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 منظمة الباجواشالمؤتمر التشاوري ل
 2010 تشرين أول/  أكتوبر 24 – 23

 ، إنجلتراقلعة فارنھام
  

 في الشرق األوسط وأسلحة الدمار الشامل ،األسلحة النووية
 :األمن اإلقليميأثرھا على و

  رةظَ م المنتَ االمھ
  
  

 
  الرئيسية بنودال

  
 بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل في الشرق  2012مؤتمر  تيحي

التوقعات ن نغالى في ينبغي أال أنه  ، على الرغم منمنطقة حساسةاألوسط فرصة مھمة إلحراز تقدم في 
 .سوف يقدر له أن ينعقدالمؤتمر ا حتى اآلن ما إذا كان ليس واضحوأنه 

  ُوليس غاية في حد ذاته نطاقا،نظر إلى ھذا المؤتمر باعتباره بداية لعملية أوسع ينبغي أن ي. 
  قرار الشرق في تقديم مشروع ين شاركالم، و، واألمين العام لألمم المتحدةالحكومات في المنطقةعلى إن

بعض عن إجابة  دون تأخيرموا أن يقدّ ) الواليات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة( 1995 في األوسط
ذا التقرير ھيضم و .لمرحلة التحضيريةاإلعداد ل فيءوا بدأن ياألسئلة األساسية حول تنظيم ھذا المؤتمر، و

، )4، صفحة 11البند (قائمة أولية من األسئلة ممثلة في ، التي يجب طرحھا بدايةقترحات عن األسئلة م
 .التباعدو ات التقاربساحفي تحديد مللبدء إلى الدول المعنية  مقدماتلك األسئلة رسل أن تُ مكن يو

  ھذه بقائمة وھناك (المقترح  2012عمل جنبا إلى جنب مع التقدم نحو مؤتمر لتبناء الثقة ليمكن إضافة تدابير
 .)6 تبدأ في صفحةالتدابير 

 التسلح واألمن اإلقليمي مراقبة يةعملامتداداً لربما ( اإلقليمي ألمنحول ا ةجديديكون إجراء مناقشات  قد( 
ع مجنبا إلى جنب ، أو أن يتم الترتيب لھا 2012مؤتمر التي سوف يتمخض عنھا  نتائجأمرا ممكنا كإحدى ال

 .المؤتمر
  لھو أمر  األخرىمن األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل  خالٍ  لق شرق أوسطٍ خَ في تقدم إن إحراز

على أرض تحقق ھذا إلى أن يالعضالت الدبلوماسية توظيف كل عدم وإن . على حد سواءعاجل وممكن 
حد في يرغب فيھا أال  عواقب وخيمةؤدي في النھاية إلى يو، أمنية إضافية بمعضالتالواقع قد ينذر 
 .الشرق األوسط

  
  1رــــــــتقري

  
األسلحة النووية وأسلحة ’’للتشاور بشأن مؤتمراً واش اجبت منظمة ال، عقد 2010 تشرين أول/ أكتوبر 24-23في 

 ثالثة وثالثونوقد اجتمع  .‘‘ةرظَ منتَ م الاالمھ: األمن اإلقليميوأثرھا على في الشرق األوسط األخرى الدمار الشامل 
،  قلعة فارنھام، في لتراجنإالشخصية في  صفاتھمبلدا ب 14من الخبراء  م منسابقين وغيرھالحاليين وال المسئولينمن 
منطقة شرق  بمسألة إنشاءإلى األمام لدفع بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذھا ل خالقھادئ  وجفي  ھمأفكاريطلقوا ل

ھناك أن قد بدا جليا لو. المتعلقة بھاأوسط خالية من األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار الشامل والقضايا 

                                                 
 وجھات النظر واستكشاف اإلمكانياتالمفتوح ل التبادل تاحةإل ام ھاوستشات / باجواشلللقواعد التقليدية لمنظمة ا وفقا عقد االجتماع - 1
 .مناقشة إلى شخص بعينه بند أي ينسب ال يمكن أن ، ولكنيمكن اإلشارة إلى مضمون المناقشات ،وھكذا .سبل التحرك إلى األمامل خالقةال

 التقريرھذا  تدّ أع .متباينة وجھات نظر تبادل على تشجيعكان ھناك  وفي واقع األمر توافق في اآلراء، محاولة للبحث عن لم تكن ھناك
 :البريد اإللكتروني .والشؤون الدولية للعلوم باجواشمنظمة ال مؤتمراتل ،البرنامج كبير منسقي ،أيونو باتشر ساندرا

 @earthlink.netsibutcher. مؤسسة كارنيجي فيالخارجية النرويجية، و المقدم من وزارة عن تقديرھا للدعم جواشتعبر منظمة البا 
 .في الشرق األوسط نشاطاتنا الخيري لدعمصندوق ھيث سايد و نيويورك
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ً خلقت تقاربجادة إقليمية ودولية كية ديناميحركة  كان من و. الوقت ذلكفي التوجھات ھذه االھتمام با في فريد ا
فرصة في ھذا الوقت ضياع تلك الخطر  ولكن، تلوح فى األفق حراز تقدمإل حقيقيةإمكانية  ھناك أنضا أيالمالحظ 

  .كارثةيمثل ربما 
  

وغيرھا  ،النوويةاألسلحة بالمرتبطة ة متشابكالطويل والحجج اللتاريخ يضعون في اعتبارھم ا كان جميع المشاركين
تقليل من  ما أيدونو. مع معضالت األمن اإلقليمي كل ذلك لوتفاعُ  ،من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط

بطريقة  وافھمأن يتأھمية ھذه النقاط وضرورة حل ھذه المشاكل المعقدة والملحة، كان التركيز الرئيسي لالجتماع 
كيف يمكن أن أن ينظروا إلى األمام، و صغيرة خطواتيمكن التحرك فيھا ب متاحة مساحاتما إذا كانت ھناك  أفضل

  .ساحاتيركز ھذا التقرير على ھذه المو. المقترح 2010 مؤتمر تنسجم ھذه الخطوات مع
  

  2012على الطريق إلى ) حواجزكتال من الإن لم تكن (مطبات صناعية 
  
حكومات كثيرة في على الوعود التي أطلقتھا كاملة ت ستة أشھر ضقد مانت ك، قلعة فارنھاماجتماع انعقد  ماحين

عمل مع دول بأن ت، 2010 أيار/  مايو األسلحة النووية في ع انتشارمنمعاھدة مراجعة لمؤتمر  2الوثيقة الختامية
 تساھمقد و. شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشاملمنطقة إنشاء المنطقة للتحرك في اتجاه عقد مؤتمر بشأن 

 ھاراعتبا جرى أنهاألھم من ذلك . مراجعةمؤتمر الا لالعديد من المراقبين نجاح هعتبراما في الوثيقة الختامية  يةاتفاق
ا في حاسمالذي كان ، و1995في  الخاص بالشرق األوسطاألثر البالغ نحو إصدار القرار مؤشرا رئيسيا للتقدم 

نصف عام، أعرب العديد من المشاركين في د مرور عوبومع ذلك، . االنتشارع منضمان التمديد الالنھائي لمعاھدة 
لدى  القلق مصدر وكان. أيار /مايو  أي تقدم ملموس منذ لعدم حدوث اإلحباطعن إحساسھم ب قلعة فارنھاماجتماع 

بأن  كھناتالت يثيركما أنه قد ، 2012عام  فكرة عقد مؤتمربلتزام يعكس تراجعا في االبعض أن ھذا التقاعس قد ال
  .على اإلطالقربما لن ينعقد  لمؤتمرا

  
 ،دوليعلى المستوى الو ،ن في المنطقةيكثيرلدى  ملحّ حساس الھذا الجمود يتناقض مع اإلأن البعض ويعتقد 

متناقضا يعتبر في الحركة  اعسقتالإن ھذا . لقضايا أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسطما  إيجاد حلبضرورة 
ة لوضع الضرورة الملحّ و، الجسيمة وطنيةحول المخاطر ال تصوراتالاألمن اإلقليمي، والمتعلقة ب المخاوفمع 
االستخدامات السلمية للطاقة النووية، ة في السعي لتطبيق وطنيوق الحقالمع احترام  ،االنتشار الخاصة بمنع معاييرال

للبحث عن سبل لتقليل ) حداثتھا على الرغم من(عموما المعترف بھا  االتجاھات الدوليةكما يتناقض مع تصاعد 
أن عدم القدرة  من البعضتآه رما اواألسوأ من ذلك، . الوطنيالفكر االستراتيجي والمزاج  أھمية األسلحة النووية في

ً عاسكثر اتللتعامل مع ھذه القضايا واألھداف األ منظمة على الجلوس والبدء في عمليةٍ  يد من قد يؤدي حتما إلى مز ا
  .األمنية ھواجسال
  

أسلحة الدمار الشامل في أو األسلحة النووية  خالية من منطقةإيجاد  ن الھدف منإلى أمرارا  ةراشلقد جرت اإل
العمل لتحقيق أن لجميع الدول في المنطقة، و مشتركة ھو ھدف مشترك وسياسةفي نھاية المطاف الشرق األوسط 
 واحدة من أھم القضايافي طاولة للجلوس إلى الالدول  جميعدعوة ل المتاحة الواعدة الوسائل فضلأ ھذا الھدف يقدم

  .ةالتي تواجه المنطق الحساسة
  

  الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار الشامل منطقة الھدف ھو جعل
  
بل في حد ذاته،  ‘منطقة’ ال يتعلق بإيجادأن الھدف العام قالوا بعض المشاركين من خلفيات مختلفة أن  ملفتن الوم

. لقيام بھدف تخليص منطقة الشرق األوسط من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرىإلى اذلك يتعدى 
خالية من ھذه األسلحة  منطقةباعتبار أن إنشاء عدة خيارات لكيفية تحقيق ھذا الھدف،  وجودإلى  ةراشوكانت ھناك إ

  .واحد فقط من تلك الخيارات مجرد
  

                                                 
2 http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/1995-NPT/pdf/Resolution_MiddleEast.pdf 
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إلى أن  واالمنطقة، وأشار إنشاء فكرةعلى  اإللحاحبشدة مع االتجاه الداعي إلى عدم  نواختلف آخرفقد ومع ذلك، 
ترتيبات و ،وأطر زمنية ،، وروابطومرجعيات يوفر أكثر الطرق الواعدة إلدخال تدابير إضافية للتحقق،إنشاءھا س
  .ثغرات محتملةحول أي أخرى بطريقة شاملة من شأنھا أن تبدد المخاوف والتزامات 

ً  رثف األكاھدبأن عملية تحقيق األ ھماعتقادون كثيرأبدى  طوا الضوء على وسلّ  .ما يكفي من االھتمامال تلقى  اتساعا
 أجھزةوقد يشمل ذلك إنشاء . وبناء الثقةالحاجة إلى تھيئة مناخ سياسي جديد ومجموعة من اآلليات للحد من التسلح 

مجموعة شبيھة بتكون ، ربما من التسلح وقضايا الحدّ قضايا اإلقليمية والسياسية الومنظمات في المنطقة تتعامل مع 
 تشكيلٍ بأو حتى  من التسعينات، في وقت مبكر ، التي أنشئتالشرق األوسط لمراقبة التسلح واألمن اإلقليمي عمل
ً  صالبةأكثر    .من ھذه المجموعة ونشاطا

  
  2012مؤتمر نحو قائمة من األفكار ل

  
 2012النظر فيھا قبل وأثناء وبعد مؤتمر المطلوبة التي ينبغي متراكمة من اإلجراءات ة دنجأناقش المشاركون 

أن يتحقق من خالل ، ةعمليبطريقة تحدث ال ، إذا أردناحمن غير المرجّ  على أنه يبدو أن ھناك شبه إجماع .المقترح
الھدف المتمثل في تخليص المنطقة من األسلحة النووية أو غيرھا من أسلحة الدمار  ذلك 2012مؤتمر واحد في 

، وأن ھناك حاجة ملحة للنظر مشحون، والتاريخ معقدة القضاياأن عميق إدراك بدال من ذلك، كان ھناك و .الشامل
  .الحركة إلى األمام وليس إلى الوراء كيةديناميتدفع في كيفية تنظيم النقاش بطريقة 

  
 .2012طاولة في عام الجلب جميع األطراف اإلقليمية إلى إلى السعي يواجه عملية يا ھناك تحدأن بأقر المشاركون 

مما بأي شكل من األشكال، وت لتمييز دولة معينة محاوالعند إدراك أن ھناك تنشأ التعقيدات أن كثيرا من الواقع و
، تنبثق من عملية ال تشمل خالية منطقةإلنشاء ات لھذا المؤتمر، ودعواألمر أكثر صعوبة حقيقة أن بعض الجعل ي

تبقى الخيارات مفتوحة إليجاد بعض  لمشاركين في اجتماعنا أنل رأي الساحقال، كان ومع ذلك. جميع األطراف
  .قطرشتى البوالسبل للمضي قدما مع جميع األطراف المشاركة 

  
إيجابية التصريحات العلنية واإلجراءات ب اإلمكانعام أنه سيكون من المفيد لو أمكن االحتفاظ بقدر  إدراك ككان ھنا

ورأى البعض  .ھذه الفرصة السانحةالقوة الدافعة لتحقيق أقصى قدر من من أجل  ،ونالحكوميرسميون التي يتخذھا ال
الممارسات الطويلة ، مقارنة بفاعلية تكن مفيدة بالضرورة في ھذا الوقت لم' ةمعتادباألساليب الالعمل 'مقتربات أن 

  .المحافل الحكومية الدولية العديد مناألمد في 
 

  يفوراھتمام ة إلى جفي حاأسئلة 
  

علھا لالمقترح، تم تحديد مجموعة من األسئلة  2012 عملية التخطيط لمؤتمرأ بدتلتشجيع الحكومات المعنية من أجل 
  .2010أيار  /في مايو  مزيد من التوضيح على أساس الوثيقة الختاميةالوفوري الھتمام اال ىلقت

  
، 1995مشروع قرار ين الراعين لشاركالم، واألمين العام لألمم المتحدة تقسيم العمل بينعليه ذا سيكون ما  -1

اإلجراءات  ما إذا كانت حول أفضلإلى توضيح  قودسوف تاإلجابة عن ھذا السؤال إن  ؟قنسّ والدول اإلقليمية، والم
  .سوف تتخذ على المستوى اإلقليمي أم الدولي المؤتمرعقد حتى 

  
، ثقة األطراف اإلقليمية(ت المطلوبة مؤھالما ھي ال ؟قسّ نتحديد المفي  هزاحرإالذي يمكن ھو مدى التقدم ما   -2

  من الممكن البدء في طرح أسماء؟ صيرمتى ي ؟)لخإ، ةالشخصيكفاءة وال ،والخبرة
  
 ؟للمساعدة في تنظيم المؤتمر -  الرئيسيةول في الدنة شخصيات معيّ  -للمؤتمر  )رعاة(تحديد ھل من الممكن   -3

  ؟)قسنملأصدقاء ل(مختارة  ية من دولركزمالعمل مع مجموعة ھل من المفيد 
  
تتكفل سوف ھل خارج المنطقة؟ من لمنطقة أو ھل سوف تكون من داخل ا؟ لمؤتمراضيف ولة سوف تستأي د  -4

  ؟ة بالنفقاتالمضيفالدولة 
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سيمر ھل ( قسّ ن؟ ما ھو تأثير دورة ميزانية األمم المتحدة بشأن التعاقد مع المالترتيبات المتعلقة بالميزانيةما ھي   -5
يناير  –) تشرين الثاني(حتى نوفمبر اليس ممكنالتمويل  بمعنى أن - المتحدة  األممميزانية لخالل دورة عادية من  ھذا

  ؟اتفاق سياسيأم أن التمويل ممكن مباشرة في حالة وجود  – 2012 )كانون الثاني(
  
فيما يتعلق بما يتوقع  اتتوجيھإلى لكيميائية امنظمة حظر األسلحة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الوكالة تحتاج   -6

  ).وثائق(دعم  منھما تقديمه من
  
. 2010 أيار /في الوثيقة الختامية مايونّوه عنھا الم االتحاد األوروبيلتوضيح بشأن ندوة لوبالمثل، ھناك حاجة   -7

ندوة ھذه الھل التحاد األوروبي لتعزيز ھذه العملية؟ أن يقوم به ا يمكنذا ؟ ما2012مؤتمر عام تنعقد قبل سھل 
  المنظمات غير الحكومية؟ستشمل 

  
األسلحة : اتناولھسيالتي مجموعة القضايا  ھى ما. المقترح 2012جدول أعمال مؤتمر ب الت المتعلقةدخَ المُ طلب تُ ينبغي أن   -8

كم  األمن اإلقليمي، وما إلى ذلك؟ - األلعاب النارية/ خرى األسلحة األ - الصواريخ – األسلحة البيولوجية - النووية والكيماوية
  ات مختلفة؟جلسنقسم إلى ي، ولكن ربما اواحد اسيكون مؤتمرھل  ؟سيستمرمن الوقت 

  
المنظمات غير الحكومية في / مسبوقة للمجتمع المدني الغير  المرجعيةبناء على لما ھي الخيارات الموجودة ل  -9

ھل ھناك طرق إضافية في المجتمع المدني بصفة خاصة يمكن أن  ؟2010أيار / لمؤتمر مايو  الوثيقة الختامية
  ؟على ما يبدو اتالحكوم خاذلتيستبين فيه ذي الوقت ال في ،تساعد

  
األمين العام لألمم المتحدة أن  م؟ أھذه القضايا صنيفللمؤتمر لت مبكرة مرحلة تحضيريةإلى  ھل ھناك حاجة -10

ھذه إيصال أھمية عن بعض ر العبّ قد ؟ و1995القرار ة اعالقضايا بالتشاور مع األطراف المعنية وربعرض سيقوم 
كن تإذا لم ف. لى المؤتمرإن تصل أة ، قبل لعبفي وقت مبكر من الاألمين العام لألمم المتحدة إلى بؤرة اھتمام القضايا 

  .أساسي نسقاألمين العام لألمم المتحدة كم سوف يتعين على الدول أن تعتمد علىفھناك مرحلة تحضيرية، 
  

عن جميع األطراف اإلقليمية بسؤال كيان آخر أي أو  قسنالميقوم أن بح ااقتركان ھناك ، لتحريك ھذه العملية -11
وبعبارة أخرى، ھل من الممكن . المنطقة المقترحةبالتالية من القضايا المتصلة النسبة للقائمة بة فضلخياراتھم الم

وليس مجرد  ‘خضراءالخطوط ال’بعض  تحديد بغرضأحد المشاركين، تساءل القيام ببعض األعمال مسبقا، كما 
 ،واإلطار الزمني ،والنقاط المرجعيةاإلجراءات، في عملية تحديد  البدءھل من الممكن  ؟‘الخطوط الحمراء’بعض 

  والضمانات؟
  

على سبيل المثال، ھل ( ؟نطاقھا الجغرافيينبغي أن يكون  ذامافنشأ، تُ وف منطقة سھناك إذا كانت ) أ
  )تشمل تركيا؟س
ھل  بليندابا؟على غرار تالتيلولكو قبل تعديله أو  على غرارسيكون ھل  ؟نطاق الحظرماذا سيكون ) ب

  الترتيبات اإلقليمية؟أو  سلسلة من االتفاقات مأ اواحد اسيكون اتفاق
، وماذا ) ؟م جھات أخرى إضافيةلطاقة الذرية أالدولية ل وكالةال( التحققالمراقبة وآليات ذا ستكون ما) ج
  ؟)نطاقالاعتمادا على ( الحظرب تصلةالمللجوانب بالنسبة االمتثال  أحكامكون تس
بدء النفاذ عددا معينا من يتطلب ھل ( ؟يھاإلالتي قد تتبين الحاجة  الدخول إلى حيز النفاذأحكام نوع ما ) د
  )؟احيز النفاذ مفيد الدخول إلىالتريث في  سيكون خلق بيئة معينة؟ ھل م، أول، أم دوال بعينھاالد
  

  :األربع التاليةالمجموعات  إلىلخص أحد المشاركين التحديات المقبلة عن طريق تقسيمھا 
  
؟ الفاعلة جميع األطراف اإلقليمية من لوقبمھيأة للال تلك الخطوات ،األسلحةمن  حدلالخطوات الفورية لھي ما   -1

كون سيمجموعة من الخطوات الھذه مثل تحديد إن . التي ستنبثق عن المؤتمرھناك فقط تلك الخطوات  واقعيا،
. المنطقة على اتخاذ خطوات عملية ملموسة ولد أن توافق كنأممواءمة المصالح إذا من لحد األدنى ل راشمؤ

تقع ضمن الخطوات أي من ھذه ر بجدية وواقعية حول يفكالت حاولأن نليس من السھل،  هع أنموسيكون من المفيد، 
  .2012في عام طرحھا يمكن حتى ھذه الفئة 
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؟ على سبيل المثال، إذا كان الھدف ھو للمؤتمر حددةنتيجة متشكيلھا كالتي ينبغي الخبراء ھي مجموعات ما   -2
قضايا  لما يتعلق بھا من مفصال ا جدياتقييمستتطلب بناءة الھامة ،والھذه الخطوة الكبيرة، فإن مثل  نظام تحقق إقليمي

  .محتملة تقنية وسياسية
  
 تصور بيئةالدول قدما في  تمضى ؟ كيفالمقترح 2012في مؤتمر  التي يمكن بدؤھاوسع ھي اإلجراءات األما   -3

أو ، التسلح واألمن اإلقليمي مراقبةعملية  عن طريقسواء  - ةمناقشال قاعة فيحاضرة ستكون حتما أوسع أمنية 
الجارية بشأن  شاوريةالت ألنشطة؟ ربما قد يكون ھناك العديد من اإلعدادات اإلقليمية لعمليةامتداد ھذه ال

  .منظمة دول جنوب شرق آسيا من الدروس يمكن تعلمو. وتصورات التھديد وغيرھا، ستراتيجياتاال
  
يكون فقد ھو الفشل،  المصيرذا كان إ؟ رةتجربة مدمِّ إلى  2012 ب أن يتحول مؤتمرنتجما الذي يمكن عمله ل  -4

 كانت ھناك إشارة إلى. الطريق الصحيح ون أنھا علىفكرة يعتقد كثيرعن أو انحراف دائم  خطيرةنكسة ذلك بمثابة 
على سبيل (تدمير الثقة بدال من ذلك  ولكن ما حدث ھوبناء الثقة لن تدابير وكقصد بھا أن تأخرى إعداد خطوات 

ً  وإيرانالمثال، التفاعل المبكر بين الغرب   2012 تحصينإذا كان الھدف ھو ). بالمرارة خلّف لدى الجميع إحساسا
ھناك حاجة لدراسة . سئلة الثالثة األولىاأل نع جيدة البحث عن بعض إجاباتال بد من فنتائج مدمرة، أي ضد 

  .مصالح الدول ع مراعاةمن األفكار مرسم خريطة لعدد مجموعة من التدابير الممكنة و
  

 ؟‘‘ية مراقبة التسلح واألمن اإلقليميعملالمتداد ’’ھل حان الوقت 
 

 ‘امتداد عملية مراقبة التسلح واألمن اإلقليمي’وربما في ممارسة  ،ناقش المشاركون خيارات لتوسيع نطاق المناقشات
منظمة دول جنوب ممارسة أشبه ب ھذا قد يأخذ شكلأن بعض القال (المقترح  2012مؤتمر بالتي قد تكون مرتبطة 

 أنواعوتشمل جميع األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى قد فموضوعات أما ال). 2012ما قبل ل شرق آسيا
مسائل التفاوت أما . القذائف والصواريخ واأللعاب النارية، وغيرھا من األسلحة التقليديةكأخرى من األسلحة، 

ضافية بشأن الحاجة إلى نوع من التقدم اإلمناقشات البعض جرت . ج بطريقة أو بأخرىعالَ ألن تُ في حاجة  كونتسف
دور الجھات الفاعلة غير االستعانة بإلى ة حاجما أن ھناك ك). بما في ذلك مسألة حماس(في القضية الفلسطينية 

 .له أھميتهيمكن أن يمثل عامال  التقدم على المسار اإلسرائيلي السوريأن  وأشار البعض إلى .الحكومية
 
كان ھناك تفاھم عام على أن أي و. إيرانوالحوار مع إلى األمام إلى الحاجة إلى مزيد من التقدم  المشاركون راأش

المعقودة  لاماآلعلى الحل، على  اإن لم يكن مستعصي سيكون له أثر سلبي للغاية، إيرانھجوم عسكري محتمل على 
 . المقترح 2012مؤتمر على 

 
 بناء الثقةل ةمطلوب تدابير

 
أقر المشاركون أنه من أجل تحقيق ھدف جعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار 

وتدابير قائمة على  طنية،تدابير و، وإعالنيةمن تدابير مجموعة عريضة ستكون ھناك حاجة التخاذ الشامل األخرى 
  .فاوضالت
  

أو أكثر من  بندعزيز التقدم في ھذه المجاالت، ومن شأن أي ھناك قائمة واسعة من الخيارات للدول الراغبة في ت
قد . البنود اآلتية أن يسھم بشكل كبير في إثبات جدية العزم وحسن النية تجاه الھدف الذي تنشده جميع دول المنطقة

ى، ثم تبني فمن الممكن أن تبدأ من بعض توقعات الحد األدن. تكون بعض الخطوات طوعية، وربما ُيَردُّ عليھا بالمثل
  .مثل ھذه العمليةفي توليدھا شرع ببطء على الثقة التي قد ت

  
 وأفي العمق،  تھاتتضمن القائمة التالية األفكار التي ظھرت خالل النقاش، على الرغم من عدم وجود محاولة لمناقش

ن ويمك. اتأولوي ترتب القائمة ليست بأي حال شاملة، كما أنھا ال. إلى توافق في اآلراء بشأن مزاياھاللوصول 
مثل  طرحللمساعدة في جھودھا واش تواصل منظمة الباج، واع من القضايانواأل إجراء مزيد من المناقشة حول ھذه

  .ھذه الخيارات
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واتفاقية الحظر الشامل  معاھدة منع انتشار األسلحة النووية،(التي لم تصدق بعد على بعض األنظمة  ولالد  -1
، يمكن فيھا، أو لم تصبح بعد أعضاء )لخإواتفاقية األسلحة الكيميائية،  ،اتفاقية األسلحة البيولوجيةللتجارب النووية، و

تتوافق مع تلك تشريعات وطنية في وسعھا أن تصدر و ).علنا ذلك ھاديكأتمع (ملتزمة بھا  تأن تتصرف كما لو كان
  .االتفاقيات/ المعاھدات

ما يتصل و(االعتماد على الطاقة النووية ب ميزتكيفية إدارة التحول إلى منطقة تقد تبدأ المناقشات اإلقليمية حول   -2
تخصيب والتكنولوجيات الشمل مناقشات حول أقلمة أو تدويل ال يأو يشمل ذلك قد و). األسلحة قضايا انتشاربذلك من 
  .أو أيھما الحساسة

  
نية نحو بدء عملية نزع السالح النووي في المنطقة  يمكن إزالة األسلحة النووية األمريكية من تركيا كبادرة حسن  -3

  .والتقليل من االھتمام باألسلحة النووية في المنطقة
 
  .يمكن إجراء مناقشات حول دور الردع المتزايد في المنطقة  -4
  
ة رأى البعض أنه يمكن استخالص الدروس المناسبة من تجربة الواليات المتحدة مؤخرا في أسلوبھا لتقلل بصور  -5

يعتقد البعض أن . تدريجية ومنتظمة من أھمية وجدوى األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة
  .أسلوب الواليات المتحدة في اتخاذ سياسة معلنة حول مراجعة الوضع النووي قد يكون مناسبا تماما لھذه المنطقة

  
على سبيل المثال رأى البعض أنه لو تم االتفاق حول . يمكن إحراز تقدم بشأن المواد االنشطارية في المنطقة  -6

أو ربما قد توافق المنطقة على . معاھدة التوقف عن إنتاج المواد االنشطارية، فمن الممكن أن تنضم إليھا إسرائيل
  .، أو معاھدة إقليمية، أو اتفاق آخر حول المواد االنشطارية‘وقف إنتاج المواد االنشطارية’ رة من معاھدةصورة ميسّ 

  
قد يصبح في اإلمكان زيادة التعاون بشأن األمن النووي، بالسعي لمنع االتجار في أسلحة الدمار الشامل   -7

د يشمل وق. والمكونات المتصلة بھا، وإشراك المزيد من الخبراء الذين يعملون مع المواد النووية في ھذه اإلجراءات
  .ذلك زيارات جماعية ليست ألغراض التحقق لمواقع نووية وكيميائية وبيولوجية

  
يمكن مناقشة معاھدة أو مذكرة تفاھم لحظر الھجوم على المنشآت النووية، استنادا إلى مثال االتفاقات المبرمة بين   -8

  .الھند وباكستان
  
، من قبل إسرائيل وغيرھا، وربما من خالل تصريحات من جانب اإلفصاحقد يكون من الممكن التقدم في سياسة  - 9

 عدم البدء باستخداملمعاھدة ممكنا إبرام على سبيل المثال، قد يكون . شبه التفاوضجرى بشأنھا نوع من واحد 
 قد ال تكون أول من يوافق على مثل ھذه إسرائيلبأن في حين أقر البعض و. )ھاأو عدم استخدام( األسلحة النووية

  .في نھاية المطافقد تؤدي إلى أن تعيد النظر في موقفھا ظروف لم يستبعدوا أن تستجد إال أنھم ، المعاھدة
  

الھجوم  االمتناع عن على األسلحة اإلشعاعية، ربما بالتزامن مع اتفاق بشأنإقليمي فرض حظر  ةناقشميمكن  -10
  .المنشآت على

  
  .التھديد المتبادل، إلخأشكال ثم تجتمع لمناقشة تصور  ،قا بيضاءاورأجميع الدول في المنطقة تصدر ربما  -11
  

ھذا وقد يشمل . موضوعلية بدال من الاآلشكل وال، على عكس التفكير التقليدي، أن نبدأ من يكون من المفيدربما  -12
وأفضل  ،المعلوماتلتبادل ) أو مركز تميز(لوقاية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط لإنشاء مكتب 

بناء في  )لخإالشفافية، (ألسلحة المراقبة التقنية لمناقشات حول دور  حديثكان ھناك  .الممارسات، وما إلى ذلك
إلى أن التاريخ المشاركين  وأشار أحد. في نھاية المطاف) السياسية(ھداف أو اتفاق على األتحقيق إجماع  الثقة، قبل

عالقات سلمية قبل وجود طبيعتھا ھي اتفاقات بين الخصوم، وأنه ليس مطلوبا بح أثبت أن اتفاقات الحد من التسل
  .التفاوض والتوصل إلى اتفاقات الحد من التسلح

  
  .تساءل البعض عما إذا كان خفض عدد األسلحة النووية اإلسرائيلية ممكنا كإجراء لبناء الثقة -13
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لى إ مباشرة تنضموف سكاملة ف نه عندما تصبح دولةإل فيه تقو بيانتفكر في ) الرئيس(ولعل القيادة الفلسطينية  -14

الشامل  حظرالومعاھدة  ،واتفاقية األسلحة البيولوجية ،واتفاقية األسلحة الكيميائية، معاھدة حظر االنتشار النووي
  .الفورالنووية على الثالثة غير مبادئ الفي تبنيھا اليابان سلك مسلك لتجارب النووية وسوف تعلى ا

  
  .، على االنضمام إلى األجواء المفتوحةعلى المألكل الدول في المنطقة، إما من جانب واحد أو توافق ربما  -15
  

يد ازتسھم في يالدول التي تمتلك أسلحة نووية بعدم نشر قوات ذات قدرة نووية في المنطقة يمكن أن إن تعھد  -16
  .الثقة في المنطقة

  
ما فيالبعض تشكك بعض إمكانية إجراء مناقشات مباشرة بين الجامعة العربية وإسرائيل، على الرغم من الوأثار  -17

  .إذا كان ھذا ھو الوقت المناسب لمثل ھذه المناقشات
  

  الخالصة
  

التقدم إلى األمام  حركة تعزيز تي تواجهالعديد من التحديات البوجود  قلعة فارنھامأقر المشاركون في اجتماع 
تشير و. ھدف جعل الشرق األوسط منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى نحوواالنطالق 

والعقبات على ھذا حواجز الوأن  ،اعروسيكون أمام ھذا الھدف الطريق  أن إلى لديھم المتراكمة فكارواأل خبراتال
 ،بضرورة التعجيل بالتحركوھاجس قوي واضح  ومع ذلك، كان ھناك شعور. ق قد تبدو مستعصية على الحليالطر

على مزيد من المناقشات ھم يحثون على إجراء و’. تقاعس البيروقراطيالالفرصة الحالية بسبب تفويت  ال ينبغيإذ 
  .‘بعض الموضوعات التي تم تناولھا في البداية في فارنھام ستكمالال) 1.5أو المسار ( 2المسار  خلفية

  
ولكن في نھاية اليوم، يتعين  ،1.5المسار  أو 2المسار  مستوى ھذه العملية علىفي يمكن القيام به مما ھناك الكثير 

إلى إجابات  تخلصو ،محادثات مع بعضھا البعض إلجراءبحث عن سبل أن تو مسك بالزمام،على الحكومات أن ت
  .لبعض ھذه األسئلة

  
توافقوا يحتى ) أو الدول(لجميع النجوم ' العمرطول ر انتظالا' ناعليسيكون ربما إلى أنه المشاركين  وأشار أحد

األسلحة  ھناك مخاوف من انتشار. ةاالنتخابات في الواليات المتحد ھو عام 2012إن الوقت يمضي وعام . تماما
ى خشألنھا ت ،المؤتمرھذا سعي بجدية إلى ال حولة قلقبعض الحكومات أن بدو وي. التقاعس المستمرمبعثھا  النووية

  .لفشيكون مصيره ال نأ
  

مؤتمر  إنوقال البعض . تالتوقعاأمكن التحكم في المؤتمر إذا في إمكانية نجاح في قلعة فارنھام، كان ھناك أمل 
عملية مستمرة تبني الدول في االتفاق على فشلت إذا أو وجود خطة عمل،  انعقد دونإذا  إال الفشللن يصيبه  2012
تحديد أي عدد من قامت بالحكومات وراء ھذه العملية ووقفت النجاح ممكن إذا ون أن يعتقد الكثير .مصداقيةذات 

نَ وقد ضُ . الخطوات الصغيرة إلى األمام   .رھذا التقريصدر ت األفكار األولية لمثل ھذه الخطوات في مِّ
  

الحد من التسلح  عمليةفي  خطوات البدء  2012أن يشھد عام  ھم فيأمل نعأعرب بعض المشاركين في قلعة فارنھام 
وأھمية األسلحة النووية وغيرھا من أسلحة الدمار الشامل في يتضاءل فيھا دور نحو حقبة التوجه وفي المنطقة، 

 ينكثيرفإن الفشل، ه ستبوء بنتائجألن أو لن ينعقد، وإذا لم تتحقق ھذه اإلمكانية، إما ألن المؤتمر المقترح . المنطقة
إلى خطورة بالغ النطقة نحو مستقبل نقطة تحول في الم ذلك يخشون من أن يكون) معظمھمإن لم يكن (اقبين من المر

  .أبعد الحدود
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 ، إنجلتراقلعة فارنھام
 

  األوسطفي الشرق  وأسلحة الدمار الشامل ،األسلحة النووية
  :األمن اإلقليميأثرھا على و 

 ةرظَ نتَ مم الاالمھ
 

  
  نقاط مناقشة أولية: ملحق

  )قبل االجتماع وزعت(
  

 قترحاتأن يسجل م فله من يرغبھي ليست شاملة، و، ولمناقشةأن اآلتي ھو مشروع لنقاط ل يرجى مالحظة
  .إضافية

  
  مناقشتھا تجريالتي س بنودال
  
كثر مدعاة النعدام أنھا تسھم في خلق بيئة أ مالدول أ كل من وأسلحة الدمار الشامل أمنھل تعزز األسلحة النووية   -1
 األوسط غير متساوٍ  ألسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرقاإذا كان توزيع ومن في الشرق األوسط؟ األ
  ھذا التفاوت؟التعامل المحتمل مع  كيف يكونف) دول تملك وأخرى ال تملك(
ھل نحن بحاجة إلى النظر في بعض الشروط الالزمة في مجال األمن اإلقليمي والتي ستسمح بتخفيض األسلحة   -2

والتوقيع على معاھدات تتصل بالحد من التسلح؟ ما ھي تفاصيل ھذه والتخلص منھا النووية وأسلحة الدمار الشامل 
  الشروط المسبقة؟

 أواألوسط،  في الشرق وأسلحة الدمار الشاملسلحة النووية األ على للقضاء تصميمه يمكن تدرجم أي مسار  -3
  ؟التي يمكن اتخاذھا الوسيطة الخطوات ، ما ھو نوعبعبارة أخرى

وأسلحة الدمار الشامل األسلحة النووية حول  في الشرق األوسط الحوار واالتصاالت أن يتم يمكن كيف  -4
الشرق  التي تؤثر على المفتوحة خرىؤالت الكثيرة األتساال الحوارھذا عكس كيف سي ؟المتصلة بھاالمخاوف و

  األوسط؟
األسلحة النووية مسألة إنشاء منطقة خالية من منع انتشار األسلحة النووية األخير معاھدة مراجعة ناقش مؤتمر   -5
التي  ھي التوصيات ما. 2012أسلحة الدمار الشامل األخرى في الشرق األوسط، واقترح عقد مؤتمر دولي في عام و

  يمكن أن تساعد على المضي قدما بشكل ملموس في ھذا االتجاه؟
   )لجميع الدول؟ امفتوح( امفيد النووية األسلحة )استخدامأو البدء ب( استخدام تحظر سيكون إبرام معاھدةھل   -6
  

لتاريخ إدراكنا أن اعلى الرغم من و .للمستقبل اً أفكار قدمأن نوالصندوق  فكر خارجأن ناالجتماع  الھدف من ھذاكان 
 من اكثير خلق قد األوسط في الشرق أسلحة الدمار الشاملواألسلحة النووية  حول قضية المناقشات من الطويل

 الممكنة السبل استكشافعلى  احرصً أكثر  بقىنا نود أن نفإن، مبررةتكون التي قد  تھاماتاالتبادل وجدل والتعقيد ال
 .تحرك إلى األماملل
  

 


