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 وثيقة ميالنو

 حول
 نزع السالح النووي ومنع االنتشار

 
 ٢٠١٠يناير  ٢٩

اجواش وجامعة ميالنو بمنظمة الدعت إليه اجتماع تمخضت عن التي ألفكار فيما يلي بعض ا
)Universita’ degli Studi di Milano (في إطاللة ،  ٢٠١٠يناير  ٢٩في عقد في ميالنو انو
ا مشارآ ٤٠االجتماع أآثر من ضم . منع االنتشار النووىمعاهدة لمراجعة المقبل  ٢٠١٠ ى مؤتمرلع

حاليون ودبلوماسيون دوليون دفاع والخارجية ، هم وزراء سابقون للبين ن، م دولة ١٣يمثلون 
  .السياسةالعلوم وفي الخبراء من م وغيره في مجال نزع السالح ،وسابقون 

 عاتق عنها تقع علىالمسؤولية الوحيدة فإن ،  مناقشاتما جرى من بدقة  تمثلمع أن هذه الوثيقة و
على رئيس و، ميالنو جامعة  ستاذ الفيزياء ،أباولو آوتا راموسينو ،  لمنظمة الباجواش مين العامألا

  .شؤون نزع السالحألمم المتحدة لألمين العام للالسابق  الوآيل جايانثا داناباال ،منظمة الباجواش 

ع انتشار األسلحة منمعاهدة  مراجعةل )، نيويورك ٢٠١٠أيار / مايو (القادم يعكف المؤتمر  سوف
نزع ( : معاهدةلساسية لاألثالث ال موقف الرآائزخص ، وعلى األ،  ةدراسة تنفيذ المعاهدعلى النووية 

السالح ، ومنع انتشار األسلحة النووية ، وحصول الدول األعضاء في المعاهدة على الطاقة النووية 
إنها فرصة مهمة للفت انتباه العالم إلى المخاطر الجسيمة المتعلقة باألسلحة ). لالستخدامات السلمية

من أجل التوصل إلى وثيقة ملزمة النووية ، والحاجة الملحة إلى التخلص من هذه األسلحة والعمل 
ملزمة الوثيقة لك التالعمل من أجل مثل إن . لحظر حيازة مثل هذه األسلحة) اتفاقيةفي شكل (قانونيا 

لقادم لمراجعة مؤتمر االسفر عن مقترحات ملموسة قبل يأن على الفور ، على أمل  بدأين أقانونا يجب 
  .٢٠١٥عام  المعاهدة

نظام منع انهيار فشل و تجنب من أجل و ، ٢٠١٠في وخالل المؤتمر القادم لمراجعة المعاهدة 
يجري ما بجالء  يكون في غاية األهمية أن يتضحسوف ،  في جميع أنحاء العالماالنتشار النووي 

تأآد أن يتحقيق ذلك الهدف النهائي المتمثل في إزالة األسلحة النووية ، و نحو ملموس تقدمإحرازه من 
بوجه خاص ، و. في المستقبلظل مستمرا بقوة أن هذا التقدم المطرد سي الرأي العام العالميأمام 

الخطوات ينبغي إعادة صياغة  هفإن خطوات ملموسة في اتجاه نزع السالح النووي ، اتخاذولتشجيع 
عام في مؤتمر وذلك  ٢٠٠٠المعاهدة عام مراجعة عليها في مؤتمر سبق االتفاق لتي ا ١٣ الـ العملية
 .التحديثات الالزمة إجراء مع ٢٠١٠
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أعداد في جذري إجراء تخفيض  . نزع السالح النوويب) السياسية والقانونية( االلتزامات تعزيز
  األسلحة

بحسب التقارير وهي ( الكاملةالعدد الحالي من األسلحة النووية ينبغي إجراء تخفيض حاد في   - ١
جانب األسلحة من  هذه فيتخفيضات أن تكون أآبر الينبغي بالطبع و. )٢٣٠٠٠أآثر من 

 ٪ من٩٥حوالي  انتمتلكهما إذ أن) الواليات المتحدة وروسيا(رئيسيتين الن يتالنووي تينالدول
لتقليص عدد يتم تحديدها بوضوح  فعالةخطوات القيام ب البد منو .ترسانة العالم النووية مجمل

روسيا من المتوقع أن تتوصل آخطوة أولى ، و. امتالآا لهاآثر في الدول األاألسلحة النووية 
في ناجحة  نتائجلى إ،  االنتشار النووي، قبل مؤتمر مراجعة معاهدة منع والواليات المتحدة 

مدة التي انتهت  ١-اتفاقية ستارتبديال عن وضع معاهدة جديدة بشأن الجارية  همامفاوضات
 .مؤخراسريانها 

بعيدة المدى وقصيرة األسلحة النووية  في تخفيضاتالسعي بقوة إلى إحداث  مواصلة يجب  - ٢
يمكن لإلجراءات من جانب آما حدث في الماضي ، و. المفاوضات النوويةخالل المدى من 

تي لم تعد صالحة للخدمة ألسلحة النووية الوبالنسبة ل. في هذه العمليةواحد أن تساعد آثيرا 
 كونيينبغي أن آما . عن أنظمة إطالقها ةتخزينها منفصلليس مجرد تفكيكها وفيجب العمل على 

أن ، و وآالة الطاقة الذريةخاضعا لتفتيش مواد انشطارية عن األسلحة المفككة من  ما ينتج
كل ب ذلك متابعة تنفيذيتم وأن  ، تفكيك األسلحة النوويةتكون هناك إجراءات فعالة للتحقق من 

  .جدية

بل ( ع االنتشارمنهي مسؤولية جميع أعضاء معاهدة  النوويلنزع السالح  ةالنشطدعوة الإن    - ٣
في الواقع مسؤولية آل الدول ، حتى وإن آانت الدول الحائزة لألسلحة النووية تتحمل هي 

أن الدول التي لديها ترسانات صغيرة نسبيا ينبغي  ذلك يعنيو). الشأنمسؤولية خاصة في هذا 
التي تستضيف ول الد تلك ينبغي علىآذلك و. نزع السالحعلى  العملتقوم بدورها في أن 

هذه األسلحة عيد أن ت )أسلحة نوويةبينما هي نفسها ال تحوز(ي إلى دول أخرى نتمأسلحة نووية ت
الدول غير الحائزة لألسلحة النووية ينبغي على آل أخيرا و. تفكيكها همطلب منتأن ومالكيها إلى 

، عن  هاعبورحتى بسمح تال أ، و أراضيها فياألسلحة النووية  تخلص منإلى ال أن تسعى
نظر إلى التوسع في إقامة ويمكن أن ُي .األسلحة النوويةمناطق خالية من ي إقامة ـِّبنطريق ت

األسلحة  من لوصول إلى عالم خاٍللة لسيلة مكّمومن األسلحة النووية باعتباره مناطق خالية 
  .النووية

 تأثيرالدور العسكري والتقليص : نزع السالح النووي بتعزيز االلتزامات السياسية والقانونية 
  لترسانات النوويةلالسياسي 

رادعا ألي بل الدول يجب أال يعدو آونه إن الهدف المنشود من حيازة األسلحة النووية من ِق  - ٤
ضرورة إلبقاء أي  ةليست هناك على اإلطالق أيو. بل اآلخريناستخدام لألسلحة النووية من ِق

،  نهاية الحرب الباردةعاما من  ٢٠حتى اآلن ، وبعد و. سالح نووي في حالة تأهب قصوى
قذائف طالق انيتمثل في احتمال  نطوي على خطر جدييحالة تأهب عالية فإن اإلبقاء على 

  .بطريق الخطأ ةنووي

قيمة محدودة جدا ، ال تمثل إال  متّدمفاهيم مثل الردع الملقد ثبت خالل الحرب الباردة أن   - ٥
 النوويالدفاع : مثل مختلفةمقاصد بطرق ومفهوم الردع الممتد فّسر وُي. وينبغي التخلي عنها

قصور األسلحة و التخطيط الستخدام أسلحة نووية لتعويض ، أ غير نوويةهجمات ضد 
. بيولوجيةحتى نووية أو آيميائية أو هجمات محتملة بأسلحة أو لحماية الحلفاء من ،  التقليدية

بل من ِقسلحة النووية استخدام األالبدء ب عدمتعميم االتجاه إلى يجب مفاهيم وبدال من هذه ال
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األسلحة النووية  استخدامالبدء ب سياسة عدمأن تصبح ال بد وعالوة على ذلك  .لمالكة لهاادول ال
. عن طريق توسيع نطاق الضمانات األمنية للدول التي ال تمتلك أسلحة نوويةوحا وضأآثر 

توفر ضمانات لدى هذه الدول بأن ال تأن نبغي فيتتم اإلزالة التامة لألسلحة النووية ، وإلى أن 
  .لهجوم بأسلحة نوويةتكون عرضة 

أراضي أسلحة نووية على نصب إن الردع الممتد ال ينبغي بأي حال من األحوال أن يتطلب   - ٦
أمام و. االنتشار خارج الحدود اإلقليميةهذا مثل يحظر معيار دولي البد من وضع و .أخرىدول 

ينبغي أن تتخذ نهجا نشطا للوفاء في هذا الصدد وعليها أن تقوم به وروبية دور واضح ألالدول ا
  .بمسؤولياتها

و النفوذ السياسي اإلقليمي أو العالمي أالتأثير أداة لتعزيز  بمثابة امتالك األسلحة النوويةليس   - ٧
أن تذآر صراحة آلما آان ذلك بوضوح و ةكون مفهومتيجب أن لحقيقة ا هذه. واالقتصادي

نطبق تحديدا على الدول تفي الماضي ، هذه الفكرة ، خالفا لبعض الحكمة التقليدية  .مفيدا
دور  يأ - ح ووضبكل  -حيازة األسلحة النووية ال تمثل ألسلحة نووية ، حيث  الحائزة الكبرى

  .االقتصاديةسياسية أو العسكرية أو األزمات الفي التعامل مع 

النووية أن تمارس أقصى  من الدول الحائزة وغير الحائزة لألسلحة آلمع ذلك ينبغي على و  - ٨
الصواريخ  ضد دفاعالفي تطوير التطبيقات العسكرية للعلوم والتقنية ، مثل  من االعتدالقدر 

السياق أن تزعزع االستقرار ، في من شأنها ؤدي إلى خلق أوضاع الذي قد يالباليستية ، 
  .النووية سلحةاأللحد من االعتماد على امما يعقد مهمة  ، السواءعلى  والعالمي اإلقليمي

الهياآل الداخلية ، والوآاالت ، بتطوير الدول الحائزة لألسلحة النووية  تقوم  أنيجب   - ٩
 لحد من دور األسلحة النووية فيبغرض ا الميزانية وما شابه ذلك ،مخصصات والتشريعات و

مثل هذه األسلحة من الترسانات إزالة إلى  نهايةالفي صوال الدفاعية ، و ستراتيجياتاالالعقائد و
الترسانات الموجودة " تحديث"عمليات العمل بكل الطرق الممكنة على منع  ويجب. الوطنية

  .قدراتزيادة الالتقني وطوير أشكال التمن وغيرها 

  االنتشارع منطرفا في معاهدة  ليستإشراك الدول التي :  النوويتعزيز نزع السالح 

 على إزالة جميع الطرق الممكنةباالنتشار  منعلدول التي ليست طرفا في معاهدة حث اينبغي   -١٠
هذه  عيتشجيجب في غضون ذلك . االنتشار النووي منعلى معاهدة إأسلحتها النووية واالنضمام 

في  ع االنتشار عن طريق اتخاذ خطوات ملموسةمندعم األهداف العامة لمعاهدة على  الدول
 الوآالة، ومنع االنتشار النووي ، وفتح منشآتها النووية أمام  اتجاه الحد من ترساناتها النووية

األسلحة  من خاليةالمناطق العمليات التفتيش والرصد ، واحترام إلجراء  الدولية للطاقة الذرية
 اتفاقية مثل ؛ للحد من األسلحةالممكنة المعاهدات األخرى جميع إلى نضمام اال، والنووية 

، وما  الحظر الشامل للتجارب النوويةاألسلحة الكيميائية ، واتفاقية األسلحة البيولوجية ومعاهدة 
  .إلى ذلك

سلحة الدمار الشامل في خالية من أإحراز تقدم في إنشاء منطقة : تعزيز نزع السالح النووي 
  نوويةالسلحة منطقة خالية من األإنشاء الشرق األوسط وخصوصا 

جزءا ال يتجزأ من فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط آانت   -١١
في ألمام ها إلى ادفعأيضا  جريي وآان. المعاهدةلمراجعة وتمديد  ١٩٩٥مؤتمر عام نجاح 

 من المهم أنو. الشرق األوسط الرئيسية في دولبل المن ِقمتنوعة بتوصيفات أوقات مختلفة و
 تقدميجب إحراز  هأن على - بشكل ال لبس فيه - لمراجعة المعاهدة ٢٠١٠مؤتمر عام  ينص
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شرق الوينبغي تنظيم مشاورات تشمل جميع دول منطقة . إنشاء مثل هذه المنطقةفي  ملموس
منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة نحو إيجاد " التقدمخطوات "األوسط تهدف إلى تحديد 

منطقة ، لمناقشة تنفيذ  تحت رعاية األمم المتحدةمؤتمر دولي الدعوة إلى  ينبغيو. الدمار الشامل
ألسلحة باألخص منطقة شرق أوسط خالية من او ، شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل

في الشرق  منطقةهذه القامة إللمساعدة في عملية  اقن منّستعّيأن مم المتحدة ألويمكن ل. النووية
  .األوسط

وقف إنتاج المواد معاهدة ذ ، ودفع ينفتضمان دخول المعاهدة حيز ال: السالح النووي  تعزيز نزع
  إلى األمام االنشطارية

بل جميع الدول لتجارب النووية من ِقالشامل ل حظرال معاهدةالتوقيع والتصديق فورا على  ينبغي  -١٢
التي أعلنت  تلك الدول أو، اختبار األسلحة النووية تمنع معاهدات أو اتفاقات أخرى ب زمتلتالتي 

مجرد إال يكون لن وأي تصرف خالف ذلك . ختبار في المستقبللقيام بتجارب اأنها ال تنوي ا
رهينة لضغوط سياسية ، بغض وترآها  معاهدات الحد من األسلحةإغفال  استمرار لممارسة

معاهدة الحظر دخول  عرقلتإذا آانت بعض الدول ال تزال و. الفعليةتها وجدارتها النظر عن قيم
إن إنهاء التجارب النووية . تبرير هذا الموقف لدى المجتمع الدوليفعليها ،  حيز التنفيذ الشامل

ووقف إنتاج المواد جديدة أسلحة نووية  ريتطومنع ، وبالتالي  الدولكل بالنسبة لشكل دائم ب
لسالح النووي نزع ادعم هدف تاالنشطارية ألغراض صنع األسلحة ، آلها عناصر هامة 

فمن الواجب دعم ،  حيز التنفيذ معاهدة الحظر الشاملدخول النظر عن توقيت  بغّضو. عالميا
  .لتجارب النووية في فييناالشامل ل حظرالمنظمة معاهدة وتقوية 

والتحكم المراقبة نظام  لطاقة الذرية وتعزيزالدولية ل وآالةتقوية ال: منع انتشار األسلحة النووية 
  الدولي

المصلحة من نتشار الحالي لألنشطة النووية ألغراض مدنية ، فمن الواضح أنه االفي ضوء   -١٣
المنظمة الدولية من قبل على نحو سليم للمراقبة والتحكم جميع هذه األنشطة تخضع الجماعية أن 

قوتها تعزيز بالوآالة ذاتها من الواجب تقوية و. لطاقة الذريةالدولية ل وآالةالالمختصة ، وهي 
 معيارلبمثابة ا )النموذج( ينبغي اعتبار البروتوآول اإلضافيآما . العاملة وقدرتها على العمل

جميع األعضاء في تشجيع وينبغي . الوآالة والدول األعضاءمن حيث العالقات بين ،  جديدلا
  ).النموذج( ع االنتشار على التوقيع والتصديق على البروتوآول اإلضافيمنمعاهدة 

نتشار في جميع مراحل عملية إنتاج تقنياِت محسَّنٍة مقاومٍة لاللتطوير  جهودجوب متابعة الو  -١٤
  .الطاقة النووية

الحق غير القابل بنتاج الوقود النووي ، دون المساس يجب على وجه السرعة تدويل عملية إ  -١٥
ة الدولياالتحادات  قيام ينبغي تشجيع. المعترف به في المادة الرابعة من المعاهدةو حويلللت
، آما ينبغي أن تكون هناك نتاج الوقود النووي إلاالتحادات الدولية و تخصيب اليورانيومل

اإللغاء ويجب أيضا تشجيع . وآالة الطاقة الذرية بلمن ِقهذه االتحادات الدولية مراقبة صارمة ل
 .١التخزين المؤقت االتجاه إلى لصالحالنووي  الوقود إعادة تدويرلعملية التدريجي 

                                                            
يس   حاليا يتعامل العالم    ١ در ل افي  بالبق ع  ك ـ        ٢٥٠م وم المفصول بالفعل ، وال ا من البلوتوني د لصناعة       ٧٠طن وم المع ا من البلوتوني طن

ة  . األسلحة والتي أعلنت عنها روسيا والواليات المتحدة آفائض لديهما التخزين        عملي ة ب دا مقارن ة ج ووي مكلف ود الن دوير الوق ادة ت  إع
د  . تعقد عملية التحكم في النفايات المشعةمن شأن إعادة التدوير أن ومستوعبات تحت األرض المؤقت لحين تجهيز  ومن جهة أخري ق

  .ح نوويغطاء مدنيا تستطيع من خالله تصنيع سالذريعة أو توفر عملية إعادة التدوير ألي دولة غير نووية 
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 تجاوزبما يلوآالة الدولية للطاقة الذرية بواسطة اينبغي بذل الجهود لتحسين إمكانيات المراقبة   -١٦
 ةنظمألمشاآل والثغرات وأوجه القصور في لتحليل نقدي ينبغي إجراء و. البروتوآول اإلضافي

  .روح الموضوعية والنقد البناءمراقبة يتسم بال

لمواد ل غير المشروع قالتنتعزيز ومواءمة التشريعات الوطنية لمنع اال. منع انتشار األسلحة النووية
  األسلحة النووية تصنيعن تستخدم في أالنووية واألجهزة التقنية التي يمكن 

على أن تدرج في  وللدتشجيع اينبغي و. ١٥٤٠لفعالية القرار  ةدقيقمراجعة يجب إجراء   -١٧
وبخاصة (النقل غير المشروع للمواد النووية ة تشريعاتها أحكاما لمراقبة واعتراض ومعاقب

لتشريعات إمكانية اعتراض حرآة المرور غير أن تضمن اوينبغي ). المواد االنشطارية
. ويةالمشروع للمواد والتقنيات التي يمكن أن تستخدم لتصنيع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نو

ووضع ضوابط ت االستخدام المزدوج ، المواد والتكنولوجيات ذاوينبغي إيالء اهتمام خاص ب
توافر اليورانيوم عالي ولما آان . التشريعات الوطنية واالتفاقات الدوليةمن خالل  نقلهال

خارجة محتملة بواسطة عناصر لتصنيع أجهزة متفجرة نووية  سبلال ‘‘أسهل’’ هيئالتخصيب ي
التي من المفاعالت  اعلى التخلص تدريجي تهاساعدموول ينبغي تشجيع الدفالدولة ، عن سلطة 

اليورانيوم منخفض  تستخدم وقود ها مفاعالتب ستبدللت ، ستخدم اليورانيوم عالي التخصيبت
من اليورانيوم عالي التخصيب ، فضال عن  ةالموجود ةضخمال اتخزونوبالنسبة للم. التخصيب

ما يمكن  سرعأب اخلطه ينبغيفمن نزع السالح النووي ، وف تنتج الكبيرة التي سكميات ال
آوقود بعد فيما يستخدم ل(ا تخصيبأقل  إلى يورانيوم التحويلهبقدر اإلمكان وبصورة آاملة 
  ).توليد الطاقةل للمفاعالت النووية

القيام بأنشطة نووية ألغراض ضمان حق جميع الدول األعضاء في معاهدة منع االنتشار النووي في 
  مدنية

حق أطراف المعاهدة في التطوير والبحث في الطاقة النووية واستخدامها لألغراض السلمية إن   -١٨
هذا الحق يجب أن . معترف به بموجب المعاهدة ، وينبغي أال يخضع ألية عوائق أو قيود

  .س وفقا لاللتزامات المنصوص عليها في المعاهدةماَرُي

األطراف ينبغي أن يكون تقديم المساعدة للبرامج النووية المدنية للدول األعضاء مكفوال لجميع   -١٩
آل أنشطة التحكم والرقابة تنفيذ في معاهدة منع االنتشار دون تحيز أو إجحاف ، مع فرض 

  .المطبقة

االنتشار  منعلدول األعضاء في معاهدة لالمساعدة على تطوير برامج وطنية للطاقة النووية إن   -٢٠
جميع المخاطر والمشاآل هم فيما يتعلق بينبغي أن تتضمن أيضا تقديم المشورة لالنووي 

المرتبطة باالستدامة اإلشارة إلى المشاآل ويتوجب . مدنيةالنووية البرامج المرتبطة بال
التخلص من ببما في ذلك جميع المشاآل الخطيرة ذات الصلة (البيئية  مخاوفاالقتصادية ، وال

حدوث مشاآل عند حاالت الطوارئ تصرف في تنظيم الو،  وتدريبهم الفنيينوتوجيه ، ) النفايات
تكفله المادة آما حويل بالطبع دون المساس بالحق غير القابل للت تمذا يجب أن يوه. تقنية خطيرة

  .ع االنتشارمنالرابعة من معاهدة 


