مىاجهت تهديداث االوتشار
الجهىد العالميت ومتعددة األطراف

اىصالحياث اىذوىيت
مبسوىٍِ س .ساعو
ٍنخب ٍببدساث ٍنبفحت االّخشبس
ٍنخب األٍِ اىذوىً وٍْغ االّخشبس
وصاسة اىخبسخٍت األٍشٌنٍت
1

المساهمت في مكافحت االوتشار
• إضفاء اىصفت غير اىشرػيت ػيً اٍتالك وحيازة
وّشر أسيحت اىذٍار اىشاٍو
– بؼغ اىَؼبٌٍش اىخً حؼٍق االّخشبس ببىفؼو ،و حخـيب
إحالفهب أو حفخٍشهب أو اىخظشٌح ػْهب

• االستخذاً اىَشروع ألدواث ٍنافحت االّتشار
األخري
• زيادة ػذد اىذوه اىتي ال تسؼً ىيحصىه ػيً
اىصىاريخ أو أسيحت اىذٍار اىشاٍو أو تساػذ في
ّشرها.
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الصالحياث الدوليت
ٍصذراُ أساسياُ:
-اىَؼاهذاث اىؼاىَيت--قراراث ٍجيس األٍِ اىذوىي
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المعاهداث

ٍؼاهذة ٍْغ االّتشار
اتفاقيت حظر األسيحت اىبيىىىجيت
اتفاقيت حظر األسيحت اىنيَيائيت
4

معاهدة مىع االوتشار
•
•
•
•
•
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فخح ٍدبه اىخىقٍغ ػيٍهب ػبً  1968وعشث بْىدهب ػبً .1970
حؼٌ  190ؿشفبً ٍِ بٍْهب مبفت دوه ٍديظ اىخؼبوُ اىخيٍدً
اىَبدة  :1حىافق األؿشاف ٍِ اىذوه اىَبىنت ىألعيحت اىْىوٌت ػيى ػذً ّقو
األعيحت اىْىوٌت أو أخهضة اىخفدٍش (أو إٍنبٍّت اىخحنٌ بهب).
اىَبدة  :2حىافق األؿشاف ٍِ اىذوه غٍش اىَبىنت ىألعيحت اىْىوٌت ػيى ػذً حيقً
األعيحت اىْىوٌت أو أخهضة اىخفدٍش (أو إٍنبٍّت اىخحنٌ بهب).
اىَبدة  :3حىافق األؿشاف ٍِ اىذوه غٍش اىَبىنت ىألعيحت اىْىوٌت ػيى قبىه
اىؼَبّبث وػذً حقذٌٌ اىَىاد اىقببيت ىالّشـبس دوُ ػَبّبث إىى اىذوه غٍش
اىَبىنت ىألعيحت اىْىوٌت.

اتفاقيت حظر األسلحت البيىلىجيت
•
•
•

•
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دخيج حٍض اىخْفٍز فً ٍ 26بسط 1975
حؼٌ  165ػؼىاً ٍِ بٍْهب مبفت دوه ٍديظ اىخؼبوُ اىخيٍدً.
اىَبدة  :1ححظش احفبقٍت حظش األعيحت اىبٍىىىخٍت اىذوه األؿشاف ٍِ
حـىٌش وإّخبج وحخضٌِ أو اٍخالك أو االحخفبف ببىؼىاٍو واىغَىً
اىبٍىىىخٍت أو األعيحت اىبٍىىىخٍت أو اىَؼذاث راث اىؼالقت.
اىَبدة  :3حيضً احفبقٍت حظش األعيحت اىبٍىىىخٍت اىذوه األؿشاف بَْغ
ّقو اىَىاد اىخً ٌَنِ أُ حغبػذ فً حظٍْغ أو اٍخالك األعيحت
اىبٍىىىخٍت بأي شنو.

اتفاقيت حظر األسلحت الكيماويت
•
•
•
•

•
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دخيج حٍض اىخْفٍز فً  29ابشٌو 1997
ػذد أؿشافهب  ٍِ 188بٍْهب مبفت دوه ٍديظ اىخؼبوُ اىخيٍدً
ححظش اىَبدة  1ػيى أي ؿشف ىيَشبسمت فً أّشـت ٍحظىسة بَىخب االحفبقٍت،
أو حـىٌش أو إّخبج أو اٍخالك او حخضٌِ أو اعخخذاً األعيحت اىنٍَبوٌت.
اىَبدة  6حـيب ٍِ اىذوه األؿشاف اىحشص ػيى مىُ أػَبه حـىٌش أو إّخبج أو
اٍخالك أو االحخفبف أو ّقو أو اعخخذاً اىَىاد اىنٍَبوٌت اىغبٍت أو ٍظبدسهب
ألغشاع ٍحظىسة بَىخب االحفبقٍت.
مَب أُ األخضاء  6و 7و ٍِ 8اىَيحق اىخبص ببىخْفٍز واىخحقق حفشع ٍخـيببث
خبطت ببىخظشٌح ػِ حيل اىَىاد وقٍىداً ػيى اىَىاد اىنٍَبوٌت اىَذسخت فً قىائٌ
االحفبقٍت.

قرار مجلس األمه الدولي رقم 1540
ٌذػى قشاس ٍديظ األٍِ اىذوىً سقٌ  1540اىذوه األػؼبء إىى
• االٍخْبع ػِ حضوٌذ اىذػٌ بأي شنو إىى األؿشاف غٍش اىخببؼت ىيذوىت واىخً ححبوه
حـىٌش أو اٍخالك أو حظٍْغ او حٍبصة أو ّقو أو اعخخذاً األعيحت اىْىوٌت أو
اىنٍَبوٌت أو اىبٍىىىخٍت ووعبئو اعخخذاٍهب.
• حبًْ وحـبٍق اىقىاٍِّ واىخششٌؼبث اىَالئَت اىخً ححظش ػيى أي ؿشف غٍش حببغ
ىيذوىت حظٍْغ او اٍخالك او حٍبصة أو حـىٌش او ّقو أو اعخخذاً األعيحت اىْىوٌت
أو اىنٍَبوٌت او اىبٍىىىخٍت ووعبئو اعخخذاٍهب ،وببألخض فً األغشاع اإلسهببٍت
إىى خبّب ٍحبوىت اىَشبسمت فً أي ٍِ األّشـت اىغبىف رمشهب واالّخشاؽ فٍهب
مََىه أو ٍغبػذ أو ششٌل.
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قرار مجلس األمه الدولي رقم 1540
• احخبر وحـبٍق إخشاءاث فؼبىت ىىػغ اىؼىابؾ اىَحيٍت اىنفٍيت بَْغ اّخشبس
األعيحت اىْىوٌت أو اىنٍٍَبئٍت أو اىبٍىىىخٍت أو وعبئو اعخخذاٍهب ،بَب فً رىل
وػغ اىؼىابؾ اىَْبعبت ػيى اىَىاد راث اىؼالقت ،وػيٍهب فً هزا اىدبّب أُ:
– حخخز اإلخشاءاث اىخؼبوٍّت اىنفٍيت بَْغ حهشٌب األعيحت اىْىوٌت أو اىنٍٍَبئٍت أو
اىبٍىىىخٍت ووعبئو اعخخذاٍهب واىَىاد اىَخؼيقت بهب
– حبًْ اىخششٌؼبث واىؼىابؾ اىذوىٍت فً حبه ػذً وخىد ػىابؾ خبطت،
ىؼَبُ االٍخثبه اىخبً ىنبفت االىخضاٍبث اىَخشحبت ػيى اىَؼبهذاث ٍخؼذدة
األؿشاف ىَْغ االّخشبس.
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قرار مجلس األمه الدولي رقم 1540
مَب ٌـيب قشاس ٍديظ األٍِ اىذوىً سقٌ  ٍِ 1540اىذوه األػؼبء حـىٌش اىنفبءة
واىفؼبىٍت فً اىدىاّب اىخبىٍت:
• إخشاءاث ححذٌذ اىَغؤوىٍت وحأٍٍِ إّخبج واعخخذاً وحخضٌِ وّقو حيل اىَىاد
• إخشاءاث اىحَبٌت اىفؼيٍت
• اىؼىابؾ اىحذودٌت وخهىد حـبٍق اىقىاٍِّ اىشاٍٍت إىى اىنشف ػِ وٍْح وٍنبفحت
أّشـت اىخهشٌب واىىعبؿت فً حيل اىَىاد وبَب ٌخفق ٍغ اىظالحٍبث اىقبّىٍّت
اىىؿٍْت واىخششٌؼبث اىَحيٍت وٌْغدٌ ٍغ اىقبّىُ اىذوىً.
• اىؼىابؾ اىىؿٍْت ىيخظذٌش واىشحِ ػبش وعبئو ٍخؼذدة ،بَب فً رىل وػغ
اىقىاٍِّ واىخششٌؼبث اىنفٍيت بؼبؾ اىخظذٌش واىْقو ببىؼبىس (اىخشاّضٌج) واىشحِ
ػبش وعبئو ٍخؼذدة وإػبدة اىخظذٌش ،واىؼىابؾ ػيى حضوٌذ اىخَىٌو واىخذٍبث
اىَخؼيقت بخيل االّشـت مبىخَىٌو ٍثالً.
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قراراث مجلس األمه الدولي حىل الجمهىريت
الكىريت الشعبيت الديمقراطيت و إيران

اىجَهىريت اىنىريت اىشؼبيت اىذيَقراعيت
• )1718 (2006
• )1874 (2009

إيراُ
•
•
•
•
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)1737 (2006
)1747 (2007
)1803 (2008
)1929 (2010

قراراث مجلس األمه الدولي حىل الجمهىريت
الكىريت الشعبيت الديمقراطيت و إيران
باإلضافت إىً اىشروط األخري فإُ تيل اىقراراث تَْغ ّقو اىَىاد اىَتؼيقت بأسيحت اىذٍار اىشاٍو
وغاىبيت األسيحت اىتقييذيت ٍِ وإىً إيراُ واىجَهىريت اىنىريت اىشؼبيت اىذيَقراعيت وتخىه و/أو
تيسً اىذوه األػضاء باتخار إجراءاث ٍحذدة ىَْغ اىشحْاث اىَحظىرة إىيهَا .وفيَا تختيف اىقراراث
في تفاصييها بيِ مىريا اىشؼبيت اىذيَقراعيت وإيراُ ،إال أُ تيل اإلجراءاث تتضَِ بشنو ػاً:
–
–

–
–
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دػىة اىذوه إىً تفتيش اىشحْاث اىَشتبه باحتىائها ػيً ٍىاد ٍتؼيقت باالّتشار ٍِ وإىً
اىذوىتيِ ىَْغ ٍرورها ػبر أراضيها أو ػيً ٍتِ سفْها وعائراتها.
اشتراط قياً اىذوه األػضاء بتفتيش اىسفِ في أػاىي اىبحار بَىافقت ٍِ اىذوىت اىتي ترفغ
اىسفيْت ػيَها
إىساً اىذوه األػضاء بضبظ اىَىاد اىَحظىرة اىتي يتٌ اىنشف ػْها خاله اىتفتيش
واىتصرف بها
عيب تؼاوُ اىذوه في تيل اىجهىد

قراراث مجلس األمه الدولي حىل الجمهىريت
الكىريت الشعبيت الديمقراطيت و إيران
مَا تتحذث تيل اىقراراث ػِ تجَيذ أصىه ٍجَىػت ٍِ اىنياّاث
واألفراد اىَرتبغيِ بأّشغت االّتشار في مو ٍِ اىجَهىريت اىنىريت
اىشؼبيت اىذيَقراعيت وإيراُ ،بهذف ٍْؼهٌ ٍِ استغاله اىْظاً اىَاىي
اىؼاىَي ىيقياً بأّشغت غير ٍشروػت.
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الصالحياث الدوليت

• حقشس اىخضاٍبث اىذوه حدبٓ ٍْغ االّخشبس
• حَْح اىظالحٍبث ىخبشٌش اإلخشاءاث
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مىاجهت تهديداث االوتشار
الجهىد العالميت ومتعددة األطراف
الصالحياث الدوليت
األعئيت
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