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*1804509*  

 الدورة الثانية 

    ٢٠١٨أيار/مايو  ٤ -نيسان/أبريل  ٢٣جنيف، 
 األمن النووي في سياق معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  

  
 ورقة عمل مقدمة من إسبانيا وأستراليا وكندا   

 
 مقدمة - أوال 

األمن النووي مع معاهدة عدم انتشأأأأأار األ أأأأأ  ة تقدم هذه الورقة فكرة عن كيفية توافق مسأأأأأ لة  - ١
. وتقرتح ورقة العمل هذه أن تكون مسأأأأأأأأأأأأأ لة األمن النووي  ا أأأأأأأأأأأأأرة  ١)النووية )معاهدة عدم االنتشأأأأأأأأأأأأأار 

عنصأأأأأأأأرا مشأأأأأأأأرتكات بة الركاجا االت فة ة ال بان الت دأأأأأأأأنية ااقب ة اعاهدة عدم االنتشأأأأأأأأار، وة  اباعتباره
ودة خالل دورة اال أأأأأأأأأأتعرال ااالية ل معاهدة  وأن تفكر هذه الفكرة ة االجتماعات ذات الصأأأأأأأأأأ ة ااعق
األطراف ة معاهدة عدم انتشأأأأأأار األ أأأأأأ  ة النووية اؤمتر  ة اخلتاميةقيوثالمرجع إىل األمن النووي يدرج ة 

 .٢٠٢٠عام  تعرال ااعاهدة ال
دمت ورقة العمل هذه أهنا متثل  أأنة ع إ إبرام ااعاهدة، تعتقد الدول الق ق 5٠واآلن بعد مرور  - ٢

فكرة  أأرورية، وهو أمر مفيد لتعايا معاهدة عدم االنتشأأار، الق تفل  بر الااوية ة نفام عدم االنتشأأار 
 النووي، ا تنادا إىل ما ي ي: 

ت ااشأأأأأكد النووي سعدل  أأأأأريع. وهي تشأأأأأمل الت ورات التطورات التكنولوجية أوال، •  ، الق غنر
اااصأأ ة ة إنتاج ال اقة النووية وكذلا الت بيقات ااتع قة بااواد وااصأأادر ااشأأعة، والق تت    
مجيعكا بشكل متاايد طرقات متلصصة لدمان مستويات كافية من األمن النووي هبدف ااد من 

 لدام هذه التكنولوجيات اجلديدة. خ ر اإلرهاب النووي با ت

__________ 

ويشأأأمل أيدأأأات منع أعمال السأأأرقة أو التلري  أو الوصأأأول غن ااصأأأرح ب   “ااماية ااادية” األمن النووييشأأأمل مصأأأ      ١) 
النقل غن ااشأأأأأأأأأأأأأأأروج أو أي أعمال إجرامية أخرا تتع ق بااواد النووية أو ااواد ااشأأأأأأأأأأأأأأأعة األخرا أو اارافق اارتب ة هبا،  أو

 يشمل الكشف عن ت ا األعمال والتصدي هلا. كما
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 ثانيا، ظهور أنواع جديدة من التهديدات المختلفة، وكذلك كثرة الجهات من غير الدول • 
القادرة ع إ ااصأأأأول ع إ ااواد والتكنولوجيات النووية، أدا إىل  كور و أأأأع دوي يشأأأأكل في  

 ة ل ب دان. أ د األركان األ ا ية ل كثن من السيا ات األمني األمن النووي
والذي ياداد تعقيدا وعددا من  يث أص اب ااص  ة  ثالثا، تطور نظام عدم االنتشار نفسه، • 

  والصكوك.
وة  أأأأأأأأأو، ما تقدم، نعتقد ب ن وجود معاهدة قوية لعدم االنتشأأأأأأأأأار ش  أال يكون ع إ هام   - ٣

ال هتدف إىل تقدمي ا تنتاجات بش ن  وهذه الوثيقة ااناقشة بش ن ااوكمة العااية ة جمال األمن النووي.
مسأأأأأأأأأأأأأ لة ال تاال  ديثة العكد نسأأأأأأأأأأأأأبيا، أال وهي مسأأأأأأأأأأأأأ لة الت ثن ااتبادل بة األمن النووي ومعاهدة عدم 
االنتشأأار. بل إهنا هتدف إىل إثارة نقاب بشأأ ن مو أأوج ل   أأوابق بالفعل ة العم يات السأأابقة الق جرت 

 ،NPT/CONF.2015/WP.1، NPT/CONF.2015/WP.10 فيمأأأأأا بة الأأأأأدورات )ع إ  أأأأأأأأأأأأأأأبيأأأأأل ااثأأأأأال،
NPT/CONF.2020/PC.I/WP.7 ،NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40،   ،لكن  ال ياال نسبيات دون ا تكشاف

 .ل بان الت دنية وااؤمترات اال تعرا ية ةااقب الدورات  والذي ينبغي إ فا، اال تمرارية ع ي  ة
  

 النووي  التطورات الدولية في مجال األمن - ثانيا 
عن ن اخ خ ر اإلرهاب النووي واإلاأأعاعي بسأأرعة كبنة ع إ مدا العقد ااا أأي  و كرت  - ٤ تو أأر

أطراف جديدة )مثل اجلماعات اإلرهابية واإلجرامية اجلديدة ، لديكا إمكانية ة ااصأأأأأأأأأأأأأأأول ع إ قدرات 
من النأا ية  - أأأأأأأأأأأأأأأل  أثر  اقتصأأأأأأأأأأأأأأأأادية وتكنولوجيأة،  يأث تتكيف وتت ور ة اجلكود الراميأة إىل  قيق

من خالل أعماهلا اإلرهابية. وأ د االعتبارات اإل أأأأأأأأافية  -االجتماعية واالقتصأأأأأأأأادية، و ي السأأأأأأأأيا أأأأأأأأية 
 أأأأأيكون الت ثن مسأأأأأتقبال ة ا أأأأأتفادة مجيع الدول مسأأأأأتقبالت من اال أأأأأتلدامات السأأأأأ مية ل  اقة النووية، 

وم متعمد با أأأأأأأأأأأأأأأتلدام مواد نووية  أأأأأأأأأأأأأأأو، هبما فقد عامة الناس الثقة ة التكنولوجيات النووية ة  إذا
 إاعاعية. أو
وا أأأأأأأأأأأأأأتباب ا تمع الدوي هلذه الت ورات من خالل التصأأأأأأأأأأأأأأدي  ام هلذه الت ديات اجلديدة،  - 5

 باختاذ اإلجرا،ات الرجيسية التالية:
ارافق ، الق تعترب ا٢٠١6أيار/مايو  ٨بد، نفاذ تعديل اتفاقية ااماية ااادية ل مواد النووية ة  • 

 عناصر فاجقة األمهية ش  توفن ااماية هلا.سوجبكا النووية 
بش ن أ   ة الدمار الشامل واجلكات من غن الدول،   ٢٠١6) ٢٣٢5اختاذ جم س األمن القرار  • 

، بقيادة إ أأأأأأأأأأأبانيا، الق  ٢٠٠٤) ١5٤٠نتيبة لعم ية اال أأأأأأأأأأأتعرال الشأأأأأأأأأأأامل لقرار جم س األمن 
  .٢٠١6 و ٢٠١5ة عامي   ٢٠٠٤) ١5٤٠انش ة عمال بالقرار ترأ ت جلنة جم س األمن ا

، أ أأأأأأأكمت ة إذكا، ٢٠١6و  ٢٠١٠عم ية مؤمتر قمة األمن النووي، الق انعقدت بة عامي  • 
نت بدرجة كبنة هيكل األمن النووي الدوي، و أأأأأأأأاعدت  الوعي بشأأأأأأأأ ن التكديد النووي، و سأأأأأأأأي

 أأأأة ة مجيع أاا، العاأ. وأكدت هذه العم ية جمددا ع إ ت مة ااواد النووية واإلاأأأأعاعية ااسأأأأا
التاام القيأأأادات بأأأالركأأأاجا الثالع اعأأأاهأأأدة عأأأدم االنتشأأأأأأأأأأأأأأأأأار وبأأأاألمن النووي بأأأاعتبأأأار ذلأأأا من 

 األولويات الوطنية والدولية ة األمد ال ويل.

https://undocs.org/ar/NPT/CONF.2015/WP.1
https://undocs.org/ar/NPT/CONF.2015/WP.10
https://undocs.org/ar/NPT/CONF.2020/PC.I/WP.7
https://undocs.org/ar/NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40
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النووي بأأاختأأاذ بأأد، عأأدد من اابأأادرات الراميأأة إىل دع  األمن النووي وااأأد من هتأأديأأد اإلرهأأاب  • 
ومنكا الشأأأأأأأراكة العااية الق تقودها جمموعة الدول السأأأأأأأبع اكاف ة انتشأأأأأأأار  إجرا،ات م مو أأأأأأأة،

أ أأأأأأأأأأأأأأأ  ة ومواد الدمار الشأأأأأأأأأأأأأأأامل، واابادرة العااية اكاف ة اإلرهاب النووي، واابادرة األمنية 
ي ل صأأأأأأأأأأناعة النووية اكاف ة االنتشأأأأأأأأأأار، وفريق االتصأأأأأأأأأأال ااعر باألمن النووي، والفريق التوجيك

 باألمن. ااعر
وتت  أأ  مجيع هأأذه الفروف إجرا،   يأأل متعمق ل أأدور الأأذي يؤديأأ  أمن ااواد واارافق النوويأأة  - 6

وااشأأأأأأأعة ة ت وير ركاجا معاهدة عدم االنتشأأأأأأأار الثالثة: ناج السأأأأأأأالح النووي، ومراقبة االنتشأأأأأأأار النووي، 
 واال تلدام الس مي ل  اقة النووية.

  
 نزع السالح النووي واألمن النووي - ثالثا 

عم يات ناج السأأأالح، الق  كرت ة األصأأأل باعتبارها مبادرات  أأأيا أأأية وا أأأرتاتيبية، هي إن  - 7
ة هناية اا اف معقدة جدات من النا ية التكنولوجية واهلند أأأأأأأية. وهي مجيعكا تت    و أأأأأأأع نف  ومرافق 

وفن ااماية من اإلاعاج واألمن ل مواد النووية واارافق ولعم يات وإجرا،ات تكفل السالمة التكنولوجية، وت
 النقل ااتص ة هبا. 

ة ااد من ا تلدام ااواد االنش ارية الرجيسية، وذلا مثالت  كبنات   تقدمات  وقد أ رز ا تمع الدوي - ٨
ا أأأأأأتلدام الفاج  من  عن طريق التق يل إىل أدىن  د من ا أأأأأأتلدام اليورانيوم العاي التلصأأأأأأي ، وإعادة

خماون الب وتونيوم ة الربامج اادنية عندما يكون ذلا جمديا من النا يتة التقنية واقتصأأأادية. وقد و  ويل 
مفاعالت األ اع النووية الق تستلدم وقود اليورانيوم العاي التلصي  و  بكا من اخلدمة واال تعا ة 

لب وتونيوم لصأأأأنع وقود األكسأأأأيدات االت  ة تار أأأأة معتادة ة ، ومتثل إعادة ا أأأأتلدام اب دات  ٢5عنكا ة 
أقل من ااواد الصأأأااة لصأأأنع األ أأأ  ة االانة ة  ات الصأأأناعة النووية اادنية. وهذا التقدم يعر أن هناك قدر 

 من النووي وناج السالح النووي.وتعود هذه النتاجج بالفاجدة ع إ األ عدد أقل من ااواقع.
  

 ع االنتشار النووي واألمن النوويمن - رابعا 
يت قق منع االنتشأأأأأأأأأأأار النووي باال أأأأأأأأأأأتفادة من معاهدة عدم االنتشأأأأأأأأأأأار من خالل تنفيذ النفام  - 9

الدوي ل دأأأأأأأأأأأأأأأمانات النووية الذي و أأأأأأأأأأأأأأأعت  الوكالة الدولية ل  اقة الذرية، ومن خالل  ليات الرقابة ع إ 
)مثل جلنة زانغر وجمموعة  وية وذات اال أأأأأتلدام ااادوجالصأأأأأادرات من ااواد وااعدات والتكنولوجيات النو 

 موردي ااواد النووية .
ع إ تار أأأأأأأة  صأأأأأأأر ااواد  ويقوم نفام الدأأأأأأأمانات التابع ل وكالة الدولية ل  اقة الذرية أ أأأأأأأا أأأأأأأات  - ١٠

نف  أن يكون تصمي   النووية، والت قق من اارافق والتفتي  ع يكا ة إطار هذه الدمانات. وميكن أيدات 
من  أأأأأأأأ سأأأأأأأأ ة وثاجق  G-٢5وتنفيذها طريقة مفيدة لتعايا أمن ااواد النووية )الوثيقة رق   ل  صأأأأأأأأر وااراقبة

الوكأأالأأة الأأدوليأأة ل  أأاقأأة الأأذريأأة ل من النووي ، لكن هأأذا ال ياال وا أأدا من الت أأديأأات التقنيأأة الق يتعة 
معاجلتكا ة مجيع أنواج اارافق النووية. وعالوة ع إ ذلا، ش  ا أأأأأتكمال هذه النف  بنف  مالجمة لتوفن 

اسأأأأأأأأأأتصأأأأأأأأأأوب ا أأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأكاف أوج  الت زر هذه بة األمن ااماية ااادية وأمن الفدأأأأأأأأأأا، اإللكرتو ، ومن ا
 رة كام ة ومنتفمة. والدمانات بصو 
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وتوفر اابادئ التوجيكية  موعة موردي ااواد النووية، كشأأأأأأأرر ل صأأأأأأأادرات من الدول ااشأأأأأأأاركة،  - ١١
دولية ل  اقة  أأأأأمانات ب ن الب د ااسأأأأأتورد ل مواد أو التكنولوجيا النووية يسأأأأأتوة اات  بات الدنيا ل وكالة ال

انفر التعمي  اإلعالمي ل وكالة الدولية ل  اقة الذرية الذرية ااتع قة بااماية ااادية ل مواد واارافق النووية )
INFCIRC/254/Rev.13/Part 1 جي    واارفق ٣، الفقرة 

  
 استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية: التحديات الجديدة - خامسا 

ااادة الرابعة من معاهدة عدم االنتشأأأأأأأأأأأار أن  ميكن جلميع الدول األطراف ة هذه ااعاهدة تنص  - ١٢
واليوم، ُتسأأأأأتلدم ااواد وااصأأأأأادر ااشأأأأأعة بشأأأأأكل مكثف  ا أأأأأتلدام ال اقة النووية ة األغرال السأأأأأ مية.

، ة بياات متنوعة ل غرال ال بية والصأأأأأأأأأأأأأأأناعية والاراعية والب ثية والبياية. وختارن هذه ااواد وُتسأأأأأأأأأأأأأأأتلدم
اسأأأتشأأأفيات وااصأأأانع، واأأأق ال رقات، ومرافق الب ث، والتنقي  عن النف . وعالوة ع إ ذلا، ف هنا كا

با أأتلدام و أأاجل النقل الربية والب رية واجلوية، وهذا ما يعر أأكا إىل طاجفة  تُنقنل يوميات من مكان إىل  خر
 وا عة من االاطر األمنية ة ا ال العام. 

ة  وتؤدي وفرة ااواد ااشأأأأأأأأأأعة ااسأأأأأأأأأأتلدمة ة هذه الت بيقات إىل زيادة إمكانية وقوج هذه ااواد - ١٣
إن أ تكن خا أأأأأأأأأأعة لرقابة تنفيمية كافية، وا أأأأأأأأأأتلدامكا بالتاي ة اأأأأأأأأأأن  أيدي اجلكات من غن الدول،

ة اات  بأأات هبمأأات إرهأأابيأأة أو لت قيق أغرال إجراميأأة أخرا. وبأأالنتيبأأة، شأأ  النفر  أأديأأة بأأالغأأة 
األمنية الق تشأأكل تار أأات تتع ق بااواد ااشأأعة ة  أأياخ اال أأتلدام السأأ مي ل  اقة النووية، كما ش  

 أن يستمر العمل ة مجيع أاا، العاأ من أجل تعايا أمن هذه ااواد.
نهأأأا من وحيرز ا تمع الأأأدوي تقأأأدمأأأات، من خالل مبأأأادرات الوكأأأالأأأة الأأأدوليأأأة ل  أأأاقأأأة الأأأذريأأأة وغ - ١٤

اابادرات الدولية، ة ت وير الربامج والدواب  الع مية والتكنولوجية لدمان أمن ااواد واارافق النووية وااواد 
ااادة الرابعة من معاهدة عدم االنتشار . ومن انفر ااشعة األخرا ة اال تلدام الس مي ل  اقة النووية )

الدولية ل  اقة الذرية بشأأأأ ن أمن ااواد واارافق النووية وااواد  الوكالةاافيد بصأأأأفة خاصأأأأة اجلكود الق تبذهلا 
قرار ااؤمتر العأأام ل وكأأالأأة الأأدوليأأة ل  أأاقأأة الأأذريأأة انفر ااشأأأأأأأأأأأأأأأعأأة األخرا من خالل قرارات مؤمترهأأا العأأام )

GC(61)/RES/9ع إ رة ل من النووي الق اعتمدها جم س حماففي الوكالة بنا، متسأأأأأأأأأأأأأأأ  وخ   الوكالة اا
  .GC(61)/24  قرار ااؤمتر العام ل وكالة الدولية ل  اقة الذريةانفر توصية األمانة )

ة هيكل األمن النووي العااي،  ومركايات  أ ا يات  تنسيقيات  وتؤدي الوكالة الدولية ل  اقة الذرية دورات  - ١5
فالة أمن ااواد واارافق النووية وتقدم ااسأأأأأأأأأأأأأأأاعدة إىل الدول األعدأأأأأأأأأأأأأأأا، ة الوكالة ة جكودها الرامية إىل ك

 تكنولوجيا النووية، ل ات ن وأكثر أمان مو م وااواد ااشأأأأأأأعة األخرا. وتفيد هذه ااسأأأأأأأاعدة ة تعايا ا أأأأأأأتلدام
 وهذا ما يدع  فر أأأأأأأأية كفالة ا أأأأأأأأتفادة الدول من اال أأأأأأأأتلدامات السأأأأأأأأ مية ل  اقة النووية. ولدا الوكالة

ة وااو فة ااؤه ة وااعرفة الالزمة لقيادة الت ورات الال قة ة هذا الوالية واألدوات واهلياكل األ أأأأأأأأأا أأأأأأأأأي
 اايدان، وااساعدة ع إ تق يل االزدواجية ة اجلكود اابذولة ة مجيع اابادرات ذات الص ة.
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 االستنتاجات - سادسا 
رغأأأأ  أن نأأأأ أأأأأأأأاخ وأمهأأأأيأأأأأأأأة األمأأأأن الأأأأنأأأأووي دفأأأأعأأأأتأأأأأأأأا بأأأأأأأأالأأأأبأأأأعأأأأ  إىل اإلاأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارة إلأأأأيأأأأكأأأأمأأأأأأأأا  - ١6

ة أو الغرل منكا. اعاهدة عدم االنتشأأأار، ف ن ذلا ال يشأأأكل رهيا هذه الورق “الرابعة الركياة”بوصأأأفكما 
بل يتل ل مجيع الركاجا الثالع اعاهدة عدم االنتشأأأأار   يشأأأأكل األمن النووي ركياة مسأأأأتق ة وة الواقع، ال

اأأامال، وة بياة أمنية عااية متاايدة التعقيد، وينبغي اال أأتمرار ة التشأأبيع ع إ ت وير  بوصأأفكا مو أأوعات 
 ت ا الركياة. 

وجتدر اإلاأأارة إىل أن معاهدة عدم االنتشأأار هي الصأأا ااتعدد األطراف األكثر عااية ة جمال  - ١7
اتص ة بال اقة النووية. وبالتاي ف هنا ليست مس لة عدم االنتشار، وأن ركاجاه الثالع تغ ي مجيع اجلوان  ا

ا تبدال أو نسخ اجلكود الق تبذل بالفعل ة اانتديات واابادرات ذات الص ة، بل إن األمر يتع ق سن كا 
 مكانات ة معاهدة عدم االنتشار.

النووي  ا أأأأأأأأأأأأأأأرة  أن تكون مسأأأأأأأأأأأأأأأ لة األمن مة لورقة العمل هذه تقرتحوبالتاي، ف ن الدول ااقد   - ١٨
باعتبارها عنصأأأأرا مشأأأأرتكات بة الركاجا الثالع اعاهدة عدم االنتشأأأأار، ة ال بان الت دأأأأنية ااقب ة اعاهدة 

بة الدورات. وميكن أن تتمثل  ة فرتة ماعدم االنتشأأأأأأأأأار، وة االجتماعات ااالية ذات الصأأأأأأأأأ ة ااعقودة 
يق هذا األمر ة اإلاارة بشكل بارز إىل األمن النووي إ دا ت ا ال رخ الق تتوخاها الدول ااوقعة لت ق

 .٢٠٢٠اؤمتر ا تعرال ااعاهدة ة عام  ة اخلتاميةقيوثالوطابع  ااوا يعي الشامل 

 


