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ب

الشكر والتقدير
احلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه والصالة والسالم على نبينا حممد املبعوث رمحة للعاملني ،القائل
"م ْن ملْ يَ ْش ِك ِر النَّاس ملْ يَ ْشك ِر اهلل"  ..وبعد:
عليه أفضل الصالة والسالم َ

فمن باب رد الفضل إىل اهله يطيب يل أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان والعرفان إىل الربوفيسور
كرِمه
الدكتور :أمري حسني حممد نور استاذ بكلية الشريعة والقانون جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،على تَ ُّ
وتفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة وتقدمي املعلومات والتوجيهات والتعديالت إلخراج الدراسة يف

صورهتا النهائية ،واشكره على سعة صدرة وقلبه الطيب وأخالقه احلميدة ،وادعو اهلل أن يكون هذا اجلهد
يف ميزان حسناتة.
والشكر موصول للدكتورة /شهرية عبد الشكور ،استاذة القانون الدويل بكلية الشريعة والقانون،
جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ،واملشرف املشارك على هذه الدراسة ،فقد حرصت على توجيهي وتقدمي
املساعدة واملساندة اليت مكنتين من املضي خبطى ثابتة إلجناز هذه الدراسة ،فاهلل اسأل أن جيزيها عين خري
اجلزاء.
وأيضاً أتوجه سلفا بالشكر والتقدير لألساتذة املناقشني لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الدراسة،

فهم أهل لسد خللها وتقومي معوجها وهتذيب نتوآهتا واإلبانة عن مواطن القصور فيها ،سائال اهلل الكرمي أن
يثيبهم عين خريا.
ويطيب يل أن اتقدم بالشكر واالمتنان لزوجي ورفيق دريب تقديراً ملا منحه يل من جهد ووقت يف
سبيل أكمال دراسيت.
وأخرياً ال شكر جلميع أعضاء هيأة التدريس جبامعة العلوم اإلسالمية املاليزية وموظفيها وخاصة
أعضاء وموظفي كلية الشريعة والقانون وموظفي قسم الدراسات العليا ملا لقيته من معاملة طيبه وكرم أخالق،
سائال املوىل عز وجل أن تكون هذه اجلامعة يف املراتب املتقدمة دوماً.
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ABSTRAK
Kajian ini untuk melihat masalah penyebaran bahan-bahan nuklear dan kemunculan
negara-negara nuklear yang baru yang membawa kepada tersebarnya senjata nuklear.
Masalahnya sekarang bukan pada wujud atau tidak usaha dunia tetapi masalahnya
ialah kepada pelanggaran usaha-usaha itu, dan tidak berpegang dengan perjanjianperjanjian antarabangsa, walaupun wujudnya perjanjian-perjanjian ini, peningkatan
dapat dilihat pada perdagangan bahan dan senjata nuklear yang tidak sah. Isu ini boleh
menghalang kemajuan keamanan yang digerakkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu dan kebanyakan negara. Kajian ini memfokuskan kepada perjanjian
antarabangsa yang berusaha meningkatkan keamanan nuklear dan antara tujuan
penting kajian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana kesan perjanjian-perjanjian ini
dalam mengekang penyebaran bahan dan senjata nuklear, dan penerangan berkaitan
keputusan majlis keselamatan yang berkaitan dengan ancaman nuklear. Kajian ini juga
mengkaji mengenai prinsip-prinsip Syariah Islam dan pandangan-pandangan para
fuqaha’ moden bagi negara-negara yang memiliki senjata nuklear. Pengkaji
menggunakan kaedah analisis dalam meneliti semua perjanjian-perjanjian ini kaedah
perbandingan juga digunakan untuk membandingkan perbahasan berkaitan dengan
keselamatan nuklear dan syariat Islam melalui aplikasi sebahagian daripada Kaedah
Fiqhiyyah. Kajian ini telah menghasilkan beberapa hasil, antara yang terpenting ialah
tentang kekuatan dan kelemahan perjanjian anti penyebaran nuklear yang mana ia
tidak dapat menarik banyak negara untuk menyertainya dan memeterainya.
Disebabkan oleh ketiadaan kekuasaan yang mencukupi yang dapat menghalang
anggota-anggotanya dari menarik diri seperti yang dibuat oleh Korea Utara pada tahun
2003. Adapun dalam bidang penjagaan bahan nuklear daripada jatuh ke tangan
kumpulan pengganas atau perdagangannya dengan cara yang haram, sesungguhnya
usaha dunia dilihat sangat lemah kerana banyak usaha ini hanya datang dari Agensi
Tenaga Atom Sedunia yang ianya tidak mengikat mana-mana negara.
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الملخص
سعت الدراسة يف تسليط الضوء على مشكلة انتشار املواد النووية وظهور دول نووية جديدة مما
أدى إىل انتشار األسلحة النووية ،فمشكلة البحث ليست يف وجود جهود دولية من عدمها ،وإمنا املشكلة
تتجسد يف خرق هذه اجلهود وعدم االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية؛ فبالرغم من وجود هذه
االّتار باملواد والسالح النووي غري املشروع ،فهذا املوضوع قد
املعاهدات إال أن هناك تفاقماً يف انتشار ج
يعيق تقدم األمن والسلم الدوليني اللذان تسعى إىل حتقيقهما منظمة األمم املتحدة والدول أمجع .وركز
البحث على دراسة املعاهدات الدولية اليت تسعى لتعزيز األمن النووي وقد كان من أهم أهداف البحث
هو معرفة مدى فعالية هذه املعاهدات يف التأثري على احلد من انتشار املواد واالسلحة النووية ،وبيان
تطبيق قرارت جملس األمن املتعلقة بالتهديدات النووية ،كما تطرق البحث إىل دراسة اجلوانب التحليلية
وفق ضوابط الشريعة االسالمية واراء الفقهاء املعاصرين يف الدول اليت متتلك اسلحة نووية ،وقد واستعانت
الباحثة باملنهج التحليل لدراسة هذه االتفاقيات يف ظل الشريعة اإلسالمية ،كما استخدمت املنهج املقارن
يف الدراسة ،وقارنت – يف بعض املواطن -بني موضوع األمن النووي والشريعة اإلسالمية ،وذلك من
حيث تطبيق القواعد الفقهية العامة ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان أمهها ما تبينه الدراسة من مكامن
القوة والضعف يف معاهدة عدم االنتشار النووي إذ إهنا مل ّتذب دوالً عديدة لالنضمام إليها والتصديق
عليها ،لفقدها جانب من القوة والقدرة الكافية اليت متنع أطرافها من االنسحاب كما هو لدى كوريا
الشمالية اليت انسحبت منها يف عام 3002م ،أما يف جمال محاية املواد النووية من الوقوع بني أيادي
االّتار هبا بطريقة غري مشروعة فإن اجلهود الدولية يف هذا تكاد تكون ضعيف ًة وهشة إذ إن
إرهابية أو ج
معظم هذه اجلهود تكون نتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما يعيبها هو أهنا غري ملزمة للدول.
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ABSTRACT
This study seeks to highlight the issue of proliferating of the atomic materials and
existing new nuclear countries and proliferating the nuclear weapons. This research
does not focus on addressing the presence of international efforts or not, but it focuses
on the breach of these efforts and non-compliance with the international conventions
and treaties. Although these treaties are existed, there is an increase in the spread of
trafficking and trading in materials and illegal nuclear weapons. This issue may hinder
the progress of international peace and security that United Nations and the States are
pursued to achieve. The research emphases on the study of international treaties which
enhance the nuclear security. The most significant goals of this study is to know the
effectiveness of these treaties and their impact on the reduction of the proliferation of
nuclear materials and weapons and to show the application of the Security Council
resolutions related to the nuclear threat. The study addressed also the analytical aspects
based on the rules of the Islamic law and the contemporary Jurists’ views in terms of
the countries that possess the nuclear weapon. This study used the analytical approach
to study these treaties on the shadow of Islamic law. The comparative approach is also
used to compare some points between the subject the nuclear security and the Islamic
Law through applying the general jurisprudence rules. The outcomes of this study
showed the strength and weakness of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons. Many countries did not notified and joined this treaty because it does not
have the sufficient power to prevent the parties of this treaty from the withdrawal from
the treaty as such in the case of North Korea which withdraw from the treaty in 2003.
The results also indicated that the international efforts in terms of preventing these
nuclear weapons to be possessed by the terrorists or from the illegal trafficking is so
weak and fragile since most of these efforts are the product of the International Atomic
Energy Agency (IAEA), and the disadvantage of these efforts is that they are not
binding on the countries.
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رابعاً :تقييم اإلجراءات والتدابري اليت تتجخذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم األمن النووي
اخلـَ ِامتَة :نتائج البحث وتوصياته:
قائمة املصادر واملراجع
املالحق

ك
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قائمة المالحق

امللحق
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لسنة 1968

ل

رقم الصفحة
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قائمة المختصرات
GC:
Conference.
IAEA ,GC (…) 1 to /
IAEA , GC (…) OR.1 to
IAEA , GC (…) INF.1 to /
information.
IAEA , GC (…) Res.1 to /
Resolution of the
GOV: Board of Governors.
IAEA , GOV /1 to

General

Documents Presented to the conference for
action a in connection particular agenda item.
Summary records of each plenary meeting.
Documents presented to the conference for
A separate document is issued for each

Documents presented to the Board for action
usually in connection with a particular agenda
item.
IAEA , GOV /OR.1 to/
Summary records of each meeting.
IAEA , GOV /INF.1 to/
Documents presented to the Board for information.
INFCIRC:
Information circular.
IAEA , INFCIRC/1 to/
Information circular Used to communicate matters of
general interest to all members of the Agency, this series contains , inter alia, the texts
of most of the significant international agreements of the Agency, miscellaneous
regulations promulgated by the Board or the General conference, and reports by the
IAEA to various U.N. organs.
NPT:
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear weapons.
Tlatelolco Treaty :
Treaty for the prohibition of Nuclear weapons in
latin America.
IAEA:
International Atomic Energy Agency.
INT:
Illicit Nuclear Trafficking.
INSEN:
The International Nuclear Security Education Network
SQP:
Small Quantities Protocols

م

قائمة الترجمة
املؤمتر العام
وثائق قدمت إىل املؤمتر خبصوص بند معني من جدول األعمال

GC:
IAEA ,GC (…) 1 to /

تسجيل تام ومطلق لكل االجتماعات
وثائق قدمت إىل املؤمتر ألجل املعلومات
وثائق منفصلة تكون نتيجة لكل قرار من املؤمتر

IAEA , GC (…) OR.1 to
IAEA , GC (…) INF.1 to
IAEA , GC (…) Res.1 to /

جملس احملافظني
وثائق قدمت إىل جملس احملافظني للعمل يف بند معني من جدول األعمال
تسجيل لكل االجتماعات
وثائق قدمت إىل جملس احملافظني ألجل املعلومات

GOV: Board of Governors.

تعميم املعلومات
معاهدة منع انتشار االسلحة النووية
معاهدة تالتيلكو

IAEA , GOV /1 t
IAEA , GOV /OR.1 to/
IAEA , GOV /INF.1 to
INFCIRC:
NPT:
Tlatelolco Treaty :

الوكالة الدولية للطاثة الذرية
األّتار النووي غري املشروع
الشبكة الدولية لتعليم األمن النووي
الربوتوكوالت قليلة الكمية
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INSEN:
SQP:
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