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 داءـــــــــــاإلھ
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 شكر وتقدیر
 

 من خیر على س��لم وأ ص��لي وأ یعلم، لم ما اإلنس��ان علم بالقلم، علم الذي � الحمد

 (صلى هللا علیھ وسلم) محمد الصادق نبینا وعلم تعلم وعمل

 اما بعد:

ً  المتواضع العمل ھذا بإتمام عليّ  َمنّ  الذي خالقي هللا فأشكر تعالى  قولھ من وانطالقا

ُكرْ  َوَمنْ (( ُكرُ  فَإِنَما یَش��ْ ھِ  یَش��ْ  ال(((ص��لى هللا علیھ وس��لم)  الرس��ول قول ومن)) ِلَنْفس��ِ

ً  الناس))وإ  یش��كر ال من هللا یش��كر  الش��كر وتقدیم بالجمیل ف ا اإلعتر بفض��ل یمانا

 من لكل العظیم والثناء الجزیل بالش���كر فأني أتقدم المعروف، ألص���حاب واالمتنان

ـستاال الفاضل يومشرف يبالذكر أستاذ أَخص و ا البحثھذ إنجاح في ساعد ـ ـ ـ ـ ـ ـ           اذـ

 منذ لھ ومتابعتھ ھذا البحث على ف ا راإلش��� قبولھا على )أ.م.د رائد ص���الح علي(

اج رإخ على وٕارشاد ساعد ونصح واسع وقت من نيمنح ما وعلى األولى الخطوات

 الصورة، بھذه العمل ھذا

 الذین وتدریسیین وأساتذة عمیداً  السیاسیةالقانون والعلوم  لكلیتي موصول وشكري

  ،سالبكالوریو مرحلة في التدریس فضل لھم كان

ً  عائلتي د فرا أل الجزیل بالش���كر أتقدم كما  لي ومس���اعدتھم تش���جیعھم على جمیعا

 .ھذا بحثي أتممت وتحملوا حتى

ً  العمل ھذا یجعل أن هللا تعالى أسأل  تعلمناه ما ویجعل وتوفیقھ بعونھ یمدنا وأن نافعا

 ً  .علیھ والقادر ذلك ولي انھ األداء، أفضل على لنا عونا
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 المقدمة

ام �محاوالت قد شجع بر�طاني وألمانیا والوال�ات المتحدة االمر�كیة للقی 1938ان اكتشاف ظاهرة االنتشار النووي 

یة المر�كاالستفادة منها في األغراض العسكر�ة وتحقق �الفعل اول تفجیر ذ�ي ناجح قامت �ه الوال�ات المتحدة ا

وو�ة نیومكسیكو) وأ�ضا قیامها �ضرب مدینة (نیجازاكي) �قنبلة نلقنبلة ذر�ة في (وال�ة  1945\7\16بتار�خ 

وسببت العدید من الكوارث والخسائر البشر�ة واجتمعت عدة دول على استعمال الطاقة النوو�ة لألغراض 

لتقوم  1957العسكر�ة السلمیة وفي المجاالت المدنیة ، ومن هنا جاء تأسیس الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة عام 

لحة ملیات تنظیم الجهود العالمیة لالستفادة من االستخدامات السلمیة وتصاعدت أهمیة قضیة انتشار األس�ع

النوو�ة في العالم ضمن السیاسات العالمیة �صفة عامة ومنطقة الشرق األوسط �صورة خاصة �شكل غیر 

لحة �ساوي بین اإلرهاب واس مسبوق مع بدا�ة القرن الواحد والعشر�ن حیث ........... على الساحة الدولیة

املت الدمار الشامل خاصة منها النوو�ة و�ثیر الملف النووي اإلیراني جدال �بیرا في الشرق األوسط وقد تع

ن ختلف ممالو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة مع النووي اإلیراني �كل حزم مع تداعیات الملف اإلیراني على مستوى 

 من سلمیة البرنامج النووي اإلیراني. اللوائح وقوانین الو�الة للتأكد

 أهمیة البحث

وتأتي أهمیة موضوع البحث �ونه �عد من المواضیع الحیو�ة في المجال السیاسي والقانوني خاصة على 

م ى السلالصعیدین االكاد�مي والرسمي نظرا للمخاطر التي تنطوي علیها انتشارات األسلحة النوو�ة وتأثیرها عل

 واالمن الدولي.

 ضیة البحثفر 
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ها �سعى البحث الثبات ان الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة مو�الة مخصصة سعت للحد من تطو�ر الدول برامج

 النوو�ة لألغراض العسكر�ة السیما �عد الحرب الباردة لضمان عدم انتشار البرامج النوو�ة العسكر�ة. 

 إشكالیة البحث

نتشار من اال السلبیة على السلم واالمن دافعا للمجتمع الدولي للحد مثلت قصة انتشار األسلحة النوو�ة وتاثیراتها

 وهناك جملة مشاكل أخرى منها:

 كیف �انت بدا�ات البرنامج النووي اإلیراني. -1

 ماهي المواقف اإلقلیمیة والدولیة من البرنامج النووي اإلیراني. -2

 كیف �ان موقف الو�الة من البرنامج النووي اإلیراني. -3

 ثمنهجیة البح

 الموضوع المراد دراسته علینا معالجته �االعتماد على عدة مناهج :

المنهج التار�خي: ذلك من اجل الغرض للموضوع ناحیة السیاق التار�خي وقراءة وتحلیل مخالف  -1

 .2002المسارات والمخضات التي �مر بها البرنامج النووي اإلیراني قبل 

اقة لیة للطالزامیة المنظومة القانونیة فیما �خص الو�الة الدو المنهج القانوني: محاولة تحلیل وفهم مدى  -2

 الذر�ة میزان منع انتشار األسلحة النوو�ة .

 هیكلیة البحث

تم تقسیم البحث الى ثالثة مباحث �حیث نتناول في األول نشأة ومبادئ واهداف الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة، 

نظیمي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة و�شمل المطلب األول المؤتمر اما المبحث الثاني سنتناول فیه الهیكل الت

العام والمطلب الثاني مجلس المحافظین والمطلب الثالث المدیر العام اما المبحث الثالث نتناول فیه مراحل انشاء 
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من البرنامج النووي وتطور البرنامج النووي اإلیراني اما المطلب الثاني فهو موقف الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة 

 اإلیراني.

 المبحث االول

 ف الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ةنشأة ومبادئ واهدا

میین العال نظرا ألهمیة الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة في الوقت الحاضر تستخدم في اسهام مجال السالم  واالمن

 والحفاظ على الصحة وتحقیق الرفاهیة في العالم.

ي فبادئ واهداف الو�الة الدولیة منتناول مراحل تأسیس الو�الة الدولیة في المطلب االول و ومن هنا سوف 

 المطلب الثاني ومهام الو�الة الدولیة في المطلب الثالث.

 المطلب االول

 مراحل تأسیس الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة

خصیة القانونیة والدولیة تعمل تحت اشراف ة دولیة حكومیة تتمتع �الشقة الذر�ة منظمتعد الو�الة الدولیة للطا

لغرض تشجیع االستخدامات السلیمة للطاقة النوو�ة  )1( 1957حز�ران(یونیو)  -29االمم المتحدة تأسست في 

 . )2(والحد من االنتشار النووي ، وتقوم �أعمال الرقا�ة والتحقیق في الدول التي لدیها منشأة نوو�ة 

                                                           

 انظر المادة االولى من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة . - 1

جامعة ، لعلوم السیاسیة�لیة ا، ر�ز البحوث والدراسات السیاسیةم، لنظام الدولي للضمانات النوو�ةا، أسماعیل بدري  - 2

 . 1996 ،القاهرة
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واتخذت الو�الة من مدینة فینا عاصمة النمسا مقرا لها و�وجد ار�ع مكاتب وتنسیق للو�الة ومقرها في نیو�ورك 

و�ندا وجنیف ، وتدیر الو�الة او تدعم المراكز البحثیة في فینا وسایبر سدروف �النمسا ، موناكو وترسینا�ا 

ها االساسي واجهزتها �موجب اتفاقیات . وتقیم الو�الة ، وتعتبر الو�الة الدولیة منظمة مستقلة لها نظام �إ�طالیا

مع جمعیة االمم  �إنجازاتهاعالقات مع االمم المتحدة والمنظمات الدولیة ذات الصلة �عملها وتقدم تقر�را سنو�ا 

 .)1(المتحدة 

ودها �النتیجة و�ان لمنظمة االمم المتحدة الدور الر�ادي الكبیر لتحقیق الخطوات الدولیة االولى التي ادت جه

لتتو�ج محاوالتها المستمرة في تحقیق السیطرة الدولیة على النهائیة الى انشاء الو�الة الدولیة للمنظمة الدولیة 

الطاقة الذر�ة واستخداماتها المختلفة و�لما یتعلق �قضیة حظر انتشار االسلحة النوو�ة وما �خدم قضیة حظر 

 .)2(انتشار االسلحة النوو�ة واالفقي والعمودي والسیطرة على التسلح 

ول میدان دولي للتعاون النفسي والعلمي واالستخدامات السلمیة للتكنولوجیا برزت الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة �أ

دولة ، و�ما برزت رسمیا �أحدث  55النمسا  �حضور  –في فینا   1957 –تشر�ن االول  -1النوو�ة في 

ة من میثاق االمم المتحدة ، و�بلغ عدد موظفین الو�الة الدولی 57الو�االت المتخصصة وفقا ألحكام المادة 

 : )3( جنسیة من جنسیات العالم �ما �أتي 99للطاقة الذر�ة والذین ینتمون الى 

 ) موظفا دائما .10654( .1

 ) موطفا مؤقتا .313( .2

 خبیرا . )66( .3

 ) موظفا اضافیا على المیزانیة .161( .4

 ) مستشارا .35( .5

                                                           

 -1961)(سیغفارد ا�كوندا من 1961-1957الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة �ل من (ستر�لنغ �ولي من تولى ادارة  - 1

حتى الوقت  -2009)(یو�یا امانو من 2009 -1997(محمد برادعي من )1997 -1981هانز�لیكس من )(1981

 الحاضر).

 انظر الى موقع الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة على الشبكة العنكبوتیة - 2
www.iaea.org/publications/documents/infcics/cao5linfcir651pa 

�لیة ، الجزائر، جامعة مولود، �ة (رسالة ماجستیر غیر منشورة)استخدام الطاقة الذر�ة لألغراض السكر ، ورد�ة زایدي - 3

 . 10ص، 2012، العلوم السیاسیة

http://www.iaea.org/publications/documents/infcics/cao5linfcir651pa
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ي عضاء فانا �النسبة للدول االوتكون المصادر المالیة للو�الة من المیزانیة االعتیاد�ة والتبرعات التطوعیة 

مة ) منظ54، وللو�الة االتفاقیات الرسمیة مع (  2003 –ایلول  -10عضوا)   137الو�الة فقد بلغ عددها (

ي دولیة حكومیة في العالم وان �ل هذه المؤشرات تدل على داللة واضحة على تصاعد اهمیة ودور الو�الة ف

 . المجتمع الدولي ومنظومة االمم المتحدة

 المطلب الثاني

 مبادئ وأهداف الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة

 أوال: مبادئ الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة

تستند الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة في عملها الى جملة من الخیارات والمبادئ التي اشادت الیها الفقرة (ب) من 

 : )1(المادة الثالثة من القانون االساسي للو�الة و�مكن اجمالها �اآلتي 

طاق ح على نتعز�ز السلم واالمن الدولیین دفعا لمقاصد االمم المتحدة الهادفة الى تحقیق نزع السال .1

 عالمي مضمون.

توزع الو�الة مواردها �طر�قة فعالیة استخدامها وعموم نفعها وال تجعل مساعدتها خاضعة لشروط  .2

 تتعارض مع احكام النظام االساسي.

 المن.المتحدة وعند االقتضاء الى مجلس ا لألممتقد�م تقار�ر عن أنشطتها سنو�ا الى الجمعیة العامة  .3

م استخدا استخدام المواد القابلة لالنتشار الخاصة التي تلقتها الو�الة ، وذلك لضمانوضع السیطرة على  .4

 هذه المواد ألغراض سلمیة فقط.

 مشمولةالو�الة الدولیة تمارس انشطتها في اظهار االحترام الواجب للحقوق السیاد�ة للدول االعضاء ال .5

 بهذه االنشطة والمهام.

                                                           

 ) الفقرة (ب) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.3انظر المادة ( - 1
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6.  

 لطاقة الذر�ةأهداف الو�الة الدولیة لثانیا: 

الدولیین وتحقیق تهدف الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة الى توسیع استخدام الطاقة النوو�ة في مجال السالم واالمن 

الرفاهیة في العالم والحفاظ على الصحة ، و�ذلك تهدف الى ضمان عدم تحو�ل المساعدات التي تقدمها الى 

و�ذلك تسهم الجهود . )1(من ناحیة اخرى االغراض العسكر�ة  اعضائها بناء على طلباها او تحت اشرافها الى

 :  العالمیة التي تستخدم جملة اغراض �مكن اجمالها في االتي

االت العمل على تحقیق التقدم العلمي في الجوانب السلمیة عن طر�ق استخدام الطاقة النوو�ة في المج .1

 الصناعیة الزراعیة والصحیة.

لسلمیة افیما �خص استخدام الطاقة النوو�ة لألغراض  النوو�ینتقر�ر ودعم تدابیر نظم السالمة واالمان  .2

 عن طر�ق جملة تدابیر قانونیة وسیاسیة. ومستقبالحالیا 

 .1968عام النوو�ة في العلم وفقا للنظام حظرا االنتشار النووي ال لألسلحةالحیلولة دون انتشار االفقي  .3

 العلمیة لألغراض السلمیة في العالم.تشجیع ومساعدة البحث في مجال الطاقة الذر�ة وتطبیقاتها  .4

 المطلب الثالث

 مهام الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة

مهام عن طر�ق اداء انشطتها وفقا لمقاصد االمم المتحدة في مجال  �إنجازتقوم الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة 

صیانة السلم واالمن الدولیین وتحقیق رقا�ة على المواد االنشطار�ة التي تتلقاها لضمان عدم استخدامها في 

تتمثل في وتنفیذ مهامها الرئیسیة وفقا للنظام االساسي ، و تحقق  وتسعى الو�الة الدولیة الىاالغراض العسكر�ة . 

                                                           

، �لیة العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، قة النوو�ة في االغراض السلمیةضمانات استخدام الطا، محمد عبدهللا نعمان - 1
 .6ص، 2001، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)
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والمهام الرئیسیة للو�الة هي تشجیع .)1(السلمیة  لألغراضتشجیع وتطو�ر استخدام التكنولوجیا في الطاقة النوو�ة 

استخدام الطاقة الذر�ة في االغراض السلمیة غیر العسكر�ة ، وتقوم الو�الة في تبادل الخبرات والمعلومات في 

 نتیجة لنمو برنامج الطاقة النوو�ة .ة من االخطار النوو� )2(مجال الوقا�ة واالمان

 : )3(وهناك مهام اخرى للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة تمثل اآلتي 

نظام مهام الو�الة توجهها مصالح وحاجات الدول االعضاء الخطط االستراتیجیة والرؤ�ة المجسدة في ال .1

 االساسي للو�الة.

 القرار الخاص بها.تحدد برامج ومیزانیات الو�الة من خالل هیئات صنع  .2

 توخي االستخدام المدمر.مهمة الو�الة تقوم على تشجیع االستخدامات السلمیة للطاقة الذر�ة مع  .3

میة والنا مهمة الو�الة تكو�ن المحفل العالمي لتقاسم المعارف والتقنیات النوو�ة بین البلدان الصناعیة .4

 على حد سواء.

 –ا والتكنولوجی –رئیسیة هي : السالم ، االمن والعلوم وتكون مهمة الو�الة تقوم على ثالثة مراحل  .5

 الضمانات والتحقیق.

ه من والذرة من اجل السالم الذي طرح(أیزنهاور) و�ذلك یتبین من خالل ما تقدم ان مشروع الرئیس االمر�كي 

لى �ستند عاعتمدته في دورتها التاسعة �ان �مثل االساس الطلب الذي المتحدة الذي  لألممالجمعیة العامة 

 .طبیعة اهدافها ومبادئها  ى�و�الة دولیة متخصصة �النظر الالخطوات الدولیة لتأسیس الو�الة الدولیة 

 

 

 

                                                           

جامعة ، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ةالبرنامج النووي االیراني و ، صفاء شیو�رع - 1

 .3ص، 2014، �لیة العلوم السیاسیة، النهر�ن

 .461ص، 2016األولى، الطبعة ، دار المنهل اللبناني، بیروت، البرامج والو�االت المتخصصة، محمد المجذوب - 2

�لیة العلوم  ، جامعة القاهرة ، ضمانات استخدام الطاقة النوو�ة في االغراض السلمیة ، محمد عبدهللا نعمان - 3
 .6ص ، 2001، رسالة ماجستیر(غیر منشورة)، السیاسیة
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 المبحث الثاني

 الهیكل التنظیمي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة

 لسجالعام وموهما المؤتمر یتكون الهیكل التنظیمي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة من عدة مكاتب واجهزة 

لك نفیذ تالمحافظین الذي لهم الدور البارز في عملیات تشر�ع وتقر�ر سیاساتها فضال عن دور مدیرها العام في ت

تها ذ سیاسهاما في تنفیالسیاسات و�عد المدیر العام الموظف االداري االعلى في الو�الة الدولیة ، و�متلك دورا 

والمطلب  ،مطلبین سوف نتناول في المطلب االول المؤتمر العاموعلى هذا االساس یتم تقسیم المبحث الى 

  مجلس المحافظین، والمطلب الثالث المدیر العام. الثاني

 المطلب االول

 المؤتمر العام

و�ا خالل شهر عضو �عقد اجتماعا سن 134الذین ینتمون الى المؤتمر العام  األعضاءالمؤتمر العام : عدد 

یرافقه اعتیاد�ة للمؤتمر العام و�سمى �ل عضو في مجلس المحافظین محافظا واحدا ،  )1(ایلول في �ل سنة 

عدد من المندو�ین والمناو�ین والخبراء والمستشار�ن و�سمى �ل محافظ المندوب المناوب والذي �قوم مقامه في 

لهم �عد نها�ة �ل  سةجله في یالرئیس ونائبالمجلس في حالة غیا�ه و�نتخب المحافظین المعتمدین في المجلس . 

ترشیح  اعتیاد�ة لمرة واحدة غیر قابلة للتجدید ، وتجري جمیع االنتخا�ات �االقتراع السري و�دون اي ة سنو�ةدور 

، وفي حالة غیا�ه یتولى نائبه المسؤولیة و�نفس السلطات و�تولى الرئیس رئاسة جمیع جلسات المجلس 

انجاز وظائفه فأن المجلس �قوم یس او احد نوا�ه غیر قادر على والواجبات الممنوحة للرئیس ، واذا �ان الرئ

                                                           

 انظر موقع الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة على االنترنت - 1
www.iaea.org/our.work/su/sofyuards/safeysystem 

http://www.iaea.org/our.work/su/sofyuards/safeysystem
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. اما �النسبة للتصو�ت في المجلس فأن لكل محافظ )1( للفترة المتبقیة للمنصب�أنتخاب رئیس او نائب للرئیس 

ثلثي المحافظین الحاضر�ن والمصوتین في المسائل المتعلقة �میزانیة صوت واحد ، وتتخذ القرارات �أغلبیة 

النظر في المقترحات �لیا او جزئیا وتعدیل مواد وتعلیق مواد او قرارات الو�الة ، وتعیین المدیر العام واعادة 

والمصوتین  تتخذ طبقا للمیثاق ، وتتخذ القرارات في المسائل االخرى �األغلبیة البسیطة للمحافظین الحاضر�ن

و�عقد المؤتمر العام من ممثلي جمیع الدول االعضاء في دورة عاد�ة �ل سنة، �ما �عقد في الدورات  .)2(

الیها المدیر العام بناءا على طلب مجلس المحافظین او اغلبیة االعضاء ، وتنعقد الدورات  االستثنائیة التي یدعو

احد .�كون �ل عضو ممثال في هذه الدورات �مندوب و )3(في مقر الو�الة اال اذا قرر المؤتمر العام خالف ذلك 

و�نتخب المؤتمر العام  )4(عضوا اي وقد على عاتق العضو المعني  �جوز ان یرافقه مندو�ون متناو�ون وتضع

و�بقى هؤالء في مناصبهم طوال انعقاد الدورة ، و�عتمد  لمكتبهالالزمین  األعضاءو في بدا�ة �ل دورة رئیسیة 

ضد النظام االساسي نظامه الداخلي ولكل عضو من اعضاء الو�الة صوت واحد  �أحكامرهنا المؤتمر العام 

) والفقرة (ي) من 18) والفقرة (ج) من المادة (14من المادة (. جاء ة�الفقر وتتخذ المقررات في المسائل المشمولة 

 .) �أغلبیة ثلثي االعضاء الحاضر�ن المصوتین 19المادة (

اما المقررات في المسائل االخر �ما في ذلك تقر�ر مسائل اضافیة یتطلب فیها اغلبیة الثلثین فتتخذ �أغلبیة  

 .)5(نصا�ا قانونیااالعضاء الحاضر�ن والمصوتین تشكل اغلبیة االعضاء 

 : )6(واهم لجان المؤتمر العام مما �أتي 

                                                           

 . 1987 /ایلول  ، نمسا، النظام الداخلي للمؤتمر العام ، الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة - 1
 .4ص ، 2009 األولى، الطبعة  ، مكتبة االنجلو المصر�ة اإلیراني، نشاط البرنامج النووي  ، محمد نور - 2
 انظر المادة الخامسة الفقرة (أ) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة. - 3
 انظر المادة الخامسة الفقرة (ب) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة. - 4
 انظر المادة الخامسة الفقرة (ب) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة. - 5
 .95ص ، مصدر سبق ذ�ره ، صفاء شو�رع - 6
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 �صفةالمكتب : �عین المؤتمر العام في �ل دورة مكتبا یتألف من رئیس المؤتمر العام الذي �عمل  .1

ناءا بینتخبهم المؤتمر العام اضافیین رئیسا للمكتب ومن نواب الرئیس الثمانیة ورئیس وخمسة اعضاء 

تماد حص وثائق اععن جدول االعمال على اللجان و�ف ر�رتق على اقتراح الرئیس ، و�قوم المكتب بتقد�م

ي فجمیع المندو�ین و�قوم تقر�را عنها الى المؤتمر العام ، و�ساعد المكتب رئیس المؤتمر العام 

 تصر�ف اعمال المؤتمر العام وتنسیقها .

هامه ، م إلنجازللمؤتمر العام ان ینشا من اللجان ما یراه ضرور�ا اللجنة الرئیسیة واللجان االخرى :  .2

لمؤتمر االیها  بند �حیلهتنظر في اي وتتكون اللجنة الرئیسیة للمؤتمر العام عي اللجنة الجامعة التي 

ة س عدالالعام وتقدم الیه تقر�را عنه وتنتخب �ل لجنة من لجان المؤتمر العام رئیسها واعضاء على اسا

امة تصر�ف االعمال في الجلسات العالتوز�ع الجغرافي والخبرة والكفاءات والشخصیات وفیما یتعلق ب

ت وختام �ل جلسة من جلسا �افتتاحفأن الرئیس یتولى جلسات المؤتمر العام وتقوم للمؤتمر العام 

 . لمقرراتصر�ف واعالن امناقشتها وطرح المسائل �الت و�إدارةالمؤتمر العام ، 

 المطلب الثاني

 مجلس المحافظین

مجلس المحافظین : �كون انتخاب اعضاء مجلس المحافظین �االقتراع السري وال �جري تقد�م المرشحین  -1

وتحدید ورقة االقتراع للمناصب االنتخابیة و�جري اقتراع واحد لجمیع المناصب االنتخابیة الواجب شغلها 

اسي للو�الة الدولیة للطاقة ) من النظام االس6في �ل منطقة جغرافیة �ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (

 .)1(الذر�ة 

                                                           

 انظر المادة السادسة الفقرة (أ) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة. - 1
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 ) دولة عضو و�تم انتخابهم واختیارهم �ما �أتي :35و�تكون مجلس المحافظین من (

 ) عضو یتم اختیارهم من قبل المجلس وتكون عضو�تهم لمدة سنة واحدة.13( •

) عضوا �ل عام من قبل المؤتمر العام وتكون عضو�تهم لمدة سنتین 11) عضو یتم انتخاب (22( •

 : )1( اآلتيو�كون توز�عهم على النحو 

 ) اعضاء من امر�كا الالتینیة 5( -أ

 ) اعضاء من اور�ا الغر�یة4( -ب

 اعضاء من شرق اور�ا )3( -ت

 ) اعضاء من افر�قیا4( -ث

 ) عضو من الشرق االوسط وجنوب آسیا2( -ج

 ) عضو من جنوب شرق آسیا والمحیط الهادي1( -ح

 ) عضو من الشرق االقصى1( -خ

 ) عضو (�التناوب) من الشرق االوسط وجنوب آسیا او جنوب شرق آسیا1( -د

 للو�الة من المادة السادسة) من النظام االساسي -أ-الثالثة عشر وفق (الفقرة  الدائمینوتجري تسمیة االعضاء 

 قبل انعقاد الدورة السنو�ة .) یوما 60�فترة ال تتجاوز (

وصیاغة توصیات �شأن ذلك الى المدیر العام فأن مجلس المحافظین �قوم بتدقیق حسا�ات الو�الة ومیزانیتها 

و�ذلك فیما یتعلق ببرامج الو�الة ، وتطبیق معاییر العضو�ة و�صدق على اتفاقات الضمانات ومعاییر السالمة 

                                                           

 االنترنتانظر موقع الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة على  - 1
www.iaea.org/our.work/su/sofyuards/safeysystem 

http://www.iaea.org/our.work/su/sofyuards/safeysystem
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المتعلقة �شؤون الو�الة ومشار�عها الى المؤتمر العام او ظین تقار�ره السنو�ة العامة للو�الة و�شرف مجلس المحاف

تلك التي تقدمها الو�الة الى منظمة االمم المتحدة . اما �النسبة الى جدول اعمال المجلس فأن المدیر العام یوجه 

وترسل قائمة من القضا�ا ذات المصلحة العامة  )1(بین فترة واخرى انظار المجلس الى جملة من القضا�ا 

او في حالة غیا�ه او عدم قدرته مع و�عد المدیر العام و�التشاور مع الرئیس والمشتر�ة الى اعضاء الو�الة ، 

والرئیس المؤقت جدول االعمال المؤقت الذي یتضمن جمیع البنود التي قرر المجلس سا�قا تضمینها جدول نائبه 

الى المجلس والبنود التي یتم تضمینها بناءا على طلب ت والبنود التي تحال من قبل المؤتمر العام االعمال المؤق

وتقار�ر المدیر العام والبنود اي عضو من اعضاء الو�الة والبنود التي �قترحها المدیر العام على المجلس 

 .)2(االخرى التي یتطلب ادراجها وفقا للنظام االساسي للو�الة 

 المطلب الثالث 

 المدیر العام

المدیر العام : �عتبر المدیر العام الموظف االداري االعلى في الو�الة وهو یرأس جهاز موظفیها و�ساعده عدة 

و�موافقة المؤتمر العام لمدة (ار�ع من قبل مجلس المحافظین  و�تعیننواب له والذین یرأسون اقسامها الستة ، 

غلبیة ثلثي االعضاء الحاضر�ن والمصوتین وهو �كون مسؤوال عن تعیین الموظفین و�أقابلة للتجدید ، سنوات) 

ومراقبته ، و�قوم بواجباته حسب تعلیمات المجلس وادارته وهو �خضع لسلطة مجلس المحافظین وتنظیم جهازهم 

العام في ادائه لواجباته اي تعلیمات من اي مصدر من خارج وال یتلقى المدیر  )3(المتوافقة مع سیاسة الو�الة 

                                                           

 .14ص ، مصدر سبق ذ�ره ، محمد عبدهللا نعمان - 1
 .530ص ، مصدر سبق ذ�ره ، محمد المجذوب - 2
منشورات اتحاد  ، دمشق أیوب، نافع ترجمة  ، للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ةالنظام والهیكل عبدالعز�ز السعید،  - 3

 .238ص ،1999،  الكتاب
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الموظفین وعدم لمسؤولیات المدیر العام وجهاز الو�الة وعلى �ل عضو في الو�الة التعهد �أحترام السمة الدولیة 

ون دجلسات مجلس المحافظین و�یانه وهیئاته الفرعیة االخرى و�عمل المدیر العام �صفته في �افة التأثیر علیهم 

ومكتو�ة في تلك الجلسات ان �كون له حق التصو�ت و�موافقة رئیس المجلس �مكن ان یدلي بتصر�حات شفو�ة 

و�مكن للمدیر العام ان یدعو المجلس لالجتماع وهو الذي �عد �التشاور مع رئیس مجلس المحافظین جدول 

 .)1(االعمال المؤقت 

 

 

 

  

                                                           

 .50ص ، مصدر سبق ذ�ره ، رمحمد نو  - 1
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 المبحث الثالث

 النووي االیرانيمراحل انشاء وتطور البرنامج 

منه  في عهد الشاه (محمد رضا بلهوي) الذي اولى هذا البرنامج رعا�ة شخصیة اإلیرانينشأ البرنامج النووي 

ن اجل و�دعم �بیر من الوال�ات المتحدة ضمن اطار االتفاقیات الثنائیة بین البلدین �موجب برنامج (الذرة م

امج وقد تشكل البرن ،وتحو�ل ایران الى قوة اقلیمیة عظمى السالم) یهدف الحصول على موارد اضافیة للطاقة

 یرانیةاحد ابرز ملفات السیاسة االیرانیة واستحوذ على حیز �بیر من اهتمامات الحكومات اال اإلیرانيالنووي 

 ءحل انشاالمطلب االول سنتناول فیه مرا هما : و�ناءا على ذلك �مكن تقسیم هذا المبحث الى مطلبین،تعاقبة مال

دولیة والمطلب الثاني موقف وجهود الو�الة ال)، 2002الى  1970(وتطور البرنامج النووي االیراني من المدة 

 ر�ة من البرنامج النووي االیراني.للطاقة الذ

 المطلب االول

 2002الى  1970من اء وتطور البرنامج النووي االیراني شمراحل ان

في عهد الشاه (محمد رضا بلهوي) في السبعینات من القرن الماضي الذي اولى  اإلیرانينشأ البرنامج النووي 

و�ان اهتمام الشاه �الطاقة النوو�ة  ،هذا البرنامج رعا�ة شخصیة منه و�دعم �بیر من الوال�ات المتحدة االمر�كیة

جاالت العسكر�ة ایران الشاملة في �افة المجاالت والسیما الم �شكل جزءا محور�ا من رؤ�ته لتعز�ز قدرات

سیكون لدیها اسلحة نوو�ة دون شك وفي وقت �أن ایران ( 1974یونیو  –وقد صرح الشاه في حز�ران  ،والعملیة

التعاون الوثیق مع الوال�ات المتحدة وقد جاءت بدا�ة البرنامج النووي االیراني من خالل  .اقرب مما �عتقد العالم)

وثیقة مع  عالقة استراتیجیةشر�ن والتي �انت قد وضعت وقتئذ اسس االمر�كیة منذ منتصف خمسینات القرن الع
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 –في آ�ار  )محمد مصدق( على ثورة رئیس الوزراءنظام الشاه �عد ان �انت االنتخا�ات االمر�كیة قد قضت 

 .)1( 1953اغسطس في عام 

لواشنطن في حر�ها الباردة ضد االتحاد السوفیتي السابق وجاء التعاون النووي  استراتیجیااصبح نظام الشاه حلیفا 

�مثل جزءا بین ایران والوال�ات المتحدة في اطار برنامج (الذرة من اجل السالم) و�ان االهتمام �الطاقة النوو�ة 

بالده في هذا المجال من  من جهود الشاه الرامیة الى تحو�ل ایران الى قوة اقلیمیة عظمى حیث بین الشاه سیاسة

�ضرورة ان تكون ایران من الدول المعنیة �العلوم النوو�ة  1961المنشور عام خالل �تا�ه (مهمة بالدي) 

 .)2(ورغبتها في استخدام الذرة سلمیا 

 –وتصد�قها عام في الثاني من شباط  1958ایران الى الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة عام  انضماموهذا ما تدعم 

و�عد سقوط ،  1974�حلول عام وابرامها اتفاقیة الضمانات النوو�ة الملحة مع الو�الة التي طبقت  1970فبرایر 

تمثلت بتجاهل االیراني بتحوالت هیكلیة  النووي �مر البرنامج الشاه (محمد رضا بهلوي) وانتصار الثورة االیرانیة 

تم اعطاء االولو�ة لتأمین الثورة االمر و االیراني �صورة شبه �املة في �ادئ نظام الحكم النووي للبرنامج النووي 

 .)3(وحمایتها وتصدیر افكارها الى المحیط االقلیمي 

ذ سرعان ما حاولت تجاه الطاقة النوو�ة لم یدم طو�ال االى ان الموقف السلبي الذي اتخذه قادة الثورة االیرانیة 

الحكومة االیرانیة المتعاقبة �عد قیام الثورة استكمال ما بدأه نظام الشاه في المجال النووي وال سیما التر�یز على 

االیرانیة وتطورات البرنامج النووي العراقي الى  –حیث وقفت تطورات الحرب العراقیة  استكمال محطة (بوشهر)

التا�عة لمنظمة الطاقة النوو�ة االیرانیة ففي عام احداث تحوالت جذر�ة في التفكیر على استكمال المراكز العملیة 

 .)4(انشأت مر�ز أصفهان للبحوث النوو�ة �مساعدة الصین 1984

                                                           

 ، 2007 ، دار االوائل للنشر والتوز�ع ، دمشق األولى، الطبعة  اإلیراني، البرنامج النووي  ، عدنان حسین - 1
 .48ص
دار االوائل  ، دمشقاألولى، الطبعة  األوسط، ه على منطقة الشرق النووي االیراني واثر البرنامج  ، ر�اض الراوي  - 2

 .114ص 2006 ،للنشر والتوز�ع
 ، 2007 ، دار االوائل للنشر والتوز�ع ، دمشق األولى، الطبعة  اإلیراني، البرنامج النووي  ، عدنان حسین - 3

 .48ص
 ، ناشرون  ، الدار العر�یة للعلوم ، بیروت األولى، الطبعة  ، ترجمة امین االیو�ي، استهداف ایران ، سكون رشید 4

 .151ص ، 2007
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دأت الحكومة االیرانیة عملیة انشاء مر�ز للبحوث النوو�ة في منطقة (معالم �الیة) وفي شباط ب 1987وفي عام 

مختبر (جابر بن حیان) الذي  افتتح رئیس المجلس الثوري االیراني االسبق (مهدي �رو�ي) 1990فبرایر  –

االول للرئیس االیراني  افتتح النائب 1991وفي عام �ستخدم في التدر�س والتدر�ب على التكنولوجیا النوو�ة 

 .)1((حسن حبیبي) مر�زا لبحوث الطب النووي في (خراج)

 �إبالغ) دلفید اولیر�ثخاصة تدعى (معهد العلوم واالمن الدولي) برئاسة (امر�كیة �ما قامت لجنة مراقبة نوو�ة  

�أنها ستعرض صورا التقطتها االقمار  2002 د�سمبر –الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة في مطلع �انون االول 

بهدف دعم المزاعم التي �ان قد اعلن المجلس و  آراك)   تطنرالصناعیة متوافرة على نطاق تجاري لمنشائي (

) عدم عرض الصور على وسائل االعالم خصوصا اولیر�ثالوطني للمقاومة االیرانیة . ودعم طلب الو�الة من (

ألن  2002د�سمبر  –وافقوا على ز�ارة الموقعین من قبل مفتشي الو�الة في �انون االول  وان االیرانیین �انوا قد

 12قام ببث الصور في  اولیر�ثعرض هذه الصور قد یدفع االیرانیین الى عدم التعاون مع الو�الة ، الى ان 

یین مباشرة حیث ) و�انت ردة فعل االیرانCNNمرفقة بتحلیل على محطة الـ( 2002د�سمبر  –كانون االول 

سؤولة من منظرا للتصرفات الال.2002د�سمبر  –ة لن تتم في �انون االول ر اعلموا الو�الة �أن الز�ارة المقر 

وما زاد من . 2003فبرایر  –اخر شباط ن ذلك ارجاع موعد الز�ارة حتى او رحوا بدال مجانب وسائل االعالم واقت

مع التقر�ر الذي نشره معهد العلوم واالمن الدولي حیث صرح (ر�تشارد تفاقم االزمة تجاوب االدارة االمر�كیة علنا 

�أن الوال�ات المتحدة  2002د�سمبر  –�انون االول  13وزارة الخارجیة االمر�كیة في   �أسمالناطق �اونشر) 

                                                           

مر�ز الدراسات السیاسیة  ،الصعبة ومخاطر التصعید" االیراني "آفاق االزمة بین البرنامج النووي  إبراهیم،احمد  - 1
 .45 ص ،2005 ،القاهرة ،�األهرامواالستراتیجیة 
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توصلت الى استنتاج مفاده ان ایران تعمل على تطو�ر قدرات تمكنها من صنع اسلحة نوو�ة .كما ناقش 

 .)1(تطنر) لتخصیب الیورانیوم(�اونشر) مسألة بناء منشأة للمیاه الثقیلة في (آراك) واحتمال وجود منشأ في (

یة من ناح األمر�كیةمن التوجهات  ألختالف �ثیرالنووي االیراني  البرنامجي من اما موقف االتحاد االور�

كبرى الدول ال افدول االتحاد االور�ي السیمالمضمون والجوهر ، ولكنه �ختلف من ناحیة اسلوب التعامل معه .

 الطموحات النوو�ة االیرانیة .و فیما یتعلق �المخاوف  غالنیةمنها تؤ�د االدعاءات االمر�كیة 

تقف ضد اللجوء الى الخیار ور�ما تخلق حالة من هذا الشأن بین هذه الدول والوال�ات المتحدة ، اال انها  

العسكري ضد ایران . وفي ضوء ذلك �مكن القول ان الموقف االور�ي الذي قبل �التفاوض مع ایران ال �عني 

 .)2(سوى الخالف مع الوال�ات المتحدة على �یفیة ادارة هذا الملف 

تنووي االیراني ، في حین ان اور�ا فالوال�ات المتحدة تؤ�د اللجوء الى التهدید �الحل العسكري لوضع د للبرنامج ال

تسعى الى الهدف نفسه ولكن من خالل التفاوض ، ور�ما �ان هذا االمر دفع الرئیس االمر�كي (جورج بوش) 

لتحدث الوال�ات المتحدة واور�ا �صوت واحد �شأن ایران وقد استغلت اور�ا التوتر الذي عن سعادته  لإلعراب

عالقتها مع  لتقو�ةاالیرانیة خاصة �عد بروز خطة البرنامج النووي االیراني  –�غلب على العالقات االمر�كیة 

. اما )3(دلة النوو�ة االیرانیة واحدا من ثالث العبین في المعاطهران االمر الذي جعل االتحاد االور�ي واحدا من 

الوال�ات المتحدة االمر�كیة من البرنامج النووي االیراني حیث ساءت العالقة بین الوال�ات المتحدة موقف 

) نظرا لموقف الوال�ات المتحدة 1979منذ قیام الثورة االیرانیة �قیادة الخمیني عام (االمر�كیة وایران بدرجة �بیرة 

قانون الخطر على ایران (قانون  1996اسقاط الثورة ، وقامت امر�كا �سن قانون محاولة الشك واتهامها �من 

�حكمان النظرة  اللذانوالضغط على اور�ا والیا�ان لتقلص تعاونهم مع طهران وان القلق والخوف داماتو) 

                                                           

 . 200ص ،مرجع سبق ذ�ره ،الراوي ر�اض  - 1
 . 80ص ،مرجع سبق ذ�ره ،جاري سامور - 2
 .95ص ،مصدر سبق ذ�ره إبراهیم،احمد  - 3



 
18 

 

ایران لتطو�ر البرنامج للبرنامج النووي االیراني متمثل في خوف امر�كي متزاید من احتماالت سعي االمر�كیة 

اختالل میزان القوى  والعمل على استخدام الطاقة النوو�ة في المجال العسكري وهو ما �جعل واشنطن تخشى من

سوق لصالح طهران ، واحتمال ا�ضا وصول هذه االسلحة لجماعات ارهابیة ، وان امتالك ایران للسالح النووي 

ي مواجهة اقلیمیة ضد القوى المالكة للسالح النووي . وان ما �حول لمن تمكن الوال�ات المتحدة من خوض ا

 �مكننا استنتاجه من خالل ما تقدم ان العالقة بین ایران وامر�كا قد اخذت طا�عا عدائیا منذ سقوط النظام االمیر

 .)1(وقیام الثورة االیرانیة 

 

 المطلب الثاني

 النووي اإلیرانيموقف الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة من البرنامج 

ووقعت على اتفاقیة الضمانات عام  1970من المعروف ان ایران انضمت الى الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة عام 

وقد قامت الو�الة بدور محوري في ازمة البرنامج النووي اإلیراني �حكم انها الجهة الدولیة التي تقوم  1974

وهي المكلفة بتحدید ما اذا �انت ایران انتهكت التزاماتها �موجب �عملیات تفتیش البرنامج النووي اإلیراني، 

معاهدة الحد من االنتشار النووي، ومن هنا �ختلف دور الو�الة في الحالة اإلیرانیة عن دورها في الحالة العراقیة 

والو�الة ففي الحالة اإلیرانیة فدورها أوسع في �شف أنشطة نوو�ة وان الخالف النووي الذي وقع بین ایران 

                                                           

مجلة مختارات ایرانیة  اإلیراني،مواقف االتحاد االور�ي والوال�ات المتحدة حیال الملف النووي  ،مصطفى قاسمي - 1
 .10ص ،2006 ،طهران ،)255(العدد
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الدولیة وهو سعي ایران الى تخصیب الیورانیوم حیث تؤ�د طهران على هدف البرنامج وهو انتاج الیورانیوم 

 ).1متدني التخصیب لالستخدامات السلیمة(

على اثر اكتشاف موقعي ناتاتز واراك  2002وزادت الو�الة الدولیة من اهتمامها �الحلة اإلیرانیة منذ سبتمبر / 

ب مدیر عام الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة محمد البرادعي من ایران تقد�م إ�ضاحات واقعیة حول وحینها طال

منشاتها النوو�ة وفي ضوء ذلك تم االتفاق مع رئیس منظمة الطاقة الذر�ة اإلیرانیة غم رضا على ان �قوم 

و�عد هذه الز�ارة  تم الكشف  2003البرادعي ومجموعة من الخبراء بز�ارة ایران وتم ارجاء الز�ارة الى شباط / 

على خطة ایران غیر المعلنة التي تهدف الى اكمال دور الوقود النووي اإلیراني االمر الذي سیمنحها القدرة على 

 ).2بناء سالح نووي من دون استیراد المواد النوو�ة من الخارج (

�ة قرارا �طالب فیه المدیر العام للو�الة تبنى مجلس أمناء الو�الة الدولیة للطاقة الذر  2004فبرایر/  4وفي 

واعلن المدیر العام للو�الة الدولیة �مشار�ة مجلس االمن الدولي في �افة التقار�ر والقرارات حول البرنامج النووي 

الدولیة انه لیس بوسع الو�الة التأكید على الطبیعة السهلة للطاقة النوو�ة اإلیرانیة وقد اصدر قرارات تضمن 

 18وفي تقر�ر الو�الة الدولیة في  2010واخرها عام  2006و�ات اقتصاد�ة ضد ایران �ان أولها فرض عق

جاء ألول مرة ان ایران تسعى �شكل فعال المتك أسلحة نوو�ة وانها ترفض مناقشة الحد من  2010فبرایر / 

علي اكبر صالحي موقف  المسائل المهمة �اال�عاد العسكر�ة وفي ذات الوقت اكد رئیس منظمة الطاقة الذر�ة

                                                           

، ةازمة البرنامج النووي اإلیراني والتداعیات المحتملة على المنطقة، مر�ز الخلیج للدراسات االستراتیجیاشرف سعد،  -1
 .4، ص2006مارس / 

محمد البرادعي، تقر�ر المدیر العام للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة حول تقیید اتفاقیات الضمانات المعقودة �موجب  -2
 .57/  2003 /71الجمهور�ة اإلسالمیة اإلیرانیة، وثیقة رقم معاهدة عدم االنتشار النووي في 



 
20 

 

بالده المطالبة �الحصول على ضمانات عینة �شرط للقیام �مشروع للتبادل واكد أ�ضا ان أنشطة ایران النوو�ة 

 ). 1تحت اشراف الو�الة الدولیة وانها التتحرك نحو أنشطة محظورة (

ونص االتفاق على وایران في جنیف �سو�سرا  1+5وقع اتفاق نووي بین مجموعة  2013نوفمبر/  24في 

تجمید قصیر المدى للبرنامج النووي اإلیراني في مقابل تخفیض للعقو�ات االقتصاد�ة المفروضة على ایران بینما 

الى اتفاق مع ایران في تار�خ  1+5تعمل البلدان الموقعة على اتفاق اخر طو�ل االجل وعقدت أ�ضا مجموعة 

النووي �شمل االتفاق على تقلیص النشاطات النوو�ة اإلیرانیة  في مدینة فینا �شان البرنامج 2015تموز /  14

 ).2مقابل رفع العقو�ات االقتصاد�ة الدولة المفروضة علیها(

وقد اعلن نسبیا عن االتفاق حیث قال الرئیس األمر�كي �اراك أو�اما ان االتفاق �قطع أي طر�ق امام ایران 

رئیس ایران ان االتفاق �فتح فص جدیدا في عالقات ایران للحصول على أسلحة نوو�ة بینما قال حسن روحاني 

مع العالم، وقد از�لت العقبات األخیرة التي �انت تفرض االتفاق و�شمل التوصل الى تسو�ة �شان تعیین للمواقع 

ان تبدي النوو�ة وتسمح للمفتشین التا�عین لهیئة األمم المتحدة �مراقبة المواقع العسكر�ة اإلیرانیة وال�مكن إلیران 

 ).3االعتراض على قسم من طلبات دخول هذه المواقع (

 

 

 

                                                           

مر�ز االهرام للدراسات واأل�حاث، دراسة الملف النووي اإلیراني واثاره اإلقلیمیة والدولیة، إصدارات مر�ز االهرام،  -1
 .3، ص2010

 20اشرف سعد، مرجع سبق ذ�ره، ص 2
 .420ر�اض الراوي، مرجع سبق ذ�ره، ص - 3
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 الخاتمة

 الیوم �عد هذه االحداث والتطورات التي حدثت في السنوات الماضیة منذ شرعت ایران في أنشطتها الیومیة وحتى

ى المحك وهي المازال مصیر الملف اإلیراني غیر محسوم وان العقو�ات الجدیدة وضعت مصداقیة الو�الة على 

صادر همها مذلك التقر�ر الذي قدمه محمد برادعي مدیر العام للو�الة االنتهاء من المسائل النوو�ة اإلیرانیة وا 

ستبعد مالیورانیوم على التخصیص ، ومن هنا فان توقع اغالق الملف النووي اإلیراني في المستقبل القر�ب امر 

 ساس الىإقلیمي وتقو�ة عالقتها مع الدول العر�یة یهدف �الدرجة األكما ان محاوالت ایران للحصول على تأیید 

 مواجهة عزل العقو�ات التي فرضتها الدول الكبرى من خالل مجلس االمن الدولي.

 اهم النتائج
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 تستطیع إیران إذا تحولت الى قوة نوو�ة ان تدخل في حلف مع دول مسلمة في المنطقة مثل �اكستان .1

 وتر�یا.

 الدولیة في ادارتها للملف النووي اإلیراني لضغوط عدیدة خصوصا من قبل اإلدارة تتعرض الو�الة .2

 االمر�كیة.

مهلة  التعاون بین طهران والو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة �ان �حدث فقط في الفترات التي تقرض فیها .3

 لطهران.ناهیة إنذارا زمنیا 

 

 

 

 

 اهم التوصیات

 سكري قد�الطرق الدبلوماسیة والسلمیة واالبتعاد تماما عن أي حل عال �حل الملف النووي اإلیراني اال  .1

 �جلب المضرة والدمار.

د االتحاو تقر�ب وجهات النظر بین �ل من إیران والو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة والقوى الكبرى وامر�كا  .2

 األور�ي عن طر�ق الحوار السلمي.

 فها النووي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.تطبیق مبدأ الشفافیة التامة من قبل طهران على مل .3
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 المصادر والمراجع

راسات مر�ز الد ،البرنامج النووي االیراني "آفاق االزمة بین الصعبة ومخاطر التصعید" إبراهیم،احمد  .1
 . 2005 ،القاهرة ،�األهرامالسیاسیة واالستراتیجیة 

م �لیة العلو  ،مر�ز البحوث والدراسات السیاسیة ،النظام الدولي للضمانات النوو�ة ،أسماعیل بدري  .2

 . 1996 ،جامعة القاهرة ،السیاسیة

دار  ،دمشق األولى،الطبعة  األوسط،البرنامج النووي االیراني واثره على منطقة الشرق  ،ر�اض الراوي  .3
 . 2006 ،االوائل للنشر والتوز�ع

 ،مالدار العر�یة للعلو  ،بیروت األولى،الطبعة  ،ترجمة امین االیو�ي ،استهداف ایران ،سكون رشید .4
 .2007 ،ناشرون 

 ،)منشورة رسالة ماجستیر(غیر ،البرنامج النووي االیراني والو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة، صفاء شیو�رع .5

 . 2014 ،�لیة العلوم السیاسیة ،جامعة النهر�ن
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 نشوراتم ،دمشق أیوب،ترجمة نافع  ،النظام والهیكل للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة ،عبدالعز�ز السعید .6
 .1999 ،اتحاد الكتاب

 .2007 ،دار االوائل للنشر والتوز�ع ،دمشق األولى،الطبعة  اإلیراني،البرنامج النووي  ،عدنان حسین .7
 . 2007 ،دار االوائل للنشر والتوز�ع ،دمشق األولى،الطبعة  اإلیراني،البرنامج النووي  ،عدنان حسین .8
 (ب) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة. ) الفقرة3المادة ( .9

 المادة االولى من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة . .10

 ) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.، بالمادة الخامسة الفقرة (أ .11
 للطاقة الذر�ة.المادة السادسة الفقرة (أ) من النظام االساسي للو�الة الدولیة  .12
      الطبعة  ،دار المنهل اللبناني ،بیروت، البرامج والو�االت المتخصصة ،محمد المجذوب .13

 .2016 األولى،

 ،رةجامعة القاه ،ضمانات استخدام الطاقة النوو�ة في االغراض السلمیة، محمد عبدهللا نعمان .14
 . 2001 ،رسالة ماجستیر(غیر منشورة) ،كلیة العلوم السیاسیة

 ،رةجامعة القاه ،ضمانات استخدام الطاقة النوو�ة في االغراض السلمیة ،د عبدهللا نعمانمحم .15
 . 2001 ،رسالة ماجستیر(غیر منشورة) ،كلیة العلوم السیاسیة

 . 2009 األولى،الطبعة ، مكتبة االنجلو المصر�ة اإلیراني،نشاط البرنامج النووي  ،محمد نور .16
جلة م اإلیراني،مواقف االتحاد االور�ي والوال�ات المتحدة حیال الملف النووي  ،مصطفى قاسمي .17

 . 2006 ،طهران ،)255مختارات ایرانیة (العدد
 موقع الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة على الشبكة العنكبوتیة .18

www.iaea.org/publications/documents/infcics/cao5linfcir651pa 

عة جام ،لطاقة الذر�ة لألغراض السكر�ة (رسالة ماجستیر غیر منشورة)استخدام ا ،ورد�ة زایدي .19

 .2012 ،�لیة العلوم السیاسیة ،الجزائر ،مولود

 . 1987 /ایلول  ،نمسا ،النظام الداخلي للمؤتمر العام ،الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة .20
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 الخاتمة

�عد هذه االحداث والتطورات التي حدثت في السنوات الماضیة منذ شرعت ایران في أنشطتها الیومیة وحتى الیوم 

على المحك وهي الى  مازال مصیر الملف اإلیراني غیر محسوم وان العقو�ات الجدیدة وضعت مصداقیة الو�الة

ذلك التقر�ر الذي قدمه محمد برادعي مدیر العام للو�الة االنتهاء من المسائل النوو�ة اإلیرانیة واهمها مصادر 

الیورانیوم على التخصیص ، ومن هنا فان توقع اغالق الملف النووي اإلیراني في المستقبل القر�ب امر مستبعد 

أیید إقلیمي وتقو�ة عالقتها مع الدول العر�یة یهدف �الدرجة األساس الى كما ان محاوالت ایران للحصول على ت

 مواجهة عزل العقو�ات التي فرضتها الدول الكبرى من خالل مجلس االمن الدولي.

 اهم النتائج

تستطیع إیران إذا تحولت الى قوة نوو�ة ان تدخل في حلف مع دول مسلمة في المنطقة مثل �اكستان  .1

 وتر�یا.

و�الة الدولیة في ادارتها للملف النووي اإلیراني لضغوط عدیدة خصوصا من قبل اإلدارة تتعرض ال .2

 االمر�كیة.

مهلة ناهیة التعاون بین طهران والو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة �ان �حدث فقط في الفترات التي تقرض فیها  .3

 لطهران.إنذارا زمنیا 
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 اهم التوصیات

اال �الطرق الدبلوماسیة والسلمیة واالبتعاد تماما عن أي حل عسكري قد  ال �حل الملف النووي اإلیراني .1

 �جلب المضرة والدمار.

تقر�ب وجهات النظر بین �ل من إیران والو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة والقوى الكبرى وامر�كا واالتحاد  .2

 األور�ي عن طر�ق الحوار السلمي.

 على ملفها النووي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.تطبیق مبدأ الشفافیة التامة من قبل طهران  .3
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 المصادر والمراجع

مر�ز الدراسات  ،البرنامج النووي االیراني "آفاق االزمة بین الصعبة ومخاطر التصعید" إبراهیم،احمد  .1
 . 2005 ،القاهرة ،�األهرامالسیاسیة واالستراتیجیة 

�لیة العلوم  ،مر�ز البحوث والدراسات السیاسیة ،النظام الدولي للضمانات النوو�ة ،أسماعیل بدري  .2

 . 1996 ،جامعة القاهرة ،السیاسیة

دار  ،دمشق األولى،الطبعة  األوسط،البرنامج النووي االیراني واثره على منطقة الشرق  ،ر�اض الراوي  .3
 . 2006 ،االوائل للنشر والتوز�ع

 ،الدار العر�یة للعلوم ،بیروت األولى،الطبعة  ،ترجمة امین االیو�ي ،ناستهداف ایرا ،سكون رشید .4
 .2007 ،ناشرون 

 ،رسالة ماجستیر(غیر منشورة) ،البرنامج النووي االیراني والو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة، صفاء شیو�رع .5

 . 2014 ،�لیة العلوم السیاسیة ،جامعة النهر�ن

منشورات  ،دمشق أیوب،ترجمة نافع  ،النظام والهیكل للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة ،عبدالعز�ز السعید .6
 .1999 ،اتحاد الكتاب

 .2007 ،دار االوائل للنشر والتوز�ع ،دمشق األولى،الطبعة  اإلیراني،البرنامج النووي  ،عدنان حسین .7
 . 2007 ،دار االوائل للنشر والتوز�ع ،دمشق األولى،الطبعة  اإلیراني،البرنامج النووي  ،عدنان حسین .8
 ) الفقرة (ب) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.3المادة ( .9

 المادة االولى من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة . .10

 ) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.، بالمادة الخامسة الفقرة (أ .11
 السادسة الفقرة (أ) من النظام االساسي للو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة.المادة  .12
      الطبعة  ،دار المنهل اللبناني ،بیروت، البرامج والو�االت المتخصصة ،محمد المجذوب .13

 .2016 األولى،

 ،جامعة القاهرة ،ضمانات استخدام الطاقة النوو�ة في االغراض السلمیة، محمد عبدهللا نعمان .14
 . 2001 ،رسالة ماجستیر(غیر منشورة) ،كلیة العلوم السیاسیة

 ،جامعة القاهرة ،ضمانات استخدام الطاقة النوو�ة في االغراض السلمیة ،محمد عبدهللا نعمان .15
 . 2001 ،رسالة ماجستیر(غیر منشورة) ،كلیة العلوم السیاسیة

 . 2009 األولى،الطبعة ، صر�ةمكتبة االنجلو الم اإلیراني،نشاط البرنامج النووي  ،محمد نور .16
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مجلة  اإلیراني،مواقف االتحاد االور�ي والوال�ات المتحدة حیال الملف النووي  ،مصطفى قاسمي .17
 . 2006 ،طهران ،)255مختارات ایرانیة (العدد

 موقع الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة على الشبكة العنكبوتیة .18

www.iaea.org/publications/documents/infcics/cao5linfcir651pa 

جامعة  ،استخدام الطاقة الذر�ة لألغراض السكر�ة (رسالة ماجستیر غیر منشورة) ،ورد�ة زایدي .19

 .2012 ،�لیة العلوم السیاسیة ،الجزائر ،مولود

 . 1987 /ایلول  ،نمسا ،النظام الداخلي للمؤتمر العام ،الو�الة الدولیة للطاقة الذر�ة .20
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