
 

 دعوة برلمانية التخاذ القرارات
الشرق األوسط! في ، لمنع االنتشار النوويوليس القوة دعم الدبلوماسية،  

 

 جراءات البرلمانية المقترحة:اإل

 تأييد البيان البرلمانى المشترك من أجل شرق أوسط خاٍل من األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل
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)متاح ايضاً  

 التركية(. –اإلسبانية  –اليابانية  –العبرية  –اليونانية  –األلمانية  –الفرنسية  –الفارسية  –نجليزية باللغة اإل
 

 ،الشرق األوسط. في النوويلمنع االنتشار  دبلوماسيأو تقديم االقتراحات من أجل دعم نهج  طرح األسئلة البرلمانية 

 

  بشأن إنشاء منطقة شرق أوسط خاٍل من  2102تتضمن مؤتمر عام  التيعمليات برعاية األمم المتحدة وااللدعم ومساندة

 األسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل.

 
 

 معلومات أساسية:
 

التي تهم اإيران وإمكاني فيإن القلق المتزايد حول تخصيب اليورانيوم 

واالتحاد األمم المتحدة لى قدرتهم على إمتالك أسلحة نووية قد دفع تشير إ

لى فرض عقوبات متزايدة ضد األوروبى والحكومات الوطنية المختلفة إ

حول  –إسرائيل والواليات المتحدة  في خاصة   –إيران وتوجيه التكهنات 

 ت إيران لتخصيب اليورانيوم.إمكانية استخدام القوة الوقائية ضد منشآ
 

من سوء  محاولة من جانب إيران المتالك أسلحة نووية قد يزيد إن أي

نتكاس عملية السالمفي المنطقة واموقف نزع السالح 
2 

 فيالمتعثرة 

الشرق األوسط. وال تزال إيران طرفا  من أطراف معاهدة عدم إنتشار 

لتطوير األسلحة  ( وهى تّدعي أنه ليس لديها أية نيةNPTاألسلحة )

خامنئى فتوى تفيد أن  أصدر الزعيم القائد آية هللا علي النووية. هذا وقد

لإلسالم عاديء م  النووي شيالتسلح 
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. 

 

فإن االكتشافات المؤخرة حول أبحاث إيران  وعلى الرغم من ذلك،

جميع جوانب برامج الطاقة ( فيما يتعلق بIAEAلية للطاقة الذرية )النووية مقترنة بعدم قدرة إيران على بقاء الشفافية الكاملة للوكالة الدو

إيران خياراتها مفتوحة التي ت بقيوالتكهنات حول الوقود  النووية،
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ون حول أن العقوبات والتهديدات فإن عدد من المحللين يتجادل العقوبات ضد إيران هى أمر مفهوم، ومع ذلك، إن الدعوة لتشديد

ق على طب  والذى ي   النووياالنتشار  ملعد ييزيهذه العقوبات جزءا  من منهج غير تم ما لم تكن ي سفر عن نتائج عكسية،ستخدام القوة قد با

لتزامات معاهدة حظر في المنطقة، إلى جانب إحراز التقدم حول تنفيذ اأو المحتملين  الدول التي تقتني األسلحة النووية بالفعلجميع 

 من أجل عالٍم خاٍل من األسلحة النووية. النووياالنتشار 
 

 

 والتهديدات المستمرة إليران، حين تجاهل برامج األسلحة النووية للدول المجاورة فيلمحتملة وبالتركيز على قدرات إيران النووية ا

كخيار من  النوويقد دفع البالد نحو الردع  من الدول األخرى المسلحة نوويا ، يتبين أن تعزيز الدعم الداخلي لتعنت النظام اإليراني

أجل األمن
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في برامجها، ستخدام القوة من أجل التدمير الجزرى لمنشآت إيران لتخصيب اليورانيوم لن يمنع إيران من إصرارها على التقدم إن ا

غيرها من بلدان  فييضا  في إيران ولكن أستخدام األسلحة النووية ليس فقط ولكنه قد يؤدي إلى حرب إقليمية، وقد يدفع أيضا  إلى ا

الشرق األوسط
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الشرق األوسط وهو  فيبديل واعد لمنع انتشار األسلحة النووية أيضا  هناك 

دعم الحكومات لعملية ترعاها األمم المتحدة من أجل إنشاء منطقة شرق 

أوسط خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
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. هذا وقد أشار 

العظمى قد حبذوا لى أن األغلبية في إسرائيل إاستطالع للرأى العام مؤخرا  

ستخدام القوة ضد إيراندبلوماسي عن التهديد أو االنهج ال
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ومتابعة  لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع
9
في وتوافق اآلراء  

للدول األعضاء من أجل معاهدة عدم االنتشار، ومنظمة األمم  2102مؤتمر 

 –مريكية وبريطانيا وروسيا دة األلى جنب مع الواليات المتحالمتحدة )جنبا  إ

وبالتشاور مع دول الشرق األوسط( فقد تم االتفاق على البلد الضيف من أجل 

وقت الحق هذا العام فيبلدان المنطقة بفنلندا  فيبدءا  من مؤتمر رفيع المستوى  في مثل هذه المنطقة،تسهيل العملية الدبلوماسية 
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. 

 

المنطقة وااللتزام بعدم  فييمكن تطبيقها على جميع البلدان  التي فقط اآلليات قويالشامل لن ي  منطقة خالية من أسلحة الدمار إنشاء إن 

من البلدان  لألسلحة النووية أنها لن تهدد بأي من هجوم نووي على أيضمانات أمنية من الدول المالكة  أيضا   سيوفراالنتشار، ولكنه 

الذي من شأنه تقليل فكرة االنتشار وذلك عن طريق إزالة الحافز الرئيسي للبلدان كبيرة و ذات أهمية ا مطلب أمنيوهذ –المنطقة  في

 . النوويعتماد مذهب الردع ال
 

ق مراحل تتضمن معايير عن طري ما سيتم وغالبا   ق وقد يستغرق بعض الوقت،صد  إن إنشاء مثل هذه المنطقة قد يكون صعبا  بشكل ال ي  

 فيبل جميع الدول ة الحظر الشامل للتجارب النووية واالعتراف بالحقوق الدبلوماسية من ق  مثل التصديق على معاهد بناء الثقة،

ولكنها ايضا  ستدعم عملية السالم  قة خالية من أسلحة الدمار الشامل،منطإنشاء عملية بالمنطقة. إن عملية تعزيز األمن هذه لن تدفع فقط 

اإلرادة  فيالمنطقة بأكملها بشكل عام. ولكن األهمية اآلن تكمن  في إلطار األمنيلسالم واعزز عملية ابين فلسطين وإسرائيل وسوف ت  

بناء هذه اإلرادة السياسية ودعم مفاوضات النوايا الحسنة فين يلعبون دورا  حيويا  لتزام بالمفاوضات. إن البرلمانيوالسياسية واال
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وأمريكا  وية ومناطق أخرى منها أنتركاتيكاتأسيس المناطق الخالية من األسلحة النو فيفقد بذل البرلمانيون مجهودا   حقيقة األمر، فيو

وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى. معظم هذه المناطق كان من الالتينية ومنطقة البحر الكاريبى وجنوب المحيط الهادىء وأفريقيا 

. إن تجربة النوويارب النووية والنشر الموسع لمذاهب الردع الهدف بها ومنها مناطق وأقاليم كانت مشاركة بالتج هذا الصعب تحقيق

 نجاح شرق أوسط خاٍل من األسلحة النووية.التغلب على هذه الصعوبات من أجل تطوير األمن بدون أسلحة نووية يمكن أن يحفز 

  alyn@pnnd.orgبرجاء إرسال تقرير حول إنجازاتكم الى 
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