم االمقترحح
 

 ١۱٩۹٩۹١۱ااألميینن االعامم لألممم االمتحددةة في االعامم  ددعى االيیهھانتبنى في هھھھذذاا االتقرريیرر ااإلقتررااحح االمقددمم في االددررااسة االتي 
وواالتي تنصص على أأنن شررقاً أأووسططاً خاليیاً منن أأسلحة االددمارر االشاملل يیجبب أأنن يیضمم "كلل االددوولل االمتصلة بالصررااعاتت 

(هھھھذذهه االددوولل  13االقائمة في االمنططقة٬، أأيي ددوولل مجلسس االجامعة االعرربيیة وو االجمهھوورريیة ااإلسالميیة في إإيیرراانن ووإإسرراائيیلل".
)١۱مبيینة في ررسمم   

 
إإسرراائيیلل هھھھي االعضوو االمحتملل االووحيیدد االذذيي يیمتلكك أأسلحة نوووويیة. بالتالي٬، على إإسرراائيیلل االتخلي عنن كافة ااألسلحة 
االنوووويیة وواالددخوولل في معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر كددوولة غيیرر حائززةة على االسالحح االنوووويي كشررطط أأساسي لتحقيیقق هھھھددفف 

كلل االددوولل ااألخررىى في االمنططقة هھھھي أأعضاء في  14إإقامة إإقليیمم خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل في االشررقق ااالووسطط.
).١۱معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر (جددوولل   

 

 
خالٍل منن  : االددوولل االمسماةة هھھھي ددوولل االجامعة االعرربيیة ما عددىى اايیرراانن وو ااسرراائيیلل٬، وو هھھھي االددوولل االتي منن االممكنن اانن تكوونن ااقليیمم ١۱ررسمم 

ااالسلحة االنوووويیة  ااوو أأسلحة االددمارر االشاملل.  
Credit: Tsering Wangyal Shawa, Princeton University  

 
ووسطط ااالفتررااضي االخاليٍ منن أأسلحة االددمارر االشاملل الشررقق ااااقليیمم االكلل االددوولل غيیرر االحائززةة على االسالحح االنوووويي في 

ووقعتت أأيیضاً على إإتفاقق االضماناتت االشاملل مع االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة بإستثناء االصوومالل. جيیبووتي ووقعتت 
. هھھھذذهه ااإلتفاقيیاتت تتططلبب منن االددوولل االمووقعة أأنن تصررحح عنن ٢۲٠۰١۱٣۳حززيیرراانن  حتى يیتمم تنفيیذذههعلى هھھھذذاا ااإلتفاقق لكنن 

منح االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة حرريیة  ذذلكك٬، كميیاتت االموواادد االنوووويیة ووكافة االنشاططاتت ذذااتت االصلة. باإلضافة إإلى
االتفتيیشش للتحققق منن االتقارريیرر االمووجووددةة لدديیهھا.  

 
للحصوولل على تكنوولووجيیا تخصيیبب االيیوورراانيیوومم٬، قامتت  ١۱٩۹٩۹١۱رريي قبلل االعامم في ضووء ااكتشافف بررنامج االعررااقق االس

إلتفاقيیة االضماناتت االشاملة منن أأجلل تحقيیقق مستووىى أأعلى  ملحققاالووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة بإضافة بررووتووكوولل 
٬، ثماني ددوولل فقطط في ااإلقليیمم االمقتررحح ووقعتت ٢۲٠۰١۱٣۳منن االثقة في سلميیة االبرراامج االنوووويیة. حتى منتصفف عامم 

ووصاددقتت على االبررووتووكوولل ااإلضافي (ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة٬، االبحرريینن٬، ااألررددنن٬، االكوويیتت٬، االعررااقق٬، ليیبيیا 
وولكنن لمم تصددقق عليیهھ بعدد. إإيیرراانن االتززمتت بالبررووتووكوولل  ٢۲٠۰٠۰٣۳ووموورريیتانيیا). إإيیرراانن ووقعتت على االبررووتووكوولل عامم 

للططاقة االذذرريیة بتحوويیلل ملفف أأنشططة  ااإلضافي بشكلل تططووعي لحيینن ما قامم مجلسس االمحافظظيینن في االووكالة االددووليیة
إإيیرراانن االنوووويیة االسابقة ووتعاوونهھا مع االووكالة االى مجلسس ااألمنن.  

 
اانن معاهھھھددةة االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة٬، مثلل معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر٬، هھھھي إإتفاقيیة متعددددةة ااألططرراافف ووكافة  

ا. االددوولل االتي لمم تووقع على معاهھھھددةة االددوولل االحائززةة أأوو غيیرر االحائززةة على االسالحح االنوووويي مددعوّوةة لإلنضمامم االيیهھ
وو سوورريیا وواالصوومالل بيینما هھھھناكك ستّت ددوولل ووقعتت  االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة هھھھي االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة

ً مب ). إإسرراائيیلل وو إإيیرراانن وومصررأأظظهھرروواا١۱وولكنن لمم تصددقق على االمعاهھھھددةة (ررااجع جددوولل  بمضموونن   ااإللتززاامم ددئيیا
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يیمكنن لهھذذهه االددوولل االثالثث أأنن تصددقق على االمعاهھھھددةة بشكلل جلل بناء االثقة اانن حيیثث ووقعوواا عليیهھا. وولكنن م االمعاهھھھددةة
15فرردديي أأوو جماعي.  

 
كلل االددوولل ااالفرريیقيیة في االجامعة االعرربيیة٬، بإستثناء االصوومالل٬، ووقعتت على معاهھھھددةة أأفرريیقيیا خاليیة منن ااألسلحة 

ثالثث ددوولل فقطط  ٢۲٠۰١۱٣۳خرر االعامم ٬، وولكنن حتى أأوواا٢۲٠۰١۱٢۲االنوووويیة (معاهھھھددةة بليیندداابا) االتي ددخلتت حيیزز االتنفيیذذ في االعامم 
على كلل حالل٬، ااإلنضمامم إإلى معاهھھھددةة بليیندداابا ال يیتططلبب قيیوودد  16صددقتت على االمعاهھھھددةة: االجززاائرروو ليیبيیا ووموورريیتانيیا.

إإضافيیة أأوو تحققق عدداا تلكك االمررتبططة بالددوولل االمنضمة إإلى معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر ووغيیرر االحائززةة على االسالحح 
االنوووويي.  

 
لحة االددمارر االشاملل االمقتررحح في هھھھذذاا االتقرريیرر يیهھددفف إإلى تغططيیة جميیع أأسلحة االددمارر االشاملل إإنن ااإلقليیمم االخالي منن أأس

ووليیسس فقطط ااالسلحة االنوووويیة. هھھھذذاا يیتططلبب منن كلل االددوولل في االمنططقة أأنن تصددقق على إإتفاقيیة حظظرر إإستخدداامم ااألسلحة 
.١۱االكيیميیائيیة وواالبيیوولووجيیة. لمم تتخذذ كلل ددوولل االمنططقة هھھھذذهه االخططووااتت٬، كما يیظظهھرر جددوولل   

 
يیدد يیتق تعملل على إإنن معاهھھھددةة شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل سووفف تشبهھ معاهھھھددااتت حاليیة مماثلة ووسووفف

ااألنشططة االنوووويیة االحرربيیة للددوولل غيیرر االحائززةة على االسالحح االنوووويي ددااخلل ااإلقليیمم االمقتررحح.على سبيیلل االمثالل٬، ااإلقليیمم 
لددوولل ااألعضاء وو إإقليیمم أأميیرركا االالتيینيیة يیمتدد ااإلفرريیقي يیحظظرر ووضع "أأجهھززةة نوووويیة متفجررةة" ددااخلل مناططقق اا

اانن أأعضاء إإقليیمم شررقق أأووسطط خالل منن أأسلحة االددمارر االشاملل  على ااالررجحلمسافاتت كبيیررةة ددااخلل االبحارر االمجاووررةة. 
سووفف يیططلبوونن عددمم مرروورر ططيیرراانن حاملل للسالحح االنوووويي في ااألجووااء ووووجوودد سفنن حاملة للسالحح االنوووويي في 

مرر.  االخليیج االفاررسي وواالبحرر ااألح  
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	  	   NPT BWC CWC CTBT 

Algeria  12 Jan 1995 22 Jul 2001 14 Aug 1995 11 Jul 2003 

Bahrain  3 Nov 1988 28 Oct 1988 28 Apr 1997 12-Apr-04 

Comoros  4 Oct 1995 17 Sep 2006 – (S) 12 Dec 1996 

Djibouti  16 Oct 1996 – 25 Jan 2006 15 Jul 2005 

Egypt  26 Feb 1981 (S)10 April 
1972 

– (S) 14 Oct 1996 

Iran  2 Feb 1970 22 Aug 1973 3 Nov 1997 (S) 24 Sept 1996 

Iraq  29 Oct 1969 19 Jun 1991 13 Jan 2009 (S) 19 Aug 2008 

Israel  – – (S) 13 Jan 
1993 

(S) 25 Sept 1996 

Jordan  11 Feb 1970 30 May 1975 29 Oct 1997 25 Aug 1998 

Kuwait  17 Nov 1989 18 Jul 1972 28 May 1997 06 May 2003 

Lebanon  15 Jul 1970 26 Mar 1975 20 Nov 2008 21 Nov 2008 

Libya  26 May 1975 19 Jan 1982 6 Jan 2004 6 Jan 2004 

Mauritania  26 Oct 1993 – 9 Feb 1998 30 Apr 2003 

Morocco  27 Nov 1970 21 Mar 2002 28 Dec 1995 17 Apr 2000 

Oman  23 Jan 1997 31 Mar 1992 8 Feb 1995 13 Jun 2003 

Qatar  3 Apr 1989 17 Apr 1975 3 Sep 1997 03 Mar 1997 

Saudi 
Arabia  

3 Oct 1988 24 May 1972 9 Aug 1996 – 

Somalia  5 Mar 1970 (S) 3 July 1972 28 Jun 2013 – 

Sudan  31 Oct 1973 17 Oct 2003 24 May 1999 10 Jun 2004 

Syria  24 Sep 1969 (S) 14 April 
1972 

14 Sep 2013 – 

Tunisia 26 Feb 1970 18 May 1973 15 Apr 1997 23 Sep 2004 

UAE 26 Sep 1995 19 Jun 2008 28 Nov 2000 18 Sep 2000 

Yemen 1 Jun 1979 1 Jun 1979 2 Oct 2000 (S) 30 Sep 1996 

عددمم ااالنتشارر االنوووويیة  ) في حالة االددوولل غيیرر االمنضمة بعدد) االى معاهھھھددةةS: توواارريیخ االتصدديیقق ااوو ااالنضمامم ااوواالتووقيیع ( (١۱جددوولل 
)١۱٩۹٦٨۸،٬NPT) ووااتفاقيیة حظظرر ااالسلحة االبيیوولووجيیة (١۱٩۹٧۷٢۲،٬CWB) ١۱٩۹٩۹٣۳،٬)   ووااتفاقيیة حظظرر ااالسلحة االكيیميیائيیةCWC وو معاهھھھددةة (

18صددقتت سوورريیا على ااتفاقيیة حظظرر ااالسلحة االكيیميیائيیة. ٢۲٠۰١۱٣۳في سبتمبرر ١۱٩۹٩۹٦،٬CTBT.(17االحظظرر االشاملل للتجارربب االنوووويیة ( 	  
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إإسراائيیل وو االشفافيیة وو االخفض االتدرريیجي لالسلحة االنووويیة في االتسلح االنوووييووقف   
 

لإلنضمامم إإلى معاهھھھددةة شررقق أأووسطط خالٍل منن ااألسلحة االنوووويیة على إإسرراائيیلل االتخلي عنن أأسلحتهھا االنوووويیة. منن 
ووبالعووددةة إإلى كميیاتت االبلووتوونيیوومم االمقدّدررةة  19االمعتقدد أأنن إإسرراائيیلل حصلتت على االسالحح االنوووويي في أأووااخرر االستيیناتت٬،

دددد أأنظظمة االتووصيیلل ووتقارريیرر ااإلستخباررااتت ااألميیرركيیة٬، ااستنتج خبررااء مستقليینن أأنن إإسرراائيیلل لدديیهھا االيیوومم ما يیقارربب ووع
20االنوووويیة بقيیتت ثابتة منذذ االعقدد االماضي. تررسانتهھاررأأسس حرربي نوووويي ووأأنن  ٨۸٠۰  

 
االيیوورراانيیوومم عالي  منن االمعتقدد أأنن إإسرراائيیلل هھھھي االددوولة االووحيیددةة في االمنططقة االتي أأنتجتت ووفصلتت االبلووتوونيیوومم ووأأنتجتت

االتخصيیبب٬، االعنصرراانن ااألساسيیانن لصناعة ااألسلحة االنوووويیة. منن االممكنن أأنن إإسرراائيیلل تملكك ما يیكفي منن 
ررأأسس حرربي نوووويي جدديیدد. ١۱٢۲٠۰االبلووتوونيیوومم٬، باإلضافة إإلى االمخززوونن االمووجوودد حاليیاً في ااألسلحة٬، لصناعة حوواالي   

 
أأسلحة االددمارر االشاملل حيیزز االتنفيیذذ٬، تكوونن قدد تخلصتت منن إإسرراائيیلل معاهھھھددةة االشررقق ااألووسطط االخالي منن  عنددما تددخلل

كافة أأسلحتهھا االنوووويیة ووووضعتت جميیع ما لدديیهھا منن موواادد اانشططارريیة تحتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة٬، 
كما فعلتت اافرريیقيیا االجنووبيیة عنددما تخلصتت منن أأسلحتهھا االنوووويیة في أأوواائلل االتسعيیناتت. هھھھذذهه االخططووااتت سووفف تأخذذ 

تت وولكنن منن االممكنن على إإسرراائيیلل إإظظهھارر جدديیتهھا ووتعاوونهھا عبرر االقيیامم بما يیلي:بعضض االووق  
 

إإنهھاء إإنتاجج االبلووتوونيیوومم ووااليیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب ووإإغالقق أأوو ووضع معاملل ااإلنتاجج تحتت  •
ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة.  

	  
نن تحتت ضماناتت ااإلعالنن عنن مخززوونن االموواادد ااالنشططارريیة وواالبددء بووضع جززء منن هھھھذذاا االمخززوو •

االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة إإلى حيینن االتخلصص االنهھائي. 	  

سووفف تخددمم هھھھذذهه االخططووااتت ااإلنتقاليیة إإمكانيیة االتووصلل إإلى شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل كما نناقشش 
ااددناهه.  

 ووقف إإنتاجج االبلوتونيیومم ووااليیورراانيیومم عالي االتخصيیب
 

سرراائيیلل االنوووويیة مبنيیة على االبلووتوونيیوومم االذذيي أأنتج بووااسططة تشعيیع ووقوودد أأنن تررسانة إإ على نططاقق ووااسعمنن االمعتقدد 
االيیوورراانيیوومم االططبيیعي في مفاعلل االماء االثقيیلل في مرركزز ااألبحاثث االنوووويیة في االنقبب قرربب دديیموونا االذذيي قددمتهھ فررنسا 

معالجة تحتت  ). منن االمعتقدد اايیضاً أأنن االبلووتوونيیوومم قدد تمم فصلهھ كيیميیائيیاً منن االيیوورراانيیوومم االمشع في مصنع٢۲(ررسمم 
 ما تووقففعندد كميیاتت االبلووتوونيیوومم االمتووفررةة لإلستعمالل االحرربي سووفف تكوونن محددووددةة 21ااألررضض قرربب االمفاعلل.
ااسرراائيیلل مفاعلل دديیموونا.  

 
على ااألررجح أأنن هھھھذذهه االخططووااتت يیمكنن االتحققق منهھا مع بعضض االثقة منن ددوونن االحاجة إإلى االددخوولل إإلى ددااخلل االمووقع. 

جووااً أأنن تتحققق منن أأنن االمفاعلل ال يیعملل عبرر االكشفف عنن إإنخفاضض حررااررةة يیمكنن ألجهھززةة ااإلستشعارر االمحموولة 
إإنهھاء إإعاددةة معالجة االبلووتوونيیوومم تحتت ااألررضض قابلة للتحققق عبرر أأجهھززةة   	مبنى االمفاعلل ووأأبررااجج االتبرريیدد منن االخاررجج.

يیصددررغازز االكرريیبتوونن ع.منن خاررجج االمووق ٨۸٥مررااقبة عنصرر االكرريیبتوونن  مشع عنددما يیقططع ووقوودد االيیوورراانيیوومم اال ٨۸٥-
في االمررحلة ااألوولى منن إإعاددةة االمعالجة ووبسببب كوونهھ غاززغيیرر قابلل للتفاعلل كيیميیائيیاً فإنهھ منن االصعبب إإلتقاططهھ 

22وومعظظمم مصانع إإعاددةة االمعالجة لمم تحملل عناء إإلتقاططهھ أأصالً.  
 

نا وومصنع إإعاددةة االمعالجة االخططووةة ااألوولى نحوو نظظامم كشفف مشترركك بيینن قدد يیشكلل االكشفف عنن بعدد على مفاعلل دديیموو
يیمكنن أأيیضاً أأنن تضمم إإتفاقيیاتت للسماحح لررحالتت جوويیة متباددلة لططائررااتت بددوونن  االتياالددوولل االمووقعة على االمعاهھھھددةة 

ططيیارر تحملل أأجهھززةة يیمكنهھا االكشفف عنن عالماتت ووجوودد مرراافقق نوووويیة سرريیة.  
 

بيینن حلفف االناتوو وومجمووعة إإتفاقق  ١۱٩۹٩۹٢۲) االمووقعة في االعامم Open Skiesتشكلل معاهھھھددةة االسمووااتت االمفتووحة (
ووااررسوو سابقة لمثلل هھھھذذهه االررحالتت االجوويیة. هھھھذذهه االمعاهھھھددةة تسمح بإثنانن ووأأرربعيینن ررحلة جوويیة في االسنة فووقق 

في االسنة) فووقق بعضض  ١۱٢۲االوواليیاتت االمتحددةة ووررووسيیا أأوو بالررووسيیا على حدد سووااء. كما تسمح ببعضض االررحالتت (
صغيیررةة ااألخررىى. إإنن أأجهھززةة ااإلستشعارر عنن بعدد  االمستخددمة في هھھھذذهه االررحالتت تضمم أأجهھززةة بصرريیة االبلدداانن اال
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ووأأجهھززةة أأشعة تحتت االحمررااء ووأأجهھززةة رراادداارر٬، كما يیمكنن إإضافة أأجهھززةة إإستشعارر أأخررىى لجمع وو معالجة ووتحليیلل 
23عيیناتت هھھھووااء٬، لكنن هھھھذذاا يیتططلبب إإجماعع.  

 

 
تت االقبة االظظاهھھھررةة في ااسفلل مرركزز ااألبحاثث االنوووويیة في االنقبب قرربب دديیموونا في ااسرراائيیلل. منن االمعتقدد بأنن االمفاعلل االمووجوودد تح : ٢۲ررسمم 

يیميینن االصووررةة قامم بإنتاجج االبلووتوونيیوومم لبررنامج ااسرراائيیلل االنوووويي االحرربي. االمووقع يیضمم اايیضاً مصنع فصلل االبلووتوونيیوومم قرربب االمفاعلل وو قدد 
Google Earthيیضمم مصنع لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم يیعملل بتقنيیة االططرردد االمرركززيي. االمصددرر:   

 
لمحموولة جووااً قاددررةة على كشفف مووااقع نوووويیة غيیرر معلنة في هھھھنالكك أأسبابب تددعوو للتفاؤؤلل بأنن أأجهھززةة ااإلستشعارر اا

االشررقق ااألووسطط. االعالماتت االخاصة بالمووااقع االنوووويیة تضمم االحررااررةة االصاددررهه منن االمفاعلل االذذيي يینتج االبلووتوونيیوومم 
٬، االغازز االمستعملل في عمليیة (UF6)). منن االممكنن أأيیضاً االكشفف عنن إإنتاجج يیوورراانيیوومم هھھھيیكززاا فلوورراايیدد ٣۳(ررسمم 

االذذيي يینتج عبرر االتفاعلل بيینن  UO2F2رراانيیوومم في أأجهھززةة االططرردد االمرركززيي  بووااسططة منتجهھ االمترردديي٬، تخصيیبب االيیوو
UF6  وواالررططووبة في االهھووااء. هھھھذذاا االتفاعلل هھھھوو نتيیجة تسرربب ماددةةUF6  منن معاملل تخصيیبب االيیوورراانيیوومم حيیثث يیتمم

إإضافة االى ذذلكك إإنن إإمكانيیة االكشفف عنن  24ووبعدد ذذلكك إإلى أأووكسيیدد مررةة أأخررىى. UF6تحوويیلل أأووكسيیدد االيیوورراانيیوومم إإلى 
).٤في مجررىى االرريیاحح قدد تمم إإثباتهھا (ررسمم  ٨۸٥ووجوودد ماددةة االكرريیبتوونن   

 

 
: قددررةة االتصوويیرر االحرراارريي على االكشفف عنن مناططقق ساخنة. هھھھذذهه االصووررةة تظظهھرر عررباتت قططارر يینقلل فضالتت نوووويیة منن فررنسا االى ٣۳ررسمم 

Greenpeaceاالمانيیا. االمصددرر:   
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25عنن بعدد االصاددرر منن مصنع تووكايي إلعاددةة االمعالجة في االيیابانن. ٨۸٥غازز االكرريیبتوونن : إإستشعارر ٤ررسمم   

 
يیمكنن إلسرراائيیلل هھھھددمم ووتفكيیكك مفاعلل دديیموونا بعدد ووقفف االعملل بهھ٬، كما يیمكنهھا هھھھددمم مصنع إإعاددةة االمعالجة االمجاوورر 

مع ااإلسمنتت. يیمكنن بعدد االتخلصص منن االفضالتت االنوووويیة عاليیة ااإلشعاعع وواالووقوودد االمستنفدد غيیرر االمعالج عبرر خلططهھ 
ووضع االووقوودد االمستنفذذ في مخززنن قرريیبب خاضع للضماناتت إإلى حيینن تووفرر مططمرر تحتت ااألررضض للتخلصص منهھ.  

 
بددالً منن ذذلكك٬، يیمكنن إلسرراائيیلل ووضع مرراافقق مفاعلل دديیموونا تحتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة للتاكدد منن  

ة في هھھھذذاا االمجالل ووهھھھي ووضع االمفاعلل االبحثي في مرركزز أأنهھا تستخددمم فقطط ألغررااضض سلميیة. إإسرراائيیلل لدديیهھا سابق
سووررقق لألبحاثث االنوووويیة ووووقوودد االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب االخاصص بهھ تحتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة 
االذذرريیة باإلتفاقق مع االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة االتي قددمتت االمفاعلل وو ووقووددهه إلسرراائيیلل في أأووااخرر االخمسيیناتت.  

 
سنة٬، عنصرر  ٢۲٤٠۰٠۰٠۰هھ أأنن مفاعلل دديیموونا أأنتج إإلى جانبب االبلووتوونيیوومم االذذيي يیمتلكك نصفف حيیاةة منن االمتفقق عليی

سنة٬، بالتالي يیجبب تجدديیددهه إإال إإذذاا كانتت ااألسلحة االتي تحتوويیهھ معددةة للتقاعدد أأوو  ١۱٢۲االترريیتيیوومم ذذوو نصفف حيیاةة حوواالي 
إإسرراائيیلل منن االممكنن أأنن  26ددلة.سمح لهھا أأنن تخفضض منن قووتهھا إإلى حوواالي كيیلوو ططنن منن االمتفجررااتت االكيیميیائيیة االمعا

كوونتت مخززوونن منن االترريیتيیوومم يیسمح لهھا بالمحافظظة على أأسلحتهھا لغايیة عقدد منن االززمنن قبلل أأنن تووااجهھ هھھھذذهه  قدد تكوونن
27ااإلحتماالتت أأوو يیمكنهھا إإنتاجج االترريیتيیوومم منن ووسائلل أأخررىى غيیرر االمفاعلل.  

 
في مرركزز االنقبب لألبحاثث االنوووويیة وورربما  منن االمعتقدد اايیضاً إإنن إإسرراائيیلل قامتت بأنشططة متعلقة بتخصيیبب االيیوورراانيیوومم

على إإسرراائيیلل ااإلعالنن عنن هھھھذذهه االمرراافقق ووااألنشططة وواالسماحح للووكالة  فلذذلكك يیتووجبب 28في أأماكنن أأخررىى أأيیضاً.
االددووليیة للططاقة االذذرريیة بالتفتيیشش وواالتحققق منن إإنتهھاء هھھھذذهه ااألنشططة.  

 

حت ضماناتت ددووليیةووضعهھ تووااليیورراانيیومم عالي االتخصيیب وو ااإلعالنن عن مخزوونن االبلوتونيیومم   
 

االخططووةة االثانيیة نحوو تفعيیلل شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل ووإإنهھاء االتسلح االنوووويي تقضي بأنن تقوومم 
إإسرراائيیلل باإلعالنن عنن حجمم مخززوونهھا منن االبلووتوونيیوومم االمفصوولل ووااليیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب. بحسبب تقدديیررااتت 

إإذذاا اافتررضنا أأنن كلل ررأأسس  29).٥بلووتوونيیوومم (ررسمم كغ منن اال ١۱٢۲٠۰   	± ٨۸٥٠۰(أأيي بي أأفف أأمم)٬، إإسرراائيیلل أأنتجتت 
 ٢۲٤٠۰االى  ١۱٤٥كغ منن االبلووتوونيیوومم٬، فإنن االكميیة ااالجماليیة ستكوونن كافيیة  لصنع منن ٤،٬٥حرربي نوووويي يیحتوويي على 

كغ منن االيیوورراانيیوومم عالي  ٣۳٠۰٠۰ررأأسس حرربي نوووويي. يیعتقدد أأيیضاً أأنن إإسرراائيیلل قدد حصلتت بشكلل سرريي على حوواالي 
30حرربي منن مررفقق صناعة ووقوودد نوووويي تابع للبحرريیة ااألميیرركيیة في االستيیناتت.االتخصيیبب االقابلل لإلستخدداامم اال  

 
يیمكنن فحصص إإنتاجج إإسرراائيیلل منن االبلووتوونيیوومم عبرر تقنيیاتت "علمم ااآلثارر االنوووويیة". هھھھذذهه االتقنيیاتت تضمنن قيیاساتت االتغيیيیرر 

كنن لهھذذهه يیم 31في االنظظائرر في بعضض االعناصرر االمووجووددةة ددااخلل االهھيیكلل االمعددني االذذيي يیددعمم لبب مفاعلل دديیموونا.
االقيیاساتت االكشفف عنن تررااكماتت االتددفقق االنووتررووني في االمفاعلل عبرر االسنيینن مما يیعططي ااساسس تقدديیررااتت ااإلنتاجج 

االكلي للبلووتوونيیوومم في االمفاعلل.  
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ً  ٥٠۰: تقدديیررااتت اانتاجج االبلووتوونيیوومم االتررااكمي في مفاعلل دديیموونا تحتت اافتررااضاتت مختلفة حوولل ططاقة االمفاعلل على مددىى ٥ررسمم  32عاما  
 
 

بإستططاعة إإسرراائيیلل٬، بشكلل قابلل للتحققق٬، أأنن تخفضض على مررااحلل كميیاتت االبلووتوونيیوومم ووااليیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب 
االمتووفرر لدديیهھا لإلستخدداامم االحرربي بووضع كميیاتت متززاايیددةة منن هھھھذذاا االمخززوونن تحتت ضماناتت ددووليیة مما يیسمح 

بمررااقبة عمليیة االتخلصص منن هھھھذذهه االموواادد.  
 

مووااززيیاً (رراائيیلي ووووضع كافة كميیاتت االموواادد ااالنشططارريیة تحتت ضماناتت ددووليیة إإنن عمليیة تفكيیكك آآخرر سالحح نوووويي إإس
ستكمالل خططووااتت أأخررىى منن ااألفررقاء ااآلخرريینن في معاهھھھددةة شررقق أأووسطط خالل منن أأسلحة االددمارر االشاملل سووفف إل

يیمنح إإسرراائيیلل االثقة بأنهھ ليیسس هھھھناكك خططرر ووجوودديي يیووااجهھهھا) ستكوونن االخططووةة ااألخيیررةة في عمليیة نززعع االتسلح. -
مم إإسرراائيیلل بهھذذاا االخيیارر بشكلل علني سووفف يیساهھھھمم في عمليیة بناء االثقة في االمنططقة وويیساعدد ببناء ااألسسس إإلتززاا

االمططلووبة لشررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل ووقابلل للتحققق.  

 كبح االجموحح االنووويي في االشرقق ااألووسط
 

أأنن تأخذذ بعيینن ااإلعتبارر مخاووفف إإنن إإيي جهھوودد لتحقيیقق تقددمم نحوو شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل يیجبب 
إإسرراائيیلل ااألمنيیة بما يیخصص عالقاتهھا مع جيیرراانهھا وو تارريیخ االمحاووالتت االسرريیة للحصوولل على سالحح نوووويي في أأكثرر 

تشارركك إإسرراائيیلل وو  ااجلل ااننمنن ددوولة في االشررقق ااألووسطط وواالخالفف االدداائرر حاليیاً حوولل بررنامج إإيیرراانن االنوووويي. منن 
منن ااجلل  ددوولل أأخررىى في االمنططقة  في تحقيیقق إإقليیمم خالي منن أأسلحة االددمارر االشاملل٬، يیستحسنن ااتخاذذ تدداابيیرر هھھھامة

ً كبح االجمووحح االنوووويي مما سيیمثلل عائقاً تقنيی ً ووسيیاسيی ا أأمامم أأيي محاوولة مستقبليیة للحصوولل على قددررااتت نوووويیة  ا
ضمنن:تحرربيیة. هھھھذذهه االتدداابيیرر ت  

 
خدداامم االبلووتوونيیوومم أأوو االيیوورراانيیووممحظظرر فصلل وو/أأوو إإست • -٢۲٣۳٣۳ 	  
حظظرر إإستخدداامم االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب كووقوودد نوووويي • 	  
٪٦حصرر تخصيیبب االيیوورراانيیوومم إإلى ما ددوونن  • 	  
ووجوودد إإتفاقيیة في االبلدداانن االتي تنوويي االتخصيیبب لعددمم تخززيینن االيیوورراانيیوومم االمخصبب ووااللجووء إإلى نظظامم  •

إإنتاجج "فقطط عندد االحاجة" 	  
مم ااإليیرراانيتجميیدد بررنامج تخصيیبب االيیوورراانيیوو • 	  
ااإللتززاامم بالتخلصص منن برراامج االتخصيیبب االووططنيیة وواالسعي نحوو ووضع هھھھذذهه ااالنشططة تحتت سيیططررةة  •

متعددددةة االجنسيیاتت 	  

في ما يیلي مناقشة أأهھھھميیة ووإإمكانيیة تططبيیقق هھھھذذهه االتدداابيیرر في منططقة االشررقق ااألووسطط. تططبيیقق هھھھذذهه االتدداابيیرر بشكلل ددوولي 
خالٍل منن ااألسلحة االنوووويیة.سيیقوويي نظظامم عددمم ااإلنتشارر االعالمي وو فكررةة عالمم   
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 حظر فصل ووإإستخداامم االبلوتونيیومم
 

منن جهھة ااإلنتشارر االنوووويي٬، إإستخالصص االبلووتوونيیوومم منن ووقوودد االيیوورراانيیوومم االمستنفدد أأوو االيیوورراانيیوومم منن ووقوودد  ٢۲٣۳٣۳-
االثوورريیوومم  االمستنفدد عنن ططرريیقق إإعاددةة االمعالجة هھھھوو بحدد ذذااتهھ خططرر جووهھھھرريي لكوونن هھھھذذهه االموواادد هھھھي موواادد اانشططارريیة 

إإنن فكررةة إإعاددةة االمعالجة ططوّوررتت في االبدداايیة لفصلل االبلووتوونيیوومم عنن ووقوودد  33لإلستخدداامم في صنع ااسلحة نوووويیة. قابلة
االيیوورراانيیوومم االمشع ووإإستخدداامهھ في صنع أأسلحة نوووويیة.االجدديیرر بالذذكرر اانن مصانع إإعاددةة االمعالجة االتجارريیة مصممة 

٬، على االررغمم منن كوونهھ ليیسس مثاليیاً لإلستعمالل لفصلل االبلووتوونيیوومم منن ووقوودد االمفاعالتت االمستنفدد. هھھھذذاا االبلووتوونيیوومم
34االحرربي٬، فإنهھ قابلل لإلستخدداامم في صناعة أأسلحة نوووويیة.  

 
إإسرراائيیلل هھھھي االددوولة االووحيیددةة في االمنططقة االتي تماررسس عمليیة إإعاددةة معالجة االووقوودد االنوووويي٬، لكنن كلل منن مصرر 

تذذكرر االووكالة االددووليیة للططاقة  لمم 35ووإإيیرراانن قامتا بإستكشافف هھھھذذهه االعمليیة ضمنن نططاقق بحثي ووددااخلل مختبررااتت.
االذذرريیة اايي خططووااتت منن جانبب إإيیرراانن لبناء مصنع إإعاددةة معالجة االووقوودد االنوووويي٬، وولكنن إإيیرراانن تبني مفاعلل االماء 

االثقيیلل في آآررااكك٬، االمشابهھ لمفاعالتت ماء ثقيیلل تستخددمم ووقوودد االيیوورراانيیوومم االططبيیعي في االهھندد وو باكستانن ووددوولل أأخررىى 
اجج االبلووتوونيیوومم  لبرراامجهھا االنوووويیة االحرربيیة.ااستخددمتت هھھھذذهه االتكنوولووجيیا إلنت  

 

 
. يیستططيیع اارَرااكك ٢۲٠۰١۱٤ميیجاووااتت حرراارريي وو يینووىى االبددء بإنشائهھ في االعامم  ٤٠۰: مفاعلل اارَرااكك في إإيیرراانن. هھھھذذاا االمفاعلل يیعملل بططاقة ٦ررسمم 

ااوو ااثنتانن. اارَرااكك حاليیاً تحتت كغ منن االبلووتوونيیوومم في ووقووددهه االنوووويي في االسنة٬، ما يیكفي لصناعة قنبلة نوووويیة ووااحددةة  ١۱٢۲االى  ١۱٠۰اانتاجج 
Google Earthضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة. االمصددرر:   

 

 
اايیلوولل  ٦. قامتت ااسرراائيیلل بتددميیرر االمووقع في ٢۲٠۰٠۰٧۷مووقع دديیرر االززوورر (االكيیبارر) في سوورريیا في ااَبب ووتشرريینن ااالوولل منن عامم : ٦ررسمم 
ااخبارر  لططاقة االذذرريیة اانهھ منن االمررجح اانن يیكوونن االمووقع االمددمرر مفاعلل لمم يیتممللووكالة االددووليیة لااعلنن االمدديیرر االعامم  ٢۲٠۰١۱١۱. في اايیارر ٢۲٠۰٠۰٧۷

في حالة عددمم اامتثالل اانن سوورريیا  ٢۲٠۰١۱١۱مجلسس االمحافظظيینن في االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة  في حززيیرراانن  ااعلنناالووكالة عنهھ. نتيیجة ذذلكك 
معاهھھھددةة عددمم ااالنتشارر.مع ااتفاقق االضماناتت االخاصص ب  

Google Earth (August 2007) and ISIS/Digital Globe (October 2007( االمصددرر:   
 

قامتت سوورريیا٬، جززئيیا٬ً، ببناء نسخة عنن مفاعلل كوورريي شمالي يیستخددمم إلنتاجج االبلووتوونيیوومم٬، وولكنن هھھھذذاا االبناء تمم تددميیررهه 
وو  36. منن االمررجح أأنن االهھددفف منن ووررااء هھھھذذاا االمفاعلل كانن إإنتاجج االبلووتوونيیوومم٢۲٠۰٠۰٧۷،٬في غاررةة إإسرراائيیليیة في االعامم 

لكنن منن غيیرر االووااضح أأيینن كانتت تتمم عمليیة فصلل االبلووتوونيیوومم. 	  
حتى في حالة سعي ددوولل االشررقق ااالووسطط  لبناء برراامج نوووويیة سلميیة ططمووحة٬، ليیسس منن االضرروورريي على هھھھذذهه االددوولل 

تططوويیرر قددررااتت إإعاددةة معالجة االووقوودد االنوووويي. على عكسس عمليیة تخصيیبب االيیوورراانيیوومم٬، إإعاددةة االمعالجة ليیستت 
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لططاقة االنوووويیة االسلميیة. منن االجدديیرر بالذذكرر أأنن عمليیة إإعاددةة االمعالجة تززيیدد منن كلفة االكهھررباء ضرروورريیة لعملل اا
قدد مشكلة االتخلصص منن االفضالتت االنوووويیة عبرر تذذوويیبب االووقوودد االمستنفدد االمستقرر ووخلقق عاالمنتجة بالططاقة االنوووويیة ووت

37عاددةة إإستقرراارر قبلل االتخلصص منهھا.أأنووااعع متعددددةة منن االفضالتت االمشعة االغيیرر مستقررةة وواالتي تحتاجج إإلى معالجة ووإإ  
 

أأططلقتت برراامج إإعاددةة االمعالجة االسلميیة في االستيیناتت وواالسبعيیناتت منن االقررنن االماضي بسببب ااإلعتقادد بأنن ااستخدداامم 
االيیوورراانيیوومم كووقوودد في مفاعالتت االماء االتقليیدديیة سيیصبح مكلفاً للغايیة. االمفاعالتت االتي تستخددمم االماء للتبرريیدد تنتج 

فاعلل ااإلنشططارريي االمتسلسلل لليیوورراانيیوومماالططاقة منن خاللل االت ٪ منن االيیوورراانيیوومم االططبيیعي). االبدديیلل في حيینهھ ٧۷( ٢۲٣۳٥-
االصوودديیوومم االسائلل للتبرريیدد. هھھھذذهه االمفاعالتت تستخددمم االبلووتوونيیوومم كووقوودد على  كانتت االمفاعالتت االسرريیعة االتي تعتمدد 

كك االمفاعالتت٬، يیتحوولل االيیوورراانيیوومم االغيیرر قابلل للإلنشططارر٬، لكنن عندد ووضعهھ في تل ٢۲٣۳٨۸أأوولي إإضافًة إإلى االيیوورراانيیوومم 
٬، االماددةة ااإلنشططارريیة٬، ووبالتالي يیمكنن إإستخدداامهھا كووقوودد نوووويي.٢۲٣۳٩۹إإلى بلووتوونيیوومم  ٢۲٣۳٨۸  

 
إإررتفاعاتت مؤؤقتة في أأسعارر االيیوورراانيیوومم نتيیجة تقلباتت في كميیاتت االططلبب االمتووقعة٬، كلفة  ددعلى االررغمم منن ووجوو

ليیوومم كلفة االيیوورراانيیوومم نسبة ضئيیلة منن تكلفة إإنتاجج االكهھررباء تشكلل اا ١۱٩۹٧۷٠۰.38االيیوورراانيیوومم االحقيیقيیة لمم تقفزز منذذ االعامم 
االجززء ااألكبرر منن تكلفة االكهھررباء االنوووويیة. االمفاعالتت االمنتجة  تمثلل تكلفة ررااسس االمالل في مفاعالتت االططاقة االنوووويیة.

 لمم تسووقق بسببب تكلفة ررأأسس االمالل االمررتفعة جددااً باإلضافة إإلى شؤؤوونن تتعلقق (Breeder)للموواادد ااالنشططارريیة 
على االررغمم منن ذذلكك٬، بلدداانن كالهھندد ووررووسيیا تقوومم بإنشاء هھھھذذهه االمفاعالتت٬، وواالصيینن  39بالسالمة ووإإنخفاضض االددقة.

تناقشش هھھھذذاا االمووضووعع حاليیاً.  
 

إإنن ووجوودد حظظرر إإقليیمي على عمليیة إإعاددةة االمعالجة في االشررقق ااألووسطط يیتالئمم مع نمطط ددوولي باإلبتعادد عنن هھھھذذهه 
ددوولة لدديیهھا مفاعالتت ططاقة نوووويیة تقوومم بإعاددةة معالجة االووقوودد  ٣۳١۱أأصلل ااألنشططة حاليیا٬ً، هھھھنالكك ستة ددوولل منن 

االنوووويي بشكلٍل أأوو بآخرر٬، هھھھذذهه االددوولل االستت هھھھي خمسس ددوولل حائززةة على االسالحح االنوووويي (االصيینن٬، فررنسا٬، االهھندد٬، 
 ررووسيیا وواالمملكة االمتحددةة) ووددوولة غيیرر حاصلة على االسالحح االنوووويي هھھھي االيیابانن. كللٌّ منن فررنسا ووااليیابانن االلتانن

لدديیهھما سيیاساتت ددااعمة إلعاددةة تددوويیرر االبلووتوونيیوومم االمفصوولل عنن ووقوودد االيیوورراانيیوومم االمستنفدد قدد ووجددتا أأنن عمليیة إإعاددةة 
حتى ااآلنن ووعلى االررغمم منن هھھھذذهه االحقيیقة٬، كلتا االددوولتانن ووجددتا أأنن منن ااألسهھلل  40االمعالجة غيیرر إإقتصادديیة٬،

ليیة ووبيیررووقررااططيیة.ااما االمملكة االمتحددةة فقررررتت ااإلستمرراارر بالسيیاساتت االددااعمة إلعاددةة االمعالجة بسببب ظظررووفف ددااخ
٬، في غيیابب أأيي عقدٍد جدديیدد ٢۲٠۰١۱٨۸أأنن تووقفف هھھھذذهه ااألنشططة عندد إإنتهھاء االعقوودد االحاليیة في االعامم  ٢۲٠۰١۱٢۲في االعامم 

41إلعاددةة االمعالجة.  
 

إإنن ووجوودد حظظرر على فصلل االبلووتوونيیوومم في االشررقق ااألووسطط يیجبب أأنن يیشملل حظظرر على إإستخدداامم االبلووتوونيیوومم كووقوودد 
يیحصرر على االددوولل االمعتمددةة لعمليیة إإعاددةة االمعالجة. باإلضافة إإلى االددوولل كووقوودد  االبلووتوونيیووممااستخدداامم  نوووويي.

االمذذكووررةة أأعالهه٬، هھھھنالكك عددةة ددوولل في أأووررووبا (بلجيیكا٬، أألمانيیا٬، هھھھوولندداا ووسوويیسرراا) تررسلل ووقووددهھھھا االمستنفدد إإلى 
وو تنتظظرر ااستالمم االبلووتوونيیوومم االمفصوولل على فررنسا وواالمملكة االمتحددةة لكي تتمم إإعاددةة معالجتهھ. هھھھذذهه االددوولل ااستلمتت أأ

شكلل أأووكسايیدد مختلطط (يیوورراانيیوومم إلستخدداامهھ كووقوودد للمفاعالتت االعاملة فيیهھا. االجدديیرر بالذذكرر  (MOX)بلووتوونيیوومم)  -
42اانن فقطط هھھھوولندداا قامتت بتجدديیدد عقدد إإعاددةة االمعالجة مع فررنسا.  

 
كووقوودد في االمفاعالتت االنوووويیة. يیتحوولل بشكلٍل مشابهھ٬، هھھھنالكك خططرر إإنتشارر ناتج عنن إإستخدداامم عنصرر االثوورريیوومم 

االثوورريیوومم إإلى عنصرر االيیوورراانيیوومم االمشابهھ للبلووتوونيیوومم ٢۲٣۳٣۳- . يیمكنن فصلل االيیوورراانيیوومم٢۲٣۳٩۹- كيیميیائيیاً في  ٢۲٣۳٣۳-
مصانع إإعاددةة االمعالجة أأيیضاً كالبلووتوونيیوومم. االيیوورراانيیوومم هھھھي ماددةة قابلة لإلستخدداامم في ااألسلحة االنوووويیة ووقدد تمم  ٢۲٣۳٣۳-

هھھھذذاا االخيیارر سيیكوونن مغلقق إإذذاا تمم حظظرر إإعاددةة االمعالجة بشكلٍل عامم.  43ووقوودد نوووويي أأيیضا٬ً،أأخذذهھھھا بعيینن ااإلعتبارر ك
االهھندد هھھھي االددوولة االووحيیددةة االتي تسعى حاليیاً إلددخالل االيیوورراانيیوومم في دداائررةة االووقوودد االنوووويي. خطططط االهھندد في هھھھذذاا  ٢۲٣۳٣۳-

44وورريیوومم.االمجالل مووجووددةة منذذ ستة عقوودد وومبنيیة على ررؤؤيیة أأنن االهھندد تملكك كميیاتت كبيیررةة منن االث  
 

وقودد نوووييكإإنهھاء إإستخداامم االيیورراانيیومم عالي االتخصيیب   
  

يیستخددمم االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب في بعضض االددوولل كووقوودد في مفاعالتت ااألبحاثث وواالمفاعالتت االبحرريیة. ستة ددوولل 
ثالثث لدديیهھا مفاعالتت بحثيیة.  ١۱في ااقليیمم االشررقق ااألووسطط االمقتررحح االخالي منن ااألسلحة االنوووويیة وو االمعرّرفة في ررسمم 

منن هھھھذذهه االمفاعالتت تستخددمم يیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب٬، أأيي أأنن االووقوودد يیحتوويي على يیوورراانيیوومم ٪ ااوو ٢۲٠۰بنسبة  ٢۲٣۳٥-
). كلل هھھھذذهه االمفاعالتت ٢۲أأكثرر٬، ما يیجعلل االووقوودد االمستخددمم قابلل لإلستعمالل في صناعة أأسلحة نوووويیة (ررااجع جددوولل 

ليیة للططاقة االذذرريیة.ما عدداا مفاعلل دديیموونا ااإلسرراائيیلي خاضعة لضماناتت االووكالة االددوو  



	   16	  

 
االتي أأخررجتت االقووااتت  ٬١۱٩۹٩۹١۱، ووقبلل مددةة قصيیررةة منن بددء حملة "عاصفة االصحررااء" في االعامم ١۱٩۹٩۹٠۰في سبتمبرر 

االعررااقيیة منن االكوويیتت٬، عمدد صدداامم حسيینن إإلى إإططالقق بررنامج عاجلل إلستخررااجج كميیاتت كافيیة منن االيیوورراانيیوومم عالي 
هھھھذذاا االبررنامج لمم يیكللل  45يینهھا منن فررنسا ووررووسيیا.االتخصيیبب لصنع سالحٍح نوووويي منن االووقوودد االنوووويي االمقددمم ح

بالنجاحح ووتمم إإستررجاعع االووقوودد منن االعررااقق بعدد االحرربب. لكنن االسببب االررئيیسي في ددفع االجهھوودد االددووليیة بقيیاددةة االوواليیاتت 
االمتحددةة لووقفف إإستعمالل االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب كووقوودد في االمفاعالتت االبحثيیة في جميیع أأنحاء االعالمم٬، كانتت 

ااإلررهھھھابيیة وواالخووفف منن حصوولل جماعاتت إإررهھھھابيیة على االسالحح االنوووويي. ٢۲٠۰٠۰١۱أأيیلوولل  ١۱١۱أأحددااثث   
 

على االصعيیدد االتقني٬، إإنن تحوويیلل االووقوودد االمتبقي منن االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب في االشررقق ااألووسطط إإلى يیوورراانيیوووومم 
منخفضض االتخصيیبب (يیحتوويي على نسبة يیوورراانيیوومم اعالتت في غايیة االسهھوولة. إإنن االمف أأمرر ٪) هھھھوو٢۲٠۰أأقلل منن ٢۲٣۳٥-

االتي تستخددمم ااآلنن يیوورراانيیوومم منخفضض االتخصيیبب كانتت في ااألصلل تستخددمم االيیوورراانيیوومم عالي  ٢۲االمذذكووررةة في جددوولل 
االتخصيیبب. االمفاعالتت االووحيیددةة االتي ما ززاالتت تستخددمم االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب هھھھي مفاعلل إإسرراائيیلل االبحثي ررقمم 

١۱ (IRR-‐1) نتاجج نيیتررووناتت مقددمانن منن االصيینن لكلل منن االمقددمم منن االوواليیاتت االمتحددةة وومفاعالنن مصغرراانن إل
إإيیرراانن ووسوورريیا.  

 
يینفدد ووإإسرراائيیلل ال تستططيیع االحصوولل  ١۱ووقوودد االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب االمستخددمم في مفاعلل إإسرراائيیلل االبحثي ررقمم 

على هھھھذذاا االووقوودد منن االخاررجج ألنهھا ليیستت عضووااً في معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر. حاليیاً إإسرراائيیلل تبني مسرّرعع في مررفقق 
االبحثي ليیكوونن مصددرر بدديیلل إلنتاجج نيیووتررووناتت لألبحاثث٬، وومنن االمتووقع أأنن يیووقفف االعملل بالمفاعلل االبحثي سووررقق 
IRR-‐1  جززء منن ووقوودد االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب االمستنفدد قدد أأعيیدد إإلى االوواليیاتت  ٢۲٠۰١۱٨۸.46أأوو  ٢۲٠۰١۱٧۷في

47لل بالمفاعلل.وواالقسمم االمتبقي سيیتمم إإعاددتهھ بعدد ووقفف االعم ٢۲٠۰١۱٠۰االمتحددةة في كانوونن االثاني منن عامم   
 

كغ منن االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب فقطط. أأقلل بكثيیرر منن  ١۱إإنن االمفاعالتت االمصغررةة في إإيیرراانن ووسوورريیا تحتوويي على 
كغ يیوورراانيیوومم ٢۲٥كميیة  االمططلووبة لصناعة سالحح نوووويي حسبب تقدديیررااتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة. في  ٢۲٣۳٥-
ليیة للططاقة االذذرريیة وواالصيینن وواالوواليیاتت االمتحددةة لتحوويیلل تمم إإططالقق بررنامج مشترركك بيینن االووكالة االددوو ٢۲٠۰٠۰٥االعامم 

إإنن كافة  48٪.١۱٢۲االووقوودد االمستخددمم في االمفاعالتت االمصغررةة منن عالي االتخصيیبب إإلى منخفضض االتخصيیبب بنسبة 
االددررااساتت االتقنيیة االمتعلقة بالسالمة ووحيیاةة هھھھذذهه االمفاعالتت قدد تمم إإستكمالهھا. سووفف تقوومم االصيینن قرريیباً بتحوويیلل ووااحدد 

تهھا االمصغررةة وومنن االمتووقع أأيیضاً أأنن تحوولل ووااحددااً منن هھھھذذهه االمفاعالتت االمووررددةة في غانا في االعامم منن مفاعال
لقدد تمم تأجيیلل تحوويیلل االمفاعالتت االمصغررةة في إإيیرراانن  بسببب االخالفاتت حوولل بررنامجهھا االنوووويي ووفي  49.٢۲٠۰١۱٤

سوورريیا بسببب االحرربب ااألهھھھليیة.  
 

في االمستقبلل وويیكوونن مشترركاً  اانيیوومم االمنخفضض االتخصيیببيیمكنن إإنشاء مفاعلل بحثي عالي االقووةة يیستخددمم ووقوودد االيیوورر
بيینن ددوولل االمنططقة. هھھھذذاا االمفاعلل٬، باإلضافة إإلى االمعددااتت االبحثيیة االحدديیثة سيیشكلل خيیاررااً أأفضلل بكثيیرر إلجررااء 

ااألبحاثث االعلميیة منن االمرراافقة االعلميیة االووططنيیة ووسيیساهھھھمم في بناء االشفافيیة بيینن االعلماء االنوووويیيینن في االمنططقة. هھھھذذاا 
) أأوو مفاعلل ٢۲ددةة حاليیاً في االمنططقة (ررااجع جددوولل اعلل يیمكنن أأنن يیكوونن ووااحدد منن االمفاعالتت االبحثيیة االمووجوواالمف

جدديیدد كليیاً.  
 

ااإلستعمالل االمشترركك بيینن جامعاتت وو مختبررااتت ووططنيیة ووقططاعع االصناعة لمرراافقق علميیة باهھھھظظة االثمنن هھھھوو مماررسة 
ررااسخة وومجرربة في أأووررووبا وواالوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة. في االشررقق ااألووسطط هھھھنالكك مثالً مشررووعع سيیسامي 

(SESAME) لمووجوودد في ااألررددنن. االعضوويیة ٬،االمّسررعع االضووئي لألبحاثث وواالتططبيیقاتت االعلميیة في االشررقق ااألووسطط اا
اانضمم إإلى هھھھذذاا االمشررووعع االبحرريینن٬،  ٢۲٠۰١۱٣۳في هھھھذذاا االمشررووعع تختررقق االخالفاتت االووططنيیة في االمنططقة وولغايیة 

50قبررصص٬، مصرر٬، إإيیرراانن٬، إإسرراائيیلل٬، ااألررددنن٬، باكستانن٬، االسلططة االفلسططيینيیة ووترركيیا.  
 

نن وواالغووااصاتت االنوووويیة. حتى ااآلنن هھھھذذاا منن االممكنن أأيیضاً إإستعمالل االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب كووقوودد للددفع في االسف
االنووعع منن ااإلستعمالل للووقوودد االنوووويي بقي حكررااً على االددوولل االحائززةة على االسالحح االنوووويي. االوواليیاتت االمتحددةة 

ااألميیرركيیة٬، االمملكة االمتحددةة٬، ررووسيیا وواالهھندد تستخددمم ووقوودد االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب بيینما فررنسا اانتقلتت إإلى 
٬، أأعلنن ٢۲٠۰١۱٣۳ضض االتخصيیبب٬، وويیعتقدد أأنن االصيینن تستخددمم ذذااتت االووقوودد أأيیضاً. في إإبرريیلل إإستخدداامم االيیوورراانيیوومم االمنخف

فرريیددوونن عباسي دداافانن٬، ررئيیسس هھھھيیئة االططاقة االذذرريیة في إإيیرراانن أأنن  
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"في بعضض االحاالتت... مثلل االسفنن وواالغووااصاتت٬، إإذذاا ااحتاجج باحثيینا إإلى االتووااجدد بشكلل أأكبرر تحتت االبحارر٬، يیجبب  
٪. في هھھھذذهه االحالة قدد نحتاجج االى هھھھذذاا االنووعع منن ٥٦إإلى  ٤٥تططلبب ووقوودد مخّصبب عليینا بناء مفاعالتت ددفع صغيیررةة ت

51االووقوودد".  
 

Country  
Research reactor  Power  Fuel enrichment  
(date of first operation, fuel supplier)  (megawatts) 

)thermal)  
(% uranium-235)  

	  	   	   	  	  
Algeria  
	   

NUR (1989, Argentina)  1 19.7 
Es-Salam (1992, China)  15 10 

Egypt  
	   

ETRR-1 (1961, Russia)  2 10 
ETTR-2 (1997, Argentina)  22 19.75 

Iran  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	   

Teheran Research Reactor (1967, Iran)  5 19.75 
Subcritical assembly (1992, China  0 natural  
Subcritical assembly (1992, China)  0 natural  
Critical assembly (1995, China)  0 natural  
MNSR (1994, China)  0.03 90 (1 kg)  
Arak (not completed, Iran)  40 natural  

Israel  
	   

IRR-1 (Soreq, 1960, USA)  5 93 
IRR-2 (Dimona, 1963, Israel)  26-150  natural  

Libya  IRT-1 (1981, Russia)  10 19.75 

Syria  MNSR (1996, China)  0.03 90 (1 kg)  
52: االمفاعالتت االبحثيیة في االشررقق ااالووسطط وو نسبة تخصيیبب االيیوورراانيیوومم في ووقووددهھھھا االنوووويي.٢۲جددوولل   

 
تستخددمم  حيیثثفي االحقيیقة ليیستت هھھھناكك حاجة إلستخدداامم االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب كووقوودد للددفع االنوووويي االبحرريي 

  53كما ذذكرر أأعالهه.٬، االبحرريیة االفررنسيیة االيیوومم االيیوورراانيیوومم االمنخفضض االتخصيیبب كووقوودد
 

تططوويیرر مفاعلل ددفع تنوويي االبررااززيیلل٬، االبلدد االووحيیدد غيیرر االحائزز على االسالحح االنوووويي وواالذذيي يینوويي بناء مفاعلل بحرريي٬، 
إإذذاا أأررااددتت إإيیرراانن أأوو أأيي ددوولٍة أأخررىى في االمنططقة  54بحرريي يیستخددمم ووقوودد االيیوورراانيیوومم االمنخفضض االتخصيیبب.

االحصوولل على غووااصاتت أأوو سفنن نوووويیة٬، هھھھذذهه االقططع االبحرريیة يیمكنن أأنن تستخددمم االيیوورراانيیوومم االمنخفضض االتخصيیبب 
ليیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب. إإنن قرراارر االددوولل كووقوودد. بالتالي٬، ليیسس هھھھناكك حاجة أليي ددوولة في االمنططقة إلنتاجج اا

االمصنعة للمفاعالتت االبحرريیة االتي تستخددمم االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب ااإلنتقالل إإلى ووقوودد منخفضض االتخصيیبب اانن 
55يیقوويي نظظامم عددمم ااإلنتشارر بشكلل كبيیرر.  

 

بالمئة ٦حصر تخصيیب االيیورراانيیومم االى ما ددوونن   
 

٪ ااوو أأكثرر باليیوورراانيیوومم٩۹٠۰االنوووويیة مخصبب بنسبة  االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب االمستخددمم في ااألسلحة . لكنن ٢۲٣۳٥-
٪ كماددةة قابلة ٢۲٠۰ألسبابب تتعلقق بالضماناتت٬، تعاملل االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة االيیوورراانيیوومم االمخصبب بأكثرر منن 

لإلستعمالل االمباشرر في صناعة أأسلحة نوووويیة. حتى هھھھذذهه االنسبة منن االتخصيیبب هھھھي أأعلى بكثيیرر منن االخمسة بالمئة 
ططلووبة لصناعة ووقوودد لمفاعالتت االططاقة االنوووويیة حوولل االعالمم. مفاعلل بووشهھرر في إإيیرراانن هھھھوو مفاعلل االططاقة االووحيیدد االم

56بالمئة. 3,5االذذيي يیعملل في االشررقق ااألووسطط وو يیستخددمم ووقوودد االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة   
 

لتشغيیلل مفاعالتت االططاقة على االمددىى االقصيیرر٬، بإستططاعة ددوولل االشررقق ااألووسطط إإستيیرراادد ووقوودد االيیوورراانيیوومم االمخصبب 
االنوووويیة أأسووةًة بغالبيیة االددوولل االتي تملكك مفاعالتت ططاقة نوووويیة. إإذذاا أأررااددتت ددوولل االمنططقة تططوويیرر تقنيیة تخصيیبب 

 ٦االيیوورراانيیوومم كما تفعلل إإيیرراانن حاليیا٬ً، بإمكانن هھھھذذهه االددوولل ااإلتفاقق على عددمم تخصيیبب االيیوورراانيیوومم بنسبة أأعلى منن االـ 
لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم في فررنسا٬، االذذيي يیعملل بتقنيیة االططرردد  ٢۲جج بيیسس بالمئة٬، كما هھھھي االحالل في مصنع جوورر

إإذذاا تمم عررضض نووعع  57االمرركززيي وواالذذيي يیززوودد مفاعالتت االططاقة وواالسفنن االنوووويیة االفررنسيیة باليیوورراانيیوومم االمخصبب.
جدديیدد منن االمفاعالتت االتي تتميیزز بمززاايیا يیمكنن أأنن تبرررر االحاجة إإلى ررفع نسبة تخصيیبب االيیوورراانيیوومم٬، منن االممكنن 
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بالمئة بالتوواافقق. (كما سنشررحح الحقا٬ً، نحنن نؤؤمنن بأنن نظظامم عددمم ااإلنتشارر سيیكوونن أأقووىى  ٦ررفع نسبة االـ حيینهھا 
تحتت ووصايیة    	بكثيیرر إإذذاا ما تمم ووضع كلل مرراافقق االتخصيیبب االووططنيیة٬، ليیسس فقطط تلكك االمووجووددةة في االشررقق ااالووسطط٬،

متعددددةة االجنسيیاتت).  
 

بالمئة على االمددىى  ٦يیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة أأعلى منن االمفاعالتت االووحيیددةة في االشررقق ااألووسطط االتي ستستخددمم اال
االمنظظوورر هھھھي االمفاعالتت االبحثيیة. عقبب إإغالقق أأوو تحوويیلل االمفاعالتت االعاملة على االيیوورراانيیوومم االعالي االتخصيیبب٬، 

بالمئة٬، االتي هھھھي أأقلل بقليیلل منن نسبة االـ  ٧۷٥,١۱٩۹ستكوونن أأعلى نسبة تخصيیبب مووجووددةة في هھھھذذهه االمفاعالتت االبحثيیة 
لمتوواافقق عليیهھا ددووليیاً كحدٍد فاصلل بيینن ما هھھھوو قابلل لإلستخدداامم في أأسلحٍة نوووويیة ووما هھھھوو غيیرر قابلل لذذلكك بالمئة اا ٢۲٠۰

 ٢۲٠۰ااإلستخدداامم. هھھھذذهه االمفاعالتت االبحثيیة تتططلبب كميیاتت صغيیررةة منن االووقوودد٬، على سبيیلل االمثالل يیتططلبب مفاعلل 
بالمئة في  ٢۲٠۰صبب بنسبة كغ منن االيیوورراانيیوومم االمخ ٥٠۰يیوومم في االسنة إإلى حوواالي  ٢۲٠۰٠۰ميیجاووااتت حرراارريي يیعملل 

ميیجاووااتت حرراارريي) تقددرر بحوواالي  ~٣۳٠۰٠۰٠۰ميیجاووااتت كهھرربائي ( ١۱٠۰٠۰٠۰االسنة. بيینما االمتططلباتت االسنوويیة لمفاعلل 
بالمئة. ٥,٤كغ منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة  ٢۲٠۰٠۰٠۰٠۰  

 
هھا في ررووسيیا بالمئة االمستخددمة في االمفاعالتت االبحثيیة حوولل االعالمم يیتمم إإنتاج ٢۲٠۰غالبيیة االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة 

وواالوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة عبرر تميیيیع االيیوورراانيیوومم االعالي االتخصيیبب االفائضض في هھھھذذاانن االبلدداانن. هھھھذذاا االمصددرر يیمكنن 
أأنن يیكفي لعقوودٍد منن االززمنن االططلبب على ووقوودد االمفاعالتت االبحثيیة. إإذذاا تمم ططلبب كميیاتت إإضافيیة فإنن قسمم صغيیرر منن 

بأسررهه. مصنع تخصيیبب يیمكنن لهھ أأنن يیووفرر إإحتيیاجاتت االعالمم  
 

إإذذاا أأبددتت ددوولل قلقهھا منن أأنن ررووسيیا وواالوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة قدد تقوومم بقططع مصاددرر االووقوودد ألسبابب غيیرر متعلقة 
بضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة٬، يیمكنن للووكالة حيینهھا إإنشاء مخززوونن منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة 

٬، تقوومم االووكالة بإنشاء مخززوونن منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب بالمئة وويیكوونن تحتت سيیططررتهھا. في االووقتت االحالي ٧۷٥,١۱٩۹
بالمئة في كاززااخستانن. االهھددفف منن هھھھذذاا االمخززوونن تووفيیرر االووقوودد االنوووويي في حالة عددمم تمكنن اايي ددوولة منن  ٥بنسبة 

االحصوولل على هھھھذذاا االووقوودد منن االسووقق االتجارريیة على شررطط "أأنهھ ليیسس هھھھنالكك قضايیا متعلقة بتططبيیقق االضماناتت منن 
  58مقدّدمة للططلبب تحتت االددررااسة منن قبلل مجلسس االمحافظظيینن في االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة".جانبب االددوولة اال

 
بالمئة لتشغيیلل مفاعلل ططهھرراانن االبحثي تحتت  ٢۲٠۰إإيیرراانن لمم تستططع االحصوولل على االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة 

االووقوودد لتشغيیلل  شررووطط مقبوولة لدديیهھا بسببب االخالفف حوولل بررنامجهھا االنوووويي. ااستلمتت إإيیرراانن االشحنة االووحيیددةة منن
تقوومم إإيیرراانن بإنتاجج متططلباتهھا منن  ٢۲٠۰١۱٠۰وو منذذ االعامم  ١۱٩۹٩۹٢۲مفاعلل ططهھرراانن االبحثي منن ااألررجنتيینن في االعامم 

بالمئة. هھھھذذاا ااألمرر سّببب قلقق لددىى االددوولل االغرربيیة كوونن بإستططاعة إإيیرراانن ااستعمالل  ٢۲٠۰االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة 
إإستخدداامهھا ألنشططة حرربيیة. االجدديیرر بالذذكرر أأنن نسبة  مخززوونهھا منن هھھھذذاا االووقوودد لبددء عمليیة تخصيیبب أأعلى يیمكنن

بالمئة منن االجهھدد االمططلووبب للووصوولل لتخصيیبٍب عالل يیمكنن أأنن يیستخددمم في  ٩۹٠۰بالمئة تشكلل حوواالي  ٢۲٠۰تخصيیبب 
في صيیاغٍة أأخررىى٬، كلما ااززددااددتت نسبة االتخصيیبب ووكميیاتت االمخززوونن كلما سهھلل االووصوولل  59صناعة سالحح نوووويي.

الحح نوووويي.إإلى نسبة تخصيیبب تسمح بصناعة س  
 

قامتت اايیرراانن بإنتاجج  ٢۲٠۰١۱٣۳بالمئة٬، وولكنن لغايیة اابَب  ٢۲٠۰يیمكنن إليیرراانن أأنن تووقفف إإنتاجج االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة 
اانن  ااعلنتت اايیرراانن منن على عددةة منابرر 60سنة. ٢۲٧۷االى  ١۱٢۲كغ منن االووقوودد ما يیكفي لتشغيیلل االمفاعلل  ٢۲٥٠۰ااكثرر منن 

	بإمكانهھا االتووقفف عنن إإنتاجج هھھھذذاا االووقوودد ااذذاا ضمنتت االحصوولل على مصددرر موورردد مووثووقق.       

 تخصيیب االيیورراانيیومم فقط عند االحاجة
 

إإيیرراانن هھھھي االددوولة االووحيیددةة في االشررقق ااألووسطط االتي تقوومم بتخصيیبب االيیوورراانيیوومم ألهھھھدداافف مددنيیة. ووفقاً لتقرريیرر االووكالة 
	كغ منن غازز  ٦٧۷٧۷٤تمتلكك إإيیرراانن حوواالي  ٢۲٠۰١۱٣۳االددووليیة للططاقة االذذرريیة في آآبب منن االعامم   UF6 منن ضمنن هھھھذذهه .

االمخصبب  UF6كغ منن  ٥٣۳هھھھنالكك أأيیضاً  61بالمئة. ٥كغ منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب إإلى حدد  ٤٥٠۰٠۰االكميیة هھھھنالكك 
	بالمئة االتي تمم تحوويیلهھا إإلى  ٣۳٤,٣۳بنسبة   UO2 االذذيي هھھھوو نووعع االووقوودد االمستخددمم في مفاعلل بووشهھرر. إإيیرراانن تستخددمم

بالمئة االمتووفررةة لدديیهھا كتغذذيیة في عمليیة إإنتاجج االيیوورراانيیوومم االمخصبب  ٥االيیوورراانيیوومم االمخصبب إإلى حدد أأيیضاً كميیاتت 
بالمئة إلستخدداامهھ كووقوودد في مفاعلل ططهھرراانن االبحثي االذذيي كما ذذكررنا سابقا٬ً، لدديیهھ كميیاتت منن االووقوودد  ٢۲٠۰بنسبة 

سنة. ٢۲٧۷إإلى  ١۱٠۰االمنتج كافيیة لتشغيیلهھ منن   
 

االجهھوودد االمططلووبة لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم منن  إإنن بالمئة أأمرر مقلقق. ٥خصبب إإلى حدد إإنن عمليیة تخززيینن االيیوورراانيیوومم االم
إإنن مخززوونن  62بالمئة هھھھي حوواالي رربع تلكك االمططلووبة إإذذاا تمم االبددء منن مستووىى االتخصيیبب االططبيیعي. ٩۹٠۰إإلى  ٥
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٥,٣۳كغ منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب بنسبة بيینن  ٤٥٠۰٠۰ وومم كغ منن االيیوورراانيی ١۱٤١۱االى   ٢۲١۱٦بالمئة كافٍف إلنتاجج  ٥االى -
63أأسلحة نوووويیة. ١۱٠۰إإلى  ٥بالمئة أأيي ما يیعاددلل  ٩۹٠۰االمخصبب بنسبة   

 
يیمكنن إليیرراانن أأنن تعزززز االثقة بنوواايیاهھھھا إإذذاا أأووقفتت تخززيینن االيیوورراانيیوومم االمنخفضض االتخصيیبب بما فيیهھ   

بالمئة ووقامتت بتصنيیع هھھھذذهه االكميیاتت كووقوودد لمفاعلل بووشهھرر. إإلى حيینن تووفرر االقددررةة للقيیامم بهھذذهه  ٥االمخصبب إإلى حدد 
يیمكنن إليیرراانن تصدديیرر غالبيیة مخززوونهھا منن االيیوورراانيیوومم االمخصبب إإلى ررووسيیا االتي بددووررهھھھا يیمكنهھا تحوويیلل  ااألفعالل

هھھھذذاا االمخززوونن إإلى ووقوودد لمفاعلل بووشهھرر ووإإبقاء فقطط ما تحتاجهھ برراامج ااألبحاثث وواالتططوويیرر.  
 

 تجميید برنامج تخصيیب االيیورراانيیومم ااإليیرااني
  

االيیوورراانيیوومم لتشغيیلل مفاعالتهھا االنوووويیة حيیثث تقوومم ررووسيیا في االووقتت االحالي ليیسس لددىى إإيیرراانن متططلباتت لتخصيیبب 
حاليیاً بتززوويیدد إإيیرراانن بووقوودد االيیوورراانيیوومم لمفاعلل بووشهھرر٬، لكنن في االماضي ووتحتت ضغطٍط ددوولي قامتت ررووسيیا بتأخيیرر 

بناء مفاعلل بووشهھرر ووتسليیمم كميیاتت االووقوودد االمططلووبة مما سببب قلقق ددااخلل إإيیرراانن حوولل ااإلعتمادد على ررووسيیا 
وودد في االمستقبلل. باإلضافة إإلى ما سبقق٬، تبرررر إإيیرراانن بناء بررنامج لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم للحصوولل على االووق

 64مفاعلل ططاقة نوووويیة ووحاجتهھا إإلى مصددرر مووثووقق للووقوودد لتشغيیلل هھھھذذهه االمفاعالتت. ٢۲٠۰باإلشاررةة إإلى نيیتهھا بناء 
لتخصيیبب. على سبيیلل تجاددلل إإيیرراانن أأنهھ في االماضي تمم خررقق عددةة إإتفاقيیاتت لتززوويیددهھھھا بووقوودد االيیوورراانيیوومم االمنخفضض اا

االمثالل قيیامم فررنسا بررفضض تززوويیدد إإيیرراانن بالووقوودد االنوووويي منن مصنع جووررجج بيیسس لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم٬، االذذيي قامتت 
1979.65إإيیرراانن باإلستثمارر فيیهھ٬، بعدد االثووررةة ااإلسالميیة في االعامم   

 
قصيیرر سووفف يیززدداادد بالمئة في ووقتٍت  ٩۹٠۰منن االمؤؤكدد منن أأنن االقلقق االددوولي حوولل قددررةة إإيیرراانن تخصيیبب يیوورراانيیوومم بنسبة 

مع إإستكمالل إإيیرراانن بناء قددررااتهھا لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم. مع قددررااتت تخصيیبب عاليیة يیمكنن إليیرراانن أأنن تصلل إإلى نسبب 
٬، تملكك ٢۲٠۰١۱٣۳تستخددمم ألغررااضض حرربيیة حتى إإذذاا بددأأتت منن مستووىى االيیوورراانيیوومم االططبيیعي. إإذذاا أأررااددتت ذذلكك٬، لغايیة آآبب 

أأجهھززةة ططرردد مرركززيي منن االجيیلل  ١۱٠۰٤٠۰٠۰ ا يیقاررببمفي االسنة عبرر  SWU ٨۸٦٠۰٠۰إإيیرراانن قددررااتت تخصيیبب حوواالي 
	جهھازز ططرردد مرركززيي  ١۱٢۲٠۰٠۰٠۰باإلضافة إإلى هھھھذذاا االعدددد هھھھنالكك  66.(IR-‐1)ااألوولل   IR-‐1 جهھازز ططرردد  ٣۳٠۰٠۰٠۰وو

	مرركززيي منن االجيیلل االثاني   IR-‐2m  تحتت االترركيیبب. أأجهھززةة االجيیلل االثاني أأقووىى بأرربع مررااتت منن أأجهھززةة االجيیلل
67).٨۸صيیبب في نتنزز ووفووررددوو (ررسمم ااألوولل ووهھھھذذهه ااألجهھززةة مووجووددةة في مرراافقق االتخ  

 

 
٬، قاعاتت ااجهھززةة االططرردد ٢۲٠۰٠۰٣۳إإيیرراانن. مصنع نتنزز (شمالل) االذذيي كانن قيیدد ااالنشاء في االعامم  : مصانع تخصيیبب االيیوورراانيیوومم في٨۸ررسمم 

. ااالسهھمم ااالرربعة تظظهھرر مددااخلل ٢۲٠۰٠۰االمرركززيي ااالنن مططمووررةة وولكنن مبيینة ضمنن االخططووطط االحمررااء. مصنع فووررددوو (يیميینن) في عامم 
تهھا منن اايیة هھھھجماتت. كال االمصنعيینن خاضعيینن االمصنع. في كال االحالتيینن بنيیتت قاعاتت ااجهھززةة االططرردد االمرركززيي تحتت ااالررضض لحمايی

Google Earthلضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة. االمصددرر:   
 

ووااحدد منن االيیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب االمستخددمم في ااالسلحة االنوووويیة منن االيیوورراانيیوومم االططبيیعي  يیلووغررااممإإنتاجج ك
	١۱٧۷٠۰يیتططلبب   SWU		 ٨۸٦٠۰٠۰مما يیعني أأنن قددررةة      SWU	كغ منن االيیوورراانيیوومم عالي  50ى إإنتاجج في االسنة قاددررةة عل   

االتخصيیبب مما يیكفي لصناعة سالحانن نوووويیانن. في االحقيیقة أأنن هھھھذذاا االتقدديیرر مبالغ فيیهھ لكوونن أأجهھززةة االططرردد االمرركززيي 
ااإليیرراانيیة مووصوولة بشكلل يیسمح لهھا بإنتاجج االيیوورراانيیوومم االمنخفضض االتخصيیبب. هھھھنالكك تقدديیررااتت أأخررىى مبنيیة على 

هه االكميیة يیحتاجج إإلى عامم وونصفف بإلضافة االى شهھرر لتووصيیلل أأجهھززةة االططرردد حساباتٍت أأددقق ووجددتت أأنن إإنتاجج هھھھذذ
عنددما تبددأأ إإيیرراانن بتشغيیلل ااألجهھززةة االتي تحتت االترركيیبب ستصبح قددررااتت االتخصيیبب  68االمرركززيي بشكلٍل مختلفف.

لدديیهھا أأقووىى بثالثث مررااتت مما سيیقصرر االفتررةة االززمنيیة االمططلووبة لصناعة سالحانن نوووويیانن إإلى نصفف عامم. منن 
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لذذكرر أأنن االقاعة االثانيیة في مررفقق نتنزز مليیئة بأجهھززةة االططرردد االمرركززيي االمتططووررةة ووعنددما تبددأأ إإيیرراانن االجدديیرر با
بتشغيیلل هھھھذذهه ااألجهھززةة ستتقلصص االفتررةة االززمنيیة أأكثرر.  

 
يیمكنن إليیرراانن أأنن تؤؤمنن ضدد أأيي ووقفف إلمددااددااتت االووقوودد االنوووويي عبرر شررااء مخززوونن لمفاعلل بووشهھرر يیكفي لعشرر 

كلفة مقاررنًة مع بناء بررنامج تخصيیبب محلي٬، ووسيیسمح بإعططاء ووقتت لبناء االثقة سنووااتت٬، هھھھذذاا االخيیارر أأقلل خططرر وو
	 69في نوواايیا إإيیرراانن االنوووويیة.    

 تخصيیب االيیورراانيیومم تحت سيیطرةة ددووليیة
 

نوووويي معررووفة منذذ إإنن أأخططارر ااإلنتشارر االنوووويي االمتأصلة وواالمتعلقة بتخصيیبب االيیوورراانيیوومم ووإإعاددةة معالجة االووقوودد اال
االسيیططررةة االددووليیة على االططاقة االذذرريیة٬، االمعررووفف اايیضاً بتقرريیرر أأتشسوونن تقرريیرر  ززمنن. يیجاددلل ليیليینشالل٬، االذذيي أأعدّد  -

بأنن كّال منن تخصيیبب االيیوورراانيیوومم ووإإعاددةة معالجة االووقوودد االمستندد إإلى  ١۱٩۹٤٦لووززااررةة االخاررجيیة ااألميیرركيیة في االعامم 
على أأسلحة نوووويیة عبرر هھھھذذهه  إإستخالصص االبلووتوونيیوومم هھھھما "أأنشططة خططيیررةة" بشكلٍل متأّصلل. بسببب سهھوولة االحصوولل

ااألنشططة٬، معدّدوو هھھھذذاا االتقرريیرر ااقتررحوواا إإخررااجج مرراافقق تخصيیبب االيیوورراانيیوومم ووإإعاددةة االمعالجة منن االسيیططررةة االووططنيیة 
70ووووضعهھا تحتت إإددااررةة منظظمة ددووليیة مستقلة.  

 
ةة ليیليینشالل بسببب االحرربب االباررددةة وومنذذ حيینهھا اانتشررتت برراامج االتخصيیبب ووإإعادد لمم يیتمم تبني إإقتررااحاتت أأتشسوونن

في غالبيیة ااألحيیانن إإنتشررتت هھھھذذهه االبرراامج كجززء منن برراامج تسلح٬، وولكنن —    لجة االووططنيیة بشكلٍل ووااسعاالمعا
ددوولة غيیرر حائززةة على االسالحح االنوووويي وولكنن  ٢۲٤بعضهھا في بلدداانن غيیرر حائززةة على االسالحح االنوووويي. منن أأصلل 

ووهھھھوولندداا) لدديیهھا مصانع عاملة لتخصيیبب  لدديیهھا مفاعالتت ططاقة نوووويیة٬، خمسس ددوولل (االبررااززيیلل٬، أألمانيیا٬، إإيیرراانن٬، االيیابانن
االيیوورراانيیوومم ووددوولة ووااحددةة (االيیابانن) لدديیهھا مصنع إلعاددةة معتاجة االووقوودد االنوووويي).  

 
٬، محمدد ٢۲٠۰٠۰٣۳ددفع االقلقق االددوولي ووااإلقليیمي حوولل قرراارر إإيیرراانن بناء بررنامج ووططني لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم في االعامم 

ة في حيینهھا إإلى إإعاددةة إإحيیاء إإقتررااحح ووضع جميیع مرراافقق االبررااددعي االمدديیرر االعامم للووكالة االددوولة للططاقة االذذرريی
تخصيیبب االيیوورراانيیوومم تحتت سيیططررةة متعددددةة االجنسيیاتت٬، بما في ذذلكك االمرراافقق االمووجووددةة في االددوولل االحائززةة على 

لمتبناةة منن على سبيیلل االمثالل تلكك اا —قتررااحح االددوولي حصوولل اايي إإعتررااضاتت يیمنع تبني هھھھذذاا ااإل 71االسالحح االنوووويي.
حوولل فررضض نظظامم غيیرر متوواازٍز على االددوولل غيیرر االحائززةة على االسالحح االنوووويي بشكلٍل عامم  —يیاززقبلل ددوولل عددمم ااإلنح

ااألززمة حوولل بررنامج إإيیرراانن لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم في غايیة االخططووررةة وولكنن ال يیجبب أأنن  72ووإإيیرراانن بشكلًل خاصص.
تبقى االجهھوودد االدديیبلووماسيیة للووصوولل إإلى حلّل هھھھذذهه ااألززمة ررهھھھيینة االووصوولل إإلى إإتفاقٍق عالمي.  

 
نن إإيیرراانن االددوولة االووحيیددةة في االشررقق ااألووسطط االتي تمتلكك بررنامج مددني لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم يیمنحهھا فررصة للعبب كوو

ددوورر رراائدد في تقوويیة نظظامم عددمم ااإلنتشارر عبرر إإحتضانن إإقتررااحح ووضع مرراافقق االتخصيیبب االووططنيیة تحتت مظظلة متعددددةة 
ج ططاقة نوووويیة باإلنضمامم إإلى إإددااررةة االجنسيیاتت. أأحدد االخيیاررااتت أأنن تقوومم ددوولل االمنططقة االتي تنوويي إإططالقق برراام

مصانع االتخصيیبب في إإيیرراانن مقابلل تموويیلل اايي أأعمالل تووّسعيیة. للووصوولل االى هھھھذذاا االهھددفف٬، يیمكنن للمعاهھھھددةة االمقتررحة 
إلنشاء شررقق أأووسطط خالٍل منن ااألسلحة االنوووويیة أأنن تططلبب منن االددوولل ااألعضاء أأنن تضع جانباً حقووقهھا في تخصيیبب 

73دداافٍف سلميیة كما تضمنن معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر.االيیوورراانيیوومم ووإإعاددةة االمعالجة ألهھھھ  
 

تقوومم ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة حاليیاً ببناء أأرربعة مفاعالتت ططاقة نوووويیة وولكنن وواافقتت في إإتفاقهھا االثنائي مع 
االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة حوولل االتعاوونن االنوووويي على أأنهھا " لنن تبني مرراافقق نوووويیة حساسة أأوو تقوومم بأنشططة 

ددوولة ااإلماررااتت متعاقددةة ااآلنن مع ددوولل أأووررووبيیة  74تعلقة بتخصيیبب االيیوورراانيیوومم أأوو إإعاددةة االمعالجة".ددااخلل أأررااضيیهھا م
75ووررووسيیا للحصوولل على خددماتت تخصيیبب االيیوورراانيیوومم.  

 
76: إإنن ااإلتفاقق بيینن ددوولة ااإلماررااتت وواالوواليیاتت االمتحددةة ختمم بتحذذيیرر أأنن شررووطط موواافقة ااإلماررااتت على هھھھذذهه ااإلتفاقيیة  

 
تلكك االتي يیمكنن اانن تضمنن في اايي ااتفاقق مستقبلي حوولل االتعاوونن االنوووويي االسلمي  مووااتاةة منن"ال تجووزز اانن تكوونن ااقلل 

ووعندد ططلبب  مع اايي ددوولة غيیرر حائززةة على االسالحح االنوووويي في االشررقق ااالووسطط. في حالل عددمم ذذلكك٬، وو في اايي ووقتت
صيیلل االمتعلقة ٬، ستززوودد االوواليیاتت االمتحددةة ااالمرريیكيیة حكوومة ددوولة ااالماررااتت بكافة االتفاحكوومة ددوولة ااالماررااتت

بالبنوودد االمحسنة االمتفقق عليیهھا مع االددوولة ااالخررىى االى مددىى يیتناسقق مع تشرريیعاتهھا وو اانظظمتهھا االووططنيیة وو اايي ااتفاقاتت 
أأيیضاً عندد ططلبب حكوومة ددوولة ااالماررااتت٬، ستتشاوورر االوواليیاتت االمتحددةة ااالمرريیكيیة مع صلة مع االددوولة ااالخررىى.  ذذااتت

  ذذاا ااالتفاقق مما يیعيیدد االمووقفف االمذذكوورر ااعالهه االى ووضعهھ ااالصلي."   حكوومة ددوولة ااالماررااتت حوولل اامكانيیة تعدديیلل هھھھ
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 ترتيیباتت االتحقق
 

بسببب عددمم االثقة االمووجووددةة بيینن ددوولل االمنططقة االناتجة عنن تارريیخ منن االحررووبب وومحاووالتت االتسلح االنوووويي تحتاجج 
آآليیاتت قوويیة للتحققق. منن أأجلل بناء هھھھذذهه االثقة٬، على جميیع  االىمعاهھھھددةة شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل 

ددوولل االمنططقة ااإلنفتاحح أأكثرر. فيیما سبقق ناقشنا االخططووااتت االمططلووبة منن إإسرراائيیلل منن إإنهھاء إإنتاجج االموواادد ااإلنشططارريیة 
ةة ووإإعالنن مخززوونهھا منن هھھھذذهه االموواادد وواالبددء بووضع قسمم منهھا تحتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة. في مووااززاا

ذذلكك٬، على االددوولل غيیرر االحائززةة على االسالحح االنوووويي في االمنططقة أأنن تكوونن في غايیة االشفافيیة في تعاططيیهھا مع 
االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة٬، بددءااً بتبني إإتفاقاتت االضماناتت االشاملة وواالبررووتووكوولل ااإلضافي.  

 

 إإتفاقاتت االضماناتت االشاملة
 

على كلل االددوولل إإستكمالل إإتفاقيیة االضماناتت االشاملة مع االووكالة في معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر أأنن  III.4تنصص االماددةة 
ووكما ذذكررنا سابقا٬ً، هھھھذذهه ااإلتفاقاتت  77يیوومم منن تارريیخ ااإلنضمامم للمعاهھھھددةة. ١۱٨۸٠۰االددووليیة للططاقة االذذرريیة ضمنن مهھلة 

بناء  االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیةة مووااددهھھھا ووأأنشططتهھا االنوووويیة وو منن تتططلبب منن االددوولة االمووقعة أأنن تعلنن عنن كاف
نظظامم تفتيیشش للتحققق منن صحة هھھھذذاا ااإلعالنن عبرر إإجررااء قيیاساتت خاللل ززيیاررااتت ميیدداانيیة لتفقدد هھھھذذهه االمرراافقق.  

 
كانتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة تكتفف  ١۱٩۹٩۹١۱إإكتشافف بررنامج االعررااقق االنوووويي االسرريي في االعامم  قبلل : ٣۳.١۱بندد 

ً للماددةة  منن معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر٬، االتي تنصص  III.1بأنشططة االتحققق في مووااقع معلنن ووجوودد موواادد نوووويیة فيیهھا ططبقا
تططبيیقهھا على االخاماتت وواالموواادد  على أأنن "يیررااعى في إإجررااءااتت تنفيیذذ االضماناتت االمنصووصص عليیهھا في هھھھذذ االماددةة٬،

ااإلنشططارريیة االخاصة سووااًء كانن يیجرريي إإنتاجهھا أأوو تحضيیررهھھھا أأوو إإستخدداامهھا في أأيي مررفقق نوووويي ررئيیسي أأوو كانتت 
مووجووددةة خاررجج ذذلكك االمررفقق. وويیررااعى تططبيیقق االضماناتت االمططلووبة في هھھھذذهه االماددةة على جميیع االخاماتت وواالموواادد 

وووويیة وواالسلميیة االمباشررةة ددااخلل إإقليیمم تلكك االددوولة٬، تحتت وواليیتهھا أأوو ااإلنشططارريیة االخاصة في جميیع االنشاططاتت االن
78االمباشررةة تحتت مررااقبتهھا في أأيي مكانن آآخرر".  

 
لمم يیخررقق االعررااقق ااتفاقاتت االضماناتت بيینهھ ووبيینن االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة في االثمانيیناتت منن االقررنن االماضي ألنهھ 

ضماناتت االشاملة االددااخلل حيیزز االتنفيیذذ في حيینهھ٬، لمم تكنن االددوولل منن االتررتيیباتت االنابعة منن إإتفاقق اال  ٣۳.١۱ووبحسبب  بندد
ً قبلل إإددخالل موواادد  ١۱٨۸٠۰ملززمة بإختبارر االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة عنن بنائهھا مرراافقق نوووويیة جدديیددةة لغايیة  يیووما

قرررر مجلسس االمحافظظيینن  ١۱٩۹٩۹٢۲نوووويیة إإلى هھھھذذهه االمرراافقق. بعدد إإكتشافف بررنامج االتخصيیبب االعررااقي االسرريي في االعامم 
بشكلل يیلززمم االددوولل إإخبارر االووكالة عنن بناء مرراافقق نوووويیة جدديیددةة.  ٣۳.١۱ي االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة مررااجعة  بنددف  

79"عندد إإتخاذذ قرراارر بالبناء أأوو االموواافقة على االبناء٬، منن تارريیخ ااألسبقق".  
 

املة على هھھھذذاا االتفسيیرر لقدد وواافقتت كلل االددوولل غيیرر االحائززةة على ااألسلحة االنوووويیة االمووقعة على إإتفاقاتت االضماناتت االش
ااألصلي بعدد أأنن أأحالل   	 ٣۳.١۱لكنن عاددتت إإلى ااعتمادد  بندد ٢۲٠۰٠۰٦وو ٢۲٠۰٠۰٣۳ما عدداا إإيیرراانن االتي وواافقتت مؤؤقتاً بيینن االعامم 

مجلسس االمحافظظيینن في االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة ملفهھا إإلى مجلسس ااألمنن. بما أأنن إإيیرراانن لدديیهھا خطططط لتووسيیع 
االمررااجع  ٣۳.١۱ة بناء مصانع تخصيیبب إإضافيیة يیجبب على إإيیرراانن ااإللتززاامم بـ بنددبنيیتهھا االتحتيیة االنوووويیة االتي تحوويي نيی

كخططووةة لبناء االثقة ووضمانن أأنن االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة لدديیهھا فررصة االتحققق منن معلووماتت االتصميیمم لكلل 
االمرراافقق االنوووويیة االمخطططط لهھا.  

 

 االبرووتكوالتت ااإلضافيیة
      

ططووررتت االووكالة  ١۱٩۹٩۹١۱وولل على تقنيیاتت تخصيیبب االيیوورراانيیوومم في االعامم عقبب إإكتشافف جهھوودد االعررااقق االسرريیة للحص 
االددووليیة للططاقة االذذرريیة٬، وووواافقق مجلسهھا٬، على بررووتووكوولل إإضافي تططووعي لددعمم إإتفاقاتت االضماناتت االشاملة في االعامم 

80. يیلززمم االبررووتكوولل االددوولل االمصدّدقة عليیهھ بتززوويیدد االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة بمعلووماتت حوولل:١۱٩۹٩۹٧۷  
 

ططة أأبحاثث ووتططوويیرر متعلقة بدداائررةة االووقوودد االنوووويي االغيیرر متضمنة موواادد نوووويیة ووخطططط هھھھذذهه أأنش •
ااألنشططة ووخطططط بناء مرراافقق متعلقة بدداائررةة االووقوودد االنوووويي في االعشرر سنووااتت االمقبلة 	  
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إإستعماالتت وومحتوويیاتت االمرراافقق االمووجووددةة في مووااقع نوووويیة االمعلنن عنن عددمم إإحتوواائهھا على موواادد  •
"في مووااقع معررووفة لددةة االووكالة خاررجج االمووقع االنوووويي تعتبررهھھھا االووكالة على نوووويیة٬، ووعندد االططلبب٬، 

عالقة عمليیة بأنشططة ذذلكك االمووقع" 	  
تنجيیمم٬، إإستيیرراادد وومعالجة االيیوورراانيیوومم وواالثوورريیوومم قبلل االمررحلة االتي يیجبب ووضع هھھھذذهه االموواادد تحتت  •

ضماناتت 	  
االووكالة االددووليیة  كميیاتت ووإإستعماالتت االموواادد االنوووويیة االمعتبررةة صغيیررةة لكي تووضع تحتت ضماناتت •

للططاقة االذذرريیة 	  
أأيي معالجة لفضالتت تحوويي موواادد نوووويیة أأووقفتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة عليیهھا • 	  
صاددررااتت ووووااررددااتت أأجهھززةة نوووويیة محددددةة أأوو أأجهھززةة أأوو موواادد يیمكنن إإستخدداامهھا في بناء مفاعالتت أأوو  •

مرراافقق إإنتاجج ماء ثقيیلل أأوو مرراافقق دداائررةة ووقوودد نوووويي 	  
أأخررىى "محددددةة لددىى االووكالة على أأساسس تحسنن متووقع في االفعاليیة أأوو االكفاءةة ووأأيي أأيي معلووماتت  •

معلووماتت متفقق عليیهھا حوولل ااألنشططة االعمليیة للضماناتت في مرراافقق وومووااقع خاررجج االمرراافقق االتي يیتمم 
في االعاددةة إإستخدداامم االموواادد االنوووويیة فيیهھا"  

).3ووكوولل ااإلضافي (ررااجع جددوولل صدّدقتت ثمانيیة ددوولل في االشررقق ااألووسطط على االبررووت 2012لغايیة االعامم   
 

ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة االتي لدديیهھا حاليیاً مفاعالتت نوووويیة قيیدد ااإلنشاء • 	  
االبحرريینن٬، ااألررددنن وواالكوويیتت االتي أأططلقتت برراامج إإستكشافيیة متعلقة بإمكانيیة إإططالقق بررنامج نوووويي  •

81لكنن أأووقفتت هھھھذذهه االبرراامج بعدد حاددثث فووكووشيیما 	  
برراامج تسلح نوووويي سرريیة تحتت حكووماتت تمم االتخلصص منهھااالعررااقق ووليیبيیا االلذذاانن كانن لدديیهھما  • 	  
وو موورريیتانيیا • 	  

ووططووعيیاً االتززمتت بهھ مع عددمم االتصدديیقق  ٢۲٠۰٠۰٣۳كما ذذكررنا سابقا٬ً، ووقعتت إإيیرراانن على االبررووتووكوولل ااإلضافي في االعامم 
عنددما ررفعتت قضيیتهھا لمجلسس ااألمنن ووال تززاالل إإيیرراانن حتى االيیوومم غيیرر مصددقة على  ٢۲٠۰٠۰٦عليیهھ لغايیة االعامم 

كوولل ااإلضافي.االبررووتوو  
 

في باقي االددوولل غيیرر االحائززةة على ااألسلحة االنوووويیة ووغيیرر االمووقعة على االبررووتووكوولل ااإلضافي:  
 

سوورريیا ررفضتت االتعاوونن مع جهھوودد االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة لتووضيیح ططبيیعة االبررنامج االمتعلقق  •
٢۲٠۰٠۰٧۷82بالمفاعلل االمشبووهه االذذيي ددمررتهھ إإسرراائيیلل في االعامم  	  

لتووليیدد االططاقة  كبيیرر جددااً  وودديیة تناقشش بررنامج نوووويياالمملكة االعرربيیة االسع • 	  
83مصرر لدديیهھا خطططط لططلبب إإقتررااحاتت بناء محططاتت ططاقة نوووويیة • 	  
84وو قططرر مهھتمة بالططاقة االنوووويیة وولكنن لمم تصلل إإلى قرراارر بهھذذاا االشأنن بعدد • 	  

ااإلضافي لغايیة هھھھذذاا االووقتت٬، ليیسس منن االمعررووفف أأنن اايي منن االددوولل االستة االمتبقيیة غيیرر االمووقعة على االبررووتووكوولل 
85(جيیبووتي٬، لبنانن٬، سلططنة عمانن٬، االصوومالل٬، االسوودداانن ووااليیمنن) لدديیهھا برراامج نوووويیة مهھمة.  

 
ددوولل االمنططقة  كجززء منن عمليیة بناء االثقة االمططلووبة قبلل تحقيیقق شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل على

االتي لمم تووقع على االبررووتووكوولل ااإلضافي حتى ااآلنن االتصدديیقق عليیهھ.  
 

االخمسة االحائززةة على ااألسلحة االنوووويیة (االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرركيیة٬، االمملكة االمتحددةة٬، ررووسيیا٬، فررنسا إإنن االددوولل 
وواالصيینن) جميیعهھا ووّقعتت ووصددقتت على إإصددااررااتت محددووددةة منن االبررووتووكوولل ااإلضافي مع االووكالة االددووليیة للططاقة 

كيیة) ااألنشططة االنوووويیة االسلميیة لهھذذهه االذذرريیة٬، تغططي في االحدد ااألقصى (كما هھھھي االحالل مع االوواليیاتت االمتحددةة ااألميیرر
كجززء منن عمليیة بناء االثقة أأيیضا٬ً، يیمكنن إلسرراائيیلل مفاووضة االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة على  86االددوولل.

بررووتووكوولل إإضافي يیغططي أأنشططتهھا االنوووويیة االسلميیة.  
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Additional 
Protocol in 
force  

Steps toward 
AP 
ratification  

Comprehensive 
Safeguards 
Agreement not in 
force  

Bahrain  2011 	  	   	  	  

Comoros  2009 	  	   	  	  
Djibouti  	  	   Signed 2010  Signed 2010  

Egypt  	  	   None  	  	  
Iran  	  	   Signed 2003  	  	  
Iraq  2012 	  	   	  	  
Israel  	  	   	  	   X  

Jordan  1998 	  	   	  	  
Lebanon  	  	   None  	  	  
Kuwait  2003 	  	   	  	  
Libya  2006 	  	   	  	  
Mauritania  2009 	  	   	  	  
Oman  	  	   None  	  	  
Qatar  	  	   None  	  	  
Saudi Arabia  	  	   None  	  	  
Somalia  	  	   None  X  

Sudan  	  	   None  	  	  
Syria  	  	   None  	  	  
United Arab Emirates  2010 	  	   	  	  

Yemen  	  	   None  	  	  

 
87 ٢۲٠۰١۱٣۳بررووتووكوولل ااإلضافي وو إإتفاقاتت االضماناتت االشاملة في ااالقليیمم االمقتررحح لغايیة اايیلوولل ضع اال: وو٣۳جددوولل   

 

 إإجرااءااتت االشفافيیة خاررجج حدوودد االبرووتوكولل ااإلضافي
 

وو ٢۲٠۰٠۰٣۳سمح االتززاامم إإيیرراانن بالبررووتووكوولل ااإلضافي بيینن عامي  للووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة بفهھمم أأنشططة  ٢۲٠۰٠۰٦-
إإيیرراانن االمتعلقة باألبحاثث وواالتططوويیرر في مجالل تخصيیبب االيیوورراانيیوومم ووإإنتاجج أأجهھززةة االططرردد االمرركززيي. سمح هھھھذذاا 
ً للووكالة بالكشفف عنن أأنشططة بحثث ووتططوويیرر غيیرر معلنة متعلقة بتخصيیبب االيیوورراانيیوومم عبرر أأجهھززةة  ااإللتززاامم أأيیضا

ً بحصوولل االططرردد االمرركززيي ووتقنيی اتت االليیززرر ووعمليیة إإعاددةة معالجة االووقوودد االنوووويي. إإخيیرراا٬ً، سمح هھھھذذاا ااإللتززاامم أأيیضا
االووكالة على ددالئلل تقتررحح أأنن إإيیرراانن أأجررتت أأبحاثث ووتططوويیرر متعلقة بتصميیمم أأسلحة نوووويیة٬، مما أأددىى إإلى نتائج 

االتي تضمنتت: 2006مجلسس االمحافظظيینن في االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة في االعامم   
 

نن االضرروورريي على إإيیرراانن أأنن تططبقق تدداابيیرر االشفافيیة كما هھھھوو مططلووبب منن قبلل االمدديیرر االعامم٬، بما فيیهھ "م 
GOV/2005/67 ٬، االذذيي يیمتدد ما ووررااء االمتططلباتت االررسميیة إلتفاقق االضماناتت وواالبررووتووكوولل ااإلضافي وويیططلبب

عسكرريیة محددددةة  االووصوولل إإلى أأشخاصص ووووثائقق متعلقة بالمشترريیاتت ووأأجهھززةة ثنائيیة ااإلستخدداامم وومعاملل وومررااكزز
88لألبحاثث كما تططلبهھ االووكالة لددعمم تحرريیاتهھا االجارريیة".  

 



	   24	  

منن ميیثاقق ااألممم االمتحددةة أأنن "على إإيیرراانن  ٤١۱بعدد ذذلكك٬، أأعلنن مجلسس ااألمنن٬، سنددااً إإلى االسلططة االممنووحة لهھ في االبندد 
لل االشؤؤوونن االعالقة االتي االموواافقة على هھھھذذهه االططلباتت وواالتعاوونن٬، كما ططلبتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة (...) لحلّل ك

89ووررددتت في تقارريیرر االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة".  
 

هھھھذذاا االقرراارر أأعططى االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة ررخصة ووااسعة غيیرر إإعتيیادديیة لططلبب معلووماتت ووووصوولل في إإيیرراانن. 
االمعتقدد بأنن  ٬، ططلبتت االووكالة مررااررااً بززيیاررةة مررفقق في مووقع باررشيینن االعسكرريي في إإيیرراانن بالذذااتت٢۲٠۰١۱٢۲،٬في االعامم 

91لكنن إإيیرراانن ررفضتت ططلبب االووكالة. 90إإيیرراانن أأجررتت فيیهھ إإختباررااتت اانهھيیارر نوووويیة٬،  
 

إإنن على االددوولل ااألخررىى في االشررقق ااألووسطط أأنن يیظظهھرروواا مستووىى عالٍل منن االتعاوونن وواالشفافيیة إإذذاا أأظظهھررتت إإسرراائيیلل 
االجنووبيیة سابقة مفيیددةة في هھھھذذاا إإررااددةة بالتخلي االكاملل عنن أأسلحتهھا االنوووويیة بشكلل قابلل للتحققق. تشكلل حالة إإفرريیقيیا 

االمجالل.  
 

في االسبعيیناتت وواالثمانيیاتت كانن لددىى جنووبب إإفرريیقيیا بررنامج تسلح نوووويي أأنتج يیوورراانيیوومم عالي االتخصيیبب ووستة 
تمم تفكيیكك هھھھذذهه ااألسلحة وواانضمتت جنووبب أأفرريیقيیا إإلى معاهھھھددةة عددمم ااإلنتشارر في  ١۱٩۹٩۹٠۰أأسلحة نوووويیة٬، لكنن في االعامم 

على االسالحح االنوووويي. ووفي االووقتت عيینهھ أأعلنتت عنن كميیاتت االيیوورراانيیوومم االعالي  كددوولة غيیرر حائززةة ١۱٩۹٩۹١۱االعامم 
االتخصيیبب لدديیهھا ووووضعتهھا تحتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة. ووللتأكدد منن أأنن إإعالنن جنووبب أأفرريیقيیا 

ددمم في صحيیح ووكاملل٬، قامتت االووكالة بتفتيیشش االمرراافقق االنوووويیة في جنووبب أأفرريیقيیا بما فيیهھا تلكك االتي كانتت تستخ
بررنامج االتسلح االنوووويي. إإضافًة إإلى ذذلكك٬، فحصتت االووكالة االسجالتت االتارريیخيیة ووأأجررتت فحووصاتت تناسقق بيینن 
ً بعضض االمووااقع االمشبووهھھھة ووأأخذذتت  االمعلووماتت االمووجووددةة في االسجالتت ووبيینن ااالددلة االحيیة. كما ززااررتت االووكالة أأيیضا

االى ١۱٩۹٩۹١۱هھھھذذهه االعمليیة عددةة سنووااتت ( -١۱٩۹٩۹٣۳.(  
 

لنتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة اانهھا ررااضيیة عنن إإعالنن جنووبب أأفرريیقيیا٬، كانن تعاوونن حكوومة في االنهھايیة عنددما أأع
	IAEA“جنووبب أأفرريیقيیا جززًء منن االثقة االتي كانتت لددىى االووكالة. كتبب ررؤؤساء االتفتيیشش مقالة في   Bulletin”  أأنن

خالصتهھمم:  
 

جنووبب أأفرريیقيیا فيیما يیختصص بالووصوولل  "كانتت مبنيیة على قووااعدد تقنيیة مددعمة بالشفافيیة ووااإلنفتاحح منن قبلل سلططاتت
إإلى معلووماتت وومووااقع٬، ووبشكلل خاصص ااإلررااددةة االمعلنة وواالمماررسة لتسهھيیلل االووصوولل إإلى أأيي مووقع قامتت االووكالة 

92االددووليیة للططاقة االذذرريیة بتحدديیددهه".  
 

منن  تظظهھرر هھھھذذهه ااالمثلة اانهھ منن االممكنن تسهھيیلل عملل االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة لددعمم اانشاء شررقق أأووسطط خاللٍ 
93أأسلحة االددمارر االشاملل عبرر تعززيیزز قددررااتهھا بشكلل يیتخططى ااتفاقق االضماناتت ااالعتيیادديي وو االبررووتووكوولل ااإلضافي.  

 

 دداائرةة ووقودد نووويي وومنظمة تحقق إإقليیميیة 
 

على ااألغلبب أأنن تصدديیقق كلل ددوولل االمنططقة على االبررووتووكوولل ااإلضافي ووإإتخاذذ إإجررااءااتت تعدد خاررجج متططلباتت هھھھذذاا 
ً لبناء ثقة متباددلة حوولل غيیابب أأيي أأنشططة نوووويیة سرريیة. منن االممكنن أأيیضا٬ً، أأنن يیكوونن االبررووتووكوولل لنن يیكوونن  كافيیا

هھھھنالكك نقصص في االثقة كما هھھھي االحالل في نظظامم االتفتيیشش االخاصص بإتفاقيیة حظظرر إإستخددتمم ااألسلحة االكيیميیائيیة٬، االتي 
حققق.تبقى أأفضلل منن إإتفاقيیة حظظرر ااألسلحة االبيیوولووجيیة االتي ليیسس لدديیهھا نظظامم للتفتيیشش وواالت  

 
بناًء على ما سبقق ذذكررهه٬، على ااألررجح أأنن ددوولل االمنططقة ستططلبب إإجررااءااتت تحققق متباددلة ألنشططة االتسلح كجززء منن 
نظظامم تحققق في شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل. هھھھذذاا ااألمرر سووفف يیتططلبب إإنشاء هھھھيیكليیة إإقليیميیة 

94للتحققق.  
 

. االخططووةة ١۱٩۹٩۹١۱نن اانهھتا برراامج االتسلح االنوووويي في االعامم قددمتت االبررااززيیلل ووااألررجنتيینن سابقة في هھھھذذاا االمجالل بعدد أأ
االتي قامتت بأوولل ززيیاررةة فحصص في  (ABACC) ١۱٩۹٩۹١۱ااألوولى كانتت إإنشاء ووكالة فحصص ووتحققق ثنائي في االعامم 

وواافقتت االبررااززيیلل ووااالررجنتيینن على ووضع كلل االمرراافقق االنوووويیة في االبلدديینن  ١۱٩۹٩۹٤. في االعامم ١۱٩۹٩۹٢۲تمووزز منن االعامم 
االددووليیة للططاقة االذذرريیة في ااتفاقق ررباعي ضمم كلل منن االبررااززيیلل وو ااألررجنتيینن وو آآباكك وو  تحتت ضماناتت االووكالة

95االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة.  
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االتي تشارركك مسؤؤووليیاتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة  (Euratom)تمم تصميیمم آآباكك على شاكلة يیووررااتوومم 
ووأأيیضاً االضماناتت االمتعلقة باألنشططة  ٬،تحادد ااألووررووبيفي ااإليیرر االحائززةة على ااألسلحة االنوووويیة االذذرريیة في االبلدداانن غ

االنوووويیة االسلميیة في االددوولل االحائززةة على ااألسلحة االنوووويیة (فررنسا وواالمملكة االمتحددةة).  
 

كما ذذكررنا سابقا٬ً، إإذذاا ااززددااددتت قددررااتت االططاقة االنوووويیة في االشررقق ااالووسطط منن االممكنن إإنشاء مرراافقق تحوويیلل 
ددمة ااحتيیاجاتت ووقوودد االبرراامج ا يیمكنن أأنن تكوونن ططرريیقة إإقتصادديیة لخهھھھووتخصيیبب يیوورراانيیوومم مشترركة االتي بددوورر

مصانع تخصيیبب االيیوورراانيیوومم االتجارريیة لدديیهھا قددررااتت حاليیة تقددرر بأكثرر منن عشررةة ماليیيینن  االنوووويیة في االمنططقة.
SWU  في االسنة. مما يیكفي لتووفيیرر االووقوودد لعشررااتت مفاعالتت االططاقة االعاملة على االماء. في كلل ااألحوواالل٬، يیتططلبب

اء هھھھكذذاا قددررةة منن االططاقة االنوووويیة في االمنططقة عقدديینن منن االززمنن على ااألقلل.بن  
  

االددووليیة للططاقة االذذرريیة.  مررااقبة االووكالة جانبب إإنن منظظمة تحققق إإقليیميیة سووفف تووفرر مررااقبة إإقليیميیة إإضافيیة إإلى
شفافيیة ووضماناتت أأفضلل على كلل االموواادد االنوووويیة االمستخددمة في أأيي مررفقق لتخصيیبب االيیوورراانيیوومم في  إإضافًة االى

	االمنططقة  وواالموواادد االنوووويیة االمستخددمة عندد تحوويیلل االيیوورراانيیوومم إإلى   UF6  تحوويیلهھ منن  ووقبلل عمليیة االتخصيیببUF6 
 ً ستيیرراادد االيیوورراانيیوومم ووعملل مرراافقق بمررااقبة تنجيیمم ووتصفيیة ووإإ إإلى ووقوودد يیوورراانيیوومم بعددهھھھا. هھھھذذهه االمنظظمة ستقوومم أأيیضا

دداائررةة االووقوودد االنوووويي في االمنططقة.  
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 االخالصة
 

ووإإستخدداامم ااألسلحة االكيیميیائيیة في االحرربب ااالهھھھليیة  ووسطط ووتملكك إإسرراائيیلل ألسلحة نوووويیةيیشكلل إإضططرراابب االشررقق ااأل
عووااملل تعيیقق  يیةلفلسططيینلألررااضي اافي سوورريیا ووفشلل محاووالتت حلل ااألززمة االنوووويیة ااإليیرراانيیة ووااإلحتاللل االمتووااصلل 

قرريیبب٬، لكنن منن االممكنن حصوولل تقددمم اال منن أأسلحة االددمارر االشاملل في االمستقبللبشكلل جدديي قيیامم شررقق أأووسطط خالٍل 
مهھمة للووصوولل إإلى هھھھذذاا االهھددفف.على عددةة أأصعددةة   

 
مهھا االجدديي بالتخلصص منن أأسلحتهھا االنوووويیة وومخززوونن االموواادد رراائيیلل أأخذذ خططووااتت أأووليیة تظظهھرر إإهھھھتمايیجبب على إإس
ططارر االووصوولل إإلى شررقق أأووسطط خالٍل منن أأسلحة االددمارر االشاملل٬، ة غيیرر االمووضووعة تحتت ضماناتت. في إإااإلنشططارريی

ي للبلووتوونيیوومم ووااليیوورراانيیوومم االعالي االتخصيیبب ووووضع أأقسامم منن االموواادد يیمكنن إلسرراائيیلل االبددء بإنهھاء أأيي إإنتاجج مستقبل
للتخلصص منهھا. تمهھيیددااً  ااإلنشططارريیة االمووجووددةة لدديیهھا تحتت ضماناتت االووكالة االددووليیة للططاقة االذذرريیة  

 
رربيیة لبناء ثقة بأنن االووصوولل إإلى شررقق ااووسطط ذذ خططووااتت لكبح ااألنشططة االنوووويیة االحمنن االممكنن لكلل ددوولل االمنططقة أأخ

. ددمارر االشاملل هھھھوو أأمرر قابلل للتحقيیققنن كافة أأسلحة االخالٍل م  
 

االخططووااتت االتاليیة يیمكنهھا أأيیضاً تقوويیة نظظامم عددمم ااإلنتشارر االعالمي إإذذاا ططبقتت بشكلٍل ووااسع:  
 

خصيیبب كووقوودد في االمفاعالتت االنوووويیةعالي االتنيیوومم ووإإنهھاء إإستخدداامم االيیوورراانيیوومم فصلل االبلووتوو عددمم • 	  
بب االذذيي ليیسس لهھ تخززيینن االيیوورراانيیوومم االمخصّ  عددمموو ٪٦تخصيیبب االيیوورراانيیوومم إإلى ما ددوونن نسبة  حصرر •

غي مخاووفف االحصوولل على ووووضع حدد مؤؤقتت لقددررااتت االتخصيیبب بشكلل يیل أأيي إإحتيیاجاتت آآنيیة٬،
أأسلحة نوووويیة 	  

االووكالة ووضع مرراافقق تنجيیمم ووططحنن ووإإستيیرراادد ووتحوويیلل االيیوورراانيیوومم تحتت مررااقبة منظظمة إإقليیميیة وو  •
االددووليیة للططاقة االذذرريیة 	  

لل ااإلضافيقبوولل عالمي بالبررووتووكوو • 	  
بب االووكالة االموواافقة على أأفعالل االشفافيیة ما ووررااء تلكك االمضمنة في االبررووتووكوولل ااإلضافي عندد ططل •

االددووليیة للططاقة االذذرريیة 	  

لكي تكملل أأنشططة االتحققق االتي تقوومم بهھا االووكالة  حوولل هھھھيیكليیة ووووظظيیفة منظظمة إإقليیميیة أأخيیرراا٬ً، يیجبب االبددء بنقاشش
سووفف يیعططي ددوولل  بهھذذاا االشكلل منظظمة اامم ااألسلحة االنوووويیة. ووجووددتخدداالددووليیة للططاقة االذذرريیة وومنظظمة حظظرر إإس

االمنططقة أأسبابب إإضافيیة للثقة بأنن ددوولل االجوواارر تمتثلل لإللتززااماتت االتي وواافقتت عليیهھا عندد ااإلنضمامم إإلى شررقق أأووسطط 
 خالٍل منن ااألسلحة االنوووويیة ووأأسلحة االددمارر االشاملل.
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