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  وتقدير شكر
  

 فيصل الملك ومركز الفيصل تركي األمير لسمو الشديد امتنانهم عن يعربوا أن الكتّاب يودّ 
 مكارثورن، تي وكاثرين دي جون ومؤسسة غوردون أليمي وكذلك اإلسالمية، والدراسات للبحوث
 ومؤسسة الفنلندية الحكومة إلى بالشكر نتوّجه كما. الدراسة لهذه تهمومؤازر  دعمهم على

 التي األشمل للمبادرة قّدمته الذي األساسي الدعم على ستانلي ومؤسسة نيويورك في كارنيغي
  .التقرير هذا عنها ينبثق

  
 ومنّظمات وطنية حكومات لجمع تمهيدية منحة هلنسيكي في الخارجية وزارة قّدمت ،2006 عام

 الهوة ردم "عنوان تحت مبتَكر مجهود في حكوميين غير وخبراء إقليمية ودون إقليمية
 واستدامة بفاعلية العمل الهدف وكان). المقبل 100 بالمشروع سابقاً  المعروف" (التنموية/األمنية
 على ينّص  الذي) 2004 (1540 رقم الدولي األمن مجلس قرار تطبيق تعزيز على أكبر

 الدمار أسلحة انتشار لمنع بذلها العرض جهات على يتعّين التي الجهود من واسعة مجموعة
" األمن "بين المصطنعة الحواجز هدم عبر وذلك والكيميائية، والبيولوجية النووية الشامل

 الوقت، مرور ومع. وسائلهما تتقاطع ما نادراً  إنما أهدافهما تتشابه ما غالباً  اللذين" التنمية"و
 من العالم، من متعّددة زوايا في األوجه متعّدد تواصلياً  مجهوداً  وتحّولت المبادرة تلك نمت

 من أعوام أربعة فبعد. األوسط الشرق واآلن الوسطى، وأميركا أفريقيا إلى الكاريبي حوض
 جهود في ليس جديدة حياة بثّ  في هذا الرسمي غير المصالح اّتحاد ساهم المبادرة، انطالق
 مجاَلي في المواطنية األهداف من كبيرة مجموعة في أيضاً  إنما وحسب العالمية االنتشار حظر
 ساهمنا أننا نعتقد ذلك خالل ومن. العالم حول أساسية مناطق في االقتصادية والتنمية األمن
 قضية لواء تحمل بأن تعد التي اإلقليمية المبادرات من براغماتية سلسلة إطالق في شركائنا مع

 في أساسية حلقات بأّنها فأكثر أكثر إليها ُينَظر العالم في مناطق في المستدام االنتشار حظر
 هو األوسط الشرق في 1540 القرار تطبيق فرص عن الحالي التقرير. النووي التوريد سلسلة
  .متواصلة سلسلة في الثالث



  
 نستيمسو  ومركز ستانلي مؤسسة تنضمّ  المتحدة، األمم في القرار تطبيق في شركائنا جانب إلى
 التحريري والعمل الكبير البحثي دعمه على كورزروك أندرو إلى بالشكر للتوّجه الكتّاب إلى
 إلى أيضاً  شكرنا عن ونعرب. التقرير هذا إعداد أجل من قّدمها التي والتوصيات به قام الذي

 في ساهموا والذين المنطقة، في أخرى وبلدان والعراق والسعودية الكويت من معنا المتعاونين
  .الدراسة إليها توّصلت التي االستنتاجات وصوغ المعلومات تقديم

  
: اإللكتروني الموقع زيارة يمكن" التنموية/األمنية الهّوة ردم "عن إضافية معلومات على للحصول
rimec‐transnational/programs/org.stimson.www .مصدر على ولالّطالع 
: اآلتي الموقع زيارة يمكن ،1540 الدولي األمن مجلس قرار عن للمعلومات شامل
org.hub1540.www .في 1540 القرار تطبيق على السلسلة هذه في سابق إصدار رّكز 
  .أفريقيا شرق في المبتكرة لمقارباتا في قريباً  يصدر تقرير ينظر وسوف الوسطى، أميركا
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  تنفيذي ملّخص
  

 من كبير عدد منه انطلق والذي الحضارة مهد بأنه واسع نطاق على ُيعتَبر الذي األوسط الشرق
 ترزح المنطقة أن إال. الطبيعية وموارده وثقافته تاريخه بغنى أيضاً  يتمّيز األساسية، الديانات
. واالجتماعية الماّدية الخصائص تلك يرافق ما غالباً  الذي الداخلي الخالف عبء تحت لألسف
 في الشديد والتباين موارد،ال إلى والوصول السّكان توزيع في والتفاوت المعتِمل، الديني فالنزاع
 في معّقداً  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  مشهداً  كّلها تغّذي العيش ومعايير المحلي الناتج إجمالي
  . المنطقة أنحاء مختلف

  
 لاللتقاء تجسيد أبرز هو األوسط الشرق أنّ  الدوليين األمنيين المحّللين من كبير عدد يعتبر

 بهذا. الكارثي اإلرهاب وصعود العالمي النووي االنتشار – تدريجاً  تنموان نزعَتين بين المخيف
 الخطير التهديد منظار من المنطقة في" األمن "الخارجيون المراقبون ُيحّدد ما غالباً  المعنى،
 األمن موضوع في الشهيرة اإليرانية والحالة. والكيميائية والبيولوجية النووية األسلحة تشّكله الذي

 التعامل يجري التي بالطريقة تتحّكم ما غالباً  التي البعد األحادية النظرة عن ؤّشرم هي العالمي
 الشرق وسّكان اإلقليميون المحّللون ينظر ما غالباً  لكن. الحلول في والبحث المنطقة مع بها

 األوسط الشرق أن من الرغم وعلى المثال، سبيل فعلى. تماماً  مختلفة بطريقة األمن إلى األوسط
 الغاز احتياطي من المئة في 40و العالمي النفط احتياطي من المئة في 55 من أكثر يضم

 التي فالمنطقة. العذبة المياه وهو أال جوهرية أكثر عالمي مورد إلى الفتة بصورة يفتقر العالمي،
 سكان مجموع من المئة في 6 أي نسمة، مليون 370 نحو عددهم ويبلغ بسرعة سّكانها ينمو

 بعض تعتبر. العالم في الموجودة العذبة المياه من المئة في 0.7 سوى تملك ال العالم،
 مثالً  فاألردن. العذبة المياه نفاد باحتمال يتمّثل وشيكاً  تهديداً  تواجه أّنها المنطقة في الحكومات

 ييعان بأّنه عندها البلد ُيصنَّف التي العتبة من بكثير أقل هي للفرد المتوافرة المياه كّمية حيث
 ويخشى العالم، في المياه ندرة من معاناةً  األكثر العشرة البلدان الئحة ضمن يقع المياه، ندرة من
  .المياه فيه تجفّ  بلد أّول اليمن يكون أن كثرٌ 



  
 تنويع إلى نطاقاً  األوسع الحاجة مع األوسط الشرق في الشفة مياه في المتزايد النقص ويترافق
 المحّلي الطلب في الزيادة تماماً  تعي األحفوري بالوقود لغنّيةا المنطقة حكومات فحتى. الطاقة
 مثالً  الفاعل التشغيل أجل من للطاقة بديلة مصادر عن البحث إلى والحاجة الطاقة على

 والزراعية البشرية الحاجات تلبية بهدف الطاقة من الكثير تستهلك التي المياه تحلية لمنشآت
 برامج لتطبيق خطط عن المنطقة في بلداً  عشر اثَني من أكثر أعلن اآلن، حتى. الملّحة
 الطاقة امتالك إلى السعي كان إذا ما حول جّدية أسئلة ُتطَرح. المدنية النووية الطاقة لتصنيع
 وبالمقارنة حاليًا، مناقشته تجري الذي الحجم في سيما ال ماّديًا، سليم خيار هو المدنية النووية

 المنحى عن النظر بغض. للتجديد القابلة الطاقة مجال في خرىأ وخيارات الشمسية الطاقة مع
 الشرق أنحاء مختلف في عّدة حكومات أنّ  هو الواضح الداخلية، النقاشات هذه ستّتخذه الذي

 مكوِّن أّنها معتبرةً  النووية الطاقة صنع على موسَّعة قدرة المتالك األولوية اآلن تعطي األوسط
 التقنية العقبات جانب وٕالى لكن،. التنمية واستراتيجيات قتصادياال النمو مكّونات من أساسي
 أو الخطط، هذه عالمياً  النووي االنتشار على المفروضة القيود تعطِّل أن يمكن الكبيرة، والمالية
 من أساسية القيود هذه أن شرعاً  الدولي األمني المجتمع يعتبر. إرجائها إلى األقل على تؤّدي
 فيها، يرون المنطقة في البعض أن بيد النووي، االنتشار لحظر مةحاز  منظومة فرض أجل

  . والتنمية االقتصادي النمو ألهداف مباشراً  تحّدياً  منطقيًا،
  

 المنطقة حكومات تواجههما اللتين الوحيدتين األمنّيَتين المسألَتين الطاقة وتنويع المياه ندرة ليست
 اإلجرامية النشاطات من متزايدة مجموعة أنّ  هو ةالعولم تداعيات فأحد. قصوى أهّمية وترتديان
 مدنية ألغراض ُتستعَمل التي االستخدام المزدوجة التكنولوجيات انتشار من – لألوطان العابرة

 وتجارة المعاصر البشري االسترقاق إلى العالمية المخدرات وتجارة السواء على وعسكرية
 معه تهّدد باتت حد إلى واسع نطاق على تشرتان – الفكرية الملكية وتزوير الصغيرة األسلحة
. المدمِّرة آثارها من تحدّ  بأن النّية الحسنة للحكومات تتيح التي اإلمكانات على حتى بالقضاء
 السلطات لرشوة مرتكبوها يتآمر اإلجرامية، النشاطات لهذه المباشر البشري التأثير من وأبعد



 المطاف، نهاية وفي الدولة، فشل إلى تؤّدي أن نويمك القانون، دولة قدر من والحط الحكومية
 لألوطان العابرة اإلجرامية النشاطات هذه األوسط الشرق ويجذب. أجنبي عسكري تدّخل إلى
 المتحدة األمم مكتب "تقديرات تشير المثال، سبيل فعلى. العالم حول أخرى منطقة أيّ  بقدر
 عبر المعّدل في تتدّفق الهيرويين نم مترية أطنان 105 أن إلى" والجريمة المخدرات حول

 آفات. الوسطى وأوروبا وشرقها أوروبا غرب نحو طريقها في سنوياً  إيران إلى األفغانية الحدود
 لألفيون استعماالً  األكثر من هم فسّكانها اإلسالمية، الجمهورية في جيداً  موثَّقة األفيون استهالك

 مجموعات بنت لذلك، نتيجةً . سنوياً  هيرويينال من طناً  17 من أكثر ويستهلكون العالم في
 التجارية، الشبكات من وسواها أفغانية شبكات مع قوّية روابط إيران في المنظَّمة الجريمة
 دبي اشتهرت لطالما نفسه، السياق وفي. 1البلدين هذين حدود من أبعد التخريبية قدرتها فوّسعت
 تلك في الفاعلية والشديدة المربحة التجارة حّفز الذي المحدود فاإلشراف. الحّرة التجارة جّنة بأّنها

 القانوني غير والشحن األموال تبييض من مرتفعة مستويات بروز إلى أيضاً  أّدى اإلمارة
 المدى في للحياة اإلمارة في األعمال نموذج قابلية المطاف نهاية في وهّدد المهرَّبة، للبضائع
 تضع السعودية- اليمنية الحدود على الحوثيون المتمّردون هاينّفذ التي العمليات أنّ  كما. الطويل
 في اإلرهابيين وحتى المتمّردين مع التعاطف مشاعر بتأجيج وتهّدد المحك، على البلَدين أمن
  .العالم من الجزء ذلك

  
 وسياسي اقتصادي منظار من األمن إلى المنطقة حكومات تنظر ما غالباً  باختصار،
 النووي االنتشار تهديدات حول متمحور واسع جيوستراتيجي ارمنظ من وليس واجتماعي،
 الواضح. الغربية الحكومات إلى بالنسبة أكبر أهمية ترتدي التي العالمي اإلرهاب من والمخاوف

 يتحّقق لن بينها، الهوة لردم واالستعداد المجاالت هذه بين للترابط التام اإلدراك غياب في أّنه هو
  .األوسط الشرق في االقتصادي االزدهار لىإ مستند دائم استقرار

  
 الحكومات لدى الخاطئة الفكرة لتصحيح قصوى أولوية الدولي األمني المجتمع يولي أن يجب
 المستهَدفين الناخبين لدى الوعي الفور على تحّفز الملزمة القانونية التفويضات تالوة بأنّ  كاّفة



 المتطّورة المعدات وال واحدة لمرة التدريب وال الية،الم المساعدة ال. النووي االنتشار مسألة بشأن
 عندما سيما وال – االنتشار عدم بمنظومة األمد طويلة التزامات أو دائمة حلوالً  توّلد سوف جداً 
 وتأمين االنتشار حظر أدوات إرساء مع ال أو تنسجم قد متنافسة مطالب هناك تكون

  .استمرارّيتها
  
 في التنموية/األمنية الهّوة ردم أجل من" للمجتمع شاملة"و مبتكرة بةمقار  نقترح التقرير، هذا في

 والتنموية األمنية المساعدات في المانحين استثمارات من الفاعلية تحقيق بهدف األوسط الشرق
 وقرار. مستمّرة عائدات االستثمارات وتحّقق بالمشروع المتلّقية الدول تلتزم كي السواء، على

 سبيل فعلى. الغاية لهذه استخدامها يمكن التي األدوات من هو 1540 الدولي األمن مجلس
 جديدة موارد تحديد ،1540 القرار إلى اللجوء طريق عن المنطقة حكومات تستطيع المثال،

 وراء سعياً  اإلمكانات في النواقص معالجة أجل من – السواء على والمالية التقنية – للمساعدة
 خيارات إلى التوّصل تسريع في تساهم أن مماثلة استراتيجيا شأن نم. النووية للطاقة آمن توليد
 مشاركة ترّسخ فيما المياه، ندرة تطرحه الذي الدائم التحّدي مباشرة وترفع الطاقة لتنويع

 التهديدات أن كما. االنتشار لحظر العالمي المجتمع في مسؤولة كأعضاء الحكومات
 المزدوجة والمواد المخّدرات تجارة عن الناجمة الوطنية للحكومات المستمرة واألمنية االقتصادية
 الخاضعة غير المتمّردة أو اإلرهابية المجموعات وحركة التهريب؛ من أخرى وأشكال االستخدام
 نفسها التدابير من كبير عدد اّتخاذ تستدعي القانوني، غير األموال وتبييض لضوابط؛
 األقل للحكومات االستهدافية المساعدة شأن ومن. كامالً  تطبيقاً  1540 القرار لتطبيق الضرورية

 الحدود داخل ومنعها لها المرخَّص غير النقل عمليات تفتيش على قدرتها تعزيز بهدف ثراء
 أو قانونية، إمكانات بناء أو االتجار، على لفرضها وتنظيمية قانونية معايير تطوير أو وعبرها،
 مواجهة نحو كبيراً  شوطاً  تقطع أن األساسية،" ختناقاال نقاط "في وتدريب تفتيش معّدات تأمين
 اإلقليمية الحكومات تعطيها التي القومي األمن على المطروحة الملّحة للتحّديات أفضل

 نموذج يؤّدي لن باختصار،. العالمية االنتشار حظر منظومة فأكثر أكثر ترسِّخ فيما األولوية،



 سيعالج بل وحسب، العالمي االنتشار حظر زيزتع إلى هذا" االستخدام المزدوج "المساعدة
  .أوسطية الشرق الحكومات منها تعاني التي والتنموية األمنية المشاغل مباشرةً 

  
 األمم في األعضاء الدول لكل ملزم قانوني تفويض هو 1540 الدولي األمن مجلس قرار

 للتكرار وقابلة مستدامة نموذجية جهود بذل الدولي المجتمع عاتق على يقع لكن. المتحدة
 إلى تحتاج التي الدول بين براغماتية شراكة إقامة إلى تؤّدي واسع نطاق على والتطبيق
. القومي األمن مظّلة تحت المساعدة هذه مثل لتقديم المستعّدة والدول المالية أو التقنية المساعدة

 المحتملة النووي التوريد سلسلة في البلدان كل دفع هدفنا يكون أن يجب المطاف، نهاية وفي
  .متبادلة فائدة ذا المشاركين كل يعتبره براغماتي وتحّرك حوار إلى
  

 ثبتت لقد. العالمية والتنمية لألمن الجديد النموذج هذا إلطالق مناسب مرتكز هو 1540 القرار
 بيالكاري منطقة ذلك في بما تقّدمًا، أقل مناطق في وتحديداً  العالم، في أخرى أماكن في فاعلّيته
 دوالر ملياَري من أكثر لها الشريكة والحكومات الثماني مجموعة تنفق حاليًا،. 2الوسطى وأميركا
 والولوج التمويلي المصدر هذا شأن من. االنتشار لحظر االستهدافية المساعدة على سنوياً 

 مختلف في اآلن تُبَذل التي الجهود فاعلية يعّززا أن المطلوبة التقنية المساعدة إلى المماثل
 الوشيك التهديد معالجة من اإلقليمية، للحكومات الملّحة األولويات لتلبية األوسط الشرق أنحاء
 العابرة اإلجرامية للنشاطات التصّدي إلى وصوالً  الطاقة مصادر تنويع بتشجيع مروراً  المياه لندرة

 عالقة بناء عبر. األبعد المدى في السياسي واالستقرار االقتصادي األمن تهّدد التي لألوطان
 الثقة توّلد القانونية، التفويضات من بدالً  المتبادلة الذاتية المصالح إلى مستندة االنتشار لحظر
 في تعزيزها في وتساهم استدامتها تضمن كما االنتشار حظر بمنظومة التزاماً  القصير المدى في

  .التقرير هذا في عليه الضوء تسليط نحاول ما هو واألمني التنموي النموذج هذا. الطويل المدى
  



 في 1540 الدولي األمن مجلس قرار لتطبيق أكبر مشروع إطار في التقرير هذا الكتّاب وضع
 يعّبر وال وتوصياتهم، الكتّاب آراء ويتضّمن واجتماعات نقاشات إلى التقرير استند وقد. المنطقة
  .اتوصياتهم أو ستيمسون مركز أو ستانلي مؤسسة آراء عن بالضرورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المشروع تقرير
  

  األوجه والمتعّددة المترابطة العالمية والتنموية األمنية البيئة
 من كبير عدد منه انطلق والذي الحضارة مهد بأنه واسع نطاق على ُيعتَبر الذي األوسط الشرق

 ترزح المنطقة أن إال. الطبيعية وموارده وثقافته تاريخه بغنى أيضاً  يتمّيز األساسية، الديانات
. واالجتماعية الماّدية الخصائص تلك يرافق ما غالباً  الذي الداخلي الخالف عبء تحت لألسف
 في الشديد والتباين الموارد، إلى والوصول السّكان توزيع في والتفاوت المعتِمل، الديني فالنزاع
 في معّقداً  واجتماعياً  واقتصادياً  سياسياً  مشهداً  كّلها تغّذي العيش ومعايير المحلي الناتج إجمالي
 النزاعات تسوية على ترّكز االهتمام من كبيراً  قدراً  أنّ  من الرغم على. المنطقة أنحاء مختلف

 منفصلة، بصورة" الناعمة"و" الصلبة "األمنية التحّديات معالجة عبر المنطقة في المتأجِّجة
 الشرق في دائم سالم يتحّقق لن ينها،ب للترابط كامل إدراك دون من أّنه فأكثر أكثر يّتضح
 بحظر المتعّلقة تلك فيها بما – العالمية األمنية الموجبات تلبية يمكن ال باختصار،. األوسط
 المشاغل معالجة دون من مستدامة بطريقة – والكيميائية والبيولوجية النووية األسلحة انتشار

 ما غالباً  أّنه صحيح. نفسه الوقت في منطقةال لحكومات الوطنية واألمنية والتنموية االقتصادية
 قّوة ونقاط فريدة فرصاً  أيضاً  يؤّمن لكّنه االستهدافية، الحلول تطبيق في بتعقيدات ذلك يتسّبب

 واألولويات المشاغل أوالً  نفهم أن الضروري من. الطويل المدى في مستدامة تسوية أجل من
  .أوسطية الشرق الحكومات إلى بالنسبة األساسية

  
 أنحاء مختلف في وبينها الدول داخل للنزاع رئيساً  مصدراً  النادرة الموارد على التنافس شّكل
 الملّحة األمنية التحّديات تعكس ال وهي استثناء، الماء ليست. الحديث العصر في العالم
 صيرةالق للتهديدات منطقياً  المعلَّلة الحلول عن تنجم أن يمكن التي التعقيدات أيضاً  إنما وحسب
 النفط احتياطي من المئة في 55 من أكثر يضم األوسط الشرق أن من الرغم فعلى. المدى
 ضرورية أخرى أساسية طبيعية موارد إلى يفتقر الغاز، احتياطي من المئة في 40و العالمي
 300 عددهم يفوق الذين سّكانه أوساط في بتحسينها، بالكم فما الحياة، نوعية على للحفاظ



 الشفة مياه على الحصول على القدرة تراجع أنّ  األرجح على الصدد، هذا في. 3نسمة مليون
 بلدان معظم تلّبي ال فاليوم،. المنطقة أنحاء مختلف في المواطنين ألمن األكبر التهديد أصبح
 حاجات تلبية على هائلة بضغوط يلقي ما المياه، من الفرد حّصة حول الدولية المعايير الخليج

 للقطاعات مباشراً  تحّدياً  المياه ندرة تشّكل ذلك، عن فضالً . جوهرية كثراأل المواطنين
 كافية كميات تنتج أن يجب التي الزراعة سيما وال المياه، من الكثير تستهلك التي االقتصادية

  .الدول في المتزايدة السكان أعداد إلطعام المحاصيل من
  

 في دمارًا، النزاعات فيه تعيث الذي وسطاأل الشرق نجاح "أن الدولي البنك اعتبر 2009 عام
 هي المياه بأن العلم مع ما، حد إلى إنجاز هو اآلن حتى المياه حول الكبرى الحروب تفادي
 لم أّنه صحيح. 4"المنطقة سكان إلى بالنسبة االقتصادي الصعيد على حياة أو موت مسألة
 المياه ندرة به تتسّبب الذي ديدالته لكنّ  المسألة، هذه حول الحظ، لحسن مفتوحة، حرب تندلع

 حّصة تنخفض سوف ،2050 سنة بحلول أنه إلى التقديرات تشير. المنطقة في أكثر سيتفاقم
  . النصف إلى المنطقة في المياه من الفرد

  
 من فأبعد. الفراغ في تعمل يوّلدها التي المترابطة التهديدات وال المياه ندرة تحّدي ال بالتأكيد،
 إلى تفتقر التي البلدان في سيما وال التحّدي، هذا بها يتسّبب التي الملّحة ائيةاإلنم األزمات
 إضافية مصادر ظهور إلى ثراء األكثر البلدان في مدى األبعد الحلول أّدت اليمن، مثل الموارد
 المنطقة، في المياه ندرة تطرحها التي والمتنامية الراهنة التحّديات رفع أجل فمن. السياسي للنزاع
 المكثَّف االستعمال خالل من المياه لتحلية النطاق واسعة مشاريع تطوير نّيتها عّدة بلدان أعلنت
 برامج تطوير األحيان معظم في تطّلب الطاقة إلنتاج كبيراً  توسيعاً  بدوره هذا واقتضى. للكهرباء
 إلى تتطّلع لتيا البلدان من هو األردن. القائمة البرامج نطاق توسيع أو النووية للطاقة جديدة
 مصادر من المئة في 95 من أكثر اآلن يستورد فهو. الطاقة في العجز لسدّ  النووي الخيار
. الوطني االقتصاد كاهل على ثقيل بعبء تلقي بكلفة – والغاز النفط – للكهرباء المولِّدة الطاقة
 في االقتصادي يواألمن التنموي األعمال جدول في أساسياً  مبدأ النووية الطاقة أصبحت وهكذا



 تقنية مساعدة يتطّلب لالنتشار ومقاِوم ومحكم آمن نووي برنامج تطوير أنّ  في شك ال. األردن
 تعقيدات ذات منطقة في النووية الطاقة خيارات استكشاف مجّرد حتى لكن. الخارج من كبيرة
 سباق قانطال ومن المنطقة في النووي االنتشار من العالمية المخاوف أذكى شديدة أمنية
  .للتسّلح

  
 تطوِّر أن إلى تسعى إيران بأنّ  المزاعم خالل من المنطقة في النووي االنتشار تهديد يبرز حالياً 
 الحكومات تشعر. 5القنبلة هذه مثل اقتناء على الضرورية القدرة تمتلك أن أو نووياً  سالحاً  سراً 

 ويتخّوف. 6وتداعياته لمنطقةا في النووية األسلحة اتشار احتمال حيال شديد بقلق اإلقليمية
 حرباً  أو تسّلح سباق ُتطلق أن النووية القوة طهران حيازة شأن من أّنه من اإلقليميون الفاعلون

 الستمرار كبرى أهّمية ترتدي والتي شديد، بتأنٍّ  ُبنَيت التي االستقرار صورة وُتهدِّد المنطقة، في
 الشرق في كبار العبون ويخشى. البلدان من العديد في الوطنية والتنمية االقتصادي االزدهار
 إيران استحوذت إذا القوى ميزان ديناميات في تحّول حدوث من ومصر، السعودية مثل األوسط،

 مشاريع بإبطاء النقاشات هذه تهّدد. وخارجه الجوار في نفوذها وعّززت النووي السالح على
 والتوّسع التنمية على المطاف هايةن في فتؤّثر تعطيلها، وربما المنطقة في الطاقة تنويع

  .األوسط الشرق أنحاء مختلف في االقتصاديين
  

 هو الهجومية النووية األسلحة خيار وراء الدولة تقوده الذي المباشر السعي ذلك، على عالوةً 
 حيث منطقة ففي. النووي االنتشار يطرحها التي التحّديات مجموعة ضمن واحد تحدٍّ  مجّرد
 تمّثل عليها، السيطرة في الدول قدرات وتختلف كيلومتر، 10000 الداخلية دودالح مساحة تفوق

 جهود بذل يجب. االقتصادي والنمو لالستقرار خطيراً  تهديداً  أيضاً  لألوطان العابرة الجريمة
 من كبيرة مجموعة جانب إلى الحّساسة االنتشار لتكنولوجيات الحرّ  التنّقل لمنع ومستدامة حثيثة

 تهديد إلى سوى يؤّدي ال األمر هذا عن فالتقاعس. المهرَّبة والبضائع ألشخاصوا األسلحة
 مختلف ففي. وحجمه النووي التعاون وتيرة من الدولية المواقف في ويؤّثر الوطني االستقرار

 سلطات على ويتحايلون الدولية الحدود المجرمون يخرق بأسره، العالم وفي المنطقة، أنحاء



 أعمال وُيحبطون ينّفذونها، أو إرهابية ألعمال ويخّططون القانونية، غير سلعهم لنقل الموانئ
 جديدة قدرة اكتسابهم بفضل المهرِّبون استطاع المثال، سبيل فعلى. والدولية الوطنية المراقبة
 عالمي انتشار تحقيق دبي، في الحّرة المناطق خالل من العالمي المالي النظام دخول لهم تتيح
 شبكة قدرة. اإلمارة تلك عبر تمرّ  التي والمربحة القانونية التجارة نفسه الوقت في يهّددون فيما
 للشراء مركزية وغير آمنة منظومات استعمال على السوداء السوق في النووية خان القدير عبد

 خير هي األرضية الكرة أنحاء مختلف في النووية األسلحة تكنولوجيا نشر أجل من والشحن
 تمارس. العالمي االنتشار حظر ومنظومة بالحكومات يحدق أن يمكن الذي الخطر عن مثال
  .المنطقة في االقتصادي والنمو الشرعية بالتجارة هائالً  أذى ُيلحق تأثيراً  المخالفات هذه
  

 األوسط الشرق في األوجه والمتعّددة المترابطة اإلقليمية واألمنية التنموية المشاغل باختصار،
 مؤسف أمر إنه. الظاهر في بينها صلة وال موازية مجتمعية جوانب وتهّدد ًا،بعض بعضها تُفاِقم
  . كبيرة بطاقات تتمّتع منطقة في
  

 الذي فالقرار). 2004 (1540 القرار الدولي األمن مجلس أصدر المعطيات، هذه من انطالقاً 
 النووي نتشاراال لمنع الرسمية وغير الرسمية اآلليات من أوسع نسيج من جزء بأّنه له ُروِّج

 من األكبر الجزء يواجهها التي اليومية التحّديات االعتبار في يبدو ما على يأخذ لم عالميًا،
 غير تكون ما غالباً  بيئة في النووية اإلمكانات تنمو حيث الجنوب بلدان سيما وال – العالم

 الفاعلة الضوابط غياب أنتج لقد. بفاعلية اإلمكانات هذه إلدارة مكترثة، غير وأحياناً  مستعّدة،
 من خوفاً  صرامة أكثر معايير تطبيق في آلخر حين من والترّدد المتقّدمة التكنولوجيات على

 نحو الحّساسة النووية التكنولوجيات النحراف خصبة بيئة والتنموية، االقتصادية األهداف تعطيل
  . شائنة أغراض

  
 أنه إلى السنة، هذه واشنطن في النووي األمن قمة أمام ألقاها كلمة في أوباما الرئيس لفت

 ألمننا – العالمي لألمن التهديدات أكبر من هو النووي اإلرهاب خطر أن فأكثر أكثر يّتضح"



 فهي النظرة، هذه مؤخراً  الرئيس أصدرها التي" القومي األمن استراتيجيا "وتعّزز. 7"الجماعي
 واألمن األميركي الشعب يهّدد الذي فداحة األكثر الخطر "بأّنه النووي االنتشار تصف
 وال متزايدة، بوتيرة نفسها المشاعر عن المتقّدم العالم أنحاء مختلف في قادة عّبر وقد. 8"العالمي
 بان المتحدة، األمم عام أمين ووافق. 2001 أيلول/سبتمبر 11 في المأسوية األحداث منذ سيما
 التهديدات من هو الشامل، ارالدم أسلحة إرهاب سيما وال اإلرهاب، أن على مون،-كي

  .9اليوم الدولي المجتمع يواجهها التي األساسية
  

 إرهابي حادث عن تترّتب أن يمكن التي الوخيمة العواقب على اثنان يختلف ال حين في لكن
 عالم في "أنان كوفي السابق المتحدة األمم عام أمين قال كما – شامل دمار أسلحة به تتسّبب
 لحظر استراتيجيا أي مصير فإنّ  –" جميعاً  الباقين بأمن مرتبط مّنا دواح كل أمن اليوم،

 واإلقليمية الوطنية التحّديات عن انتباهها تحّول بأن النامية الدول من الطلب على تقوم االنتشار
 هو الشامل، الدمار أسلحة إرهاب يشّكله الذي ظاهرياً  البعيد التهديد على وترّكز إلحاحاً  األكثر
 عن ناهيك االستراتيجيا، هذه تطبيق على القدرة إلى البلدان هذه الفتقار إال لشيء ال الفشل
 على – وسالمته المواطن ألمن اليومية التهديدات وجه في بالفعل،. السياسية اإلرادة غياب

 األرضية، الكرة جنوب من األكبر والجزء األوسط الشرق في – والجسدي االقتصادي الصعيَدين
 الجمهور إلى بالنسبة بديهياً  منطقي غير أيضاً  هو بل وحسب، دقيق غير مالكال هذا ليس

  .تقّدماً  األكثر والعالم الجنوب بين األمنية/التنموية الهوة لردم أفضل طريقة ثمة. المستهَدف
  

 المستهدفة للحكومات الملّحة واالهتمامات الحاجات تلبية عبر الهّوة هذه ردم يكون أن يجب
 االلتزام غياب ففي. النووي االنتشار لحظر المشتركة العالمية استراتيجيتنا في محورياً  عنصراً 
 النووي التوريد سلسلة في أهّمية تزداد كحلقات تبرز التي الحكومات تلك جانب من المستدام
 ومراكز شحن كنقاط أو االستخدام، المزدوجة للتكنولوجيات ناشئة ومصنِّعة كمبتكرة أو العالمية،

 اآليلة الدولية الجهود تفشل أن المحتوم من اإلرهابية، للنزعات خصبة كأراضٍ  أو اسية،أس مالية
 يتسّبب فسوف. خطورة األكثر األيدي في الوقوع من العالم في األخطر األسلحة منع إلى



 أسس ويهّدد بمقتلهم؛ أو األشخاص من تحصى ال أعداد بمعاناة القبيل هذا من سيناريو
 لهذا. الدوليَّين واألمن السالم ويهّدد االنتشار؛ حظر منظومة ويقوِّض العالمي؛ االقتصاد
 من والحد اإليجابي، السلوك تحفيز أجل من التنموية/األمنية الهوة ردم يكون سوف السبب،
 إليها ُينَظر التي البلدان من أبعد الفرص من أجندة وٕاتاحة النووي، االنتشار بشأن المخاوف

. الطويل المدى في الدولي األمن حماية في أساسياً  النووي التوريد سلسلة في حلقات بأنها تقليدياً 
  .الهدف هذا لتحقيق المنطقية الوسائل إحدى هو 1540 األمن مجلس وقرار

  
  األوسط الشرق في واألمنية التنموية الساخنة النقاط
  المياه ندرة
 المياه ندرة من تعاني التي المناطق قائمة رأس في أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة تأتي
 في ستة حوالى – بسرعة ويزدادون نسمة، مليون 370 نحو – المنطقة سكان يشّكل. العالم في

 في 0.7 سوى تملك ال أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة لكن العالم، سكان مجموع من المئة
 هو العالم في المياه من الفرد حصة معدل. 10العالم في المتوافرة العذبة المياه من تقريباً  المئة
 القاحلة، أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في أما السنة، في مكّعب متر 7000 حوالى
 مدى وافٍ  شكل في ُيظهر ال الرقم هذا حتى. 11السنة في مكعب متر 1200 هو فالمعّدل
 إيران أن يِّنتُب ال اإلحصاءات فهذه. األوسط الشرق بلدان معظم إلى بالنسبة الوضع هشاشة
. المنطقة في المياه توافر متوّسط زيادة في تساهم وفرة أكثر المائية الموارد حيث وسوريا والعراق

 في ُتحدَّد التي المياه ندرة عتبة دون كبير حد إلى هي أوسطية الشرق البلدان معظم الواقع، في
 من الفرد حصة ثال،الم سبيل فعلى. 12السنة في الواحد للشخص مكّعب متر بألف عام شكل
  . 13مكعب متر 500 من أقل هي الخليج دول وكل واليمن األردن في سنوياً  المياه

  
 المياه من الفرد حصة أنّ  الدولي البنك وجد فقد. طويل وقت منذ متوقَّعة الظروف هذه كانت
. 14 1995و 1960 عاَمي بين الثلثَين بمعّدل تراجعت أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في

 العقود في النصف إلى ستنخفض المياه من الفرد حصة إن إذ أيضًا، واعداً  المستقبل وليس



 في المدينية المناطق في العيش معايير وتحّسن السريع السكاني النمو بسبب سيما وال المقبلة،
 األوسط الشرق في السكان عدد تضاعف ،2001و 1970 عاَمي فبين. 15األوسط الشرق
 أنّ  كما. 16 2050 سنة بحلول جديد من يتضاعف وسوف مّرتين، من أكثر اأفريقي وشمال
 المطاف نهاية في سيؤّدي الذي األمر – تقريباً  نفسها هي ستبقى للشرب الصالحة المياه كّمية
  . 17القائم الوضع استمرّ  إذا المياه في  حّدة أكثر نقص إلى
  

 من فبعيداً . بلد أيّ  في اإلجمالي اعيواالجتم االقتصادي للنمو أساسي المياه إلى الوصول
 نقص يؤّثر الصحي، الصرف خدمات ومن للشرب مأمونة مياه من الملّحة البشرية االحتياجات

 عام. 18والبيئة العامة الصحة وفي والصناعة، الزراعة قطاَعي في األوسط الشرق في المياه
 إلى يفتقرون المنطقة سكان من المئة في 15 أن اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أورد ،2003
 من األوالد لدى مرتفعة وفيات ومعّدالت صحية بمخاطر يتسّبب ما المأمونة، المنزلية المياه
 المياه من محرومون السّكان نصف الفقيرة، الريفية المناطق بعض وفي. 19أخرى أمور جملة

  .20والنظيفة المأمونة
  

 األكبر المستهلك هو اليوم، العالم من عّدة جزاءأ في كما األوسط، الشرق في الزراعي القطاع
 في 90 إلى 85 حوالى الري يشّكل والسعودية، وعمان اليمن بينها عّدة بلدان ففي. 21للمياه
 يعمل أن الضروري من بالطبع،. البالد صعيد على المستهَلكة المياه كميات إجمالي من المئة

. شعبه إلطعام الالزمة الغذائية المواد تأمين نم بلد أيّ  يتمّكن كي يجب كما الزراعي القطاع
 يؤّدي ما الزراعي، القطاع في اإلنتاج يتوّسع أن من بد ال السكاني، النمو عن التوّقعات فإزاء
  .فأكثر أكثر نادراً  المورد هذا فيه يصبح أن ُيتوقَّع الذي الوقت في المياه على الطلب زيادة إلى
  
 سوف المحلي المستوى على المياه ندرة تحّدي مع بها التعامل سيتم التي الطريقة أن في شك ال

 بها سُتعاَلج التي الطريقة تكن وأياً . 22واإلقليمية الوطنية واألمنية التنموية المسائل في تؤّثر
 بلدان تمّكنت لقد. المياه تحلية في يتمّثل لألزمة األساسية الحلول أحد أن الواضح من المسألة،



 بناء خالل من المياه على المتزايد الطلب تلبية من العربية، الجزيرة شبه في سيما ال عّدة،
 للحصول التحلية مصانع على الخليج بلدان تعتمد المعّدل، في. أساسي شكل في تحلية مصانع
 العربية واإلمارات السعودية أن إلى يشار. 23العذبة المياه من حاجاتها من المئة في 65 على

 مواردهما أن من الرغم فعلى. 24األوسط الشرق في المحّالة للمياه األكبر جتانالمنتِ  هما المتحدة
 بسبب سيما وال العالم، في المياه استهالكاً  األكثر البلدان من إنهما محدودة، العذبة المياه من

 على المتزايد الطلب مواكبة أجل من. الحكومية واإلعانات الفاعل غير واالستعمال الحار المناخ
 كبير حد إلى التحلية مشاريع يوّسعا أن البلَدين على يكون سوف آنفًا، إليه تطّرقنا الذي اهالمي

 الطاقة، من الكثير تستهلك المشاريع هذه أن بيد. الطويل المدى في االقتصادي لألمن تحقيقاً 
 إلى لنسبةبا الحل يكمن. الكهرباء من إنتاجها أيضاً  تزيد أن البلدان هذه على يتعّين أّنه يعني ما

 الخبراء من العديد يعتبر. النووية الطاقة تطوير في األوسط الشرق بلدان من كبير عدد
 النووية الرياض طموحات أن الذرية، للطاقة الدولية بالوكالة صلة على وبعضهم والمسؤولين،

 بخيار األحفوري، الوقود بواسطة تتم التي التحلية استكمال أو استبدال في رغبة من تنطلق
 صالحة مياه إلنتاج استدامة أكثر البعيد المدى وفي للبيئة، ومراعاة فاعلية أكثر نووي
 إذكاء في مباشرةً  المياه ندرة تطرحه الذي التنموي التحّدي يساهم الصدد، هذا في. 25للشرب

 االنتشار من العالمية المخاوف حّدة من ويزيد الطاقة، تنويع مجال في اإلقليمية الحاجات
  .األوسط الشرق في النووي

  
 ذات التحلية مشاريع توسيع على أيضاً  األردن يعمل. السياق هذا في الوحيدة السعودية ليست

 الفرد حصة بلوغ فمع. المياه في النقص مشكلة معالجة أجل من للكهرباء المكّثف االستهالك
 األردن يقع – آنفاً  المذكورة المياه ندرة عتبة من بكثير أقل أي – السنة في 3م 145 المياه من

 إلى الحكومة سعت ،2004 عام. 26العالم في المياه ندرة من معاناة األكثر العشرة البلدان ضمن
 المائي للعجز أفضل إدارة إلى التوّصل إلى تهدف خّطة إصدار عبر المسألة هذه معالجة
 األردن يسعى ،التحلية لعملية الكهرباء من كافية كميات إنتاج أجل ومن. 27 2020 سنة بحلول



 واألمن للتنمية استراتيجيته في أساسي كمكوِّن النووية الطاقة تطوير إلى السعودية غرار على
  .االقتصادي

  
 للمساعدات جهود وتُبَذل المحلية البرامج من متنّوعة مجموعة على العمل يجري باختصار،

  :وتشمل ألوسط،ا الشرق في العذبة المياه في المزمن النقص معالجة أجل من الدولية
 اإلنمائية األهداف من 7 الهدف من ج الغاية تطبيق إلى الهادفة الدولية المساعدات 

 الشرب مياه على باستمرار الحصول يمكنهم ال الذين األشخاص نسبة تخفيض: "لأللفية
 . 28"2015 سنة بحلول النصف إلى األساسية الصحي الصرف وخدمات المأمونة

 المياه لتوصيل المحسَّنة الخدمات يادةز  إلى الهادفة المشاريع. 
 فاعلية األكثر المياه إدارة تقنيات في التقني التعاون. 
 المديرين وجعل الصرف مياه مجال في الممارسات تحسين إلى الهادفة المساعدات 

 .للمساءلة خضوعاً  أكثر المياه عن المسؤولين والسياسيين
 ز االعتماد  .المياه تحلية جهود على المعزَّ

  
 كافة، المنطقة حكومات مصلحة في أكيدة وبصورة مباشرةً  البرامج هذه تطبيق في النجاح يصبّ 
 الشرق في المدنية النووية الطاقة مجال في نهضة إلى السعي تحفيز في مهماً  عامالً  ويشّكل
 تعّطل النهضة لهذه المصاِحبة النووي االنتشار احتماالت حول التساؤالت أن غير. األوسط
  .السواء على والمتخبِّطة الثرية المنطقة اقتصادات في التنموية األعمال جداول

  
  المدني النووي ونهضة الطاقة مجال في الحاجات

. المقبلة العقود في جداً  كبيراً  ارتفاعاً  األوسط الشرق في الطاقة على الطلب ُيسجَّل أن ُيتوقَّع
 ذات التحلية مشاريع في االستثمار إلى جةالحا جانب إلى المرتَقبة الكبيرة السكانية فالزيادات
. النزعة هذه خلف تقف التي األبرز العوامل من عامَلين مجّرد هما للكهرباء المكثَّف االستهالك

 الشرق بلدان من عدد سيواجهها التي المترابطة والطاقة والمياه السكان وقائع 1 الجدول يعكس



 الطلب يتضاعف أن المتوّقع من الجدول، في هريظ وكما. المقبلة العشرين السنوات في األوسط
 تلبية أجل من. مصر في مرات ثالث من وأكثر – تقريباً  مرتّين البلدان كل في الطاقة على
 االقتصادات لدعم والغاز النفط تصدير عائدات من اإلفادة وكذلك المتعاظم، الطاقة تحّدي

 خالل من الطاقة من إمداداتهم تنويع لىإ المنطقة في بلداً  عشر اثَني من أكثر يسعى الوطنية،
 على عّدة، بلدان وتعتبر. 29مختلفة وبدرجات أخرى أمور جملة من المدنية النووية الطاقة برامج
 من كافية مستويات تأمين على يساعد أن النووية للطاقة برنامج شأن من أّنه الخصوص، وجه

 أخذ يجب: التحّديات من خالية ليست النووية الطاقة لكن. جداً  أساسياً  هماً  تشّكل التي الكهرباء
 في المصاحبة، االنتشار ومخاطر المياه إدارة ومسائل السالمة بشأن والمشاغل العالية الكلفة

 إذا ما حول جّدية أسئلة ُتطَرح ذلك، عن فضالً . النووية للطاقة برنامج في الشروع قبل االعتبار
 الذي الحجم في سيما ال ماّديًا، سليم خيار هو مدنيةال النووية الطاقة امتالك إلى السعي كان

 القابلة الطاقة مجال في أخرى وخيارات الشمسية الطاقة مع وبالمقارنة حاليًا، مناقشته تجري
 أنّ  هو الواضح الداخلية، النقاشات هذه ستّتخذه الذي المنحى عن النظر بغض. للتجديد
 على موسَّعة قدرة المتالك األولوية اآلن عطيت األوسط الشرق أنحاء مختلف في عّدة حكومات

 واستراتيجيات االقتصادي النمو مكّونات من أساسي مكوِّن أّنها معتبرةً  النووية الطاقة صنع
  .التنمية

  
  
  
  
  
  
  
  



 والنمو للتجديد، القابلة العذبة المياه من الفرد حصة الطاقة، على المتوقَّع الطلب: 1 الجدول
  30السكاني

  
  األوسط الشرق في الطاقة على والطلب والمياه كانالس مستقبل

  المتوّقع السكان عدد
  31 )بالماليين(
  

 من الفرد حصة
 القابلة المياه
 بالمتر (للتجديد
  32 )المكّعب

  

  الطاقة على الطلب
  33 )ساعة/تيراواط(
  

  

2010  2030  2010  2030  2010  2030  

  156  87  66  92  36.5  26.2  السعودية
  191  74  23  32   6.6  4.7  اإلمارات
  145  52  5  6   4.3  3.1  الكويت
  30  11  109  150  1.1  0.8  البحرين

  26  17  29  39  2  1.5  قطر
  21  12  350  483  4  2.9  عمان
  370  156  1528  1831  90  75.1  إيران
  9  4  53  86  39.4  24.3  اليمن
  18  8  109  145  8.6  6.5  األردن
  407  123  516  678  111  84.5  مصر
  360  152  2363  2822  90.4  75.7  تركيا

  



 في 70 يوجد حيث" االستراتيجي الطاقة إهليلج"ب ُيعَرف ما ضمن األوسط الشرق دول تقع
 المنطقة وبلدان. العالمي الغاز احتياطي من المئة في 65و العالمي النفط احتياطي من المئة
 استهالك في النمو معدل تراوح المثال، سبيل فعلى. للطاقة استهالكاً  األكثر من أيضاً  هي

 بنقاط أعلى أي المئة، في 8 إلى 6 من الماضية القليلة األعوام في العربية المنطقة في الطاقة
 األوسط والشرق الخليجي التعاون مجلس دول تعتمد. 34العالم باقي في المعدل من عّدة مئوية
  . 35الكهربائية الطاقة لتوليد والغاز النفط على حصري شبه شكل في
  

 حيث األوسط، الشرق في. نامية منطقة أي في للتقّدم أساسي عنصر هي الكهرباء إنتاج ةزياد
 على للحفاظ ضرورية للكهرباء المكثَّف االستهالك ذات المياه تحلية ومشاريع نادرة المياه
 في لكن. قصوى أهمّية المستقبل في الكهرباء على الطلب تلبية ترتدي الحالية، العيش معايير
 سّكانها حاجات بفاعلية تلّبي أن من األرجح على عّدة بلدان تتمّكن لن الراهنة، فالظرو  ظل
 بلدان تحتاج سوف عامًا، 20 غضون في أنه إلى التقديرات بعض تشير. أعدادهم تتزايد الذين
 الحاجات لتلبية اإلضافية الكهربائية الطاقة من جيغاواط 200 إلى الخليجي التعاون مجلس

 سنة بحلول للكهرباء إنتاجها تضاعف أن الدول هذه على يتعّين القصير، المدى وفي. المتنامية
 فيض من غيض سوى هذا ليس. 36المياه تحلية على المتوقَّع الطلب تلبية أجل من 2015
 النظر إعادة أو النظر يجري لهذا الطاقة، مجال في األوسط الشرق منطقة تواجهها التي الوقائع

  .الطاقة لتنويع الوطنية الخطط من كجزء الكهرباء إنتاج لتعزيز ويةالنو  الطاقة برامج في
  

. المدنية النووية الطاقة تطوير إلى للسعي إضافي حافز هو والغاز النفط أسعار في االرتفاع
 الموارد على فأكثر أكثر يعتمد سوف عالم إلى التصدير وزيادة االستهالك خفض أنّ  كما

. 37األوسط الشرق في كثيرة بلدان إلى بالنسبة المئة في مئة ابحةر  معادلة هو للمنطقة الطبيعية
 هو النووية الطاقة برنامج أن المنطقة في الثرّية البلدان من كبير عدد يعتبر الغاية، ولهذه

  .للمستقبل اقتصادية تأمين بوليصة
  



 الدوالرات، مليارات إلى كلفته تصل استثمار هو المدنية النووية الطاقة تطوير أنّ  في شك ال
 الطاقة نحو المسار في للتو تنطلق التي الدول على "الذرية للطاقة الدولية الوكالة وبحسب
 حتى. 38"األول مصنعها في العمل يبدأ أن قبل األقل على عاماً  15 انقضاء تتوّقع أن النووية
 للطاقة ثوقومو  آمن استعمال أجل من المناسبة التحتية البنى تتوافر أن يجب البناء، بدء قبل

  .النووية
  

 في التأخير من األكبر الجزء أن السابقة التجارب أظهرت الذرية، للطاقة الدولية للوكالة وفقاً 
  :في سيما وال التحتية البنى في خلل إلى يعود المشاريع وتطبيق البرامج تطوير
 القرار وصنع التخطيط قدرات. 
 والتنظيمية ةالقانوني األطر ذلك في بما (التنظيمية الهيكليات.( 

 وبنيتها الكهربائية الشبكة حجم. 
 39.الصناعي الدعم  

  
 إلى السعي عند األبرز القيود عادةً  تشّكل والتمويل البشرية الكفاءات أن أيضاً  التجارب وُتظهر
 يطرح ال التي أوسطية الشرق الحكومات إلى بالنسبة حتى. 40النووية للطاقة برنامج تطبيق
 في البشرية الكفاءات في النواقص استدعت القصير، المدى في عقبة اإليه بالنسبة التمويل

 تلك توفير أجل من الخارجية المساعدة على للحصول السعي األساسية التقنية القطاعات
 في ذلك في بما – البلدان معظم في الموجودة التعليمية التحتية البنى أن حين في. الكفاءات
 التدريب فإن األساسي، التقني التدريب لتأمين عادةً  كافية – األوسط الشرق من األكبر الجزء

 التي التقليدية االختصاصات في أو الصلة ذات النووية االختصاصات في والجدارة المتخّصص
 الذرية، للطاقة الدولية الوكالة ذكرت فكما. كافية بدرجة متوافَرين غير الصناعة إليها تحتاج
 البناء، أعمال وٕادارة المشاريع، في متخّصصة ندسةه نووي لمصنع اآلمن البناء يقتضي

 متخّصص علمي تحصيل ذي طاقم إلى المنشأة تشغيل يحتاج. وٕاشراف رقابة ونشاطات
. 41أخرى تقنية وخدمات والصيانة الصّحية الفيزياء في متدّرب طاقم إلى وكذلك ميداني، وتدريب



 التمويل وكل التدريب معظم أن من الرغم على أنه أيضاً  الذرية للطاقة الدولية الوكالة وأقّرت
 التنمية في مهم دور تأدية في الخارجية المساعدات تستمرّ  سوف محليًا، يتم أن يجب تقريباً 

  . 42السواء على المتوسط المدى في الجديدة النووية الطاقة برامج وتشغيل األمد القصيرة
  
 األسلحة انتشار خطر بسبب سياسياً  حّساس النووي البرنامج التقنية، التحّديات جانب إلى

 فتخصيب. االستخدام المزدوجة الوقود دورة عمليات من العديد في والموجود له المالزم النووية
 يمكن لكن المدنية النووية الطاقة إلنتاج ُيستعَمالن المستنفد الوقود معالجة وٕاعادة اليورانيوم

 المناهض أو المؤّيد النسبي المنطق نع النظر بغض. نووي سالح لتصنيع أيضاً  استعمالهما
 المنطقة بلدان بين كبير حد إلى الزمنية الجداول تختلف مدنية، نووية طاقة امتالك إلى للسعي
  .الصناعة توسيع تعقيدات تجاوز إلى تسعى فيما
  

 الطاقة مصادر تنويع عبر المتحدة، العربية اإلمارات تسعى سوف .المتحدة العربية اإلمارات
 جيغاواط 40 إلى لتصل مّرتين من أكثر ونقلها الطاقة توليد على قدرتها مضاعفة إلى لديها،
 المئة في 9 يبلغ أن ُيتوقَّع سنوياً  نمو معّدل الهدف هذا يعكس. 2020 سنة بحلول كهرباء
 من حكوميًا، المدعومة الطاقة وأسعار الصناعية والتنمية السكاني النمو مساهمة من انطالقاً 
 للشرب الصالحة الطبيعية المياه ذلك، على عالوةً . 43االستهالك زيادة في أخرى، أمور جملة
 تحلية عملية على كبير حد إلى البالد تعتمد أن يجب لذلك المتحدة، العربية اإلمارات في نادرة
 البلدان من العديد حال هو وكما. 44المياه ندرة وطأة من الحدّ  أجل من للطاقة المستنِفدة المياه

 والغاز، النفط تصدير عائدات على بقّوة البالد اقتصاد يعتمد المتحدة، العربية لإلمارات مجاورةال
  . 45المحلي الناتج إجمالي من المئة في 30 حوالى تؤّمن السعلتين لهاَتين الخارجية فالتجارة

  

 ومصادر الهيدروكربونات المستقبل في الطاقة لتنويع المتحدة العربية اإلمارات حافظة تتضّمن
 مجال في صارمة أهدافاً  البالد التزمت لقد. 46النووية للطاقة وبرنامجاً  للتجديد القابلة الطاقة
 في. النووي الوقود معالجة وٕاعادة المحلي التخصيب عن االمتناع سيما وال االنتشار حظر



 درهاق بمناقصة الطاقة مجال في جنوبي كوري شركات اتحاد فاز ،2009 األول كانون/ديسمبر
 يبدأ أن ُيتوقَّع. المتحدة العربية اإلمارات في النووية للطاقة مصانع أربعة لبناء دوالر مليار 20

 التي العامة الزمنية المهلة من طويل وقت قبل أي – 2017 سنة بحلول العمل األّول المصنع
 ومن – ويةالنو  الطاقة امتالك إلى الجدد للطامحين الذرية للطاقة الدولية الوكالة وضعتها
 تُنتج أن ُيتوقَّع. 2020 سنة بحلول الكهرباء توليد األخرى الثالثة المصانع تبدأ أن المرتقب
 على الطلب إجمالي من المئة في 14 أي كهرباء، جيغاواط 5.6 مجتمعةً  األربعة المصانع
 من أكثر ءبنا إلى اإلمارات تسعى المطاف، نهاية وفي. 47المتحدة العربية اإلمارات في الكهرباء

 مقارنةً  الكلفة بربع الكهربائية الطاقة تنتج بأن ُيفتَرض النووية للطاقة مصنعاً  عشر اثَني
 المتحدة الواليات مع النووي للتعاون اتفاقات أيضاً  المتحدة العربية اإلمارات ووّقعت. 48بالغاز
 المشروع هذا تمويل أنّ  من الرغم على. واليابان المتحدة المملكة مع تفاهم ومذّكرات وفرنسا،
 الغنية الدولة هذه إلى بالنسبة الكبير بالتحّدي ليس الدوالرات مليارات إلى كلفته تصل الذي

 مستمّرة تساؤالت مع وكذلك المحلية، التقنية الكفاءات نقص مع تتخّبط اإلمارات أن إال بالنفط،
  .الحّساسة التكنولوجيات انتشار حول

  
 التكاليف وارتفاع الطلب زيادة الطاقة مجال في اليوم األردن اجههايو  التي المشاكل من .األردن
 ندرة وتفاقم المستورَدين والنفط الغاز على كامل شبه واعتماد المحلية الطاقة موارد في والنقص
 حوالى توليد على القدرة امتالك يجب أنه إلى الحكوميين المسؤولين تقديرات تشير. 49المياه
. 50 2030 سنة بحلول الطاقة مجال في الوطنية الحاجات لتلبية إضافية كهرباء جيغاواط 6.8
 وجه وعلى األوسط، الشرق في المتوافرة الطبيعية الطاقة موارد من الكثير األردن يملك ال

 في المستخَدمة الطاقة مصادر من المئة في 96 حالياً  يستورد فهو. والنفط الغاز الخصوص
 والكويت السعودية من سيما وال – والغاز النفط من مستمّدة منها المئة في 99 – الكهرباء توليد

 4 إلى 3 من قيمتها تتراوح الطاقة من كميات األردن استورد األخيرة، األعوام في. والعراق
 ثقيل بعبء النفقات هذه تلقي. السنوية البالد موازنة من المئة في 20 حوالى أي دوالر، مليارات
  . 51الدولة مالية كاهل على



  
 والزيت الغاز من المحلي االحتياطي عن التنقيب على األردن في الطاقة تنويع استراتيجيا تقوم

 الشمسية الطاقة مثل للتجديد القابلة للطاقة مصادر وٕانشاء الطبيعي، الغاز واستيراد الحجري،
 أن في الدالب تأمل ،2020 سنة بحلول. 52النووية الطاقة تطوير ذلك، من واألهم الرياح، وطاقة
 تساهم أن وُيتوقَّع. 53المئة في 91 إلى 96 من الخارجية الطاقة مصادر على اعتمادها تخّفض
 المرتبطة األخرى األهداف وتتضّمن. 54الخفض هذا من المئة في 6 نسبة في النووية الطاقة
 تعدين اقاتف توقيع جرى (البالد في اليورانيوم موجودات تفعيل األردني النووي الطاقة ببرنامج

 بين الشراكات وترويج ؛)2001 الثاني كانون/يناير في" أريفا "الفرنسي النووي العمالق مع
 اتفاقات األردن وّقع (النووية التكنولوجيا مؤمِّني مع شراكات وتطوير والخاص؛ العام القطاَعين
 ؛55)اليابانو  الجنوبية وكوريا والصين وروسيا المتحدة والمملكة وفرنسا كندا مع نووي تعاون
 الضرورية الطاقة وتأمين المراحل؛ كل في الوطنية والمشاركة للتكنولوجيا الفاعل النقل وتوفير
 تصدير وتعزيز مشتّقة؛ صناعات وتطوير الهيدروجين؛ إنتاج المطاف نهاية وفي المياه لتحلية

 إذا. 56ةللطاق مكّثف استخدام ذات تنافسية صناعات ظهور أمام المجال وٕافساح الكهرباء؛
 األرجح على له تكون فسوف األردني، النووي البرنامج على المعقودة العالية اآلمال أثمرت

 غرار على لكن. العامة الوطنية والتنمية الطاقة أمن مجاَلي في مهّمة إيجابية مساهمات
 ذهه لتحقيق الضرورية التقنية الكفاءات في نقص من األردن يعاني المتحدة، العربية اإلمارات
 على الحكومة بقدرة يتعلق ما في صعبة استفهام عالمات سيواجه أّنه في شك وال األهداف،

  .قانونية غير أغراض نحو الحّساسة التكنولوجيات انحراف منع
  

 السعودية في الطاقة على الطلب يرتفع واألردن، المتحدة العربية اإلمارات في كما .السعودية
 10 إلى األخيرة األعوام في الكهرباء على الجديد الطلب وصل – سنوياً  المئة في 8 بنسبة اآلن
 حوالى الكهربائية الطاقة من البالد احتياجات تبلغ أن ُيتوقَّع ،2020 سنة وبحلول. 57المئة في
 هو ما بقدر للرياض ملّحة مشكلة ليس الطاقة في النقص تحّدي لكن. 58كهرباء جيغاواط 60

 النفط احتياطي السعودية امتالك إلى جزئياً  ذلك ويعود ردن،واأل المتحدة العربية لإلمارات



 بعيد حد إلى الرقم هذا يتجاوز. برميل مليون 260 نحو إلى يصل والذي العالم في األكبر
 من كبيراً  جزءاً  السعودية تستهلك نفسه، الوقت وفي. المنطقة في آخر بلد أي في االحتياطي
  . 59الكهرباء لتوليد تنتجه الذي الخام لنفطا ربع حوالى فتحرق النفطية، مواردها

  
 مشاريع لكن األوسط، الشرق في آخر بلد أي من أكثر المحّالة المياه على السعودية تعتمد
 السّكانية الزيادة شأن ومن. 60اليوم المائية االحتياجات من المئة في 70 سوى تلّبي ال التحلية

 سيكون أّنه إلى التقديرات بعض تشير. الشفة ومياه الكهرباء على الضغوط حّدة من ترفع أن
 استثمارات تتطّلب التي المائية المشاريع على األقل على دوالر مليار 50 إنفاق السعودية على

 النفط سعر سّجل الماضية، األعوام في. 61 2020 سنة بحلول الكهرباء إنتاج في إضافية
 الوقود حرق في االستمرار عن الناجمة يلةالبد الفرصة تكلفة ترتفع ذلك موازاة وفي ارتفاعًا،
 البالد اّتخذته الذي القرار في أساسية عوامل إنها. المحّلي الصعيد على الطاقة إلنتاج األحفوري
 تطوير "الرياض في مسؤولون يقول. المدنية النووية الطاقة إلنتاج برنامج تطوير على بالعمل
 مياه وٕانتاج الكهرباء لتوليد الطاقة من المتزايدة لكةالمم احتياجات لتلبية أساسي الذّرية الطاقة
 الموارد مجددًا،. 62"النفاد في اآلخذة الهيدروكربونية الموارد على االعتماد من والحد محّالة
 عدم ضمان على البالد بقدرة العالم ثقة واكتساب التقنية الكفاءات تأمين لكنّ  متوافرة، المالية
 تنويع الستراتيجيا الناجح التطبيق في محورياً  دوراً  يؤّديان سوف اسةالحسّ  التكنولوجيات انتشار
  . الرياض في الطاقة

  
 األوسط، الشرق في الطاقة موارد إلى والمستقبل الحاضر في الماّسة الحاجة من الرغم على
 موافقةلل آنفًا، أشرنا كما استعدادًا، يبدي أن النووية القدرة اكتساب إلى الطامح البلد على يتعّين
 من كبرى مسؤوليات وتحّمل األمد طويلة بالتزامات والقيام كبيرة مالية استثمارات تخصيص على
 ما في األوسط الشرق بلدان من العديد أوضاع أدناه الجدول ُيظهر. النووي االنتشار منع أجل
  .بها والتقّيد االنتشار عدم لمنظومة المختلفة الجوانب بتطبيق يتعّلق

  



  األوسط الشرق في االنتشار عدم منظومة طبيقت: 2 الجدول
  

    الضمانات  
 تقرير  البلد

1540  
NPT  CSA  AP  CNS  CPPNM  المسؤولية  النفايات  

 SQP  نعم  نعم  البحرين B  كال  كال  نعم  كال  
 S  كال  نعم  نعم  نعم  مصر  VC  كال  كال

 S  نعم  نعم  نعم  إيران   كال  كال  كال  كال
 S  نعم  نعم  نعم   العراق   كال  كال  كال  كال
  كال  كال  كال  نعم  إسرائيل S  كال   نعم  VC (S) 

  كال  كال  نعم  نعم  نعم  SQP   نعم  نعم  األردن
 SQP  نعم  نعم  الكويت   كال  كال  نعم  نعم  نعم
 S  نعم  نعم  كال  SQP  نعم  نعم  لبنان VC/CSC  
 SQP   نعم  نعم  عمان   كال   كال  نعم  كال  كال
 SQP   نعم  نعم   قطر   كال   كال  نعم  كال  كال

 SQP   نعم  نعم يةالسعود   كال   كال  نعم  نعم  كال
 نعم   نعم  نعم  سوريا  S  كال   كال   كال  كال
 نعم   نعم  نعم  تركيا   كال   كال  نعم  نعم  نعم

 اإلمارات
 العربية
  المتحدة

 SQP   نعم  نعم S  كال  نعم  نعم  نعم  

 SQP   نعم  نعم  اليمن   كال   كال  نعم  كال  كال
  



B = التقرير = 1540 تقرير الذرية؛ للطاقة الدولية ةالوكال في الحّكام مجلس بموافقة تحظى 
 حظر معاهدة = NPT ؛1540 رقم الدولي األمن مجلس قرار بموجب اللجنة إلى المرفوع
 الذرية؛ للطاقة الدولية الوكالة مع الشاملة الضمانات اتفاق = CSA النووية؛ األسلحة انتشار
SQP = مع الصغيرة الكميات بروتوكول أيضاً  بلدال أبرم الشاملة، الضمانات اتفاقات جانب إلى 
 اتفاقية = CNS الدولية؛ الوكالة مع إضافي بروتوكول = AP الذرية؛ للطاقة الدولية الوكالة
 االتفاقية = النفايات النووية؛ للمواد المادية الحماية اتفاقية = CPPNM النووية؛ السالمة
 حول فيينا اتفاقية = VC اإلشعاعية؛ النفايات إدارة وسالمة المستنفد الوقود إدارة حول المشتركة
 األضرار عن التكميلي التعويض اتفاقية = CSC النووية؛ األضرار عن المدنية المسؤولية
 Squassoni, Sharon, “Nuclear Energy: Rebirth or من مستوحى الجدول. النووية

Resuscitation?” 2009, Table 10  
  .2010 تموز/ويولي 20 في ،IAEA.org :المصدر

  
 النقص لمعالجة دولية مساعدات وتُبَذل المحلية البرامج من مجموعة تطوير على العمل يجري
  :وتشمل األوسط، الشرق في الطاقة موارد في
  

 63الطاقة لتنويع استراتيجية برامج ذلك في بما محّلية مبادرات. 
 في توازن إرساء لىإ باالستناد الدولية المنظمات من مساعدات على للحصول التخطيط 

 .الوطني الطاقة مزيج
 المياه في والنقص الكهرباء على خاص شكل في ترّكز للتنمية ثنائية مساعدات. 
 لتطوير وموثوقة آمنة برامج على للحصول األطراف ومتعّددة ثنائية مساعدات برامج 

 .النووية الطاقة
 معها، والتعاون الذرية اقةللط الدولية الوكالة من التقنية المساعدة على للحصول برامج 

 إلطالق مناسب أساس إلرساء وٕاعدادية تخطيطية ونشاطات دراسات ذلك في بما
 . للتطبيق زمني جدول ووضع البرنامج،



 الصلة ذات والنشاطات المشاريع إدارة في بلد كل حاجات بحسب مكيَّفة مساعدة. 
 وٕادارة الطاقة مشاريع بناء ذلك في بما المتخصِّصة، النووية الميادين في تدريبية فرص 

 والسالمة السالمة، حول ومراجعات تحاليل وٕاجراء الموقع، واختيار فيها، العمليات
 .الميدان في استهدافية تدريبية وفرص الجودة، وضمان التشغيل، في والموثوقية

  
 المدى في والتنمية االقتصادي األمن توفير في أساسياً  للطاقة بديلة مصادر تحديد سيكون
 األمنية المخاطر تهّدد النووية، الطاقة حالة في. األوسط الشرق بلدان مختلف في الطويل

 ضمان على الحكومات قدرة في الثقة تراجع إزاء األقصر المدى في التقّدم بتعطيل المصاحبة
 نيةواألم التنموية بالمشاغل الطاقة تنويع ارتباط إلى نظراً . لالنتهاك االنتشار منظومة قابلية عدم

 االنتشار حظر معايير أن البعض يعتبر قد المياه، ندرة ذلك في بما األساسية، االقتصادية
  .األساسية المنطقة حاجات مع مباشر شكل في تتعارض أن يمكن الصارمة

  
  الصادرات ومراقبة االّتجار، ،الحدود أمن القانوني، غير مويلالت: لألوطان العابرة الجريمة

 منها جزء في تنبع األوسط الشرق في المدنية النووية الطاقة نهضة بشأن ةالعالمي المخاوف إنّ 
 القانوني غير االستعمال على فاعل حظر فرض عن الحكومات عجز عن األخيرة األدّلة من

 لضبط العالمية المنظومات على التحايل إلى يهدف الذي النقل وشبكات المالية للشبكات
 التقاء أنّ  إال األوسط، الشرق على فقط تقتصر ال عالمية ةظاهر  أنها من الرغم على. اإلجرام

 رفعا اإليرانية، الحالة هو له تجسيد وأفضل النووية، الطاقة تطوير مجال في وترّكزها المصالح
 اإلجرام فإن وهكذا. نّيتها حسن وٕاثبات المعنّية الجهة لتبرئة المطلوبة المعايير كبير حد إلى

 ورفاهها الحكومات استقرار في فقط يؤّثر ال المنطقة في ىيتفشّ  الذي لألوطان العابر
 صنع مجاالت المطاف نهاية في تهّدد نطاقاً  أوسع مخاوف أيضاً  يطرح إنما االقتصادي،
  .الطاقة تنويع ذلك في بما – موازٍ  خط على تسير التي الوطنية السياسات

  
  



   هي المدينة-الدولة هذه. الحّرة تجارةال جّنة بأّنها دبي اشتهرت لطالما .القانوني غير التمويل
 أن إلى األخيرة األعوام في سعت وقد المتحدة، العربية اإلمارات في السبع اإلمارات إحدى
 دبي تضم حالياً . نيويورك أو كونغ هونغ أو لندن غرار على للرساميل دولية سوقاً  نفسها تفرض
 األكبر المنطقة. 64إضافية مناطق انيثم تشييد المرتقب ومن متخصِّصة، حّرة تجارة منطقة 28
 على ضريبة فرض عدم مثل للمستثمرين حوافز يقّدم الذي العالمي المالي دبي مركز هي

 وٕادارة التسجيل مقتضيات واقتصار الكامل، التمّلك في الحق األجانب ومنح واألرباح، المداخيل
 والشديدة المربحة التجارة زحفّ  الذي المحدود اإلشراف أن غير. األدنى حّدها على الحسابات
 غير والشحن األموال تبييض من مرتفعة مستويات بروز إلى أيضاً  أّدى المنطقة في الفاعلية
 والقراصنة المخدرات وكارتالت اإلرهابيون جعل الماضي، في. المهرَّبة للبضائع القانوني

  .المشروعة غير لنشاطاتهم عبور نقطة دبي من والمهرِّبون
  

 ال دبي تكون أن بشّدة نفى المتحدة العربية اإلمارات لدولة المركزي المصرف أن من الرغم على
 تشير المالي، اإلصالح أجل من الجديدة القوانين عشرات إقرار بعد األموال لتبييض مركزاً  تزال
 قدتانت فقد. 65القانونية غير المالية للصفقات مفضَّالً  موئالً  تظلّ  اإلمارة أن إلى متزايدة أدّلة
 السياسات المالية بالتدابير المعني العمل وفريق الدولي النقد وصندوق األميركية الخارجية وزارة
 دبي سلطة في اإلشراف مدير حتى. 66اإلمارات في التطبيق في والتساهل المكتملة غير

 يضتبي وٕامكانية باألعمال القيام سهولة بين كامناً  صراعاً  "هناك بأنّ  يقرّ  المالية للخدمات
 إعالمية تقارير تشير. 67"سهولةً  األموال تبييض ازداد أسهل، عمل فتح كان كلما... األموال

 منطقة يستعملون الذين والروسية واإليرانية الهندية المافيات لزعماء معقالً  أصبحت دبي أن إلى
 من ديدالع منّظمي تؤوي دبي بأنّ  أيضاً  أخبار تداول وجرى. 68أرباحهم لتبييض الحرة التجارة
  . 69الصومالية القرصنة عمليات

  
 والحوالة دبي كانت لقد. 70دبي إلى عبرها المال يتسّلل أن يمكن التي الطرق إحدى هي الحوالة

 مسؤول قال. جديد من األفغانية المخّدرات تجارة وظهور القاعدة تنظيم عمليات في أساسّيَتين



 يعرف "األميركي الشيوخ مجلس في جيةالخار  العالقات لجنة أمام المتحدة األمم في كبير
 أقّرت 2003 عام. 71"دبي هو لألموال مخبأ أفضل أن الحواالت وسماسرة األفغان المغتربون
 اآلن حتى لكن رسميًا، التسّجل الحواالت سماسرة على يفرض قانوناً  المتحدة العربية اإلمارات
 المصرف يستطيع ال عليه وبناءً . طوعي أساس على التسجيل نظام بتطبيق الدولة اكتفت

 لقد. 72المخالفين معاقبة أو للقوانين االمتثال عدم عن للتقّصي تفتيش عمليات إجراء المركزي
 حد إلى تُقصِّر "بأّنها المتحدة العربية اإلمارات تنتهجها التي األموال تحويل سياسات ُوِصفت
 اعتُِبرت كما المالية، لتدابيربا المعني العمل فريق وضعها التي المقتضيات تلبية عن" كبير
 بأنها طائلة مبالغ معهم ويحملون أفغانستان من الواصلين السعاة مع بها تتعاطى التي الطرق
 الطائرات وخاطفي الدن بن أسامة أن إلى أيلول/سبتمبر 11 لجنة تقرير خلص. 73فاعلة غير

  .دبي من فورية مالية وتحويالت حواالت استعملوا القاعدة إلى المنتمين
  
 تمارس القانونية غير المالية العمليات إنّ  بل وحسب، الدولية لإلدانة هدفاً  دبي من هذا يجعل ال
 منع فإن لذلك. اإلمارة تؤّمنها التي القانونية المالية الخدمات على تآكلياً  تأثيراً  األمر نهاية في

 في والمنطقة للحكومة االقتصادية المصلحة في يصبّ  المالي للنظام الشرعي غير االستخدام
 المتحدة العربية اإلمارات سعت الخصوص، وجه على الماضي العقد في. الطويل المدى

 بعض وفي التقني، الدعم على الحصول إلى األوسط الشرق أنحاء مختلف في أخرى وحكومات
 األموال تبييض لمحاربة وطنية إجراءات وتعزيز لوضع الضروري المالي الدعم الحاالت،

 المعني العمل وفريق المالية بالتدابير المعني العمل فريق خالل من وذلك اإلرهاب، لوتموي
  .أفريقيا وشمال األوسط الشرق في المالية بالتدابير

  
 10500 من أكثر فهناك جدًا، كبيرة حدودية كثافة ذات منطقة هو األوسط الشرق .الحدود أمن

 األراضي وطبيعة الكبير الحدود حجم إلى ظراً ون. 74دولة 14 بين الداخلية الحدود من كيلومتر
 هائالً  تحّدياً  الحدود هذه أمن ضمان يشّكل المحلي، الناتج إجمالي في الشديدة والتباينات المقفرة
 ليس القانونية، غير المالية العمليات غرار على. المنطقة في الحكومات بعض إلى بالنسبة



 على الوطنية التنمية أسس يزعزع أن يمكن بل ولة؛معز  مسألة مجّرد الحدود عند األمن انعدام
 أن شأنه من الذي األمر القانون، سيادة بالبشر واالّتجار المخّدرات تجارة تقّوض. أوسع نطاق
 مباشرةً  الحكومة رافعات اإلرهابيون يستهدف وقد. األهلي المجتمع على أوسع تأثيرات يمارس
 مشاريع لتنفيذ الضرورية االجتماعية القدرة من طّ يح أن شأنه من الذي األمر الخوف، ويثيرون
 تمويل شأنها من التي الجمركية العائدات من الدولة القانونية غير التجارة وتحرم. إنمائية
 وعدم االتّجار يتسّلل فقد المجاورة، الدول أمن في سلباً  الثالثة الشرور وتؤّثر. العامة األشغال
  .حدودها عبر القانونية غير والتجارة االستقرار

  
 قوانين حتى. الحدود أمن في أساسية األكثر العنصر هو اإلقليمية األراضي سالمة على الحفاظ
 ذلك، عن فضالً . حراسة دون من الحدود كانت إذا كافية حماية تؤّمن ال صرامةً  األكثر الدخول

 بلدان من حدودها لضبط صرامة أكثر قواعد البلدان بعض تطّبق حيث ترابطاً  أكثر عالم في
 هم واإلرهابيون المتمّردون. مقاومةً  األقلّ  المسار القانوني غير النشاط يسلك ما غالباً  أخرى،
 الحدود عند الحوثيون المتمّردون ذلك على مثال وخير. الحدود ضبط لقوانين انتهاكاً  األشدّ  من

 منذ السعودية-ليمنيةا الحدود منطقة من انطالقاً  عملّياتها المجموعة تشنّ . السعودية-اليمنية
 حراسة مخفر وهاجموا اليمن من الحدود الحوثيون عبر ،2009 أواخر وفي. 75 2004 عام

 المسّلحة القوات من النطاق واسع وجوياً  برياً  انتقامياً  رداً  وأثاروا عنصراً  فقتلوا سعوديًا،
 على. 76الحدود عبر القتال ينتشر أن توّقعوا السعوديين أنّ  إلى السريع الردّ  يشير. السعودية

 ستّ  القتال اندلع ،2010 شباط/فبراير في النار إلطالق هش وقف إلى التوّصل من الرغم
  . 77الماضية السّتة األعوام في مّرات

  
 حتى عنه تترّتب وقد داخليًا، االستقرار زعزعة إلى اليمن شمال في التمّرد غرار على تمّرد يؤّدي

 قّوة موارد تركُّز هو األرجح على األكبر تأثيره لكنّ  ككل، المنطقة صعيد على أمنية تداعيات
 يتعّرض فيما. البالد من أخرى أجزاء في أمني بفراغ يتسّبب ما معّينة، منطقة في التمّرد مكافحة
 محّللون – كثرٌ  يتوّقع الباكستانية،-األفغانية الحدود على الضغوط من لمزيد القاعدة تنظيم



 بالحوثيين المنهمكة اليمن تكون أن – الجهادية اإللكترونية المواقع عبر نقاش وحلقات غربيون
 منذ البالد في قدم بموطئ المجموعة تحتفظ. 78يزدهر أن للتنظيم يمكن حيث التالي الموقع
 جزيرة في القاعدة "اسم نفسها على وأطلقت تنظيماً  أكثر مؤّخراً  أصبحت لكّنها عامًا، 20 حوالى
 والسياسية، الثقافية االنقسامات وكذلك المحدودة، صنعاء فاعلية ظيمالتن يستغلّ . 79"العرب
" كول إس إس يو "األميركية المدّمرة على فالهجوم. اليمن من الجنوبي الجزء في بحّرية للعمل
 الهجوم لمحاولة التخطيط مسؤولية تبّنى" العرب جزيرة في القاعدة تنظيم "أنّ  كما اليمن، في ُدبِّر
 نورثوست "لخطوط تابعة رحلة متن على الميالد عيد يوم المطلب عبد فاروق عمر بها قام التي

  . 80المتحدة الواليات إلى أمستردام من متوّجهة كانت الجّوية" إيرالينز
  

 آذار/مارس في. اإلرهابية الحركة في أساسية العراقية-اإليرانية الحدود ذلك، إلى باإلضافة
 حاول "األميركية المركزية القيادة رئيس آنذاك كان الذي بترايوس ديفيد الجنرال كتب ،2010
 والمنطقة وأفغانستان العراق في االستقرار إلحالل الدولية الجهود إحباط أيضاً  اإليراني النظام
 مجموعات الثوري، للحرس تابعة خاصة وحدة وهي اإليرانية، القدس قوات تمّول. 81"األوسع
 فإنّ  وهكذا. 82والعراق أفغانستان بين القاعدة عناصر تنّقل لوتسهّ  وتسّلحها، العراق في قتالية
 للمجرمين نسبياً  الحرّ  التنّقل إلى يؤّدي ما يجب، كما حدودها ضبط عن الحكومات عجز

 في الحكومات كاهل على ملّحة أمنية بمشاغل ُيلقي ال الوطنية، الحدود عبر واإلرهابيين
  . بأسره لمالعا كاهل على أيضاً  إنما وحسب المنطقة

  
 الشرق في الحدود أمن يطرحها التي األخرى المسائل من هي المخدرات تجارة .المخدرات تجارة

 ضبط قواعد خرق عبر إنما – تقريباً  الحدودي األمن جوانب كل على التّجار يتحايل. األوسط
. مجتمعةً  ثالثال الممارسات أو القوانين إنفاذ سلطات رشوة أو الحمولة مفتِّشي ضرب أو الحدود
 وسائل لتطوير الضرورية الموارد امتالك لهم تتيح للتّجار طائلة مبالغ المخّدرات تجارة تحّقق
 تجارة لشبكات النسبي األمان إن. المخّدرات مكافحة عن المسؤولين جهود لتعطيل معّقدة



 تصبح عندما المقابل، وفي. عبرها لنقلها أخرى قانونية غير سلعاً  إليها يجذب المخّدرات
  .المخّدرات بنقل تبدأ تطّورًا، أكثر األخرى الشبكات

  
 دوراً  بإيران مروراً  العراق في اإلرهابيين إلى اإلمدادات تنقل كطرق بدأت التي الشبكات اكتسبت

 المخّدرات اإلرهابيون يجلب اآلن "عراقي سياسي قال. المشروعة غير للتجارة طرقاً  فتحّولت ثانياً 
 تنتقل حيث اإليرانية، الحدود على الواقعة العراقية المدن في المخّدرات ةتجار  تزدهر. 83"معهم
  .84الخليج ودول السعودية الحدود إلى العراق عبر

  
 الرادعة قيمته أنّ  يبدو لكن إدانتهم، تثبت الذين المخدرات تّجار إعدام اإلماراتي القانون يجيز

 في عّدة بلداناً  "أن من المتحدة لألمم تابعةال المخدرات لمراقبة الدولية الهيئة تحّذر. محدودة
 من كبيرة كميات شحن إلعادة محّطات أصبحت المتحدة، العربية اإلمارات سيما وال ،]المنطقة[

 لمكافحة المتحدة األمم مكتب صّنف. 85"الشمالية وأميركا أفريقيا باّتجاه اإليفيدرين ماّدة
 في المخّدرات لتجارة طرق ثالث أكبر من ةواحد في محّطة بأّنها دبي والجريمة المخدرات

 عدد زال ما لكن منتظمة، بصورة المخدرات تّجار المتحدة العربية اإلمارات تسجن. 86العالم
  .التجارة هذه لمنع الحكومة تبذلها التي الحثيثة الجهود من ُيفلتون منهم كبير

  
 مراقبة قانون كان لطالما وطني،ال التمويل قانون غرار على .االستخدام المزدوجة التكنولوجيات
 سنوات، طوال. 87يجب كما ُيطبَّق وال التعريف سّيئ المتحدة العربية اإلمارات في الصادرات
 محطة دبي القانونية، غير النووية وشبكته خان القدير عبد الباكستاني النووي العالم استعمل

 مرفأ خان استعمل وقد. الصادرات بةلمراق العالمية المنظومة من والتهّرب عبرها، البضائع لنقل
 وليبيا إيران إلى اليورانيوم تخصيب مكّونات شحن لتمويه أخرى، أمور جملة من الحّرة، التجارة
  . مثالً  الشمالية وكوريا

  



 شبكات من واحدة سوى تكن لم فهي األشهر، المثل تكون قد خان شبكة أن من الرغم على
 البارزة األمثلة فمن. المتحدة العربية اإلمارات في فالضعي الصادرات قانون تستغلّ  كثيرة

 األعصاب عوامل إنتاج في مفيد مشبع ألومينا لنقل مخّطط عن 1996 عام الكشف األخرى
 سيجارة مليون 70 تصدير أعادت عصابة عن 2001 عام أنباء وانتشار إيران، إلى الكيميائية،

 بالزعم نفسه عن دافع المّتهم، التاجر استجواب لدى. 88المتحدة المملكة إلى قانونية غير بصورة
 للسلع مستودعاً  منها يجعل الذي... دبي في العريق األعمال تقليد "من انطالقاً  تصّرف بأّنه
 معلوم هو كما إيران طّورت خان، شبكة انهيار منذ. 89"تصديرها إعادة بهدف ُتستوَرد التي

 القنبلة ومكّونات الحّساسة النووية لتكنولوجياا نقل أجل من دبي عبر للتهريب الخاصة قنواتها
  .90العراق في المتمّردين إلى النووية

  
 إيران، مواجهة في كأداة اإلماراتية الصادرات مراقبة ألهمية منها إدراكاً  بوش، إدارة بدأت

 في. صادراتها ضبط في أكثر للتشّدد المتحدة العربية اإلمارات على كبيرة ضغوط ممارسة
 الوجهات"ب الئحة وضع في تنظر أّنها األميركية التجارة وزارة أعلنت ،2007 باطش/فبراير
 شكل في ُفِهم محّددة، بلدان ذكر عدم من الرغم وعلى ،"إيران إلى مواد تحويل في بها المشتَبه

 قد اإلمارات كانت آب،/أغسطس بحلول. 91المقصودة هي المتحدة العربية اإلمارات أن عام
 مخالفاً  عمالً  40 السلطات أغلقت صدوره، وبعيد. الصادرات لمراقبة صرامة أكثر قانوناً  أقّرت
  .92التطبيق قيد المقتَرحة الالئحة قط المتحدة الواليات تضع ولم القانون، ألحكام

  
 السياسية واإلرادة اإلمكانات محدودّية هو السبب بأنّ  العلم مع يتأرجح، القوانين إنفاذ أن يبدو
 بموجب ُأنِشئت التي اإلنفاذ هيئة في أعضاء ُيعيَّن لم ،2007 أيلول/سبتمبر نذفم. السواء على
 لم الصادرات لمراقبة الضرورية الوطنية التنظيمات أنّ  كما ،2007 لعام الصادرات مراقبة قانون
 إيقاف في النجاح بعض حّققت المتحدة العربية اإلمارات أن بيد. التنفيذ موضع توَضع

 األمم عقوبات من الرابعة الجولة إقرار فبعد. 93إيران إلى المّتجهة انونيةالق غير الحموالت



 حساباً  41 وجّمدت شركة 40 اإلمارات أغلقت ،2010 حزيران/يونيو في إيران على المتحدة
  .94القانونية غير بالتجارة صلة على مصرفياً 

  
 بسالسة الشرعي االقتصاد سير في المترابطة األمنية المشاغل هذه تؤّثر ال المطاف، نهاية في

 اقتصاد في سلباً  تؤّثر الدولي الصعيد على جّدية أسئلة أيضاً  تطرح بل وحسب، وفاعلية
 آنفًا، أشرنا كما ذلك، في بما – السياسات صنع عملية في الموازية المجاالت وفي المنطقة
 على الحكومات قدرةب الثقة انعدام شأن من. المدنية النووية الطاقة امتالك إلى الناجح السعي
 الخطط األمر نهاية في يعّطل أن حّساسة لموادّ  القانوني غير التحويل منع أو التهريب حظر

 مختلف في األوسع األمنية البيئة ويقوِّض االقتصادية، التنمية وأهداف الطاقة، لتنويع اإلقليمية
 المحلية البرامج من عةمتنوّ  مجموعة المنطقة أنحاء مختلف في ُطوِّرت وهكذا. المنطقة أنحاء
 في القدرات في الخلل ومكامن المدَركة الضعف نقاط لمعالجة الدولية المساعدات وجهود
 المناسبة غير واآلليات الحدودي، األمن وانعدام الشرعية، غير المالية والعمليات التجارة مجاالت
  :وتشمل الصادرات، لمراقبة
 العرب جزيرة في القاعدة تنظيم "شاطاتن تعطيل أجل من اإلرهاب لمكافحة مبادرات." 

 95الخليج منطقة عبر بالبشر االّتجار كبح أجل من المعلومات لمشاطرة جهود. 
 األوسط الشرق حدود أمن لضمان عسكرية مساعدات. 
 المالية التنظيمات لتحسين ومباشرة األطراف متعّددة مساعدات. 
 وبالعمليات المشروع غير االّتجارب المتعّلقة الحالية للتشريعات صرامة أكثر تطبيق 

 .المالية
 الشامل الدمار أسلحة انتشار حظر برامج في التعاون. 
 متزايدة بوتيرة الشرعيين غير التّجار مقاضاة. 

  
 أوسطية الشرق الحكومات بعض التزام في شّككوا الدوليين المراقبين بعض أن من الرغم على

 التهديدات هذه من كالً  أن الواضح من األهداف، هذه من بعدد المّتصلة االحترازية بالجهود



 رأس في تأتي ولذلك الطويل، المدى في األوسط الشرق بلدان الستقرار مباشراً  تحّدياً  يشّكل
  .كافة المنطقة حكومات إلى بالنسبة األولويات

  
 المنطقة في النووية األسلحة انتشار

 احتماالت من – مختلفة وألسباب ةمختلف بدرجات ولو – قلقة أوسطية الشرق الحكومات كل
 االنتشار يشّكله الذي التهديد. 96وتداعياته المنطقة في فأكثر أكثر النووية األسلحة انتشار
 في نووية أسلحة إسرائيل طّورت لقد. عقود منذ األوسط الشرق في مصلت سيف هو النووي
 إلى األوسط الشرق في بلدان سّتة من أكثر سعت العشرين، القرن وطوال الستّينات، أواخر

 إذ ما، حد إلى رائجة نزعة وكانت – الفكرة راودتها أو نووية أسلحة صنع على القدرة اكتساب
 مرحلة طوال العالم أنحاء مختلف في النووية لألسحلة الواسع االنتشار من تخّوفوا كثراً  إن

 فيما األوسط، الشرق في الوحيدة النووية القوة إسرائيل تبقى اآلن، حتى لكن. 97الباردة الحرب
 سنوات وطوال. النووي السالح ونزع االنتشار حظر عن قوّية مداِفعة مصر مثل بلدان أصبحت
 خالٍ  أوسط شرق حول مؤتمر لتنظيم والعالم المنطقة في جهوداً  خاص شكل في مصر قادت
 أثمرت ام،الع هذا ُعِقد الذي النووي االنتشار حظر معاهدة مراجعة مؤتمر خالل. النووي من

 هذا مثل عقد على المتحدة األمم وافقت إذ أوسطية الشرق البلدان من وسواها مصر جهود
  . 2012 سنة فعالياته تُنظَّم أن المرتقب من الذي المؤتمر

  
 ُيزَعم ما خالل من أساسي شكل في النووية األسلحة انتشار خطر تجّلى األخيرة، األعوام في
 للتطّورات كاملة مراجعة إجراء وارد في التقرير هذا في لسنا. انإير  في نووية أسلحة تطوير عن

 للتداعيات شاملة مناقشة أو األخيرة، األعوام في اإليراني النووية األسلحة ببرنامج المتعّلقة
. األساسية النقاط بعض على الضوء تسليط المهم من لكن. نووياً  سالحاً  إيران لحيازة المحتملة
 في حرب أو تسّلح بسباق نووية، أصبحت إذا طهران، تتسّبب أن المنطقة بلدان تخشى

 ميزان في خلالً  وُتحِدث المستداَمين، الوطنية والتنمية االقتصادي االزدهار آفاق وتهّدد المنطقة،
 الالعبون األخيرة، بالنقطة يختص ما في. الجوار في متزايداً  نفوذاً  اكتسابها مع القوى



 الذي التأثير من خاص شكل في قلقون ومصر، السعودية سيما وال المنطقة، في األساسيون
  .األوسط الشرق في القوى توزيع على نووية إيران تمارسه أن يمكن

  
 تواجه أنها بيد النووية، إيران طموحات بشأن قلقاً  األكثر البلدان من هي العربي الخليج دول

 أن يمكن الذي المحتمل لتهديدا مع التعامل إلى سعيها في وخطيرة قوية استراتيجية معضلة
  :العالم من منطقتها في النووية األسلحة انتشار يشّكله

  
] إيران في المزعوم النووية األسلحة تطوير [تعطيل أو التحّرك على الخليج دول قدرة

 انتقاد بأنّ  واالعتقاد إيران داخل سياسي تغيير إحداث على القدرة غياب بسبب محدودة
  .98المستقبل في نووية إيران مع سلمية عالقة آفاق هّدديُ  سوف اليوم النظام

  
 التعاون مجلس دول شّكلت اإلقليميين، الفاعلين من العديد فيه وقع الذي المأزق من الرغم على

 فعلى. العالم من منطقتها في النووي االنتشار وجه في مشتركة جبهة واألردن ومصر الخليجي
 جاء فقد االنتشار، عدم التزامها فيه أّكدت بياناً  2007 امع البلدان هذه أصدرت المثال، سبيل
 ورغبةً  والعالم، المنطقة ألمن الشامل الدمار أسلحة تشّكله الذي الخطير للتهديد منا إدراكاً  "فيه
 أهّمية على المشاركون ُيجِمع المنطقة، في لالستقرار مزعزع نووي تسّلح سباق تفادي في منا

. 99"كامالً  التزاماً  بها األطراف كل والتزام بأسره العالم على النووي شاراالنت حظر معاهدة تعميم
هة كانت التعميم إلى الدعوة أن األرجح على  النداء تفسير يمكن أنه حين في إسرائيل، إلى موجَّ
  .100النووي االنتشار حظر على إيران حض إلى يهدف بأّنه بالمعاهدة الكامل للتقّيد

  
 إيران امتالك أو إيراني نووي سالح تطوير شأن من أنه من تقريباً  انإير  جيران كل يتخّوف
 تصل وقد المنطقة، في حرب أو تسّلح سباق إلى يقود أن نووي سالح تصنيع على القدرة

. 101المنطقة أنحاء مختلف في باالقتصادات أضراراً  وتلحق البالد حدود خارج إلى تداعياتهما
 االنتشار حالة في أنه إقليميين مسؤولين مع نقاشات من تهاكتابا في انطلقت محلِّلة اعتبرت



 الدخول سوى آخر خيار من "الخليجي التعاون مجلس بلدان أمام يكون ال قد اإليراني، النووي
 استقاللها لحماية ضروري وكإجراء النفس عن للدفاع كوسيلة... نووي تسّلح سباق في

 ُيعتَبر ألّنه كبير نقاش موضع هو اإليراني وويالن االنتشار على السعودي الرد. 102"وأمنها
 صدر تقرير في ورد. آخرون إقليميون فاعلون بها سيردّ  التي الطريقة تحديد في جداً  أساسياً 
 القادة قّرر إذا أّنه األخيرة السياسات وبيانات التاريخ يعّلمنا جانبًا، التكّهنات وضعنا إذا "مؤخراً 

 المتحدة الواليات على كبيراً  رادعاً  تأثيراً  يمارس أن إيراني نووي سالح شأن من أنه السعوديون
 حاسمة خطوة السعودية تّتخذ فسوف مقبولة، غير بصورة الخليج في القوى ميزان يغّير أو

 مع بالتعاون أو أحادي جانب من سواء الماضي، في فعلت كما الوطنية مصالحها لحماية
  .103"أخرى حكومات

  
 مجلس بلدان على مهّمة اقتصادية تداعيات أيضاً  اإليراني النووي نتشارلال تكون أن ويمكن
 التي للبحرين االقتصادي النجاح يعتمد "المثال، سبيل فعلى. آخرين وفاعلين الخليجي التعاون
 ،"والتجارة لالستثمار آمنة كبيئة صورتها على المصرفي، والقطاع لألعمال دولياً  مركزاً  تشّكل
 تنمو التي الدول صورة في تظهر "أن إلى الخليجي التعاون مجلس في أخرى بلدان وتسعى
 اندالع شأن من. المستقّرة ذلك، من واألهم الفاعلية، والشديدة لالستثمارات والصديقة بسرعة
 بهذه خطيرة أضراراً  ُيلحق أن إيران لصالح بقّوة يميل جديد إقليمي قوى ميزان ظهور أو حرب

 األمر آخر، مكان إلى أعمالهم بدورهم المستثمرون ينقل وقد. 104"يةبعنا ُبنَيت التي الصورة
 وهناك. 105الوطنية والتنمية االقتصادي االزدهار آفاق كبير حد إلى يقوِّض أن شأنه من الذي
 منشآت ضد انتقامية تحّركات إلى إيران على محتمل أميركي هجوم يؤّدي أن من الخوف أيضاً 

 بالطاقة الخاصة التحتية البنى مثل أخرى، استراتيجية أهداف أو المنطقة في أميركية عسكرية
  .106والبحرين المتحدة العربية واإلمارات السعودية ذلك في بما الخليجي التعاون مجلس بلدان في
  



 لالعبين قصوى أمنية أولوية وسيبقى األوسط الشرق في النووية األسلحة انتشار خطر كان
 الشرق في النووية األسلحة انتشار محاربة إلى اآليلة الجهود شملت. العالم وباقي اإلقليميين
  :األوسط
 في األساسية العناصر تطبيق حول الوعي وتحفيز ترويج على ترّكز ودولية ثنائية برامج 

 .بها والتقّيد النووي االنتشار حظر منظومة
 إلى تسعى لتيا البلدان إلى الذرية للطاقة الدولية الوكالة من وتقنية مالية مساعدات 

 .النووية والمواد المنشآت حماية على مساعدة إلى تحتاج أو مدنية نووية برامج تطوير
 المشروع غير االتجار لمنع والحدود الصادرات ضبط تعزيز أجل من ثنائية مساعدات 

 .نووية أسلحة لتطوير األساسية المكّونات أو النووية بالمواد
 وٕاعادة التخصيب عن التخّلي تشمل) ثنائية تفاقاتا على التفاوض أو (ثنائية اتفاقات 

 الحق وقت في البرامج تحّول خطر من للحد (مدني نووي برنامج بناء عند المعالجة
 ).عسكري مكوِّن إنتاج نحو

 الشامل الدمار أسلحة انتشار حظر برامج في التعاون. 
  

  1540 الدولي األمن مجلس قرار: القدرات بناء على المساعدة تنويع
 أو التصنيع أو االبتكار على القادرة للبلدان المتزايد العدد أصبح خان، القدير عبد قضّية بعد

 ضحية تقع أو النووي االنتشار تمارس دولة من لالستغالل تتعّرض أن يمكن التي أو الشحن
 كانت خان، شبكة فضح قبل. أوسع نطاق على به معترفاً  تهديداً  شامل، دمار سالح

 التكنولوجيا اكتساب من الدول منع على ترّكز الشامل الدمار أسلحة انتشار عالجةم استراتيجيات
زة والضمانات الصادرات ضبط خالل من ذلك في بما –  وحتى والعقوبات، والموسَّعة المعزَّ

 مع الشامل التواصل إلى للحاجة كافياً  اهتماماً  الحكومية األمنية األجهزة تعر لم. النظام تغيير
 في يؤّدونه دوراً  جميعهم يملك والذين المختلفة الدوافع ذوي الجدد الفاعلين من الكاملة المجموعة

 على ظاهرياً  صلة ذي غير نشاطات لفهم منهجية جهود أيضاً  تُبَذل ولم. االنتشار حظر
. األوسع النووي االنتشار بتحّدي ملموسة بطريقة ربطها أو الدولة، دون ما أو الدولة مستوى



 غياب بسبب الفاعلية محدودة العرض وقف إلى الهادفة االستراتيجيات كانت لك،ذ عن فضالً 
 برمجة دمج لمفهوم اهتمام إيالء يتم ولم. الطلب لكبح الحكومات جانب من المنسَّقة الجهود
 الحصول أجل من الطلب جهة في الناعم األمن محّفزات مع العرض جهة في الصلب األمن
 النووي االنتشار ممارسي من المقبل الجيل لدى االستدامة قوتحقي بالهدف االلتزام على

  .المحتملين
  

 أكبر البلدان من عدد بات التكنولوجيا، وتحديث والخصخصة والتنمية للعولمة مباشرة كنتيجة
 دمار أسلحة صنع على قادراً  "قط ُيعتَبر لم منها العديد بأنّ  العلم مع – مضى وقت أي في منه

 أو الكيميائية أو النووية باألسلحة الخاصة التوريد سلسلة في محتملة تحلقا يشّكل –" شامل
 الدوافع خلف األمنية أو االقتصادية الموجبات من معّقد طيف يقف األثناء، هذه في. البيولوجية
. االنتشار هذا منع على األفراد وحتى الخاص القطاع وشركات الحكومات تحّض  التي النسبية
 ضبط أو المياه بندرة المرتبطة التحّديات تكون قد االنتشار، من الجديدة ةالحقب هذه في وهكذا،
  .نووياً  مسّلحة إيران أو نووي سالح تطوير بقدر اإلقليمي االنتشار لمقتضيات مهّمة الحدود

  
 ،2004 نيسان/أبريل في 1540 القرار باإلجماع الدولي األمن مجلس أقرّ  المنطلق، هذا من

 القرار يفرض. االنتشار منع أجل من والناعم الصلب األمن مقاربات عزيزلت فرصة بذلك متيحاً 
 منع أجل من العرض جهة على الضوابط من مجموعة تطبيق كافة األعضاء الدول على

 القوانين وٕانفاذ بالتجريم المتعّلقة األحكام أن كما. والكيميائية والبيولوجية النووية األسلحة انتشار
 الخصوص، وجه وعلى. 1540 القرار في أساسية مكّونات هي ناشرةال الجهة نشاطات حيال
  :إلى األعضاء الدول قانوناً  الملزم القرار هذا يدعو
 كيميائية أو نووية أسلحة تصنيع من دولتي غير فاعل أي تمنع قوانين وتطبيق اعتماد 

 تحويلها أو نقلها أو تطويرها أو امتالكها أو اكتسابها أو توصيلها، ووسائل بيولوجية أو
 .استخدامها أو



 أو التخزين أو االستعمال أو اإلنتاج في المواد هذه عن للتبليغ إجراءات وتطبيق وضع 
 .أمنها وضمان النقل

 وتطبيقها الماّدية للحماية فاعلة إجراءات وضع. 
 غير االتجار الكتشاف القوانين إلنفاذ وجهود فاعلة حدودية ضوابط وتطبيق وضع 

 .ومحاربته حظرهو  وردعه القانوني
 ومراجعتها وتطويرها وشحنها، المواد هذه تصدير على فاعلة وطنية ضوابط وضع 

 107.وتطبيقها

  
 تطبيق حول المجلس إلى تقارير لرفع األمن لمجلس تابعة لجنة إنشاء على أيضاً  القرار ونّص 
 تاريخ من أشهر سّتة أقصاها مهلة في أّول تقرير رفع إلى الدول 1540 القرار يدعو كما. القرار
 من مجموعة وتدعمها األمن مجلس أعضاء كل تضم التي (1540ال لجنة إلى القرار اعتماد
 من وانطالقاً . أحكامه لتطبيق اّتخاذها تنوي أو اّتخذتها التي الخطوات حول) الفّنيين الخبراء
 التي الدول 1540 القرار يشّجع التطبيق، في المساعدة إلى تحتاج قد الدول بعض بأنّ  اإلدراك
 إلى المبادرة على ،1540 القرار تطبيق أجل من األخرى البلدان جهود دعم على القدرة تملك
 تعتبرها مساعدة أي طلب إلى المساعدة، إلى تحتاج التي الدول القرار ويشّجع كما. بذلك القيام

 إلى تفتقر تيال للبدان مهّمة فرصة القرار يتيح وهكذا. 1540 القرار مقتضيات لتلبية ضرورية
 توّفرها التي األمنية بالمسائل المرتبطة التقليدية المساعدة من تفيد كي والتقنية المالية الموارد
 الوقت في ويساهم الداخلية، واإلنمائية االقتصادية أهدافها تلبية على لمساعدتها المانحة البلدان
  . الدولية الثقة وبناء م،األما نحو ودفعها العالمية االنتشار حظر جهود تعزيز في نفسه

  
 وهي – 1540 القرار لجنة إلى األول تقريره البلدان من المئة في 85 حوالى رفع اآلن، حتى

 السالح نزع لشؤون المتحدة األمم ومكتب اللجنة بذلت وقد. بأحكامه التقّيد نحو األولى الخطوة
 الوعي بث أجل من حثيثة جهوداً  الحكومية غير المنظمات من والعديد اإلقليمية والمنظمات
 عمل خطط ورفع 1540 للقرار الوطني التطبيق حول التقارير وضع على للتشجيع الضروري



 اإلقليمي المنتدى في مناقشته وجرت 1540 القرار موضوع أثير. القرار أحكام تلّبي وطنية
 الدول ومنظمة أوروبا، في والتعاون األمن منظمة وفي آسيا، شرق جنوب دول لرابطة

 أنحاء مختلف في آخرين إقليميين فاعلين جانب من وكذلك العربية، الدول وجامعة األميركية،
 المتحدة األمم برعاية القرار تطبيق آليات حول عمل ورش تكون ،2010 نهاية حلول مع. العالم
 وجامايكا وأندونيسيا وغانا ومصر وكرواتيا ريكا وكوستا والصين األرجنتين في ُنظِّمت قد
 المنّظمات من مجموعة نّظمت وقد. أخرى وأماكن وفيتنام ورومانيا والبيرو القرغيزية جمهوريةوال

 اللجنة مداوالت إلى طريقه الموضوع وشقّ  الوعي، لتحفيز إضافية عمل ورش الحكومية غير
 نزع مسائل حول المتحدة األمم ومؤتمر) الناتو (األطلسي شمال حلف في العليا السياسية
  .اليابان في السالح

  
 الخارجية وزارات من كبيرة مجموعة عن رسمي دعم بيان صدور عن المبادرات هذه أسفرت

 على تعي باتت الوطنية السلطات من أكبر نسبة فإن ذلك، على عالوةً . 108اإلقليمية والمنظمات
 لرغما على اللجنة، إلى المرفوعة التقارير عدد ازداد لقد. 1540 القرار ظل في موجباتها األقل
 إلى بلد من كبير حد إلى تختلفان ودّقتها التقارير هذه نوعية كانت لو وحتى اكتماله، عدم من
. القرار تطبيق على للمساعدة متفرِّقة طلبات نيويورك في 1540 القرار لجنة تلّقت وقد. آخر
 التوصيف إلى يفتقر منها كبيراً  جزءاً  بأن العلم مع الطلبات، من عدد في حالياً  اللجنة تنظر
  .109مقتضاه الشيء على ُيبنى كي المحدَّد

  
  1540 القرار تطبيق تحّديات

 حّسية أدّلة وجود عدم إلى نظراً  أنه البعض استنتج هذه، والتوعية التواصل جهود من أبعد
 مجهود هو القرار فإن ،1540 للقرار المنهجي التطبيق عن األرض على بسهولة واضحة
 إلى تقارير تقّدم ال األرضية الكرة من شاسعة أجزاء أن إلى كونالمشكّ  هؤالء يشير. محتضر

 الكافية الموارد تملك ال نفسها اللجنة إن ويقال. كاملة غير تقارير تقّدم أو 1540ال لجنة
 السياسية اإلرادة أنّ  هو األهم ولعل. 110عاتقها على الملقاة الهائلة المهّمة بأعباء للنهوض



 لحظر براغماتية أداة إلى األوجه متعّدد تفويض من 1540 القرار للتحوي الضرورية الملموسة
 إلى تحتاج التي والدول المحتملين المانحين لدى األحيان معظم في موجودة غير االنتشار
  .عقود منذ النووي االنتشار احتمال يتزايد حيث المساعدة

  
 مخاطر رفض إلى 1540 رارالق بتطبيق االهتمام عدم يعود ال النامية، بالدول يتعّلق ما في

 من مجموعة تواجه العالم جنوب في فالدول الشامل؛ الدمار أسلحة عن الناجم اإلرهاب
 المواطنين لرفاه مباشرةً  أكثر تهديداً  تشّكل التي األخرى القومية واألمنية التنموية المشاغل
 مالية معايير الطاقة، في مستمرّ  نقص العامة، الصّحة مجال في هائلة تحّديات: حياتهم ونوعّية
 النادرة الموارد تحويل. هنالك إلى وما المنيعة، غير الحدود عن ناجمة أمنية تحّديات متراخية،

 كثيرة أحيان في ُيعتَبر تهديد وهو – فقط الشامل الدمار أسلحة تشّكله الذي التهديد درء نحو
 هذه إقناع إن. النامي مالعال قادة إلى بالنسبة منطقي غير – األخرى التحّديات من أبعد

 تهّددها فيما االنتشار مكافحة لنشاطات استدامة وأكثر أكبر استثمارات بتخصيص الحكومات
 إلى تسعى فيما أو الهيمنة، إلى تطمح إقليمية قّوة عسكرياً  تتحّداها أو المائية، اإلمدادات ندرة

 حتى أو – سهلة مهمة ارباختص ليس المثال، سبيل على للطاقة وبديلة أساسية مصادر تطوير
 الخيال إلى افتقارهم عن القادة برهن ما غالباً  المتقّدم، العالم في الحكومات حالة في. منطقية

لون فهم االنتشار، حظر على األجنبية المساعدات مجال في واالبتكار  التكنولوجية الحلول يفضِّ
 واألبعد استدامة األكثر المقاربات على وتُقدِّمها المانحين لمشاغل األولوية تعطي التي السريعة
  .المتلّقية الجهة لدى االلتزام تبني التي مدى

  
 باالستناد 1540 القرار تطبيق على المساعدة ُتروَّج حيث المتعّثر، التقّدم هذا من الرغم على
 حظر إلى تهدف التي أي – منها يتجّزأ ال جزء هي التي" االستخدام المزدوجة "منافعها إلى

 الحاجات تلبية مثل اإلقليميَّين، واألمن التنمية مجاَلي في المساعدة نفسه الوقت وفي اراالنتش
 التطّور أو العامة الصحة أو االقتصادية بالتنمية المتعّلقة اإلقليمية أو الوطنية أو المحلية

 قتطبي لطرائق أفضل فهم خالل فمن. القرار تطبيق ترّسخ لقد – المواطنين أمن أو التكنولوجي



 االنتشار حظر حول نقاشاً  ُيطلق ما االستخدام، مزدوجة منافع تحقيق يمكن ،1540 القرار
 1 الصورة تتطّرق. المستهَدفة للدول إلحاحاً  األكثر المشاغل لمعالجة ملموسة جهود بذل يشمل
  .االستخدام المزدوجة المساعدات هذه إلى أدناه

  
  1540 القرار تطبيق على االستخدام المزدوجة المساعدات: 1 الصورة

  

  
  

 األدّلة وفي الدول تقّدمها التي التقارير عدد في كبيراً  ارتفاعاً  شهدت التي المناطق إحدى
 واحد، عام غضون ففي. الكاريبي حوض هي 1540 للقرار العملي التطبيق عن الملموسة
 لتطبيقه وذجنم إلى 1540 القرار تطبيق موضوع في المطلق الفراغ من الكاريبي منطقة تحّولت

 جانب من ملزمة قانونية تفويضات إمالء نتيجة التقّدم هذا يكن ولم. العالم أنحاء مختلف في



 مصلحتها، في يصبّ  1540 القرار تطبيق بأنّ  البلدان إلدراك انعكاساً  جاء بل األمن، مجلس
 واألسلحة راتالمخدّ  بتدّفق المرتبطة المزمنة األمنية التحّديات معالجة على فقط يساعد ال فهو

 أخرى وتحسينات المرافئ أمن خالل من االقتصادي للتنويع خططها أيضاً  يعّزز بل الصغيرة،
 وتعزيز الضاغطة األمنية التحّديات لرفع المنطقة إلى جديدة مساعدات تتدّفق. 111التجارة في

 وقد. 1540 قرارال لتطبيق مهمة خطوات تُتَّخذ نفسه، الوقت في. االقتصاديَّين والتنويع التنمية
 ،"الوسطى أميركا في الدمج منظومة "طلبت فقد. الوسطى أميركا في بنجاح مشابه نموذج ُطبِّق
 مساعدة أجل من كامل بدوام إقليمي منسِّق الستخدام المساعدة إقليمية، دون منظمة وهي

 أشكال يدتحد الضرورة، وعند للتطبيق، وطنية استراتيجيات وٕاعداد التقارير وضع على األعضاء
 مختلف على ناجح تقّدم لتحقيق مماثلة فرص ثمة. بلد كل احتياجات لتلبية الجديدة المساعدات
  .األوسط الشرق في األصعدة

  
  األوسط الشرق في القدرات بناء على المساعدة خالل من 1540 القرار مقتضيات تلبية
 التقارير لوضع األّولية تالمقتضيا األدنى، الحد في األوسط، الشرق حكومات كل لّبت حين في

 ملحاً  تحّدياً  إيران تشّكل. تحّدياً  يطرح للقرار الكامل التطبيق يزال ال ،1540 القرار بموجب
 التي والتحديات. النووي االنتشار منع على بقدرتها الدولية والثقة العالمي الحظر لمنظومة
 فأكثر أكثر تقّوض بل سبوح اإلقليمي االستقرار تهّدد ال أكبر بحزم الحدود ضبط تعترض
 الناجم المحتمل االنتشار بخطر المتعّلقة المسائل تهّدد أوسع، نطاق وعلى. العالمية المنع جهود
 الضرورية الطاقة تنويع مشاريع تعطيل بل ال بإبطاء، المنطقة في الصاعدة النووية النهضة عن
  .بسرعة يتزايد الذي الطلب لتلبية

  
 يجب األرضية، الكرة أنحاء مختلف في صرامة أكثر انتشار ظرلح الفاعل التطبيق أجل من

 القانونية التفويضات تالوة بأنّ  كاّفة الحكومات لدى الخاطئة الفكرة لتصحيح أولوية إعطاء
 ال. المسألة بشأن الخاص القطاع أو المستهَدف المجتمع لدى الوعي الفور على تحّفز الملزمة

 أو دائمة حلوالً  توّلد سوف جداً  المتطّورة المعدات وال واحدة مرةل التدريب وال المالية، المساعدة



 قد متنافسة مطالب هناك تكون عندما سيما وال – االنتشار عدم بمنظومة األمد طويلة التزامات
 الهائلة، العقبات إلى نظراً . استمرارّيتها وتأمين االنتشار حظر أدوات إرساء مع ال أو تنسجم

 أهّمية باختبار المستهَدفة الدول تبدأ أن يجب التطبيق، أمام السواء، على ةواالقتصادي السياسية
 للدولة األمنية المشاغل معالجة من أبعد تذهب االنتشار لحظر مساعدات على الحصول
 أوالً  المبادرة عبر للقرار المحتملة المنافع إظهار إلى حاجة ثّمة ،1540 القرار حالة في. المانحة

 فاعلة إلجراءات أسس إرساء أجل من الملّحة الداخلية باألولويات اتالمساعد ربط إلى
  . االنتشار حظر مجال في ومستدامة

  
 خلق في االعتبار في المتلّقية للدول المستنيرة الخاصة المصلحة أخذ يساهم سوف باختصار،
 اإلرادة تلبية أجل من حيوية مقاربة ويقّدم للقرار، مستدام تطبيق أجل من المناسبة الظروف
 المدى في الدول هذه تبّني ُيرسِّخ فيما كاملة، تلبيةً  اإلمكانات من وحاجاتها للدول السياسية
 أولويات تلبية على المساعدة إظهار يجب ال بالتأكيد،. إليها تُقدَّم التي للمساعدات الطويل
 رزمة ويرلتط انطالق نقطة بل للمقايضة، ترتيب وكأنها والتنمية األمن مجاَلي في الدول

 االنتشار حظر أهداف نفسه الوقت في تدعم بأن لها وتسمح داخلياً  الدول تعّزز مساعدات
  . األوسع

  
 ذات مجاالت في البداية، في األقل على االنتشار، لحظر المخصَّصة االستثمارات تركيز إنّ 

 التجارا ومنع الحدود، أمن تحسين سيما وال – األوسط الشرق في االستخدام مزدوجة منفعة
 المعامالت تشّكله الذي التهديد من والحد التهريب، من أخرى وأشكال بالمخدرات المشروع غير

 الطاقة تطوير لتسريع التقنية اإلمكانات وتوفير به، يتسّبب الذي والعنف القانونية غير المالية
 ومعالجة االقتصادي التنويع وأهداف الطاقة على المتزايدة المطالب تلبية وبالتالي المدنية النووية
 عن فضالً . للجانَبين ومستدامة مفيدة االستثمارات على عائدات تحقيق يتيح سوف – المياه ندرة
 المستويات على االنتشار حظر بجهود استمرارية أكثر التزاماً  المقاربة هذه تعّزز سوف ذلك،
  .والعالمية واإلقليمية اإلقليمية دون



  
 تجّدد في األقل على جزئية مسؤولية األوسط الشرق في المياه ندرة تتحّمل آنفًا، أشرنا كما

 إلى السعي السبب، لهذا. المنطقة أنحاء مختلف في المدنية النووية الطاقة بتطوير االهتمام
 تنتهجها التي الوطنية والتنموية االقتصادية االستراتيجيات في أساسي عنصر الطاقة تنويع

 في المحلية الكفاءات في والنقص الحضور، الدائمة نتشاراال مسائل أن بيد. المنطقة حكومات
 وعبر. مباشرة تحّديات أمام االستراتيجيات هذه تطبيق تضع األساسية التقنية القطاعات
 وما 1540 القرار رعاية تحت األساسية التقنية القطاعات في الدولي التعاون إلى االحتكام

 إلى سعيها في النواقص تسدّ  أن لمنطقةا حكومات تستطيع المساعدات، حول عليه ينّص 
 الدولي للمجتمع نفسه الوقت في تؤّكد بينما ذلك تفعل أن أيضاً  إنما النووية، الطاقة امتالك

 أن االستراتيجيا هذه شأن من. عالمياً  عليها المّتفق االنتشار حظر بمعايير للتقّيد استعدادها
 هذه مشاركة وترّسخ المياه؛ ندرة تحّدي شرةً مبا وترفع الطاقة تنويع خيارات تسريع في تساهم
  .العالمي االنتشار حظر مجتمع في مسؤولين كأعضاء الدول

  
 االّتجار عن الناجمة الوطنية للحكومات المستمّرة واألمنية االقتصادية التهديدات أنّ  كما

 اإلرهابيين ّقلتن حّرية عن أو التهريب؛ من أخرى وأشكال االستخدام المزدوجة والمواد بالمخّدرات
 لتطبيق الضرورية المماثلة االستجابات من العديد تستدعي األموال، تبييض أو المتمّردين؛ أو

 غير النقل عمليات عن التفتيش على الحكومة قدرة تعزيز شأن من. كامالً  تطبيقاً  1540 القرار
 غير االّتجار اربةلمح وتنظيمية قانونية معايير ووضع ومنعها، وعبرها الحدود داخل المرخَّصة
 على وتدريب تجهيزات تأمين وكذلك القانونية، القدرات بناء إلى الهادفة والمساعدات المشروع،
 من التخفيف في تساهم أن األوسط، الشرق في األفقر البلدان في االختناق نقاط في التفتيش
  .العالمي راالنتشا حظر نظام فاعلية تعّزز فيما الملّحة القومي األمن تحّديات وطأة

  
 تلبية لناحية االنتشار حظر في االستثمارات عن تترّتب التي المتداخلة المنافع 2 الصورة ُتظهر
  .االقتصادية والتنمية األمن من المنطقة حاجات



  
  األوسط الشرق في والتنمية واألمن، ،1540 القرار: 2 الصورة

  

  
  
 المجتمع يشهد أن المرجَّح غير من يمية،اإلقل األولويات هذه لتلبية المانحين قاعدة تضاؤل مع

 من بعيداً  والمالية التقنية الموارد من مزيد تحويل فرض إذا 1540 للقرار راسخاً  تطبيقاً  الدولي



 ليس الموارد، على الفورية المنافسة هذه من أبعد. المنطقة في االقتصادية والتنمية األمن أهداف
 لتخصيص الالزم المال تملك األوسط الشرق في ثراء واألقل األصغر الحكومات بعض أن أكيداً 

 توفير تستطيع مبتكرة موارد تحديد فإنّ  عليه، بناءً . 1540 القرار لتطبيق الكافية البشرية الموارد
 المحدَّدة البلد حاجات تلبية في تساهم مساعدات أي – الحكومات لهذه االستخدام مزدوجة منفعة
 بالمقتضيات يتعّلق ما في المساعدة وتقديم – العالمي االنتشار حظر نفسه الوقت في تروِّج فيما

 أنحاء مختلف في 1540 للقرار الناجح التطبيق في أساسياً  دوراً  يؤّديان سوف للقرار المؤّسسية
  .األوسط الشرق

  
 دون مستوىال على والقدرات األعباء مشاطرة آفاق: الفرص وتحسين االستجابات تنسيق

  112األوسط الشرق في قليمياإل
 المنّظمات جانب من التطبيق في والدعم الثنائية المساعدات دور على التشديد جانب إلى

 على الضوء له، المتابعة يؤّمنان اللذان 1810و 1673 والقراران ،1540 القرار يسّلط الدولية،
 فائدة 1540 القرار للجنة والسابق الحالي الرئيسان أّكد لطالما. اإلقليمية التطبيق جهود أهّمية
 األمم في األعضاء الدول تقّدمه الذي الدعم تاريخ ذلك على زد. القرار تطبيق في الخيار هذا

 سبيل فعلى. اإلقليمي ودون اإلقليمي المستوَيين على للتعاون العامة األمانة وقيادة المتحدة
 القرار تطبيق أنّ  على أنان كوفي آنذاك المتحدة األمم عام أمين شّدد ،2006 عام في المثال،
 وكما. 113اإلقليمية والمنّظمات المتحدة األمم بين األعباء تقاسم مفهوم من جزء هو 1540
 األخرى والمنّظمات الدول عن مستقّلة بصورة بدورها، المتحدة األمم نّظمت آنفًا، أشرنا

 وأميركا األوسط والشرق وآسيا أفريقيا في اإلقليمية العمل ورش من العديد معها، وبالتعاون
  .الالتينية

  
 الطبيعة ألنّ  األحيان معظم في منطقية أكثر هو إقليمية مقاربة خالل من 1540 القرار تطبيق
 البلدان بين تعاوناً  حكماً  تستدعي القرار أحكام من العديد بها يّتسم التي لألوطان العابرة

 تكون ال بحيث والتماسك االّتساق تأمين على يساعد أن اإلقليمي المنظور شأن من. المتجاورة



 ما بلد أحرزه الذي التقّدم يضيع وال أصًال، النادرة الموارد ُتهَدر وال الجهود، في ازدواجية هناك
 تناقش كي للدول فرصة اإلقليمي السياق يتيح. المجاور البلد عند التطبيق في ثغرة بسبب
  .اإلنفاذ آليات في اونوالتع النموذجية التشريعات وتبادل التكاليف لتقاسم خططاً  وتضع

  
 العديد ثّمة لكن إقليمية، مقاربة لوضع البلدان كل على تعميمه يمكن واحد نموذج هناك ليس
 اإلقليمية بمنّظماتهما بنجاح الوسطى وأميركا الكاريبي منطقة استعانت فقد. الناجحة السوابق من

 مّتصلة أخرى أولويات بيةتل على ذلك خالل من وعملت ،1540 القرار لتطبيق اإلقليمية ودون
 إدراكاً  الكاريبية، الجماعة استخدمت وقد. الشامل الدمار أسلحة انتشار من أبعد والتنمية باألمن
 وطلبت كامل، بدوام 1540 للقرار إقليمياً  منسِّقاً  المتوافر، والتمويل المزدوجة للمنافع منها

 االنخراط وسّهل. الوسطى أميركا منطقة في منّسق توظيف" الوسطى أميركا في الدمج منّظمة"
 في اإليجابية النتائج ومن. المنطقتين من كل في المنّسق تعيين األميركية الدول لمنّظمة الناشط
 والوطني اإلقليمي المستوَيين على الدولي التمويل من مزيد تدّفق الفرعّيَتين المنطقتين هاَتين
 وأشكال المخّدرات، وتجارة الصغيرة، األسلحة بانتشار يختّص  ما في والتنمية األمن أهداف لدعم

  .المدني والمجتمع البشري األمن ُتهدِّد اإلجرام من مختلفة
  

 أظهرتا األوسط الشرق في إقليميتان هيئتان هما الخليجي التعاون ومجلس العربية الدول جامعة
 صلة ذات االتمج في حالياً  تتعاونان أو 1540 القرار تطبيق تنسيق في بالمساهمة اهتماماً 
 في القانوني القسم رئيس خضرا، بن رضوان لفت العربية، الدول جامعة حالة في. بالقرار

 منّظمته أنّ  إلى 2009 األول تشرين/أكتوبر في الدولي األمن لمجلس اجتماع خالل الجامعة،
 االجتماع وفي. 114أعضائها بين 1540 القرار تطبيق نشاطات لتنسيق مكتب إنشاء في تنظر
 من اإلقليمي المستوى على 1540 القرار تطبيق بتعزيز بالده التزام مصر مندوب أعلن نفسه،
 تشرين/أكتوبر في المتحدة األمم اجتماع عقب. العربية الدول جامعة غرار على آليات خالل
 اإلرهابيين منع حول تمحورت عمل ورشة العربية الجامعة في القانونية الشؤون قسم نّظم األول،
 ومسؤولون 1540 القرار لجنة عن ممثِّلون االجتماع حضر وقد. شامل دمار أسلحة يازةح من



 الشؤون قسم شارك كما. عربياً  بلداً  17 في والدفاع والخارجية والداخلية العدل وزارات من
 حلقات ذلك في بما ،1540 القرار حول إقليمية عمل ورش في مؤخراً  الجامعة في القانونية
 العربية الجامعة أن إلى أيضاً  اإلشارة وتجدر. القرار تطبيق عن التقارير ادإعد حول دراسية
 تزيد بأن المتخصِّصة واإلنمائية األمنية ووكاالتها المتحدة األمم من الطلب إلى سابقاً  بادرت

 المزدوجة المسائل من العديد ذلك في بما األولوية، ذات اإلقليمية الشؤون في وتعاونها انخراطها
 والتجارة الطاقة أي – آنفاً  عليه الضوء التقرير هذا سّلط التي واألمن بالتنمية المتعّلقة خداماالست

  .115المائية والموارد المالية والعمليات
  
 من متنوِّعة درجات العربية الدول جامعة فيها حّققت التي المجاالت بعض على اإلضاءة إن

 تّمت التي اإلجراءات كل العتماد مستعّدة أو جاهزة الجامعة أنّ  يعني ال اإلقليمي التعاون
 وأكثر عدداً  أكبر العربية الجامعة فأعضاء. الوسطى وأميركا الكاريبي حالَتي في آنفاً  مناقشتها

 التشّنجات عرقلت آلخر حين ومن الجنوبية، أميركا في اإلقليمية المجموعات أعضاء من تنّوعاً 
 العابرة والجريمة اإلرهاب منها المختلفة المسائل في نالتعاو  العربية الدول بين الثقة وانعدام
 فقد يكفي، بما المزدوج االستخدام رابط وتوّطد المناسب، االلتزام تحّقق إذا لكن. 116لألوطان
 التعاون خالل من المنطقة في واألمن بالتنمية المتعّلقة المسائل الستكشاف فرصة هناك تكون
 توصيات على لالّطالع أدناه انظر (العربية لدولا جامعة إطار في االنتشار حظر في

  ).الغاية لهذه براغماتية
  
 والمصالح األراضي تجاور إلى نظراً  أّنه المحّللين أحد اعتبر الخليجي، التعاون مجلس حالة في

 تشّكل "أن اإلقليمية دون المنظمة هذه شأن من األعضاء، الدول بين المشتركة االقتصادية
 الدروس وتعّلم المعلومات تبادل ذلك في بما ،1540 القرار تطبيق" تنسيقل مثالياً  محفالً 

 قمة فخالل. الرأي توافقه األساسية المنطقة بلدان أن يبدو. 117التقارير وضع على والمساعدة
 نهاية في تستضيف سوف الرياض أن السعودية أعلنت ،2010 عام واشنطن في النووي األمن
  .الخليجي التعاون مجلس إطار في 1540 القرار حول عمل ورشة الجاري العام



  
 تطبيق نشاطات في بقّوة ينخرط قد الخليجي التعاون مجلس أنّ  عّدة واعدة مؤّشرات ُتظهر
 أن وجوب على 1981 عام الصادرة التأسيسية وثيقته تنّص  المثال، سبيل فعلى. 1540 القرار
 وكالهما – والتصدير االستيراد يمجالَ  في وتنظيماتهم سياساتهم تنسيق إلى أعضاؤه يعمد

 وتدعو. 118عام شكل في االقتصادي االزدهار وفي 1540 القرار تطبيق في أساسياً  عنصران
 اإلنمائية باألولويات ترتبط االقتصادي التنسيق من أخرى متنوِّعة أشكال إلى أيضاً  الوثيقة
  .1540 رالقرا تطبيق سياق في أيضاً  مفيدة لكّنها اإلقليمية، واألمنية

  
 لمكافحة أمنياً  ترتيباً  الخليجي التعاون مجلس وّقع لألوطان، العابرة والمسائل اإلرهاب في

 وتبييض الغش لمحاربة اإلقليمية المبادرات ناقشت ندوات مؤخراً  ونّظم ،2004 عام اإلرهاب
 الطاقة شبكة الخليجي التعاون ومجلس األوروبي االتحاد أنشأ الطاقة، مجال وفي. 119األموال
 في النووية بالطاقة يتعلق ما وفي. 120للتجديد القابلة والموارد الفاعلية على سترّكز التي النظيفة
 األوروبي االتحاد بينها مجموعات مع شراكات الخليجي التعاون مجلس أقام خاص، شكل

 في ،2008 عام. النووية للطاقة واآلمن السليم التطوير أجل من الذرية للطاقة الدولية والوكالة
 الخليجي، التعاون ومجلس األوروبي االتحاد بين المشترك الوزاري لالجتماع عشرة الثامنة الدورة
 الصادرات لمراقبة فاعلة منظومات وتطبيق إنشاء أهّمية "على اإلقليميتان المنظمتان شّددت
 ومجلس األوروبي االتحاد لّبى وقد. 121"1540 األمن مجلس قرار مع يتماشى بما الوطنية
 عام قطر استضافتها عمل ورشة تنظيم خالل من التحّرك إلى الدعوة هذه الخليجي التعاون
 واألمن السالمة حول عمل ورشة الخليجي التعاون مجلس في العامة األمانة وأدارت ،2009
 الوكالة مع أيضاً  الخليجي التعاون مجلس وينخرط. 122 2010 حزيران/يونيو في النوويين
  .123األعضاء للدول المختلفة النووية بالنشاطات يتعلق ما في الذرية لطاقةل الدولية

  
 الدول تبّنت ،2006 األول كانون/ديسمبر في الرياض في الخليجي التعاون مجلس دول قمة في

 ُأنشئ 2007 وعام. مشترك سلمي نووي برنامج جدوى تقّصي في للمباشرة اقتراحاً  األعضاء



 دراسة وضع مهمة إليه وُأسِندت الخليجي التعاون لمجلس العامة انةلألم الخاضع الخليج فريق
 الذرية للطاقة الدولية الوكالة أطلقت ذلك، وبعد. الذرية للطاقة الدولية الوكالة مع مبدئية جدوى

 إلى يهدف عمل وورش دراسات برنامج الخليجي التعاون مجلس أعضاء لدى النووية والوكاالت
 الفاعلية معايير لضمان وتدريب تحتية وبنى تشريعات من يلزم ما فيرتو  على األعضاء مساعدة
 دول من مندوباً  80 فيها تدّرب التي الثانية العمل ورشة وُنظِّمت. االنتشار وحظر والسالمة
 في ظبي أبو في النووية، بالسالمة المتعلقة التشريعات وضع على الخليجي التعاون مجلس
  .2010 حزيران/يونيو

  
 رفض في التسّرع يجب ال أّنه إلى الخليجي التعاون ومجلس العربية الدول جامعة اربتج تشير
. مشروعة تحّديات وجود من الرغم على والقدرات، األعباء لتقاسم إقليمية دون أو إقليمية مقاربة
 التركيز شأن من. التعاون من مزيد نحو فرص وأتيحت التنفيذ، قيد عّدة ومبادرات برامج هناك
 واالنتشار والطاقة لألوطان العابرة والتحّديات المياه ندرة مثل االستخدام المزدوجة لمسائلا على

 هذا من. إضافية خطوات اتخاذ إلى المنظمتان هاتان تبادر كي الضروري الدفع يوّلد أن النووي
 ىعل يساعد الذي التمويل لجذب فرصة بل عبئاً  1540 القرار تطبيق ُيعتَبر أال يجب المنطلق،

  .القرار تطبيق نحو نفسه الوقت في التقّدم مع المنطقة في واألمنية اإلنمائية التحديات رفع
  

 على األعضاء مساعدة اإلقليمية الترتيبات هذه ظل في البراغماتية النشاطات تشمل أن يمكن
 المساعدات تلك وٕادارة للمساعدات، جديدة موارد وتحديد وتنسيقها، الوطنية التطبيق خطط وضع
 كل في التخّصص من العالية الدرجة ذات الخبرات تكرار إلى الحاجة لتفادي أفضل بصورة
 1540 القرار وحدة داخل كامل بدوام 1540 للقرار إقليمي منسِّق شأن من. وطني سياق

 قرار بموجب التزاماتها تلبية على األعضاء الدول يساعد أن العربية الدول جامعة في المقترحة
 األعضاء أهداف وتعزيز التقنية؛ القدرات بناء أو التعاون وفرص الثغرات وتحديد ة؛المتحد األمم
 العضوية تداخل شأن ومن. المشروعة غير التجارة منع إلى الطاقة تنويع من القصير المدى في
 في 1540 القرار منّسق اضطالع يحّفز أن الخليجي التعاون ومجلس العربية الدول جامعة بين



 يتمّ  الوسطى، أميركا في الدمج ومنظومة الكاريبي حالَتي في. مزدوج بدور األوسط الشرق
 عنه تترّتب وال أخرى، وجهات المانحة الدول من المالية المساعدات من المنسِّق منصب تمويل
  . أعضائهما أو المنّظمتين على كلفة أي
  

 والتنموي منياأل بالتفويض 1540 القرار تربط التي التواصل جهود عن مسؤول المنّسق
 بالتشاور قوّية عمل خطة يضع أن وعليه. المضيفة المنّظمات أو للمنّظمة األوسع االقتصادي

 مع منهجية بصورة اإلقليمي المنّسق عمل خالل من التنفيذ يبدأ. المنّظمة أعضاء مع الوثيق
 خطط وضع في المباشرة ثم 1540 القرار لجنة إلى محدَّثة وطنية تقارير لرفع األعضاء الدول
 التعاون ومجلس العربية الجامعة أعضاء مع العمل عن مسؤول والمنسق. للتطبيق وطنية عمل

 ويستطيع. القرار ألحكام واالمتثال التقويمات ووضع التوعية، على التدريب على الخليجي
 في والمساهمة مستهَدفة مناطق في إضافية عمل ورش تنظيم إمكانية يدرس أن أيضاً  المنسق
 غير مالية ثغرات هناك كانت حال في 1540 القرار لجنة إلى لرفعها للمساعدة طلبات دإعدا

 الدول يطمئن أن المنسِّق عبر الطلبات هذه إدارة شأن من. القدرات في نواقص أو متوّقعة
 االنسجام تحّقق بطريقة ُتدار المنطقة أنحاء مختلف في المساعدات كل أن إلى المانحة

 نهاية في. الطويل المدى في االستثمارات تلك استدامة لتعزيز إقليمياً  حليفاً  اويمنحه والفاعلية،
 التشريعات اعتماد في األعضاء للدول مفيد مرجعي قانوني إطار وضع أن يتبّين قد المطاف،
  .االنتشار وحظر المشروع غير االّتجار لمكافحة المناسبة

  
  خاتمة
 ممكناً  ليس األمن إن شهيرة جملة في المتحدة، لألمم اً عام أميناً  واليته ختام في أنان كوفي قال
 رّجع وقد. 124أمن دون من تتحّقق ال المستدامة والتنمية تنمية، دون من الطويل المدى في

 المفهوم هذا صدى السياسات، وصانعي العالم قادة من وسواهما مون،-كي بان أنان، خلف
 عاماً  إجماعاً  هناك أنّ  من الرغم على لكن. المالع حول كبيرة بالغية جاذبية فاكتسب وأّيدوه،
 وفاعًال، مناسباً  تحّرك مسار تشّكل جنب إلى جنباً  واألمنية اإلنمائية التحّديات مقاربة أن على



 يتجّسد أن في كبير حد إلى فشل األهمية والبالغ العظيم اإلدراك لهذا البراغماتي التطبيق أن إال
 ،2009 عام العالم في اإلنسانية المساعدات صافي بلغ ثال،الم سبيل فعلى. الواقع أرض على
  . 125دوالر تريليون 1.5 العسكرية النفقات إجمالي تخّطى حين في فقط دوالر مليار 120

  
 على النسبي وتركيزها والمتقّدمة النامية البلدان بين شاسعة هّوة هنك تزال ال باختصار،
 ومشاغل التنمية ألهداف حكماً  األولوية تعطي نوبالج فدول. واألمنية اإلنمائية األولويات

 وتجارة بالبشر االتجار ومحاربة التجارة؛ وتوسيع العامة؛ الصّحة تحسين مثل اإلقليمي، األمن
 وال ،"الصلب األمن "لمسائل موارده من األسد حّصة فيخّصص الشمال أما. والمخدرات السالح
  .هاواستعمال الشامل الدمار أسلحة انتشار سيما

  
 السياسة ألهداف المتبادل والتعزيز األمنية/اإلنمائية الهّوة هذه ردم بهدف خيارات تحديد إن

 واألمن للتنمية أساسي العالم، أنحاء مختلف في والدولي المحلي الصعيَدين على الخارجية
 تفعيل أجل من شاملة مقاربة نقترح الغاية، لهذه. والعشرين الحادي القرن في المستداَمين
 جانب من االلتزام على الحصول بهدف واإلنمائية، األمنية المساعدات في المانحين استثمارات

 مجلس قرار بأن التقرير هذا حّدد لقد. االستثمارات هذه من ثابتة عائدات وجني المتلّقية الدولة
 والمتقّدمة النامية البلدان بين الثغرة لردم منطقية األطراف متعّددة آلية هو 1540 الدولي األمن
  .األمنية/اإلنمائية والهوة

  
 القرار استعمال األوسط الشرق يستطيع االستخدام، المزدوجة المحتملة المقاربة تطبيق عبر

 بما – المنطقة فيها تتخّبط التي الخطيرة واألمنية اإلنمائية التحديات وطأة من للتخفيف 1540
 انتشار وخطر لألوطان، العابر واإلجرام طاقة،ال مجال في العجوزات وتزايد المياه، ندرة ذلك في

 أساسية مشاغل وكلها الدولتيين، غير والفاعلين الدول من مزيد نحو الشامل الدمار أسلحة
 برامج من تفيد أن األوسط الشرق دول تستطيع ،1540 القرار رعاية تحت. اإلقليمية للحكومات



 فيما القومية، واألمنية اإلنمائية مشاغلها ةمعالج على متبادلة بصورة وتعمل األمنية المساعدات
  .العالمية االنتشار حظر منظومة تعزيز في تستمرّ 

  
 الطاقة من جيل لتأمين ومالية تقنية مساعدات تقديم االستخدام المزدوجة المساعدة تشمل
 بلدان طموحات تحقيق في التعجيل في أيضاً  يساهم االنتشار لحظر ومقاِوم وآمن سليم النووية
 شكل في الطاقة في والعجوزات المياه ندرة تفرضها استجابة وهي الطاقة، تنويع مجال في عّدة
 عبر ضوابط دون من التنّقل من المتمّردين مجموعات أو اإلرهابيين منع إنّ . المنطقة في عام

 واألعمال المواطن أمن تهّدد التهريب من أخرى وأشكال المخّدرات تجارة وكبح الحدود،
 كما. بالكامل 1540 القرار لتطبيق الضرورية نفسها االستجابات من الكثير يستدعي ية،القانون

 في الفاعلية تحفيز في أيضاً  تساهم والصادرات الحدود ضبط لتعزيز تُقدَّم التي المساعدات أنّ 
 األعمال وتطّور التجارة توّسع بدوره يسّهل الذي األمر عبور، محّطات تشّكل التي البلدان
 مزدوجة تطبيقات ثالثة سوى ليست هذه. العالمية التوريد سلسلة ضمن الوطنية افسيةوالتن

 في واإلقليمية الوطنية واألمنية اإلنمائية األولويات ومتزامنة مباشرة بصورة تلّبي االستخدام
  .اإلرهابية والمنظمات الدول إلى الشامل الدمار أسلحة انتشار محاربة تعّزز فيما األوسط الشرق

  
 ذلك في بما العالم، في نمواً  أقل أخرى أجزاء في زخماً  االستخدام المزدوج النموذج كتسبا

 تحفيز في أساسية أدواراً  اإلقليمية المنّظمات أّدت حيث الوسطى، وأميركا الكاريبي منطقة
 المنطقتان شهدت وقد. 1540 القرار خالل من الدولي األمن وأهداف واإلقليمية الوطنية التنمية

 األهداف لدعم والوطني اإلقليمي المستوَيين على أفضل وتفعيالً  الدولي للتمويل متزايداً  ّفقاً تد
 من متنوِّعة وأشكال المخدرات وتجارة الصغيرة األسلحة انتشار مكافحة مثل واإلنمائية األمنية
 يمكن واحدة مقاربة هناك ليست أّنه حين في. األهلي والمجتمع البشري األمن تهّدد اإلجرام
 التحتية البنى من لإلفادة أو المزدوج االستخدام نموذج لتطبيق البلدان كل على تعميمها
 – الوسطى وأميركا الكاريبي بلدان من بأشواط تطّوراً  األكثر – أوسطية الشرق الدول اإلقليمية،

  .معاً  األمرين في االستثمار يخّولها جّيد موقع في هي



  
 نطاق على والتطبيق للتكرار وقابلة مستدامة نموذجية جهود بذل الدولي المجتمع عاتق على يقع
 في ترغب التي وتلك إنمائية مساعدات إلى تحتاج التي الدول بين براغماتية بصورة تربط واسع
 منطقية ركيزة هو 1540 القرار يتبّين، وكما. القومي األمن مظّلة تحت المساعدة تلك مثل تقديم
 القرار في بالمساعدات المتعّلق البند أتاح لقد. العالمية والتنمية لألمن الجديد النموذج لهذا

 في المتقّدمة الدول تؤّمنها التي التقليدية المساعدات من تفيد كي نمواً  األقلّ  للدول فريدة فرصة
  .اإلنمائية حاجاتها لتلبية األمن مجال

  
 في الحاجات من واسعة مجموعة تلبية أجل من المساعدة لتوفير جديدة مسارات تحديد يمكن
 ودعمه 1540 القرار لجنة اقترحته الذي المساعدات نموذج خالل من وذلك األوسط، الشرق

 مجموعة تنفق حاليًا،. العالم أنحاء مختلف في االنتشار حظر أجل من يعملون الذين المانحون
 االستهدافية المساعدات على سنوياً  دوالر ملياَري من أكثر لها الشريكة والحكومات الثماني
 المرتبطة التحّديات مواجهة لتعزيز التمويلي المصدر هذا استعمال يمكن. االنتشار لحظر
 للمساعدات االستخدام المزدوجة الطبيعة من اإلفادة عبر. األوسط الشرق في واألمن بالتنمية
 انهابإمك أنّ  لُتظهر فرصة المنطقة حكومات تملك ،1540 القرار تطبيق إطار في المتوافرة
 القرار استخدام. فاعلية أكثر المتضائلة المساعدات أموال جعل على المانحة الدول مساعدة
 نحو خطوة هو للمساعدات جديدة مصادر وتحديد الحالية المساعدات لزيادة أداة 1540
 الوطنية الطموحات وتحقيق األوسط، الشرق في واألمنية اإلنمائية المسائل على السيطرة
  .المطاف نهاية في قليميةاإل والطاقات
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  المشروع
 المستوطنة التهديدات لمعالجة للمساعدات جديدة مصادر تحديد) 1: (ثالثي المشروع هذا هدف
) 2 (االقتصادية؛ التنمية في والقصور المعدية واألمراض والفساد الفقر مثل النامي العالم في

 من بدالً  النووي تشارلالن الجذرية األسباب لمعالجة وناجح جديد انخراط نموذج توسيع
. لألوطان العابرة المسائل لمعالجة فاعلة كآلية المتحدة األمم شرعية تعزيز) 3(و عوارضه؛

 بذل إلى ستانلي، ومؤسسة ستيمسون مركز بين مشتركة مبادرة ثمرة هو الذي المشروع يهدف
 بين براغماتية بصورة تربط واسع نطاق على والتطبيق والتكرار لالستدامة قابلة نموذجية جهود
 تحت المساعدة تلك مثل تقديم في ترغب التي وتلك إنمائية مساعدات إلى تحتاج التي الدول
  .القومي األمن مظّلة
 األمن أهداف بين الهوة ردم على المجهود هذا يساعد التقليدية، المساعدات إلجراءات خالفاً 

 في للبلدان المحّددة الحاجات يفيلبّ  ،)االنتشار حظر" (الصلب "واألمن) التنمية" (الناعم"
 االنتشار حظر إلى الهادفة الجهود استدامة وكفالة إدارة على الدولة قدرات يبني فيما الجنوب
 الموارد استخدام فاعلية وتعزيز الجهود، ازدواجية من الحد هي والنتيجة. العالمي األمن وتحقيق
 انظر ،المعلومات من لمزيد. العالمي الخير أجل من المحدودة

100next/mab/org.stimson.www.  
  

  الكتّاب
 قبل. ستيمسون مركز في الحدود عبر اإلدارة برنامج ومدير المستوى رفيع شريك فينالي بريان

 ّكزتر  إعالمية لوبي حملة مدير كان ،2005 الثاني كانون/يناير في ستيمسون إلى االنضمام
 بروكينغز، مؤسسة في المستوى رفيع وباحثاً  سنوات، أربع طوال اإلرهاب مكافحة مسائل على

 في مشروع مدير فينالي كان كندا، من يهاجر أن وقبل. سنتشوري مؤسسة في برامج ومسؤول



 الخارجية وزارة لدى وعمل أوتاوا، في" كندا في الصحة/األوبئة على للسيطرة المخبري المركز"
 في الدولية للشؤون باترسون نورمان كلية من ماجستير شهادة يحمل. كندا في الدولية جارةوالت

 وشهادة هوبكينز، جونز جامعة في الدولية العليا الدراسات كلية من وديبلوماً  كارلتون، جامعة
 شركة في االستشاري المجلس في عضو فينالي. أونتاريو وسترن جامعة من بكالوريوس

 منّظمة وهي ،iMMAP في اإلدارة مجلس في وكذلك المسؤولية، المحدودة" ديفنس تروجان"
  .والتنمية البشري الغوث خدمة في المعلومات إدارة لممارسات الفاعل االستعمال في رائدة
 من – لألوطان العابرة التحّديات من واسعة مجموعة رفع على الحدود عبر اإلدارة برنامج يعمل
 بالبشر واالّتجار الصغيرة األسلحة تجارة إلى المخدرات وتجارة املالش الدمار أسلحة انتشار

 شراكات وتطوير المعلومات لتبادل محفل تأمين طريق عن – المزوَّرة الصيدلية والمستحضرات
  .والخاص العام القطاَعين عبر مبتكرة

  
 قبل. ستيمسون مركز في الحدود عبر اإلدارة برنامج في أبحاث شريك برغيناس جوهان

 لمعهد التابع االنتشار حظر دراسات مركز في سنوات أربع طوال عمل المركز، إلى االنضمام
 عن ويكتب أبحاثاً  يجري األصل، السويدي برغيناس،". أميركا أوكسفام "في ذلك وقبل مونتيري،
 في واإلقليمية الدولية المنظمات ودور االنتشار، وحظر لألوطان، العابرة األمنية التحّديات

  .أيوا جامعة خّريج وهو. واألمن السلم على حفاظال
  

 ستانلي، مؤسسة في والتواصل السياسة بشؤون المعنّية الشركاء برنامج مديرة تيسلر فرونيكا
 األمن برمجة وتدعم ،1540 األمن مجلس قرار حول المؤسسة عمل عن بالتالي مسؤولة وهي

 تطلقها التي المبادرات تدعم برامج شريكة كانت ،2009 إلى 2007 من. المؤسسة في النووي
  .السالح ونزع االنتشار وحظر األسلحة وضبط العالمي-األميركي األمن مجاالت في المؤسسة

 لبرنامج إقليمية مديرة تيسلر كانت ،2007 تموز/يوليو في المؤسسة إلى االنضمام قبل
. العالم في األميركي الدور حول مؤتمرات نّظمت حيث ،"مّطلعة ديموقراطية أجل من أميركيون"

 السياسية العلوم في شهادَتين مع كومنولث فرجينيا جامعة من ممتاز بدرجة تيسلر تخّرجت



 في شنغهاي وفي إيطاليا، في تورينو في درست. 2007 أيار/مايو في الدولية والدراسات
  .2006 عام السياسية للقيادة سورنسن معهد في المستوى رفيعة كّلية زميلة وكانت الصين،

  
  ستانلي مؤسسة
 العالمية المواطنية على ومبنيّ  والعدالة، الحّرية تسوده آمن سالم أجل من ستانلي مؤسسة تعمل

 حول النقاشات في دائمة وحلوالً  مميَّزة وأفكاراً  جديدة أصواتاً  يقّدم. الفاعلة العالمية والحاكمية
 وترّكز أيوا، في موسكاتين في تقع حزبية وغير خاصة المؤّسسة. واإلقليمية العالمية المشاكل

 المؤسسة تتعاون. مبادئ إلى المستندة األطراف بتعّددية وتنادي واألمن السلم مسائل على
 اإللكتروني موقعها عنوان. هبات تقّدم وال. أخرى منّظمات مع باستمرار

org.stanleyfoundation.www  
 من جزء أيّ  نسخ يمكن. تعليمية ألهداف التقرير هذا استعمال على ستانلي مؤسسة ّجعتش

 اآلتي الموقع على التقرير هذا تجدون. إضافية نسخ تتوافر. المصدر ذكر مع التقرير
org.stanleyfoundation.reports://http  

  
  ستيمسون مركز
 على تعمل ربحية وغير حزبية غير مؤّسسة هو 1989 عام تأّسس الذي ستيمسون مركز
  .الراسخة التواصل وبرامج التحاليل من فريد مزيج خالل من الدوليَّين واألمن السالم تعزيز

  
  :العالمي لألمن أساسية أولويات ثالث حول المركز عمل يتمحور
 الدوليين واألمن السالم أجل من تعمل التي المؤسسات تعزيز. 

 اإلقليمي األمن بناء. 

  ّلألوطان العابرة والتهديدات الشامل الدمار أسلحة من الحد. 

  
هة – براغماتية ستيمسون مقاربة  وتخّطي المشاكل وحل للسياسات بدائل توفير نحو وموجَّ
 فهم إلى المعمَّقة والتحاليل األبحاث خالل من نسعى. وأماناً  سلماً  أكثر عالم لبناء العقبات



 غير والمؤسسات ومطّبقيها السياسات صانعي إشراك وعبر. عليها واإلضاءة المعّقدة المسائل
 اإللكتروني العنوان. لألحزاب وعابرة وفاعلة عملية توصيات نضع آخرين، وخبراء الحكومية
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