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كي على األخص سرائيل حافز إلأن يتوفر و ،شاملة قدر اإلمكان المحادثات أن تكون مع أن ھناك رغبة في  -٤
عدم ينبغي وحضور. الاألطراف التي توافق على  المحادثات بواسطة في المضيّ  فالبد من ،اإليھ نضمَّ ت

 ،في البدايةدولة ما حضور من المتعذر إذا كان و. المبادرة بأكملھا للخطر ضَ رِّ عَ تُ بأن  دولةي السماح أل
  تنضم في وقت الحق.فباستطاعتھا أن 

 ،) الحاجة إلى ضمان المعاملة المتساوية لجميع األطراف١محددة : (الخطوات الأكد الممثلون اإلقليميون ھذه   -٥
) فصل المفاوضات بشأن ٣( ،) التركيز في البداية على إعالن مبادئ وليس على وثيقة قانونية ملزمة٢(

ن إطار معاھدة حظر االنتشار النووي. وينبغي ربط مشروع إنشاء عأسلحة الدمار الشامل منطقة  خالية من 
 بالضرورة ولكن ليسبمعاھدة منع االنتشار، منطقة خالية من األسلحة النووية (أو أسلحة الدمار الشامل) 

  إخضاعه لھا.

التي يمكن اتخاذھا  خطواتال مثل التركيز على :تسھيل بدء الحواربھدف  ةفنيوسائل ى االعتماد على رَ جَ   -٦
ن ة عمحايدالجمع مزيد من البيانات الموثوقة و ضرورةو ،لحد من التسلحل ل األطرافبَ على الفور من قِ 
  ف.اطراألة لدى زحتجَ أنظمة األسلحة المُ 

عن طريق تعزيز  نزع السالحلتشجيع األطراف على كوسيلة  الضمانات الخارجيةينبغي النظر في نظام   -٧
  .أمنھا

ي ذالر الدمار وَ صُ و ،الردع على ةدروقتأثير من  لسالح النوويا هيلع يوطني ما فتح نقاش حولضرورة   -٨
اءيس ينبغي تشجيع النقاش حول مفاھيم  ،في ھذا الصددو. استخدامه جتاح المنطقة على نطاق واسع جرَّ
  مشتركة).ال( ةاإلقليمي مخاطرال

  وإيران:العالقات الثنائية بين إسرائيل تطرق إلى الضرورة 

أسلحة الدمار الشامل متعددة  المنطقة الخالية من المفاوضات بشأن تكون أن أنه من الضروري في حين  -١
حرب ال هُ تشبِ مواجھة التي تكاد حالة البفعل المفاوضات  أجواء علىي سلبالر يثأتال ال يمكن تجاھلف ،األطراف
  .وإيران إسرائيلبين  الفعلية

 يعرف ال لٍ ألجَ نتائج عكسية سوف تترتب عليه ف ،ضد إيران مل عسكريبعففي حالة القيام  ،ذلكإضافة إلى   -٢
  ل النتائج المترتبة على عمل عسكري.تحمُّ ھا يمكنأن المنطقة ال كما . أحد مداه

كل  تتوافق وسيط –للعمل وراء الكواليس  تخصصالنظر في تعيين مفاوض م ٢٠١٢لمؤتمر ن يظمِ نَ مُ على ال  -٣
 داجيإمجموعة العمل وتقترح . امھنيب مباشر ثيدحال ب عضولا يظلبينما  ،تهدثاحمعلى من إسرائيل وإيران 

ر لمؤتمر عام سِّ يَ المُ مع  صلتواظل على تبينما ية رِّ وسِ يّة فتاحبقى مِ ت ،دبلوماسية مكوكية على غرار كيسنجر
٢٠١٢.  

  مع المفاوضات متعددة األطراف. بالتوازيتحسين العالقات الثنائية بين البلدين عملية سير تينبغي أن   -٤

) توضيح األوروبياالتحاد و ،ينبغي على الواليات المتحدة وغيرھا من القوى الخارجية المؤثرة (روسيا  -٥
ي ذوال ،الشاملأسلحة الدمار  خالية منإنشاء منطقة  تصوراتالربط بينه وبين  مع ،موقفھم من ھاتين الدولتين

  األخرى طويلة األمد. القضايا وسيلة للمساعدة في حليه كنظر إلاليمكن 

  كجزء من عملية أوسع نطاقا: ٢٠١٢مؤتمر عام 

 - ةُمَدمِّر وما قد يترتب من عواقبالمؤتمر شل ي فتفادل خطواتاتخاذ على  وازكّ رَ أن يُ ين ظمِ نَ المُ على  ينبغي  -١
  .عملية طويلة األجلتحديد جدول أعمال يركز على الشروع في عليھم وبالتالي 

قطعت شوطا طويال المنظمات غير الحكومية ة أن صاخو. غةأھمية بالللمؤتمر الجيد  التحضير يةعملتُشّكل   -٢
بعض الثقة التي تتمتع بھا ندرك مدى ينبغي أن  ،أيضاو. ، وأن ما قاموا به متاح لمن يريدشأنفي ھذا ال

  حكومية في المنطقة.المنظمات غير ال

ل أنر وفريقه سِّ يَ المُ يحتاج  ،في ھذا السياق   -٣ ه وبين نَ يْ بَ الثقة  وضمان والمعرفة من أجل بناء لخبرةعلى ا وايَُعوِّ
  .ةالمعنيَّ  األطراف اإلقليمية

ً  لتأجيلا كان إذا  -٤ ر منذ سِّ يَ جدول أعمال المُ  بالفعل فيمطروحا حسوبا، وم اً قرارذلك ينبغي أن يكون ف ،مطلوبا
  أخير. كمالذٍ إجراء يُلتَجأ إليه بداية وليس ال
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  )١٨/١١/٢٠١١(مؤتمرات الباجواش الفنلندية، ) توصيات مجموعة العمل الفنية ٢(
  .يھارفارد كينيدي الحكومزميل بارز، معھد  ،ولي ھاينوننالرئيس: أ

  .النووية في فنلنداية وشعاعإلامستشار بارز، ھيئة السالمة  ،جالمقرر: ميكائيل مورين

  المعاھدة مجال

الوكالة الدولية للطاقة الصادَرْين من  (AP)والبروتوكول اإلضافي  )CSAاتفاق الضمانات الشاملة (اعتبار  يمكن
تفكيك برامج األسلحة النووية الحالية. بنود بشأن إضافة يجب  ،لتحقق. ومع ذلكلر معيابمثابة   (IAEA)الذرية

 نشآتبتصميم المالمتعلقة معلومات الو ،النوويةخاصة بالمواد الوتقارير المحاسبة  أن سجالت أيضاوھذا يعني 
السرية التعھدات بأن تكون يمكن  ،. وبالمثلتلك المنصوص عليھا في اتفاق الضمانات الشاملةقد تختلف عن 

  أكثر صرامة.

ال و. عالقة ھذه المعاھدة بأنظمة التحقق األخرى مثل معاھدة حظر االنتشار النووي علىصَّ بوضوح ُينَ البد أن 
تشمل جميع أسلحة أن م أاألسلحة النووية على ھذه المعاھدة أن تقتصر  ينبغي كانإن مؤكد الغير من يزال 

وسائل وغيرھا من  ،صواريخ البالستيةال :المعاھدة ھايمكن أن تشملالتي خرى األبنود من الوالدمار الشامل. 
تبقى خارج ن أومن المحتمل . ةلصلا تاذ الدفع البحرية ومراقبة الصادرات والوارداتنظم و ،القصف
أيضا في إطار  بھاح سمَ يُ  نهنظراً أل ،الستخدامات السلميةبغرض االتخصيب وإعادة المعالجة عمليات  ،المعاھدة
  ع االنتشار.منمعاھدة 

  التحققأساليب القانونية واألدوات 

مخاطبته عن المراقبة ل كيان مسئول تسميةو التي يجب إعدادھا، والتقاريرانات بيال يةنوعد يحدتالمعاھدة تتطلب 
 نتائج بيانات سنوية عنصدر يُ  قدوالتحقق مسائل المتعلقة بترتيب المھمته ستكون  ا الكيانھذ. والحتكام لديهوا

لمعالجة حاالت وبالنسبة للتدابير المطلوبة . التحققموضوع حالة  الطرفبالتوافق مع أو بمفرده سواء  ،التحقق
ورأى البعض مستويات عدم االمتثال. تفاوتا كبيرا في ھناك ألن  ،معاھدة تھا فيمن الصعب كتابفعدم االمتثال 

سارية معاھدة ، وھي )SEANWFZمنطقة خالية من األسلحة النووية (إلنشاء معاھدة جنوب شرق آسيا في 
إال  المعاھدة إلىضافة اتفاقيات ثنائية إكانية إم بالرغم من مناقشة جرت بشأن. وا يمكن االقتداء بهنموذج ،احالي
  عموم.ذلك على وجه اليحبذ  أحداً لم أن

. عنھايتم اإلعالن ال أنشطة  ةأي كشفلبنودا تشمل أن و ،تمييز خالية من أيأن تكون المعاھدة من ھذه  المطلوب
 دورالأھمية وما  ،المتحدة ألممالحالي ل ھيكلالعلى المعاھدة ى بنَ تُ حول ما إذا كان ينبغي أن  ةقشانجرت مقد و

مثال بنود تتعلق أيضا  يضاف للمعاھدةأن يمكن فيما بعد، و. توقيع وتصديق الطرفين بالنسبة للمعاھدة همثلالذي ي
  .اذفاتقصواريخ واللة الوالحد من األسلحة التقليدية والقيود المفروضة على حمب

وكالة الطاقة الذرية ل أن يكونباإلضافة إلى ذلك يمكن و ،من خالل نظام إقليمييمكن تنفيذھا التحقق إن عملية 
دور ھام في سيكون له لتحقق ا تفعيلبشأن المسموح بھا بموجب المعاھدة  بنودالدور في التحقق. وھذا النوع من 

ف المعاھدة اطرأحد أ من طلبإطالقھا بمكن ي ن عمليات التفتيش التيإف ،على سبيل المثالو. ھدئة نبرة الحديثت
  .ةسياسية من الناحية الصعبتصبح قد 

  الداعمة الترتيبات

 -سواء على المستوى اإلقليمي أو المتعدد الجنسيات  - االستخدام النووي السلمي في مجال التعاونإن من شأن 
التحقق ولتفكيك القدرات  التي ستباشر عملية للھيئة لماليانموذج للتعامل  وضعيجب ويدعم المعاھدة. أن 

  تدابير بناء الثقة وتدابير السالمة النووية في إطار المعاھدة.تضمين يمكن أيضا كما الحالية. 

  نوويةالسلحة ة لألالحاليالقدرات 

وقف  يجبخطوة أولى كو. وُمعّقدة عملية شاقةالحالية األسلحة  رساناتتفكيك األسلحة النووية وتعملية ُتعَتَبر 
ھا تفكيكثم  ،رج المنطقةاخإلى الحالية  األسلحةنقل ھو أسرع الطرق قد يكون ة. وھذه األسلحمن  إنتاج جديدأي 

ھذه وبناء األسلحة النووية. بة خاصالتسھيالت والمعلومات التقديم توقف يأن مع ذلك يجب و. نشأمفي دول ال
لمواد النووية حجم ابالنسبة لتوازن الإعادة المطاف  مراقبة على المدى الطويل. وينبغي في نھايةالعملية تتطلب ال

لطاقة الذرية الدولية ل كالةلدى الو. وتوازنمثل ھذا الحاليا د فيھا فتقَ يُ التي الستخدام السلمي في الدول الُمَعّدة ل
  .نشاطمن ال يةالنوع هبعض الخبرة السابقة في ھذ
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  مستديمة يةاقنحو اتف

في المعاھدة صبح ة قبل أن تليوطفترة انتقالية تمر أن  ّقعفمن المتو ،الوضع الحالي التعقيد الماثل في بالنظر إلى
سريان شروط بدء وُتعتَبر معاھدة منفصلة.  في ضوءھذه الفترة االنتقالية تحدد ربما يمكن أن تو. تھاقوكامل 

ة للغايةالمعاھدة  بيان واضح إصدار ن ويكقد ال لزوم لھا. و اتبحيث ال تخلق تأخيرصياغتھا ينبغي إذ  ،ُمھمَّ
  معاھدة نھائية. إلىنحو التوصل  خطوة أولىبمثابة عن عدم البدء باستخدام أسلحة الدمار الشامل 

  )١٨/١١/٢٠١١ ) توصيات مجموعة العمل الثقافية (مؤتمرات الباجواش الفنلندية،٣(
  .ھينونين، جامعة شرق فنلندا/ ريجو متفرغ الرئيس: أ.

  .خبير بارز في الضمانات واألمن النووي، ھيئة السالمة اإلشعاعية النووية في فنلنداوتجارفي، اوھا رجُ المقرر: 

ُھنتي تال ميَ قِ ال ضرورة تغيير –من أي وقت مضى أكثر يزداد سوءا  النموذج األمني   اوجِّ

 عند محاولة تلبية ضعفتلكنھا  ،احتياجات قانونية ةتلبيبشأن  فاوض"تقوية في "التبدو الثقافات البشرية مع أن 
القوانين . وفي كثير من األحيان ال يمنع الظلم دق فإن اتباع نھج قانوني ،. ومع ذلكاألخرى االحتياجات المعنوية

  .لمخالفات سلوكيةكرد فعل  ،عد وقوع الحدثبمتأخرة صدر دائما ت

اخترع  ،١٩٣٨ضع معضلتنا الحالية في السياق. في ديسمبر عام حتى نفي التاريخ قليال دعونا ننظر إلى الوراء 
من العلماء الذين يعرفون  ٢٠٠كان ھناك حوالي  ١٩٣٩اليورانيوم. في فبراير ومارس  فصلأوتو ھان وسيلة ل

  كيفية بناء قنبلة نووية.

ثالثة إلى نا لصَّ وَ وتَ ، لمناقشة الوضعجورج بيتشت  لىإ كتب كارل فريدريش فايتزيكر: "في ذلك اليوم ذھبتُ 
  :اتجاستنتا

  .ما سوف يفعل ذلك شخصف ،ھناك فرصة لبناء قنبلة تإذا كان  -١

  .امشخص يقوم باستخدامھا سوف ف ،ھناك قنبلة تإذا كان  -٢

  نووية ".حرب ُمسبِّبات أن تتغلب على أو  ،نفسھا البشرية رَ دمِّ تُ أن للبشرية: إما بالنسبة يبقى ھناك خياران   -٣

ت المترتبة على بحث في حلول للمشكالي ،اقرر أن يصبح فيزيائي ،األمر فايتزيكر ھذا الذي أدرك في اليوم
  .حرب نوويةُمسبِّبات على التغلب نحن بعيدون عن  ،اليومولطاقة النووية. ا

 في المجاالت العلمية تطورات خطيرة للغايةحدوث علينا أْن نتوقع  أنّ  اآلنكل ما سبق يعني بالنسبة لنا 
تغيير حداث من أجل حشد اإلرادة إل ،بكل حزم مسؤولياتھمبالسياسيين  تذكيريجب و ،األخالقيةواإلنسانية و

  جذري.

سس األد على شدِّ يُ  ،ات جذريةالحاجة إلى تغييرترديده في نطاق األمم المتحدة في التسعينات من  رَ كرَّ إن ما تَ 
: في اليوميةممارساتنا كل في األمن يجب مراعاته  "األمن البشري" أن المقصود منوالمعنى  معنوية لألمن.ال

 ـالثقافية (ما يسمى ب صداماتبما في ذلك ال ،الثقافية عالقاتوال ،")التملك"قيم  ـالسياسة واالقتصاد (ما يسمى ب
 ـدينية والفلسفية (ما يسمى بالعالمية النظرتنا بما في ذلك  ،والشخصي ،الوجوديعلى المستوى و ،"قيم المحبة")

  ").ودجالو"قيم 

بشأن منطقة معاھدة دولية . ولنأخذ مثال ھدف إبرام ما ال توجد وسيلة مباشرة للمضي قدما في تحقيق ھدف
والتي تجعل  ،فاطرغير معروفة بين األجدا ألن ھناك عوامل كثيرة وذلك . NWFZ خالية من األسلحة النووية

مسألة تكون تبدو المخاطر عالية. قد  ،" (طفرة قاتلة). وبعبارة أخرىsalto mortale"تنفيذ المشروع بمثابة من 
الشرق األوسط فرصة بشأن  ٢٠١٢يوفر مؤتمر وة في ھذه المعادلة. فتاحيمِ أھمية لھا الحوار  ةكفاءة وأھليّ 

فإن  ،أخرىبعبارة والحوار.  تخصصيةفاءة وك تغيير في النموذج األمني، من خالل وسائلِ إلجراء حقيقية للعمل 
معلومات الثقة وال فقدان تمثلة فيمالللتغلب على القضايا الراھنة  احافزمثل ييمكن أن ف اطرإقامة حوار بين األ

  .ةضللالم

كي دعوتھم جميعا و ،ن الحل يرتبط بتمثيل جميع األطراف بال استثناءأ ،الممارسة العمليةفي ويعني ذلك 
نظر إلى ال أنشطة. ويمكنما سوف يعقبه من و ،٢٠١٢نجاح مؤتمر الشرق األوسط إفي  واساھميو واشاركي

أن ُيھيئ و ،جيدة أجواء ر يوفتمراعاة من الضروري و. كبيرلھذا الجھد ال ياستھاللا اجتماعا المؤتمر باعتباره
فردية سواء كانت  ،ةمشروعدت بإن و ،خاصةأجندات أية أما ف. اطرمفتوح بين األ حقيقي حوارلالمؤتمر بيئة 

  في ھذه العملية. ةأساسي اةدأالمؤتمر وُيعتَبر كبر. األجندة األتحت لواء فيجب أن تنضوي أو إقليمية 
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  سياسةاألخالقي في ال تقديم الجانب إلىحاجة ال

ر مؤتمر عام سِّ يَ مُ  وأ ،لطاقة الذريةالدولية ل وكالةال(مثل  جھةأي في المساءلة. تقتضأخالقيات المسؤولية  إن
 يوھ؛ ما عن شيء ةكون مسئولتالبد أن  - طريقةوبأي  ،شارك في العملية على أي مستوىتإلى آخره)  ،٢٠١٢

 ،سليمة إجراءاتاتخاذ و ،جيدة عالقاتإقامة عن  تلك الجھة مسئولة. وأمام "اآلخرين" أعضائھاأمام  ةسئولم
من أن تتصرف  على ھذه الجھة يجبكما أن تكون معقولة وعادلة ومناسبة.  على ،مشروعة تيسيراتوتقديم 

ل بعض حاالت الفشل ومعالجتھا قبّ تبحيث يمكن  ،ةالشريف واألساليب ،دوافع النبيلةوال ،ةحسنمنطلق النوايا ال
وتتمثل تنفيذ االتفاقات. وتحقيقھا عند ھذه القيم روح الكرم). يجب االلتزام بينم عن السماحة وبشكل مناسب (

إلى التصرف ويدعوھم عن جميع األطراف  ُيعّبري أن ھناك حاجة إلى اتفاق شامل فالرسالة األساسية 
  مؤتمر.روح المع فقا اوت ،وليةئبمس

وضع ھذه األفكار بھا والطريقة التي يتم  ،المفاھيم الثقافية والدينية في تنوعالخاص في فھم بوجه  دٍّ حَ ھناك تَ 
 حقيق االنسجام بينا الخاصة في تھتطريقب -ھا تنوععلى  -  كل جماعة ثقافية ودينيةوتساھم موضع التنفيذ. 
ن على مختلف المثقفين في ويتعيَّ ھذه المھمة األمنية المعقدة. حافظ على استمرار بذلك تھي و ،مجموعة الدول

ة في دسَّ جَ مُ ھناك الكثير من األمثلة العملية الفي ھذا الشأن. جھدالكثير من بذل البوموا على الفور قأن يكل مكان 
منظمة األمن و ،لطاقة الذرية وحلف شمال األطلسيالدولية ل وكالةالمثل  ،نطاق الجھات الدولية المختلفة

ل ھِّ سَ تُ  امك ،التنوع ظل فينسجام اال َتَحّقق وھذه األمثلة تساعد في التأكيد على أھمية فھم ،وغيرھا ،والتعاون
  .يةتنفيذخطوات عمليات التفاوض وما سيتبعھا من توجيه 

  ةَؤّكدمُ ال الضماناتبناء الثقة و

 ولن. تتوفر الثقةيجب أن  ،والمتعلقة بوجوده لمجتمع البشريالُملِّحة ل حتياجاتاال ةتلبيعلى  يننكون قادرحتى 
 ،الثقةھذه تقوم وا). غيرھو ،لثقافية والدينيةن طريق الحوار بين الجماعات المختلفة (اإال عة ضمانفر ھذه التوت

 قضية الُمثارة(مثل وكالة الطاقة الذرية) وال ةالمعني جھةال لتثبت من مصداقيةعلى أساس ا ،من ناحية أخرى
 وتوطيدھا اؤھايجب بن ضمانة). الثقة الطاقة الذرية وكالة فتيشيران ونتائج تإ(على سبيل المثال تصريحات 

  كفاءة.ھلية أو الالموضوعية أو األ دفتقتنھا أ نيبتيجھة ن أي مي الحذر جيدا خِّ وَ يجب تَ كما والمحافظة عليھا. 

مة لزِ مُ الات لتعھدفي ضمان التقيد با هتم استثماركثيرا من الجھد يران إلى أن إلقضية  موجزٌ  استعراضٌ ويشير 
سجل اإلنجاز  أن من وجھة النظر ھذهويتضح تم التقليل من مخاطر الفشل وعدم االمتثال. كما . ةرسميبصورة 

يران. إعدم امتثال على أرضية قضية  تأسيس يبدوعلى ما من الصعب أنه مالحظة التجدر ومن الكمال.  ربتقي
  ؟إذن المشكلة يما ھف

معاھدة عدم االنتشار في جميع الدول ه كلثَ مَ  ،إيران على) CSAاتفاق الضمانات الشاملة ( طبيقتيجري 
 وضع النتائج فينعكس . وتالدولية للطاقة الذرية والوكالة إيرانبل ق عليه من قِ على النحو المتفَ  ،األخرى

. التفاق الضمانات الشاملة) والبروتوكول اإلضافي ١-٣ نة، مدوَّ الجزء العامإصدار الترتيبات الفرعية (مثل 
م ترتيبات فعالة يتقدعاجزة عن  – مع ذلك - دما تبدو االتفاقات الفرعيةتصرف عنيكون ال كيفولكن 

وى من الدعوة جدھناك ھل لطاقة الذرية؟ الدولية لوكالة وال يرانإمسألة  ما ُيفَتَرض فيمثل ،يةوممارسات تنفيذ
وإجراء تفتيش خاص؟  اتفاق الضمانات الشاملةإلى اللجوء إلى  ،بديلإجراء أو ك ،لى اجتماع لمجلس األمنإ
أيضا في وضع يمكنھا من ستكون (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)  ةالمعني جھةفإن ال ،في الحالة األخيرةو

  جميع الدول األعضاء في الوكالة.توقع من مدعم مع  ،لقضايا األمنية ذات الصلةلالتصدي بشكل مناسب وفعال 

وليس كأداة سياسية. وھذا  ،ى استخدام التفتيش الخاص كإجراء عملينظر إلأن يُ ضرورة يران إقضية من  يتبين
في الوقت المناسب لمعالجة جميع الكفاءات المطلوبة تعبئة لمؤشرا أيضا يعني أن اللجوء إلى ھذه األداة سيكون 

 قييمكون أداة موضوعية لتين التفتيش الخاص ينبغي أن أما يعنيه ھذا ھو ووضع معين. بة متعلقالجوانب ال
  العالمي.واإلقليمي األمن  التھديدات المحتملة على صعيد تقدير االمتثال للمعاھدات الدولية فضال عن

لتفاوض بالزم قانونا مُ أن يؤكدوا أنه سيتم احترام التعھد اليجب على الوكالة الدولية والدول األعضاء فيھا  ،أيضا
مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة. وھذا يعني  ،ما يتصل بھا من بروتوكوالتو ،على الترتيبات الفرعية

معلومات بأو  مخزون األسلحة اكتمال قوائم جردبرتبط تقضايا  ةأيفي حالة عدم التوصل إلى حلول بشأن أنه 
خذ مع األي الوقت المناسب وبطريقة موضوعية ھا فعنينبغي اإلبالغ عندئذ ف ،ولةالنووية في أي د األنشطةحول 

  اإلقليمية والعالمية. ذات الطبيعة ،األمنية المشروعة لھواجساالعتبار افي 

كفاءات من يمتلكون بما في ذلك  ،ومن خالل تعبئة جميع الكفاءات المطلوبة ،ھذه القيم األساسيةب اداسترشوا
جميع  حصر استخداموعلى نحو مالئم، معالجة االحتياجات األمنية المشروعة إلسرائيل أيضا يمكن  ،الحوار
  جمھورية جنوب أفريقيا.ة حالحدث في كما  ،خدمة أغراض سلميةفي النووية واألنشطة المواد 



٦ 
 

 ،ن من التفريق بين الشرعية الرسمية من ناحيةكّ مَ التي تُ  إلى الكفاءات واإلجراءاتاالھتمام ويجب توجيه 
ھذا لقد يكون  .خرىاألناحية المن  ،سانيمثل األمن اإلنكثر اتساعا قضايا أعلى الَمَحّك فيھا  تبدووالحاالت التي 

الشرق  خالية من أسلحة الدمار الشامل في ھدف إقامة منطقةالعمل بأھمية قصوى عند تنظيم وتنفيذ التفريق 
  األوسط.

  ةجندة سلوكيالحوار ووضع أة كفاء
ة واجھم لىع قدرةالعدم م في سھِ أن تُ خشى يُ ي تالقات معوّ الأحد ھو الحوار المھارة في إدارة األھلية وافتقاد إن 

األديان وقواعد المعرفة بالثقافات وا بأنھالحوار كفاءة المقصود ب توصيفبإيجاز يمكن والقضايا األمنية المعقدة. 
أن  شأن إلىفي ھذا التجدر اإلشارة وب التعميم. قدرة على تجنّ موال ،وفھم األبعاد المتعددة للغة ،الحوار

ً عميق اوفھم ،ةطويلعملية خبرة تملك غير الحكومية المحلية المنظمات  أن  أيضا يجبوالشرق األوسط.  بشئون ا
  .ثقةمن  في مجتمعھمبه  يتمتعونما ، وةعرفا لديھم من خبرة ومم في المحافل الدولية بشكل كاملسَتغلَّ يُ 

سلوكي وجد على األقل مبدأ يھذا يعني أنه في إطار الحوار و. ةمشتركأجندة سلوكية  ھناك كل حوار ناجحوراء 
ر يتوفب ،نجاح الحوارة لھذه المبادئ ضمانوفي والمعاملة بالمثل. والمساواة مثل االحترام عالمي واحد، 

طرف على قدم المساواة مع  ىقالتيصعب أن من ال ،دون ذلكوبالثقة المتبادلة. األمانة و على جو من ةفظاحالمو
 منذ البداية توفرأن تالبد  ،حدث ذلكوحتى ال يإلى الفشل الكامل. . مثل ھذا الوضع قد يؤدي الطرف اآلخر
  لنجاح المؤتمر.السليمة األسس  كي ُترِسيَ ل ،ةحَكممُ أجندة سلوكية 

  ممارسةعن طريق ال - الحوار  كفاءةِ  مُ تعلُّ 
 أيضاكما تتوفر . الفاعلة الجھات عدد ال بأس به من فيھا شتركياألھداف  ذات خاصة وأن ،ھناك فرصة للنجاح

سيكون بل ية. شخصخبرة العملية ومختلف األدوات والمؤسسات والقدرات الالموارد وكل مقومات النجاح من ال
مثل وكالة الطاقة الذرية أو المفوضية الھيئات  بعضإطالقھا ِمن قَِبل يمكن برامج وخطط عمل حينئٍذ ھناك 

من إلى المشاريع التي  الموارد هيتوج - جبيبل  –يمكن و .األوروبية أو العديد من الجھات الحكومية الفاعلة
  :إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط عملية التقدم فيُسُبل  لَ ھِّ سَ تُ َتدَعَم و شأنھا أن

شامل خالية من أسلحة الدمار المنطقة  إنشاءھدف  توجيه الموارد لخدمةب اذكرھالسابق لجھات يجب السماح ل  -١
  في الشرق األوسط؛

السياسات واألحكام ، كما ينبغي أن تتسم المالية المتاحة والموارد ينبغي ضمان المرونة في استخدام األدوات  -٢
  مرونة؛ال بقدر أكبر منتقيّد عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية التي قد 

مؤتمر الشرق  خاللأجواء إيجابية  توفيرمن أجل  ،عتبارفي االالمقترحات المذكورة  وضعتينبغي أن   -٣
  ؛هبعدما و ،٢٠١٢األوسط 

احة تإلعمل البفورا أن تقوم  ،النوويو كيميائي والبيولوجي واإلشعاعياألمان العن  المسئولةالكيانات على   -٤
  ؛األمان في ھذه المجاالت مستوياتلنھوض ببناء القدرات التقنية والتشغيلية المطلوبة للفرص ال

ھناك حاجة إلى إعادة  ،على سبيل المثالونشاط. بكل جدية والحوار تطوير وتحسين كفاءات ومھارات يجب   -٥
بإنشاء منطقة خالية من أسلحة  ةتعلقالنظر في برامج وموارد وكالة الطاقة الذرية والمفوضية األوروبية، الم

  ؛ھذا الھدفلخدمة ا ھيھجتووالدمار الشامل في الشرق األوسط، 

 ھدافاألإنجاز مكن حتى ي ،ةلزمم إجراءات عمليةمن خالل دارية اإلممارسات السياسات والالوفاء بيجب   -٦
  ؛حددفي الوقت المالمرجوة 

مجاالت الكيماوية والبيولوجية الفي صة صخمتال شبكاتالمراكز والالعمل على إنشاء فورا في  شروعيجب ال  -٧
  .األوسطالشرق وحدات بما في ذلك  ،واإلشعاعية والنووية

  لمؤتمرفشل اين  يمكن أال: الروح السائدة
ات جراءواإل نشطةواأل ،ح تنظيم جدول األعمالقترَ يُ  ،٢٠١٢من أجل ضمان نجاح مؤتمر الشرق األوسط 

في نھاية النظر إلى أي تعثر في بعض المجاالت وبل  ،جواء المؤتمرأل جيد حضيرتؤدي إلى تالطريقة التي ب
النتائج  أنه من على هوبالتالي فھم ،انتكاسة سلبيةرؤيته ك "الدروس المستفادة" بدال منأحد باعتباره المطاف 

كونه جزءا ال يتجزأ من ل ،الوحجميع األلنجاح في رمزا ل ،نعقد، حين يالمؤتمر مثلوھكذا سيالھامة للمؤتمر. 
 .ناانتظاري فعملية طويلة 


