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مالحظة
نشر مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ‘الدليل األساسي’ عم ً
ال مبقاصد برنامج األمم
املتحدة ملعلومات نزع السالح .وتتمثّل والية الربنامج يف إعالم اجلمهور وتثقيفه وزيادة تف ّهمه
ألمهية العمل املتعدد األطراف ودعمه يف ميدان احل ّد من األسلحة ونزع السالح .وللحصول على
مزيد من املعلومات ،يرجى االتصال مبا يلي:
Information and Outreach Branch
United Nations Office for Disarmament Affairs
United Nations
New York, NY 10017
Telephone: 212.963.3022
Email: unoda - web@un.org
Website: www.un.org/disarmament

وكانت الطبعة األوىل من الدليل قد كتبها يف األصل باسكار مينون ونُشرت يف عام 2001
بالتعاون مع جلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بنـزع السالح والسالم واألمن .أما الطبعة الثانية
فألّفتها وحررهتا ميليسا غيليس املحررة يف صحيفة  ،Disarmament Timesونُشرت يف
عام  .2009وقامت السيدة غيليس بتحرير الطبعة الثالثة ووفرت هلا نصًا مستكمالً ،حسب
االقتضاء .واملقصود بالدليل أن يقرأه القارئ العادي ،ولكنه ميكن أيضًا أن يكون مفيدًا للقائمني
بالتثقيف أو التدريب يف جمال نزع السالح.
واستند تصميم الغالف إىل ملصق األمم املتحدة املعنون “األمم املتحدة تعمل من أجل عامل
أفضل” الذي صممه ريكاردو إرنستو خاميي دي فريتاس.
واآلراء املعرب عنها هي آراء املؤلفة/املحررة وال تعرب بالضرورة عن آراء األمم املتحدة.
واملادة الواردة يف الدليل ميكن إعادة طباعتها بدون إذن ،شريطة أن يُذكر الفضل للمؤلفة/املحررة
ولألمم املتحدة.
وتقدم جلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بنـزع السالح والسالم واألمن منذ عام  1972اخلدمات
ملجموعات املواطنني املعنية بأنشطة السالم ونزع السالح اليت تضطلع هبا األمم املتحدة .وتشمل
جهودها تنظيم املؤمترات ،والعمل كمركز لتبادل املعلومات ،ونشر صحيفة Disarmament
 Timesوالعمل كجهة اتصال بني جمتمع نزع السالح واألمم املتحدة .وميكن االطالع على مزيد من
املعلومات يف املوقع .http://disarm.igc.org
تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف كبرية مصحوبة بأرقام .وهذه الوثائق متاحة
باللغات الرمسية لألمم املتحدة يف املوقع  .http://ods.un.orgوميكن أيضًا الرجوع إىل وثائق
حمــددة تتصــل بنـزع الســالح عــن طريــق جمموعــة مراجــع نزع السالح املتاحة يف املوقع
.http://disarmament.un.org/library.nsf
وميكن الرجوع إىل الدليل على شبكة اإلنترنت يف املوق ع
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تصديــر

بصفيت من ُر ُس���ل األمم املتحدة للس�ل�ام ،أؤمن بأن نزع الس�ل�اح قضية
عظيمة ختدم مجيع البشر .وأنا شديد احلماس هلا.
وقد أ ّدى التعزيز اهلائل لألس���لحة اهلجومية ،مرتني خالل القرن العش���رين ،إىل
نش���وب حربني عامليتني ،انتهت آخرهتما بأن ش���هد العامل أفتك س�ل�اح عرفه
اإلنسان قط ،وهو القنبلة الذرية.
وقد أفضى تطوير القنبلة الذرية إىل سباق تسلح نووي ِّتوج بامتالك الواليات
املتحدة واالحتاد السوفيايت ما جمموعه حنو  70 000سالح نووي فيما بينهما
خ�ل�ال ذروة احل���رب الباردة ،وهو رقم خميف كان ل���ه القدرة على إبادة كل
احلياة من كوكبنا اهلش.
ومل تكن القنابل الذرية أس���لحة الدمار الش���امل الوحيدة .فقد ابتكر اإلنسان،
وشهد العامل ،استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية .واألسلحة البيولوجية
كانت ركيزة للحرب العاملية األوىل ،حيث أزهق غازا الكلور واخلردل أرواح
جن���ود ش���باب لقوا حتفهم امل���ؤمل يف اخلنادق على طول جبه���ات القتال عرب
أوروبا.
ويرج���ع تاري���خ األس���لحة البيولوجية يف بع���ض جوانبه إىل أزمنة س���حيقة أو
إىل العصور الوس���طى عندما كان املحاربون يقذف���ون جبثث ضحايا الطاعون
باملنجني���ق م���ن فوق جدران اجلي���وش املدافعة .وحبلول القرن العش���رين ،كان
العلم���اء يولفون عوام���ل بيولوجية ويطورون قذائف ميكنه���ا إيصال جرعات
مهلك���ة هائل���ة من اجلم���رة اخلبيثة بل واجلدري إىل النص���ف اآلخر من العامل.
ومىت أطلقت هذه الس���موم البيولوجية س���يكون من املستحيل السيطرة عليها،
وس���يكون الضحايا من املواطنني العاديني واألمه���ات واآلباء واألطفال الذين
مل يشتركوا قط يف املعركة.
وعلى الرغم مما تثريه أسلحة الدمار الشامل من رعب ،فإن أغلب احلروب خياض
غمارها بأس���لحة تقليدية ال تقتصر على األسلحة الكبرية مثل مدافع الدبابات
ومدفعية امليدان ،ولكن تشمل أيضًا األسلحة الصغرية مثل الرشاشات والبنادق
د

اهلجومية واملسدس���ات .وهذه األسلحة ال تُس���تخدم يف أحناء العامل يف املعارك
فق���ط ولكنها تُحول وجهته���ا يف أغلب األحيان من خ�ل�ال الصفقات املريبة
والفس���اد إىل اجلماع���ات اإلرهابية وأباطرة املخ���درات واملنظمات اإلجرامية.
مث تُس���تخدم عندئ���ذ يف الغالب إلرهاب املجتمعات املحلية وتقويض الس�ل�ام
والتنمية .إذًا ماذا بوس���عنا أن نفعل؟ يف الصفحات التالية ستعرفون أساسيات
نزع الس�ل�اح ،مبا يف ذلك ما تقوم به األم���م املتحدة واحلكومات وجمموعات
املجتمع املدين خلفض وإلغاء تلك األسلحة اليت تسببت يف قدر هائل من اآلالم
واملعاناة ألعداد جد كبرية.
واآلن هن���اك معاهدات للقضاء على األس���لحة البيولوجي���ة والكيميائية وحلظر
أنواع معيّنة من األس���لحة التقليدية .ويؤمن أغلب الناس اآلن ،بأن األس���لحة
النووية ليس���ت درعًا واقيًا لألمن ولكنها خط���ر مجاعي يته ّددنا مجيعًا وإن مل
تدرك ذلك بعض احلكومات بعد .والعامل اخلايل من األسلحة النووية هو العامل
الذي أرجوه هلذا اجليل ومجيع األجيال القادمة.
اق���رأ واعرف وش���ارك .فاملعرفة واملعلوم���ات ،وليس األس���لحة ،هي املصادر
احلقيقية للقوة.
مايكل دوغالس
رســول األمم املتحدة للســالم

هـ

عىل

الرغم من االجتاه النزويل يف

حاالت نشوب النزاع ،فقد أنفقت

حكومات العامل يف عام  2010عىل
األسلحة  1.63تريليون دوالر من

دوالرات الواليات املتحدة ،وفق ًا ملا
ذكره معهد ستكهومل الدويل لبحوث

السالم .وذلك معناه مبلغ  229دوالر ًا
حي اليوم.
عن كل فرد ّ

ا لفص���ل 1

ما س���بب أمهية نزع الس�ل�اح؟
تغيّرت طبيعة الصراع واألس���لحة املس���تخدمة يف القتال تغيُّرًا هائ ً
ال يف

الس���نوات املائة املاضية .فقبل القرن العشرين كانت بلدان قليلة حتتفظ جبيوش
كبرية وكانت أس���لحتها — اليت هي بالتأكيد فتاكة — تقصر الدمار غالبًا
عل���ى املناطق املجاورة مباش���رة للمعارك .وكانت غالبي���ة القتلى واجلرحى يف
صراعات ما قبل القرن العشرين تقع بني املحاربني الفعليني.
وعلى النقيض من ذلك ،كانت معارك القرن العش���رين يف أغلب األحيان
صراعات مشلت جمتمعات بأس���رها ،ويف حالة احلربني العامليتني ،مشلت كامل
الع���امل تقريبًا .وق���د خلّفت احل���رب العاملية األوىل ما ق���دره  8,5ماليني من
اجلنود القتلى ومن  5إىل  10ماليني من الضحايا املدنيني .ويف احلرب العاملية
وطورت واستُخدمت أسلحة ذات قدرة
الثانية ،س���قط حنو  55مليون نسمةِّ .
تدمريي���ة أكث���ر عش���وائية — وهي أس���لحة الدمار الش���امل — مبا يف ذلك
األسلحة الكيميائية والبيولوجية ،وألول مرة األسلحة النووية ،اليت ألقيت فوق
هريوشيما وناغازاكي ،يف اليابان ،يف عام .1945
وسادت النصف الثاين من القرن العشرين احلرب الباردة وما صاحبها من
“احلروب بالوكال���ة” وحروب التحرير الوط�ن�ي ،والصراعات داخل الدول،
وعمليات اإلبادة اجلماعية ،واألزمات اإلنس���انية ذات الصلة .وعلى الرغم من
التباي���ن بني تقديرات اخلرباء لعدد الذين لق���وا حتفهم نتيجة هلذه الصراعات،
هن���اك اتف���اق عام على أن العدد يزيد على  60مليون نس���مة ،ورمبا يصل إىل
 100مليون نس���مة،كثري منهم من غري املحاربني .وتنخرط الدول يف س���باق
أس���لحة شامل ،إذ تنفق س���نويًا  1 000بليون دوالر من دوالرات الواليات
املتحدة حىت منتصف الثمانينات لبناء ترسانات قادرة على إحداث دمار شامل
أي مكان يف املعمورة.
يف ّ

1

مث م���ع س���قوط جدار برلني يف ع���ام  ،1989خ ّفت ح��� ّدة التوترات بني
الدولت�ي�ن العظمي�ي�ن وب���دأت امليزاني���ات العس���كرية يف اهلب���وط .ولكن اجتاه
امليزاني���ات العس���كرية إىل االنكماش مل يدم طوي ً
ال لألس���ف ،حيث انتهى يف
أواخ���ر التس���عينات .ويف الفت���رة بني عام  2001وع���ام  ،2009زاد اإلنفاق
العس���كري بنس���بة متوس���طها  5,1يف املائة سنويًا (معهد س���تكهومل الدويل
لبحوث السالم).

احلروب يف القرن احلادي والعشرين

جت���ري الغالبي���ة العظمى من النـزاع���ات العنيفة اليوم داخ���ل الدول ،وأغلب
ضحاياه���ا م���ن املدنيني .ومثة فئات س���كانية مهمش���ة معيّنة — مثل النس���اء
واألطفال واملس���نني واملعوقني والفقراء — تتأث���ر على حنو خاص يف الصراع
وتتحم���ل وطأة ضرره على الصعيد العاملي .وأغلب الصراعات جتري بالدرجة
األوىل بأسلحة صغرية وأسلحة خفيفة ،وتتسبب هذه يف نسبة تتراوح بني 60
و 90يف املائة ممن يلقون حتفهم نتيجة صراعات مباش���رة  -حنو 250 000
كل عام ،وفقًا للدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية (.)2007
وعل���ى الرغم م���ن أن احلروب ما زالت حتصد أع���دادًا كبرية على صعيد
الع���امل ،فقد اخنفض عدد النـزاعات وعدد الضحاي���ا منذ هناية احلرب الباردة.
ففي عام  ،2010وقع حنو  15نزاعًا مس���لحًا كبريًا ،وفقًا ملعهد س���تكهومل
ال���دويل لبحوث الس�ل�ام .وقد اخنفض أش���د النـزاعات عنف�ا�ً وعدد عمليات
اإلبادة اجلماعية اخنفاضًا حادًا يف السنوات األخرية (“موجز األمن البشري”
لعام  .)2007وباس���تثناء حاالت قليلة( ،وخباصة العراق وأفغانس���تان) كانت
النـزاعات جتري فيما بعد احلرب الباردة يف بلدان منخفضة الدخل بني جيوش
صغرية وس���يئة التدري���ب .وقد أفاد “تقرير األمن البش���ري” لعام  2009أن
معدالت الوفيات هتبط فعليًا يف وقت احلرب ألهنا تكون أص ً
ال يف هبوط وقت
السلم ،وقليل مما جيري اليوم من احلروب ما يقتل أعدادًا تكفي لعكس االجتاه
الذي كان سائدًا قبل احلرب.

2

غري أن أغلب أعداد القتلى ليس نتيجة مباش���رة للقتال ولكنه ،باألحرى،
ينجم عن األمراض وسوء التغذية اليت تتفاقم بسبب احلرب .ويف بعض احلروب
يسقط  10قتلى أو أكثر نتيجة للمرض وسوء التغذية مقابل قتيل واحد نتيجة
لإلصابة يف القتال العنيف.
وعل���ى الرغم من االجتاه النـزويل يف حاالت النـزاع ،فقد أنفقت احلكومات
يف الع���امل يف ع���ام  2010ما يق ّدر مببلغ  1,63تريلي���ون دوالر من دوالرات
الواليات املتحدة على األس���لحة ،وهو مس���توى إنفاق مل حيدث منذ س���قوط
جدار برلني يف عام  .1989وهذا الرقم معناه  229دوالرًا عن كل ش���خص
يف الع���امل .وتنفق الواليات املتحدة وحده���ا  698بليون دوالر ،أي أكثر من
 43يف املائة من هذا املبلغ.
واالس���تنـزاف االقتص���ادي املرتبط باإلنفاق على الدفاع ،ال س���يما وقت
األزم���ة االقتصادية العاملية ،اس���تنـزاف هائل ،وال يبلغ أش��� ّده على هذا النحو
أي م���كان مثلم���ا حي���دث يف العامل النام���ي حيث يعاين الفق���راء معانا ًة غري
يف ّ
متناسبة نتيجة للصراع .وبالنسبة لكثري من فقراء العامل ،تعوق احلروب والعنف
اإلجرام���ي بصورة مباش���رة فرص أولئك الفقراء يف التنمي���ة .ووفقًا لتقديرات
وزارة التنمي���ة الدولية باململكة املتحدة ،رمبا يعيش نصف أش���د الناس فقرًا يف
الع���امل يف دول مترّبنـزاعات عنيفة أو تتعرض خلطر نش���وهبا .ووفقًا ملا يذكره
هش���ة أو متأثرة بصراع حىت
البنك الدويل ،مل حتقّق دولة منخفضة الدخل أو ّ
اآلن هدفًا واحدًا من األهداف اإلمنائية لأللفية.
األس���لحة تغمر العامل .يبلغ عدد األس���لحة الصغرية املتداولة يف العامل ما يُق ّدر
بـ  875مليون قطعة ،وفقًا للدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية.
يف بداي���ة عام  ،2011كان ل���دى الدول احلائزة لألس���لحة النووية أكثر
م���ن  20 500م���ن ال���رؤوس احلربية النووي���ة ،منها أكثر م���ن  5 000رأس
منتش���رة وجاهزة لالس���تخدام؛ وحوايل  2 000رأس موضوعة على استعداد
(معهد س���تكهومل الدويل لبحوث الس�ل�ام) وجاهزة لإلط�ل�اق خالل دقائق.
وتبلغ املخزونات العاملية من املواد االنش���طارية ،وهي املواد املستخدمة لصناعة
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األسلحة النووية ،حوايل  1 700طن ،وهو ما يكفي إلنتاج عشرات اآلالف
من الرؤوس احلربية اجلديدة (الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية).
ويواصل ثالثة وس���بعون بلدًا تكديس باليني القناب���ل العنقودية والذخائر
األخرى ،اليت اس���تُخدمت ،وفقًا ملنظم���ة “هيومان رايتس ووتش” يف العراق
ولبنان وجورجيا واجلماهريية العربية الليبية يف السنوات األخرية .وما زال أكثر
م���ن  75بلدًا يتأثّ���ر إىل درجة ما باأللغام األرضي���ة والذخائر غري املنفجرة أو
خملفات احلرب األخرى.
وتصبح أعداد متزايدة من النس���اء واألطفال ضحايا للحرب .وقد استُغل
أكثر من  250 000طفل كجنود واغتُصب آالف النساء يف حاالت الصراع.
حتد بالنس���بة لكثري من نُ ُظم حتديد األس���لحة ،وعلى األخص معاهدة
إنه وقت ٍّ
عدم انتش���ار األس���لحة النووية ،اليت اختلف األطراف فيه���ا من الدول احلائزة
وغري احلائزة لألس���لحة النووية حول األهداف والغايات األساس���ية للمعاهدة.
فقد أخفقت الدول احلائزة لألس���لحة النووية ،بعد مرور أربعني سنة على بدء
نفاذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ،يف أن تتابع “حبُسن نية” مفاوضات
نزع الس�ل�اح النووي ،كما تقضي املعاهدة .وعل���ى الوجه اآلخر من العملة،
االنتش���ار النووي شاغل متنام على صعيد العامل .فبعد مرور أكثر من عقد من
انع���دام التق���دم — بل وكثري من االنتكاس���ات يف الواقع — يف هذا املجال،
التوصل إليه
هناك اآلن بعض الدالئل اإلجيابية ،مبا يف ذلك توافق اآلراء الذي متّ ّ
يف مؤمتر اس���تعراض املعاهدة لعام  ،2010بشأن فرص النهوض بتنفيذ مبادئ
وأهداف املعاهدة ،وهناك دعوات إىل إلغاء األسلحة النووية من زعماء حاليني
وس���ابقني بارزين للحكوم���ات واملجتمع املدين .والس���ؤال املطروح اآلن هو
م���ا إذا كان���ت هذه الدالئل س���تترجم إىل عمل ج ّدي ال رجع���ة فيه حنو نزع
السالح النووي.
ويف هذا احلني ،الذي يرى فيه كثريون حينًا لفرص جديدة يف جمال حتديد
األسلحة ،هناك الكثري من العمل الذي ينبغي االضطالع به .إذ أنه ليس هناك
معاهدات ملزمة قانونًا لتناول مس���ألة القذائف أو االجتار باألس���لحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة ،ومها جماالن ذوا أمهية قصوى .إذ أن معاهدة احلظر الشامل
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للتج���ارب النووي���ة ،اليت حتظر مجيع التج���ارب النووية ،مل يب���دأ نفاذها بعد،
انتظ���ارًا للتصديق عليها من جانب الدول الرئيس���ية احلائزة لألس���لحة النووية
والبل���دان األخرى املهتمة باألمر .والواليات املتحدة واالحتاد الروس���ي اللذان
عكف���ا على تدم�ي�ر خمزونات هائلة من األس���لحة الكيميائية حيتم���ل أالّ يلتزما
باملوعد النهائي للقضاء على تلك األسلحة يف عام .2012
مشجعة .ففي عام  2008تفاوض أكثر من
غري أنه ليست كل األنباء غري ّ
 100بلد بنجاح بشأن حظر لألسلحة العنقودية ،ويواصل هذا احلظر كسب
التأيي���د وبدأ نف���اذه يف عام  .2010وتتواصل الزي���ادة أيضًا يف عدد األعضاء
يف اتفاقي���ة حظر األلغام ،اليت أوقفت فعليًا التجارة العاملية يف األلغام األرضية.
وهناك كذلك تأييد قوي لكل من التفاوض بشأن حظر للموارد املستخدمة يف
صناعة األسلحة النووية وإبرام معاهدة بشأن االجتار باألسلحة من أجل حتسني
تنظيم التجارة العاملية يف األس���لحة التقليدية .ولكنه على الرغم من قوة التأييد
فهو ليس عامليًا وحيتمل أن تستمر املفاوضات بشأهنما.

فهم األمن البشري

«

ينبغـــي لألمــن البشــري واألمن القومي أن يع ّزز أحدمها
اآلخر — ومها يف أغلب األحيان — كذلك .بيد أن الدول
اآلمنة ال تعين تلقائيًا شعوبًا آمنة .إذ أن محاية املواطنني من
االعتداء األجنيب قد تكون شرطًا ضروريًا ألمن األفراد،
ولكنها ليست شرطًا كافيًا .

»

“موجز األمن البشري” لعام  ،2007جمموعة أحباث األمن البشري ،جامعة
سيمون فريزر ،كولومبيا الربيطانية ،كندا

كل ذلك حيصل يف وقت يتزايد فيه إدراك املجتمع الدويل للحاجة إىل توسيع
نط���اق الطريق���ة ال�ت�ي نفكر هبا يف األم���ن .إذ ال ب ّد من إضافة األمن البش���ري
(بتركي���زه على أم���ن الفرد داخل املجتم���ع) إىل أفكارنا بش���أن األمن الوطين
(بتركيزه على الدفاع عن الدولة ضد االعتداء اخلارجي) .والتهديدات ال تأيت
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اليوم ببساطة — أو حىت يف الغالب األعم — يف شكل قوات العدو ،ولكن
أيض���ًا يف ش���كل الفقر وعدم وجود الفرص والتميي���ز .وميكن هلذه العوامل أن
تزعزع االس���تقرار متامًا كما يزعزعه النـزاع املسلح ،بل أهنا يف أغلب األحيان
تتزامن مع النـزاع العنيف.
واألمن البشري ،يف أبسط مستوى أساسي له ،يتطلب احلماية من العنف
والتهدي���د بالعن���ف .بل إن األمر أكثر من جمرد غياب األمن ،فاألمن البش���ري
يتطلب أيضًا حضورًا — حضور اهلياكل واملوارد اليت تعني الناس على البقاء
على قيد احلياة ،وأن تتوافر هلم ُسبل املعيشة وأن يعيشوا يف كرامة .وال يتطلب
األمن البشري جمرد التحرر من اخلوف ،ولكن يتطلب أيضًا التحرر من العوز.
إنه يتطلب الوفاء باالحتياجات األساسية — الغذاء واملأوى والرعاية الصحية؛
وأن تتاح الفرص — يف جمال التعليم أو التدريب ،ويف احلصول على مهنة أو
سبيل للعيش — وأن تُحترم حقوق اإلنسان للجميع.
ما هي إذًا العالقة بني األمن البشري ونزع السالح؟ إن حتقيق األمن البشري
يتطلب أكثر بكثري من نزع السالح ،ولكن بدون بذل جهود ذات شأن لنـزع
الس�ل�اح ،فمن املؤكد تقريبًا أن تكون اجلهود املبذولة لبناء األمن البشري غري
مكتملة .فاملجتمع الذي يغمره انتشار األسلحة غري املشروعة يقل احتمال أن
يكون مكانًا آمنًا ليعيش الناس فيه .واألمة اليت تش���يع فيها األس���لحة التقليدية
— الدبابات واأللغام والقنابل العنقودية واملقاتالت النفاثة — س���واء كانت
تُستخدم ضد األعداء اخلارجيني أو السكان الداخليني ،هي أمة يرجح بدرجة
أك�ب�ر أالّ تك���ون (أو تظل) مكانًا آمنًا ملعيش���ة الناس .والعامل املش���بع بآالف
األسلحة النووية ومئات اآلالف من القذائف القادرة على إيصاهلا إىل مسافات
بعيدة بدقة كبرية ال حيتمل كثريًا أن يكون مكانًا آمنا لسكانه.
ولكن املس���ألة ليست مسألة األسلحة نفس���ها فحسب؛ فهي أيضًا مسألة
توجه حنو تطوير هذه األسلحة وتعزيزها
املوارد — النقدية والبشرية — اليت ّ
وصيانته���ا ،وحىت تفكيكها والتخلص منه���ا .بل إن ذلك مل يبدأ يف أن يكون
عنص���رًا يف املعادلة املتمثلة يف الباليني من الدوالرات اليت أُنفقت واليت س���يلزم
ختصيصها إلعادة بناء املجتمعات اليت دمرها الصراع والعنف.
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إن الع���بء االقتصادي الذي تتحمله كل الدول عبء هائل ،ولكن الثمن يف
أغلب األحيان لن يكون من املمكن حتمله بالنس���بة ألشد فئات املجتمع فقرًا.
إن حكومات دول كثرية جدًا تؤثر التس���لح على الربامج االجتماعية والتعليم
والرعاية الصحية اليت متس إليها احلاجة واليت يعتمد عليها مواطنوها وال سيما
أش���دهم ضعفًا .ووفقًا للبنك الدويل ،فإن البلدان اليت تتأثر مباش���رة بالصراع
تتوقف فيها التنمية االقتصادية ،بل ويعكس اجتاهها يف أغلب األحيان.
ب���ل إن ما هو أعظم من التكلفة االقتصادية للحرب هو التكلفة البش���رية.
فق���د فقد املاليني أرواحه���م أو ُح ِّطموا ،مما يعكس تكلفة ال تقدر .وإن املبالغ
ال�ت�ي تزي���د عل���ى  1,6تريليون دوالر ال�ت�ي تنفقها كل ع���ام حكومات العامل
لتس���ليح نفسها كيما تكون على استعداد للحرب ميكن أن تقطع شوطًا بعيدًا
حنو ختفيف وطأة الفقر وتوفري س���بل التعليم والصحة العامة للجميع ومكافحة
التمييز وأش���كال الالمس���اواة ومحاية البيئة وحقوق اإلنسان .وخالصة القول،
إن إعادة توجيه هذه املبالغ ميكن أن تقطع ش���وطًا بعيدًا حنو جعل العامل أكثر
أمن���ًا مما هو اآلن( .يف احلقيقة ،أنه ميكن ملجرد جزء ضئيل منه — أقل من 5
يف املائة — أن حيدث فارقًا هامًا من حيث األمن والتنمية .انظر الفصل التايل،
بشأن “النفقات العسكرية العاملية” ،للحصول على أرقام أكثر حتديدًا).
وم���ن غري الواقعي بطبيعة احلال توقُّع أن تص���ل حكومات العامل باإلنفاق
العس���كري إىل الصف���ر .إذ تتحم���ل احلكومات الوطنية واملنظم���ات اإلقليمية
والدولية مسؤولياهتا املشروعة يف أن يكون هلا سبل الدفاع عن نفسها .ولكننا
جيب أن نسأل :كيف ميكن إعادة حتديد أولويات ميزانياتنا  -بل كيف يتعني
أن نقوم بذلك ،حىت نفي بأهداف األمن البشري؟ وهل ميكن إلعادة التكييف
هذه أن توفر أمنًا أرسخ وأكثر دوامًا وأكثر عدالً؟
إن نزع الس�ل�اح ال يعين فقط إزالة األس���لحة؛ إنه يعين أيضًا هتيئة الفرص
للتفك�ي�ر يف األم���ن بطرق جديدة ،وإع���ادة ترتيب أولوي���ات ميزانياتنا وإعادة
التفكري يف إحساسنا بأنفسنا كدول نعيش جنبًا إىل جنب مع بعضنا البعض.
كان القص���د من إنش���اء األمم املتحدة ،كما يذكرن���ا ميثاقها ،هو “أن ننقذ
األجيال املقبلة من ويالت احلرب [و]  ...أن نأخذ أنفس���نا بالتس���امح ،وأن
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وحسن جوار  ”...وكان املتوخى من إنشائها أن تكون
نعيش معًا يف س�ل�ام ُ
مكانًا “نضم فيه قوانا لكي حنتفظ بالس���لم واألمن الدويل و ...نكفل  ...أالّ
تُستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشتركة”.
وم���ن الواضح أن الدول األعضاء يف األم���م املتحدة قد قصرت عن بلوغ
ه���ذه الرؤى واألهداف .فقد تعرضت املنظمة للش���لل بس���بب احلرب الباردة
املعوق���ة .ومع ذلك ،اجتمعت
وبس���بب تناحر الكت���ل اإلقليمية وبفعل الدول ِّ
الدول لتحقيق غايات مثرية لالهتمام  -وهي إبرام معاهدات حتظر األس���لحة
الكيميائي���ة والبيولوجية واأللغام األرضية والذخائر العنقودية ،وإبرام معاهدات
حت ّد من انتش���ار األس���لحة النووية وتدعو إىل نزع الس�ل�اح الن���ووي .وهناك
حمافل هامة ملناقش���ة التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان ووضع
معاهدات جديدة لتحديد األس���لحة .ولكن يف النهاية ،ال ميكن لألمم املتحدة
أي بل���دان العامل .وهي ليس���ت ،وما كان
إالّ أن تك���ون جمم���وع أجزائها ّ -
املقص���ود ق���ط أن تكون منظمة تعلو فوق دول العامل ،أو حىت منظمة تقف إىل
جانبه���ا .فه���ي منظمة تتألف من دول العامل ،وهي بذلك ميكن أن تكون نتاج
ما تتيح هلا تلك الدول أن تكون.
إنن���ا نعي���ش يف وقت حت ّديات كبرية ،ولكن ضمن ه���ذه التح ّديات توجد
ف���رص  -لي���س فقط لتخفيض أس���لحة العامل وإنفاقه العس���كري ولكن أيضًا
للتفكري يف نزع الس�ل�اح واألمن بطرق جديدة ،بأن جنعل أمن ش���عوب العامل
بندًا حموريًا على جدول أعمال نزع السالح واألمن.
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ا لفص���ل 2

النفق���ات العس���كرية العاملي���ة

«

تدشن ،وكل صاروخ
إن كل مدفع يُصنع ،وكل سفينة حربية َّ
يُطلق ،إمنا يعين ،يف املدلول النهائي سرقة من الذين جيوعون
وال يُطعمون ومن الذين يعانون من الربد وال يُكسون .وهذا
املدجج بالسالح ال ينفق املال فحسب ،إمنا ينفق عرق
العامل ّ
عماله ،وعبقرية علمائه وآمال أطفاله .

»

دوايت د .أيزهناور ،الرئيس الرابع والثالثون للواليات املتحدة

«
»
«

إن العامل يعاين من اإلفراط يف التسلح ،والسالم يعاين من نقص
التمويل .
بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة

ينبغي أن نالحظ أن ما تنجزه املدارس يف جمال مكافحة
اإلرهاب أفضل مما تنجزه القذائف ،وأن احلكومات املقلقلة
ميكن دعمها ليس فقط مبدافع طائرات اهلليكوبتر ولكن أيضًا
بربامج وجبة الغذاء املدرسية (مقابل  25سنتًا للطفل يف
اليوم) .

»

نيكوالس كريستوف ،كاتب عمود يف صحيفة “نيويورك تاميز” وحائز على
جائزة بوليتزر

اخنفض

اإلنفاق العسكري العاملي ،بعد سنوات عديدة من النمو يف فترة
احلرب الباردة ،من  1,2تريليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام
 1985إىل  809باليني دوالر يف عام  ،1998مما يعكس اخنفاضات يف كل
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الربع خالل فترة
منطقة ما عدا آس���يا ،اليت ارتفع فيها اإلنفاق بنسبة تزيد على ُ
التسعينات .وخالل هذه الفترة ،جرى ختفيض كل من عدد األفراد العسكريني
وإنتاج األسلحة وخمزونات األس���لحة .ووفقًا ملعهد ستكهومل الدويل لبحوث
الس�ل�ام ،خ ّفض���ت الوالي���ات املتحدة ،صاحب���ة النصيب األك�ب�ر الوحيد من
جمموع اإلنفاق العاملي ،إنفاقها العسكري مبعدل الثُلث خالل العقد - 1989
 .1999كذلك خفض االحتاد الروسي نفقاته على األسلحة يف تلك الفترة :إذ
أنفق يف عام ُ 1998خمس ما أنفقه االحتاد السوفيايت السابق قبل  10سنوات.
بيد أنه منذ عام  ،1998أخذ اإلنفاق العسكري مرة أخرى يف االرتفاع،
فبلغ مس���تويات احلرب الباردة تقريبًا يف بع���ض البلدان ،مبا يف ذلك الواليات
املتحدة .وكانت النفقات العس���كرية العاملية تقدر يف عام  2010مببلغ 1,63
تريليون دوالر ،وفقًا ملعهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم ،وذلك ميثّل زيادة
بنس���بة  1,3يف املائة بالقيمة احلقيقية على الس���نة الس���ابقة( .وهو معدل زيادة
أبط���أ باملقارنة بالس���نوات الس���ابقة ،وفقًا ملا يالحظه معهد س���تكهومل الدويل
لبح���وث الس�ل�ام ،ويرجع جزئيًا إىل آث���ار األزمة االقتصادي���ة العاملية) .وميثّل
ه���ذا الرقم  2,6يف املائة من الناتج املحل���ي اإلمجايل العاملي ،أو  229دوالرًا
عن كل ش���خص يف العامل .وقد ش���هدت مجيع املناطق واملناطق دون اإلقليمية
تقريب���ًا زيادات هامة منذ عام  .2000وزاد اإلنفاق العس���كري يف الفترة من
ع���ام  2009إىل ع���ام  2010بأقصى س���رعة له يف أمري���كا اجلنوبية وأفريقيا
وأوقيانوسيا ،على الرغم من اخنفاضه يف أوروبا.
واإلنفاق العس���كري يتّس���م بتركيز ش���ديد؛ إذ ينفق عشرة بلدان يف أحناء
الع���امل  75يف املائ���ة م���ن جمموع النفقات (معهد س���تكهومل ال���دويل لبحوث
الس�ل�ام) .والواليات املتحدة ،اليت هي األوىل من حيث اإلنفاق العس���كري،
تنف���ق وحدها حن���و  43يف املائة من جمموع النفقات العس���كرية العاملية .تليها
الصني اليت تنفق حوايل  7,3يف املائة من املجموع العاملي .بينما ينفق كل من
اململكة املتحدة وفرنس���ا واالحتاد الروس���ي واليابان واململكة العربية السعودية
أقل من  4يف املائة.
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البل���دان الـعش���رة األوىل م���ن حي���ث اإلنف���اق
العس���كري2010 ،

البلد

الواليات املتحدة
الصني
اململكة املتحدة
فرنسا
االحتاد الروسي
اليابان
اململكة العربية السعودية
أملانيا
اهلند
إيطاليا

املبلغ

698
(*)119
59,6
59,3
(*)58,7
54,5
45,2
45,2
41,3
37

املرتبة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املصدر :معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم .2011 ،أرقام
النفقات معبّر عنها بباليني دوالرات الواليات املتحدة
اجلارية (.)2010
*

تشري األقواص إىل تقديرات معهد ستكهومل الدويل لبحوث
السالم.

تكلفة الفرصة الضائعة لإلنفاق العسكري
ال يتوقع أحد القضاء على اإلنفاق العسكري العاملي .إذ أن للدول احتياجات
أمنية مش���روعة جي���ب تلبيتها ،كما أن عليه���ا التزامات لبن���اء األمن اإلقليمي
وال���دويل واحلفاظ عليهما .بيد أن ميزانيات الدفاع املتصاعدة واألولويات غري
املرتبة ترتيبًا س���ليمًا قد تس���ببت يف تكلفة كبرية ليس فقط م���ن الناحية املالية
11

ولكن أيضًا من حيث الفرص الضائعة .والعامل مبتلى بتح ّديات اجتماعية كبرية
ميكن أن تترجم إىل انعدام أكرب لألمن البشري بل وإىل الصراع  -الفقر املدقع
واالفتقار إىل احلقوق األساسية وعدم توافر الفرص ،وعدم إتاحة سبل احلصول
عل���ى التعليم والرعاية الصحية واملأوى ،والتده���ور البيئي واألمراض والتمييز.
وإن إنفاق  1,63تريليون دوالر لتعزيز القوات العسكرية واألسلحة وخوض
احلروب ليس معناه إنفاق املوارد الش���حيحة للوفاء باملس���ؤوليات االجتماعية.
وليس معناه تلبية االحتياجات األساسية للسكان يف أحناء العامل.
إن أمهي���ة خفض النفق���ات العس���كرية وإعمال احلقوق األساس���ية وتلبية
االحتياجات األساسية قد متّ التسليم هبا مرات كثرية يف السنوات اليت انصرمت
منذ تأس���يس األمم املتحدة .وقد ركزت املقترح���ات املبكرة يف األمم املتحدة
على خف���ض نفقات الدول احلائزة لألس���لحة النووية وال���دول األخرى ذات
األمهية العسكرية على أمل حترير املوارد وختصيصها للمعونة اإلمنائية االقتصادية
واالجتماعية ،ال س���يما يف البلدان النامية ،ولكن تلك املقترحات قد ثبت عدم
إمكاني���ة حتقيقها .غري أهن���ا أوحت إىل اجلمعية العامة بأن تضع يف عام 1980
األداة املوح���دة لألمم املتحدة لإلبالغ عن النفقات العس���كرية ،اليت توفر آلية
جلمي���ع البل���دان لإلبالغ عن هذه النفقات س���نويًا .ويف أواخ���ر عام ،2011
أعيد تس���مية تل���ك األداة فأصبح امسها “تقرير األمم املتحدة بش���أن النفقات
العس���كرية” .وهو يتضمن بيانات تفصيلية عن األفراد العسكريني والعمليات
العسكرية والصيانة والشراء والتشييد والبحث والتطوير يف املجال العسكري.
وبذل���ت األم���م املتحدة جهودًا يف اآلونة األخرية ج���دًا إلبراز احلاجة إىل
ختصيص مزيد من التمويل لتلبية االحتياجات االجتماعية العاملية ت ُّـوجت بإعالن
األمم املتحدة لأللفية الذي ُوقّع يف أيلول/سبتمرب  .2000ويف ذلك اإلعالن،
أعرب زعماء العامل عن التزام دوهلم بإقامة شراكة عاملية جديدة لتخفيف وطأة
الفق���ر املدق���ع ووضع جمموعة من األهداف املح���ددة زمنيًا — يتوقع حتقيقها
حبلول عام  — 2015أصبحت تعرف باس���م األهداف اإلمنائية لأللفية .وقد
أُحرز تقدم ملحوظ حنو بلوغ بعض هذه األهداف ،ولكن أغلبها لن يتم حتقيقه
وذلك يف املقام األول بسبب عدم توفري التمويل الالزم لذلك .فاألموال الالزمة
لتمويل حتقيق هذه األهداف أموال كبرية ،ولكنها ال متثل إالّ جز ًءا ضئي ً
ال من
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اإلنفاق العس���كري العاملي .واحلقيقة أنه وفقًا لتقديرات البنك الدويل س���تبلغ
التكلف���ة الكلية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من  40بليون دوالر إىل 60
بليون دوالر (تُنفق كل عام يف الفترة من عام  2011إىل عام  .)2015وذلك
ال ميثل إالّ  3إىل  4يف املائة من اإلنفاق العسكري العاملي سنويًا.

اإلنفاق العسكري حسب املنطقة2010 ،
أفريقيا
األمريكتان
آسيا/أوقيانوسيا
أوروبا
الشرق األوسط

30
791
317
382
111

املصدر :معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم .2010 ،املبالغ معبّر
عنها بباليني دوالرات الواليات املتحدة احلالية (.)2010

إنتاج األسلحة وعمليات نقلها
إن إنتاج األسلحة على الصعيد العاملي ،شأنه شأن اإلنفاق العسكري العاملي،
آخذ يف النمو .ووفقًا ملا ذكره معهد س���تكهومل الدويل لبحوث الس�ل�ام ،بلغ
جمموع مبيعات األسلحة اليت قامت هبا الشركات املائة الكربى املنتجة لألسلحة
على الصعيد العاملي (باس���تثناء الشركات املوجودة يف الصني)  400,7بليون
دوالر يف ع���ام  ،2009بزيادة قدرها  14,8بليون دوالر عن العام الس���ابق.
وتتسم مبيعات األسلحة ،شأهنا شأن النفقات على األسلحة ،بالتركيز الشديد.
إذ متثّل مبيعات  45ش���ركة فقط من ش���ركات الواليات املتحدة  62يف املائة
من جمموع مبيعات األس���لحة اليت قامت هبا الش���ركات املائة الكربى .وبلغت
مبيعات س���ت وثالثني شركة من ش���ركات غرب أوروبا نسبة إضافية قدرها
 30يف املائة.
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القيمة املالية لصادرات األسلحة العاملية ()2007

املجموع العاملي
الواليات املتحدة
االحتاد الروسي
فرنسا
اململكة املتحدة

50,6
12,232
8,3050
4,65
3,6

املصدر :معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم .2008 ،املبالغ معبّر عنها بباليني
دوالرات الواليات املتحدة باألسعار السارية يف السنة املالية .2008

ويف الس���نوات من عام  2006إىل ع���ام  ،2010وفر أكرب الدول املوردة
اخلم���س حن���و  75يف املائة من حجم صادرات األس���لحة التقليدية الرئيس���ية،
وه���ي الواليات املتح���دة واالحتاد الروس���ي وأملانيا وفرنس���ا واململكة املتحدة
(معهد س���تكهومل الدويل لبحوث الس�ل�ام) .وكانت بلدان آس���يا وأوقيانوسيا
أكرب البلدان املتلقية لألس���لحة التقليدية الرئيسية يف الفترة ذاهتا ،إذ بلغت نسبة
م���ا تلقّته من األس���لحة  43يف املائة من املجموع العامل���ي ،تليها أوروبا (21
يف املائة) والش���رق األوس���ط ( 17يف املائة) .وكانت اهلند أكرب بلد مس���تورد
لألس���لحة التقليدية الرئيس���ية ،تليها الصني (معهد س���تكهومل الدويل لبحوث
السالم).
وزاد حجم عمليات النقل الدولية لألس���لحة التقليدية الرئيسية بنسبة 24
يف املائة عن السنوات اخلمس السابقة ،وذلك ميثل استمرارًا لالجتاه الصعودي.
وقد تؤثّر ختفيضات اإلنفاق العس���كري املقترح���ة يف غرب أوروبا والواليات
املتحدة يف عام  2010على املبيعات يف املستقبل ،وفقًا ملعهد ستكهومل الدويل
لبحوث السالم ،ولكن أثر ذلك ليس ظاهرًا بعد.
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تكلفة حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
اهلدف خفض الفقر املدقع واجلوع إىل النصف
خفض نس���بة الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم والذين يعانون
من الفقر إىل النصف
التكلفة  54 - 39بليون دوالر
النسبة املئوية من اإلنفاق العسكري العاملي :من  2,4يف املائة إىل  3,3يف املائة
اهلدف تعزيز توفري التعليم للجميع وحتقيق املساواة بني اجلنسني
حتقيق تعميم التعليم والقضاء على الفوارق بني اجلنسني يف جمال التعليم
التكلفة  30 - 10بليون دوالر
النسبة املئوية من اإلنفاق العسكري العاملي :من  0,6يف املائة إىل  1,8يف املائة
اهلدف تعزيز الصحة
ختفيض معدل وفيات األطفال دون اخلامس���ة بنس���بة الثلث�ي�ن وختفيض معدل
الوفيات النفاس���ية بنسبة ثالثة أرباع وعكس اجتاه انتشار فريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز
التكلفة  25 - 20بليون دوالر
النسبة املئوية من اإلنفاق العسكري :من  1,2يف املائة إىل  1,5يف املائة
اهلدف االستدامة البيئية
ختفيض نسبة السكان الذين ال حيصلون على مياه صاحلة للشرب إىل النصف،
وحتسني حياة  100مليون من سكان األحياء الفقرية
التكلفة  21 - 5بليون دوالر
النسبة املئوية من اإلنفاق العسكري العاملي :من  0,3يف املائة إىل  1,3يف املائة
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مث���ة رقم واحد آخر جيب أخذه يف االعتبار وهو :أن مبلغ الـ  1,63تريليون
ميول
دوالر ال���ذي ميثّ���ل النفقات العس���كرية العاملي���ة يف عام واحد ميك���ن أن ِّ
امليزاني���ات العادية لألمم املتحدة مبس���تويات ( )2010احلالية ألكثر من 700
سنة.
املصدر :البنك الدويل“ ،تكاليف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية”.

مالحظة :التكلفة معبّر عنها بباليني دوالرات الواليات املتحدة .وعند جتميع مجيع
املبالغ فإهنا ستزيد كثريًا عن مبلغ الـ  40بليون إىل  60بليون دوالر املق ّدرة
الالزمة لبلوغ مجيع األهداف .ونظرًا للتداخل الكبري بني األهداف ،فستكون
تكلفة حتقيقها كل على حدة أكرب بكثري من تكلفة حتقيقها جمتمعة.

للحصول على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل:

معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم
www.sipri.org

مركز بون الدويل للتحويل
www.bicc.de
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ا لفص���ل 3

األس���لحة النووية

«

ال أدري ما هي األسلحة اليت ستُستخدم يف احلرب العاملية
الثالثة ،أما احلرب العاملية الرابعة فستُستخدم فيها العصي
واحلجارة .

»

ألربت أنشتاين ،احلائز على جائزة نوبل يف الفيزياء

«

قد يعود العصر احلجري على أجنحة العلم الالمعة،
وما ميكن أن يغرق البشرية اآلن بقدر ال حيصى من النِ َعم
املادية ميكن أن يكون فيه تدمريها الكلي .

»

ونسنت تشرشل ،رئيس وزراء اململكة املتحدة،1945 - 1940 ،
1955 - 1951

األسلحة

النووية أش��� ّد األسلحة فتكًا على وجه األرض .إذ أنه لقنبلة
واح���دة إمكانية أن تد ّم���ر مدينة بأكملها وقتل املاليني وتلويث اهلواء واألرض
واملي���اه ملس���افة كيلومترات عدي���دة فيما حول موقع التفج�ي�ر األصلي آلالف
الس���نني .ويف حالة نشوب حرب نووية كبرية ،ستتعرض احلضارة كلها خلطر
اآلثار املباش���رة للتفجريات النووية وما ينتج عنها من إش���عاع ،كما ستتعرض
للشتاء النووي الذي ميكن أن ينتج عنها عندما تُقذف ُسحب هائلة من الغبار
يف الغالف اجلوي.
أي خمزونات
وبس���بب هذه اآلثار ،ليس من املحتمل أن تُس���تخدم بالفعل ّ
منشورة حاليًا من األسلحة النووية على اإلطالق بطريقة يتم هبا تفادي وقوع
آثار إنس���انية جس���يمة وإضرار بالبيئة واملناخ .وعلى الرغم من أن األس���لحة
النووية مل تُطلق يف احلرب إالّ مرتني  -على يد الواليات املتحدة يف هريوشيما
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ونغازاكي يف عام  - 1945فال تزال إمكانية اس���تخدامها قائمة ،سواء بقصد
أو على س���بيل اخلطأ ،من جانب الدول أو اإلرهابيني ما دامت هذه األس���لحة
موجودة.

كيف تعمل األسلحة

األس���لحة النووي���ة تطلق كميات هائل���ة من الطاقة إما عن طريق االنش���طار
الذرات الثقيلة مثل األورانيوم أو البلوتونيوم يف تفاعل متسلس���ل) أو
(تفتي���ت ّ
االندماج (اقتران نظائر مش���عة لعنصر خفيف مثل اهليدروجني) أو كالمها ،يف
حالة األس���لحة النووية احلرارية احلديثة .وقد كان���ت القنبلتان النوويتان اللتان
دمرتا هريوشيما ونغازاكي من أسلحة انشطارية بسيطة استخدمت األورانيوم
العايل التخصيب والبلوتونيوم على التوايل.
وأغلب األس���لحة النووية احلرارية املوجودة يف ترسانات اليوم تزيد قدرهتا
التفجريية من  8إىل  100مرة تقريبًا عن القنبلتني اللتني ألقيتا على هريوشيما
ونغازاكي واللتني كانت قدرهتما يف املتوس���ط تعادل  18 000طن من مادة
ت.ن.ت .وحتت���وي األس���لحة النووي���ة احلديثة ع���اد ًة عل���ى األورانيوم العايل
التخصي���ب والبلوتونيوم .ويتم نش���ر الرؤوس احلربي���ة النووية عمومًا إليصاهلا
عل���ى قذائف تس���يارية حممولة أرضًا أو ف���وق الغواصات أو قذائف انس���يابية
تُطل���ق م���ن اجل���و أو من الس���طح أو قنابل مدفوع���ة باجلاذبية تُطل���ق من فوق
الطائرات اهلجومية أو قاذفات القنابل .وقد كانت األس���لحة تُنش���ر يف السابق
إليصاهلا بواس���طة صواريخ ومدفعية قصرية امل���دى وعن طريق األلغام البحرية
والطوربي���دات وعب���وات األعم���اق .وميكن إيصال ال���رؤوس احلربية يف بعض
أي نقطة على األرض بدقة كبرية.
الترسانات احلديثة إىل ّ
والتحدي التقين الرئيسي الذي يواجه أولئك الذين يسعون إىل صنع أسلحة
نووية هو إنتاج املواد االنش���طارية (وهي يف األعم األورانيوم العايل التخصيب
والبلوتونيوم) .ويتم ختصيب األورانيوم املنخفض التخصيب املستخدم يف إمداد
أغلبي���ة مفاعالت القدرة النووي���ة يف العامل بالطاقة إىل حوايل  3,5يف املائة من
األوراني���وم  235وال ميكن أن يُس���تخدم كمادة لصناع���ة قنبلة يف هذه احلالة.
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املخصب بنس���بة فوق  20يف املائة م���ن األورانيوم  235فيُعترب
أما األورانيوم ّ
أورانيوم عايل التخصيب وميكن استخدامه مباشرة يف صنع سالح نووي .بيد
أن األورانيوم الذي يصل إىل مرتبة صنع األسلحة يُعترب عمومًا األورانيوم الذي
ُخ ِّصب إىل درجة تركيز تبلغ  90يف املائة من األورانيوم  235أو أكثر.
غري أن البلوتونيوم ال حيتاج إىل “ختصيب” .ويعترب البلوتونيوم املركب من
أي نظائر مالئمًا لالس���تخدام املباش���ر يف السالح النووي ،باستثناء البلوتونيوم
ّ
ال���ذي حيتوي على أكثر من  80يف املائ���ة من النظري البلوتونيوم  .238 -وال
يوجد البلوتونيوم بشكل طبيعي ،ولكنه أحد مشتقات توليد القدرة النووية يف
املفاعالت النووية ويُستخلص عن طريق املعاجلة الكيميائية.
وحتدد
ومقدار املادة االنش���طارية الالزم لصنع س�ل�اح نووي ليس كبريًاِّ .
الوكال���ة الدولية للطاق���ة الذرية “الكمية الكبرية” من املادة االنش���طارية بأهنا
املقدار الذي ال ميكن استبعاد إمكانية صنع جهاز متفجر نووي بدونه.
والكميات الكبرية هي  25كيلوغرامًا من األورانيوم  235 -املحتوى يف
األورانيوم العايل التخصيب و 8كيلوغرامات من البلوتونيوم و 8كيلوغرامات
م���ن األورانيوم  .233 -وميكن لألس���لحة احلديثة أن حتتوي رمبا على نصف
كمية املواد االنش���طارية هذه .ووفقًا للفريق الدويل املعين باملواد االنش���طارية،
بلغ جمموع املخزونات العاملية من األورانيوم العايل التخصيب يف عام ،2010
حوايل  125 - /+1 475طنًا وبلغ جمموع املخزونات العاملية من البلوتونيوم
املنفص���ل ح���وايل  10 - /+ 485أطنان ،وهي كمية تكفي إلنتاج عش���رات
اآلالف من األسلحة اجلديدة.

القوات النووية يف العامل

بل���غ ع���دد األس���لحة النووية املوج���ودة يف أحن���اء العامل ذروت���ه يف منتصف
الثمانين���ات إذ بل���غ  70 000رأس ح���ريب .ومع هناية احل���رب الباردة ،جرى
ختفيض عدد األسلحة النووية ختفيضًا كبريًا ،غري أهنا ليست ما زالت موجودة
فحسب ،ولكنها متثّل أيضًا عنصرًا حموريًا يف نظريات األمن للدول احلائزة هلا.
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وحىت عام  ،2011كان هناك حنو  5 000س�ل�اح نووي منتشر وجاهز
لالستخدام عامليًا ،وفقًا ملعهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم .وتفيد التقارير
أن هن���اك  2 000تقريب���ًا م���ن هذه الرؤوس على درجة عالية من االس���تعداد
وجاهزة لإلطالق خالل دقائق .ويف املجموع ،هناك أكثر من  20 500رأس
حريب نووي حسب التقديرات (رؤوس حربية نووية صاحلة لالستعمال وقطع
غيار وخمزون نشط وخمزون خامل ورؤوس حربية مل متس من املقرر تفكيكها).

الدول احلائزة لألسلحة النووية

حت ّدد معاهدة عدم انتش���ار األسلحة النووية مخس دول بوصفها دوالً حائزة
لألس���لحة النووي���ة وهي :االحتاد الروس���ي والصني وفرنس���ا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة .ومن هذه الدول ،تقوم الواليات املتحدة واالحتاد الروسي
وفرنسا واململكة املتحدة بتخفيض ترساناهتا املنتشرة عن املستويات اليت كانت
س���ائدة خالل فترة احلرب الباردة .ومجيع هذه الدول ،وفقًا ملعهد س���تكهومل
الدويل لبحوث الس�ل�ام ،إما تنش���ر منظومات أسلحة نووية جديدة أو أعلنت
عن اعتزامها أن تفعل ذلك .وعلى الرغم من أهنا أكدت جمددًا علنيًا التزاماهتا
أي منها على استعداد ،فيما يبدو ،للتخلي
املتعلقة بنـزع السالح النووي ،ليس ّ
عن ترسانته النووية يف املستقبل املنظور.
واالحت����اد الروس����ي والواليات املتح����دة اللذان يزي����د جمموع م����ا لديهما على
 4 500رأس حريب منتش����رة ميتلكان األغلبية الس����احقة من ترسانة العامل النووية
(أكث����ر م����ن  90يف املائة من األس����لحة املنش����ورة) .ومنذ الثمانين����ات ،تفاوض
ه����ذان البلَدان بش����أن جمموعة من املعاهدات الثنائي����ة اليت هتدف إىل ختفيض عدد
األس����لحة النووية اليت ينش����رها كل منهم����ا .وآخر اتفاق بينهم����ا ،وهو املعاهدة
املتعلقة بتدابري زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحل ّد منها (ستارت
اجلديدة) ،يقصر ما ينشره كل من البلدين من الرؤوس احلربية االستراتيجية على
 1 550رأسًا نوويًا استراتيجيًا .ومعاهدة “ستارت اجلديدة” ال تقتضي تفكيك
الرؤوس احلربية اليت سحبت من النشر .وقد أعربت الواليات املتحدة عن رغبتها
يف إدراج األسلحة التعبوية والرؤوس احلربية االستراتيجية املوجودة يف االحتياطي
ضمن نطاق اتفاقها املقبل لتخفيض األسلحة الذي سيُربم مع االحتاد الروسي.
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الق���وات النووي���ة يف الع���امل2011 ،
الدولة
الواليات املتحدة
االحتاد الروسي
اململكة املتحدة
فرنسا
الصني
اهلند
باكستان
إسرائيل
املجموع
املصدر:

الرؤوس احلربية الرؤوس احلربية
املجموع
األخرى
املنشورة
2 150
2 427
160
290
----5 027

6 350
8 570
65
10
200
100 - 80
110 - 90
80
15 500

8 500
11 000
225
300
240
100 - 80
110 - 90
80
20 530

حولية معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم .2011 ،مجيع األرقام تقريبية.

ومنذ عام  ،2008ووفقًا للفريق الدويل املعين باملواد االنش���طارية ،أعلنت
الواليات املتحدة واالحتاد الروس���ي ،إىل جانب اململكة املتحدة وفرنسا ،رمسيًا
عن وقف اختياري إلنتاجها من املواد االنشطارية املستخدمة يف صنع األسلحة.
أم���ا الصني اليت رمبا قد أبقت على ترس���انتها النووية ثابت���ة تقريبًا طيلة عقود،
فيعتقد أهنا هي أيضًا أوقفت إنتاج املواد االنش���طارية ،وإن كانت مل تعلن عن
وقف اختياري رمسي (الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية).
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القضايا النووية اإلقليمية
جنوب آسيا
مل تنضم اهلند وباكس���تان إىل معاهدة عدم انتش���ار األسلحة النووية ويُفترض
أهنما يعززان خمزوناهتما من األس���لحة النووية .وقد أجرى كال البلدين جتارب
لألس���لحة النووية ويُعتقد أهنما يواصالن إنتاج مواد انشطارية الستخدامها يف
صنع األسلحة النووية ،وفقًا للفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية ،فض ً
ال عن
منظومات جديدة إليصال األسلحة النووية.

مشال شرق آسيا
أج���رت مجهورية كوريا الش���عبية الدميقراطية جتارب تفجريية نووية يف عامي
 2006و 2009مم���ا ح���دا مبجل���س األمن عل���ى أن يتخ���ذ القرارين 1718
( )2006و .)2009( 1874وتفي���د التقديرات غ�ي�ر احلكومية أن مجهورية
كوري���ا الش���عبية الدميقراطي���ة قد يكون لديها م���ن البلوتونيوم م���ن املرتبة اليت
تستخدم يف صنع األسلحة ما يكفي إلنتاج من  5إىل  12سالحًا .وما زالت
حمادثات األطراف الس���تة (اليت تش���مل أيضًا الصني واليابان واالحتاد الروسي
ومجهوري���ة كوريا والواليات املتحدة) هي املحفل الرئيس���ي للتفاوض بش���أن
أي حمادثات
إخالء ش���به اجلزيرة الكورية من األسلحة النووية ،رغم أنه مل جت ِر ّ
منذ عام .2008

الشرق األوسط
أيدت اجلمعية العامة منذ عام  1974اهلدف املتمثل يف إنشاء منطقة يف الشرق
أي دولة
األوس���ط خالية من األس���لحة النووية .وال تعترض على ه���دف كهذا ّ
يف املنطق���ة .ويف ع���ام  ،1995اختذت ال���دول األطراف ،كجزء م���ن قرار م ّد
معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية إىل أجل غري مسمى ،قرارًا يدعو ،ضمن
أمور أخرى ،مجيع الدول يف املنطقة إىل اختاذ خطوات عملية حنو إنش���اء منطقة
خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل األخرى — الكيميائية
22

والبيولوجية — ونظم إيصاهلا ،يف الش���رق األوسط على حنو ميكن التحقق منه
حتققًا فعليًا .وأكد مؤمتر اس���تعراض معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية من
جديد هذا اهلدف ودعا إىل عقد مؤمتر يف عام  2012بشأن إنشاء تلك املنطقة.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت ليست طرفًا يف معاهدة عدم
انتشار األسلحة النووية ويعتقد أهنا متتلك أسلحة نووية .ووفقًا للفريق الدويل
املعين باملواد االنشطارية ،قد تواصل إسرائيل إنتاج مواد انشطارية الستخدامها
يف صنع أس���لحة نووي���ة ،على الرغم من أن ترس���انتها النووية رمبا تكون ثابتة
تقريبًا منذ عقود.
ويواص���ل الربنامج الن���ووي جلمهورية إيران اإلس�ل�امية جذب االهتمام
الدويل .ومنذ عام  ،2004تفيد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجيع
امل���واد النووية املعلن عنها يف مجهورية إيران اإلس�ل�امية مع���روف بياهنا ،وفقًا
التفاقها بش���أن الضمانات الش���املة ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .غري
أن���ه منذ عام  ،2006اختذ جملس األمن عددًا من القرارات دعا فيها مجهورية
إيران اإلس�ل�امية إىل وقف مجيع أنش���طة ختصيب األورانيوم واألنش���طة ذات
الصلة باملياه الثقيلة وف ََرض جزاءات بشأهنا.

اجلهود املبكرة املبذولة هبدف نزع السالح النووي

“االعتراف بضرورة نزع السالح النووي ومسألة كيفية حتقيقه يرجع تارخيهما
إىل قدوم العصر النووي” وفقًا للفريق الدويل املعين باملواد االنش���طارية .وقد
أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أول قرار هلا جلنة األمم املتحدة للطاقة
الذرية ووضعت هدف القضاء على مجيع األسلحة “اليت ميكن تطويعها للدمار
الش���امل” .وأرس���ت املقترحات الرمسية املق ّدمة من الواليات املتحدة واالحتاد
الس���وفيايت إىل األمم املتحدة يف عام  1946س���بل حتقي���ق هذا اهلدف .ومشل
املقترح الس���وفيايت ،املعروف خبط���ة غروميكو ،النص املقت���رح األول ملعاهدة
لنـزع السالح النووي .ويف ذلك الوقت الذي مل تكن فيه هناك قذائف طويلة
األم���د أو طاقة نووية مدنية ومل تكن احل���رب الباردة قد جاءت ،كان القضاء
عل���ى األس���لحة النووي���ة فيما يبدو ،مهمة بس���يطة نس���بيًا” ،إذ مل يكن هناك
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إالّ دولة واحدة حائزة لألس���لحة النووي���ة .ومع ذلك مل تتحقق اآلمال املبكرة
بشأن نزع السالح النووي مع بدء احلرب الباردة وسباق األسلحة النووية بني
الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت.
وجاء أول النجاحات اليت حتقّقت يف تقييد سباق األسلحة النووية يف عام
 1963يف شكل معاهدة حظر جزئي للتجارب النووية ،كانت هتدف إىل إهناء
جتارب األسلحة النووية يف اجلو ،وحتت سطح املاء ويف الفضاء اخلارجي .غري
أن التجارب التفجريية حتت س���طح األرض استمرت وزاد عدد الدول احلائزة
لألس���لحة النووية بنهاية الس���تينات ليش���مل اململكة املتحدة وفرنسا والصني.
وجت اجلهود املبذولة لزيادة كبح االنتش���ار النووي ببدء نفاذ معاهدة عدم
وتُ ّ
انتش���ار األس���لحة النووية يف عام  .1970وخالل العقدين التاليني ختلى عدد
من البلدان عن برامج األس���لحة النووية ،غري أن اهلند وإس���رائيل وباكس���تان
ظل���ت خ���ارج نطاق الضواب���ط املفروضة يف معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة
النووية ،وطورت تلك البلدان ترس���اناهتا النووي���ة اخلاصة هبا ،وكذلك فعلت
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية .وعلى الرغم من اجلهود اجلارية من جانب
جمموعات املجتمع املدين واملقترحات املقدمة من جانب زعماء عامليني حاليني
وسابقني ،ال يزال هدف القضاء على األسلحة النووية هدفًا صعب اإلدراك.
ويف ع���ام  ،1996أص���درت حمكم���ة العدل الدولية ،وه���ي أعلى حمكمة
يف منظوم���ة األمم املتحدة ،باإلمجاع فتوى مجاعية تقضي بأن املادة السادس���ة
من معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية تتطلب “االنته���اء من املفاوضات
أي يف مؤمتر
املفضية إىل نزع الس�ل�اح النووي” .وبعد ذلك بأربع س���نواتّ ،
اس���تعراض معاهدة عدم انتشار األس���لحة النووية لعام  ،2000وافقت الدول
احلائزة لألسلحة النووية على تع ّهد ال لبس فيه بأن “تُنجز القضاء الكلي على
ترس���اناهتا النووية” .ويف آخر مؤمتر الس���تعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية (أيار/مايو )2010 ،أيّد عدد كبري من الدول فكرة بدء العمل من أجل
وضع اتفاقية ش���املة لألس���لحة النووية ،وهي فكرة ق ّدمه���ا األمني العام لألمم
املتح���دة بان ك���ي  -مون ضمن خطته املؤلفة من مخس نقاط لنـزع الس�ل�اح
النووي .غري أن املؤمتر مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق مبتابعة املفاوضات بشأن
وضع معاهدة إللغاء األسلحة النووية.
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اخلطر الواضح الراهن
ميثّل وجود األسلحة النووية خطرًا واضحًا وحاضرًا يتهدد البشرية .وال يزيد
انتش���ار املعرف���ة النووية هذا اخلطر إالّ خطرًا .وقد ذك���ر حممد الربادعي املدير
العام الس���ابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية“ ،أنه يف عام  1970كان يفترض
أن عددًا قلي ً
ال نس���بيًا من البلدان هي اليت تعرف كيف حتصل على األس���لحة
النووي���ة .واآلن بع���د أن أصبح من  35إىل 40بل���دًا ،وفقًا لبعض التقديرات،
لديه���م هذه املعرفة ،يصب���ح هامش األمن يف إطار نظام عدم االنتش���ار احلايل
ضيق���ًا ج���دًا إىل درجة ال تبعث على االرتي���اح ”.وباإلضافة إىل ذلك ،فوفقًا
للمب���ادرة املتعلقة بالتهديد النووي ،ميتل���ك أكثر من  50دولة ما يزيد على 5
كيلوغرامات من املادة االنشطارية اليت ميكن استخدامها يف صنع األسلحة.
وعلى الرغم من أن كثريًا من املخزونات النووية يف العامل تُكفل هلا حراسة
ً
فض�ل�ا عن مواد نووية
مالئم���ة ،هن���اك دواع للقلق من أن بعض املخزونات،
ذات صلة أخرى ،ليست مؤمنة تأمينًا كافيًا و ُعرضة للسرقة .وحتتفظ الوكالة
الدولي���ة للطاق���ة الذرية بقاعدة بيانات لالجتار غري املش���روع بش���أن حوادث
االجت���ار غري املش���روع وغريها من األنش���طة غري املأذون هب���ا اليت تنطوي على
مواد نووية ومواد مش���عة .وتتعقب قاعدة البيانات احلوادث اليت تقع بقصد أو
بغري قصد ،واليت تنطوي على عبور احلدود الدولية أو ال تنطوي على عبورها،
فض ً
ال عن األعمال غري الناجحة أو املحبطة .وحىت  1أيلول/س���بتمرب ،2010
بلغ عدد الدول اليت تشارك يف برنامج قاعدة بيانات االجتار غري املشروع 111
دولة .ويف بعض احلاالت ،قدمت دول غري مشاركة أيضًا معلومات إىل قاعدة
البيان���ات .ويف الفترة من متوز/يولي���ه  2009إىل حزيران/يونيه  2010تأكد
وقوع  222حادث وأُدرجت يف قاعدة البيانات .وخالل هذه الفترة ،وقعت
مخس حوادث اس���تخدم فيها األورانيوم ع���ايل التخصيب أو البلوتونيوم ،وفقًا
للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وما زال إطالق أسلحة نووية على سبيل اخلطأ احتماالً حقيقيًا ،يقويه أن
آالف األسلحة رمبا ال تزال على درجة استعداد عالية ،وجاهزة لإلطالق خالل
دقائق .حىت مع افتراض عدم حدوث السرقة أو اإلطالق على سبيل اخلطأ ،فإن
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التكاليف املتصلة باألس���لحة النووية (وهي التكاليف املتعلقة بالبحث والتطوير
والتعزي���ز والصيانة والتفكي���ك والتنظيف) هي تكاليف هائلة .وتنفق الواليات
املتحدة  30بليون دوالر س���نويًا ملج���رد املحافظة على خمزوناهتا .وقد أُجريت
دراس���ة ملعه���د بروكينغز يف عام  1998أفادت ب���أن التكلفة اإلمجالية لربنامج
الواليات املتحدة لألسلحة النووية بلغت يف الفترة بني عامي  1940و1998
أكث���ر م���ن  5,5تريليونات من ال���دوالرات .وتفيد وزارة الطاق���ة بالواليات
املتحدة أن األنشطة املتعلقة باألسلحة أفضت إىل إنتاج أكثر من  104ماليني
متر مكعب من النفايات املشعة.

احلالة فيما يتعلق بإخالء العامل من األسلحة النووية

«

بات اآلن واضحًا أن األسلحة النووية مل تعد بعد وسيلة
لتحقيق األمن؛ واحلقيقة أهنا مع كل عام مير جتعل أمننا أكثر
زعزعة .

»

ميخائيل غورباتشوف ،رئيس دولة االحتاد السوفيايت السابق1991 - 1988 ،
واحلائز على جائزة نوبل للسالم

إن نظ���ام عدم انتش���ار األس���لحة النووية يف حالة هشاش���ة متزايدة .إذ تظل
الش���واغل األمني���ة اإلقليمية والنـزاعات السياس���ية الطويلة األم���د وعدم عاملية
املعاه���دات الدولية الرئيس���ية تطيل أمد مناخ عدم الثق���ة وختلق حوافز للدول
على تطوير األس���لحة النووية .وقد أدت اجلهود املبذولة لتعزيز التوسع العاملي
يف الطاقة النووية ،ال سيما تصديًا خلطر تغيُّر املناخ ،إىل ظهور شواغل جديدة
معق���دة بش���أن كفاية اإلطار احلايل لعدم انتش���ار األس���لحة النووية .وال تزال
التزامات الدول احلائزة لألس���لحة النووية املتعلقة بنـزع الس�ل�اح النووي دون
حتقق ،وال تزال نظرية الردع النووي يثبت أهنا نظرية آخذة يف التفشي بشكل
خطري .ويش���كل االختالل الناجم عن ذل���ك يف االلتزامات بني الدول احلائزة
لألس���لحة النووي���ة وال���دول غري احلائزة هل���ا عائقًا أمام وض���ع املعايري األقوى
الالزم���ة لكفالة تنفيذ أهداف عدم انتش���ار األس���لحة النووي���ة .وهناك إدراك
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متزايد إلس���هام هذه االجتاهات يف إجياد بيئة سياسية وأمنية غري مستدامة ،وأنه
ينبغي التماس حل هلذه املسائل وفقًا إلطار قانوين شامل حيظر تطوير األسلحة
النووية واستخدامها وختزينها يدعمه نظام حتقق قوي.
وباإلضافة إىل ذلك ،هناك حجج كثرية تدعم بشكل حمدد إلغاء األسلحة
النووية ،وهي كما يلي:
• أن استخدام األسلحة النووية سيكون غري أخالقي .فاآلثار
النامجة عنها ستكون عشوائية (من غري املحتمل أن يكون احتواؤها
داخل ميادين املعركة ممكنًا) وكارثية (تكون آثارها ملموسة بشكل
قد يكون مؤكدًا على مسافة مئات ،ورمبا آالف ،األميال من موقع
االنفجار األصلي وملئات ،ورمبا حىت آالف السنني يف املستقبل).
• أن اس���تخدام األسلحة النووية س���يكون غري قانوين .فقد
حكمت حمكمة العدل الدولية يف عام  1996بأن التهديد باستخدام
األس���لحة النووية أو اس���تخدامها س���يكون بوجه عام منافيًا لقواعد
القان���ون الدويل ،وخباصة القواعد املنطبقة يف حالة النـزاع املس���لح.
وأي استخدام لألسلحة النووية ميكن أن تترتب عليه عواقب إنسانية
ّ
كارثية ،ال س���يما وأن آثار األس���لحة هي بطبيعتها عشوائية (نظرًا
لناجتها اهلائل) وال ميكن الس���يطرة عليها (بس���بب اس���تمرار وجود
اإلشعاع).
• إن خطر االس���تخدام غري املقصود أو العارض لألس���لحة
النووية باق ما بقيت األس���لحة .توصل���ت جلان دولية بارزة،
مب���ا يف ذلك جلنة كانبريا ( ،)1996واللجنة املعنية بأس���لحة الدمار
الش���امل ( )2006واللجن���ة الدولية املعنية بعدم انتش���ار األس���لحة
النووية ونزع الس�ل�اح الن���ووي ( )2009إىل توافق آراء مفاده أنه
ما دامت األس���لحة النووية يف حيازة البعض فسريغب البعض اآلخر
يف حيازهتا .وأنه ما دامت األس���لحة موجودة فستكون هناك فرصة
الس���تخدامها مرة أخرى يومًا ما ،س���واء بصورة عارضة أو بقصد.
وأي استخدام من هذا القبيل ستكون له آثار كارثية.
ّ
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• ال ميك���ن لتطوي���ر وحي���ازة األس���لحة النووي���ة أن يعاجل���ا
التهديدات والتح ّديات املعاصرة .فال ميكن لألس���لحة النووية
أن تتص ّدي لألس���باب اجلذرية لإلرهاب كما ال ميكنها ردع األعمال
اإلرهابي���ة .وإن االس���تمرار يف تطوير ونش���ر األس���لحة النووية حيول
وجهة املوارد احلكومية واملجتمعية اليت ميكن اس���تخدامها يف التص ّدي
لألخطار املتمثلة يف تغيُّر املناخ والفقر.
هناك عدد من املجموعات جيري تنظيمها بغرض حتقيق اهلدف املتمثل يف
إخالء العامل من األس���لحة النووية .الرجاء االطالع على الفصل  15للحصول
على مزيد من املعلومات.

املعاهدات
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
إن معاه���دة عدم انتش���ار األس���لحة النووية معاهدة دولي���ة هامة هدفها منع
انتشار األسلحة النووية وتكنولوجيا األسلحة النووية ،وتعزيز التعاون يف جمال
استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية ،ودعم اهلدف املتمثل يف حتقيق نزع
الس�ل�اح النووي يف إطار نزع الس�ل�اح العام الكامل .ومتث���ل املعاهدة التعهد
الوحيد امللزم قانونًا من جانب الدول احلائزة لألس���لحة النووية بنـزع السالح
الن���ووي .واملعاهدة اليت فُتح ب���اب التوقيع عليها يف عام  1968بدأ نفاذها يف
ع���ام  .1970ويف  11أيار/ماي���و ُ 1995مدد العم���ل باملعاهدة إىل أجل غري
مس���مى .وانض���م إىل املعاهدة ما جمموعه  190طرفًا ،مب���ا فيها الدول احلائزة
لألسلحة النووية اخلمس املعترف هبا أصالً .وقد ص ّدق على املعاهدة عدد من
أي اتفاق آخر للح ّد من األسلحة
البلدان يفوق عدد البلدان اليت ص ّدقت على ّ
ونزع الس�ل�اح ،وتلك ش���هادة على أمهية املعاهدة .وتُعقد مؤمترات استعراض
املعاهدة كل مخس سنوات لتقييم التقدم املحرز حنو تنفيذ املعاهدة( .لالطالع
عل���ى مزيد م���ن املعلومات عن معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية ،انظر
الفصل التايل).
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معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
ُفتح باب التوقيع على معاهدة احلظر الش���امل للتجارب النووية ،اليت حتظر
مجيع تفجريات جتارب األس���لحة النووية ،يف أيلول/س���بتمرب  1996ولكن مل
يب���دأ نفاذها بعد .وكان املقصود من املعاهدة تعزيز نزع الس�ل�اح النووي عن
طري���ق تقيي���د قدرة الدول املس���لحة نوويًا على تطوير ترس���اناهتا النووية ،اليت
كانت تس���تند حىت التس���عينات بالدرجة األوىل إىل البيانات اليت يتم احلصول
عليها من جتارب التفجريات النووية .وحىت متوز/يوليه  ،2011كان قد ص ّدق
على معاهدة احلظر الش���امل للتج���ارب النووية  154بلدًا ولكنها ال ميكن أن
يب���دأ نفاذه���ا إالّ بعد أن يص ّدق عليها تس���عة بلدان إضافي���ة مدرجة يف املرفق
 2م���ن املعاهدة ،وهي :الص�ي�ن ومجهورية كوريا الش���عبية الدميقراطية ومصر
واهلند وإندونيس���يا ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل وباكستان والواليات
املتحدة .وحتتف���ظ اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الش���امل للتجارب
النووية بإطار رصد يضم  337مرفقًا للتحقق على صعيد العامل من أن الدول
األط���راف يف املعاهدة تفي بالتزاماهتا( .انظر املوقع الش���بكي للجنة التحضريية
ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف  www.ctbto.orgللحصول
على مزيد من املعلومات).

حظر إنتاج املواد االنشطارية
يف كان���ون األول/ديس���مرب  ،1993اخت���ذت اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة
بتوافق اآلراء قرارًا يدعو إىل التفاوض بش���أن معاهدة ميكن التحقق منها حتظر
إنتاج املواد االنش���طارية املس���تخدمة يف صنع األس���لحة النووية .ويُعترب مؤمتر
نزع الس�ل�اح ،املكلف بالتفاوض بش���أن هذه املعاهدة ،منذ أمد طويل منتدى
التفاوض املتعدد األطراف الوحيد فيما يتعلق مبعاهدات نزع الس�ل�اح .بيد أن
مؤمت���ر نزع الس�ل�اح أخفق منذ عام  1999يف االتف���اق على بدء مفاوضات
أي موضوع .ويف ع���ام  2009اعتمد مؤمتر نزع
أو مناقش���ات رمسية بش���أن ّ
السالح برنامج عمل ألول مرة منذ أكثر من عقد ،ولكنه مل يتمكن من تنفيذه
وظ���ل جممدًا طيلة ع���ام  .2010ومبجرد أن تبدأ املفاوضات ،س���تكون هناك
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عقب���ات ضخم���ة ال بد من التغل���ب عليها ،مبا يف ذلك م���ا إذا كانت املعاهدة
ستكون ضيقة النطاق (تضع حدًا إلنتاج املواد االنشطارية) أو شاملة (تتناول
املخزونات العس���كرية القائمة) .وسيكون نطاق التحقق يف إطار هذه املعاهدة
ً
فض�ل�ا ع���ن قائمة امل���واد اخلاضعة هلا أيضًا مس���ائل حمل ج���دل( .انظر املوقع
الشبكي للفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية ،www.fissilematerials.org
للحصول على مزيد من املعلومات).

املناطق اخلالية من األسلحة النووية
إن إنش���اء مناطق خالية من األس���لحة النووية هنج إقليم���ي يهدف إىل تعزيز
املعاي�ي�ر العاملية لعدم انتش���ار األس���لحة النووية ونزع الس�ل�اح النووي ودعم
اجله���ود الدولية املبذولة من أجل إحالل الس�ل�ام واألم���ن .واملنطقة اخلالية من
األسلحة النووية هي منطقة حمددة تلتزم البلدان فيها عمومًا بعدم تطوير أسلحة
نووي���ة أو صنعه���ا أو احلصول عليه���ا أو جتريبها أو حيازهتا .وتش���مل املناطق
اخلالية من األس���لحة النووية حاليًا املناطق التالية ،وتتضمن مجيع اإلقليم الربي
الواق���ع يف نصف الك���رة اجلنويب :أفريقيا (معاهدة بلينداب���ا) ،وأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريـيب (معاهدة تالتيلولكو) وجنوب ش���رق آس���يا (معاهدة
بانكوك) وجنوب املحيط اهلادئ (معاهدة راروتونغا) ووس���ط آس���يا (معاهدة
إنش���اء منطقة خالية من األس���لحة النووية يف وسط آس���يا) .وحتظر املعاهدات
الدولية أيضًا وضع أسلحة نووية يف أنتاركتيكا ،وعلى قاع البحار ويف الفضاء
اخلارجي أو على األجرام السماوية .وتشمل كل معاهدة إلنشاء منطقة خالية
من األس���لحة النووية بروتوكوالً ،للدول احلائزة على األس���لحة النووية ،تلتزم
مبوجبه تلك الدول بعدم اس���تخدام أو التهديد باستخدام األسلحة النووية ضد
الدول األطراف( .غري أنه حىت حزيران/يونيه  ،2011مل َ
حيظ بالتأييد الكامل
من جانب الدول اخلمس احلائزة لألس���لحة النووية من بني املناطق اخلالية من
األس���لحة النووية إالّ منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريـيب) .وتتميز منغوليا
بأهن���ا أول بل���د يُعت���رف به كدولة خالية من األس���لحة النووي���ة وقد اعتمدت
تشريعات وطنية لتعزيز مركزها.
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اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية
يف  2كان���ون األول/ديس���مرب  ،2009أعلنت اجلمعية العام���ة لألمم املتحدة يف
ال���دورة الرابعة والس���تني يوم  29آب/أغس���طس اليوم ال���دويل ملناهضة التجارب
النووي���ة ،وذلك باختاذها القرار  35/64باإلمج���اع .والقصد من اليوم الدويل هو
حشد جهود األمم املتحدة والدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية واألوس���اط األكادميية والشبكات الشبابية ووسائط اإلعالم من أجل
التوعية والتثقيف والدعوة فيما يتعلق بضرورة حظر التجارب النووية بوصف ذلك
خطوة قيّمة حنو حتقيق عامل أكثر أمنًا .وتش���دد ديباجة القرار على “ضرورة بذل
كل جه���د ممك���ن إلهناء التجارب النووية بغية جتنب آثاره���ا املدمرة والضارة على
حياة الناس وصحتهم” وأن “إهناء التجارب النووية هو إحدى الوس���ائل الرئيسية
لتحقيق هدف إجياد عامل خا ٍل من األسلحة النووية”.

للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/

احلافلة املدرسية اإللكترونية لألمم املتحدة
http://cyberschoolbus.un.org/dnp/sub2.
asp?ipage=nuclearweapons

رابطة املحامني الدولية ملناهضة األسلحة النووية
www.ialana.net

رابطة األطباء الدولية ملنع نشوب حرب نووية
www.ippnw.org

جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية
www.nrdc.com

( Nuclear Files.orgمؤسسة السالم يف العصر النووي)
www.nuclearfiles.org
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ا لفص���ل 4

معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية

«

إن إحراز تقدم يف نزع السالح ال ميكن أن ينتظر إقامة
عامل ٍ
خال من احلرب أو خال من انتشار األسلحة النووية
أو اإلرهاب .وال ميكن إلحراز تقدم يف جمال عدم االنتشار
أن ينتظر القضاء على آخر سالح نووي .وال ميكن جعل
النهوض باستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية رهينة
لنـزع السالح أو عدم انتشار األسلحة النووية .وقد فهم
املجتمع الدويل منذ األيام األوىل ملعاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية أن هذه األهداف جيب حتقيقها معًا يف نفس الوقت.
فهي أهداف مترابطة يعزز كل منها اآلخر .

بدأ

بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة

»

يف عام  1970نفاذ معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية ،اليت هي
اتفاق أساس���ي يف اجلهود املبذولة لكبح انتش���ار األسلحة النووية على الصعيد
العاملي ولتحقيق نزع الس�ل�اح النووي .وتض���م املعاهدة  190دولة طرفًا ،مبا
فيها الدول اخلمس املعترف هبا مبوجب املعاهدة بوصفها حائزة ألسلحة نووية
وهي :االحتاد الروس���ي والصني وفرنس���ا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وهناك ثالثة بلدان لديها ،أو يشتبه يف أن لديها ،أسلحة نووية هي حاليًا خارج
نطاق املعاهدة وهي :اهلند وإس���رائيل وباكستان .وقد أعلنت مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية انسحاهبا من املعاهدة يف عام .2003
وتوصف معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية يف أغل���ب األحيان بأهنا
صفقة كبرية مربمة بني الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة هلا.
ومقابل التزام الدول غري احلائزة لألسلحة النووية بعدم احلصول على األسلحة
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النووية ،اتفقت الدول احلائزة لألس���لحة النووية على وقف س���باق األس���لحة
النووي���ة وإجناز القضاء على ترس���اناهتا النووي���ة .واتفقت كل الدول األطراف
على االعتراف حبق األطراف يف تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية ،وفقًا
لاللتزامات األساسية بعدم االنتشار املتضمنة يف املعاهدة.

عدم االنتشار والضمانات

مبوجب املعاهدة ،اتفقت الدول غري احلائزة لألس���لحة النووية على عدم صنع
أس���لحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو اقتنائها على حنو آخر ،وعدم قبول
نقل أو قبول الس���يطرة على هذه األسلحة أو األجهزة ،وعدم التماس أو تلقّي
أي مساعدة يف صنع هذه األسلحة أو األجهزة .وألغراض التحقق من التزاماهتا
ّ
مبوج���ب املعاه���دة ،اتفقت ال���دول غري احلائزة لألس���لحة النووي���ة على قبول
الضمانات اليت تديرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بش���أن مجيع مصادر املواد
واملواد االنش���طارية اخلاصة املوجودة يف أراضيها أو حتت س���يطرهتا .والوكالة
الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التصديق على أن الدول غري احلائزة لألسلحة
حتول امل���واد النووية من األغراض الس���لمية
النووي���ة األط���راف يف املعاهدة مل ّ
الستخدامها يف صنع األسلحة النووية.
ومن���ذ بدء نفاذ معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووي���ة يف عام ،1970
حققت املعاهدة جناحًا كبريًا ،وإن مل يكن كامالً ،يف احتواء انتش���ار األسلحة
النووي���ة على الصعيد العاملي .وال تزال عدة دول خارج نطاق املعاهدة ،يُعتقد
أهن���ا اقتنت أس���لحة نووية بعد بدء نفاذ املعاهدة .وكان���ت نتيجة هذه املبادرة
اعتم���اد بروتوكول إض���ايف منوذجي يف عام  ،1997مع جع���ل االنضمام إىل
اإلجراءات املتعلقة بضمانات أكثر صرامة أمرًا طوعيًا.

نزع السالح النووي

حتت���وي املعاهدة على التعه���د الوحيد امللزِم قانونًا ال���ذي يقتضي من الدول
احلائزة لألس���لحة النووية حتقيق نزع السالح النووي .وتتطلب املادة السادسة
من املعاهدة من مجيع الدول األطراف التفاوض حبس���ن نية بش���أن وضع تدابري
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ف ّعالة تتصل بوقف س���باق األس���لحة النووية ونزع السالح النووي ،فض ً
ال عن
التفاوض بش���أن وضع معاهدة بشأن نزع الس�ل�اح العام الكامل يف ظل رقابة
دولية صارمة وف ّعالة .وقد كان التقدم حنو تنفيذ هذا التعهد بطيئًا .وقد أبرمت
البل���دان احلائ���زة ألكرب الترس���انات النووية ،وهي االحتاد الروس���ي والواليات
املتح���دة ،اتفاق���ات ثنائية عديدة منذ الس���بعينات هتدف إىل خفض ترس���اناهتا
وس���ن تدابري ش���فافية لتعزيز االس���تقرار يف أوقات األزمات وتس���هيل
النووية
ّ
التحقق.
وعلى الرغم من بدء نفاذ معاهدة عدم انتش���ار األسلحة النووية ،واصلت
الترس���انات النووية العاملية الزيادة حىت منتصف الثمانينات ،وبلغت أعلى رقم
هل���ا وهو ح���وايل  70 000رأس حريب .ويبلغ العدد الكل���ي للرؤوس احلربية
الي���وم حوايل  ،20 500ينتش���ر فعلي���ًا منها أكثر م���ن  5 000رأس حريب.
وتواصل���ت اجله���ود املبذولة إلج���راء مزيد من التخفيضات من���ذ هناية احلرب
الب���اردة ،وإن كان ذل���ك مبعدل أبطأ خالل العقد املاضي .ويف نيس���ان/أبريل
 ،2010وقّ���ع االحتاد الروس���ي والواليات املتحدة معاهدة بش���أن اختاذ تدابري
لزيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد منها (ستارت اجلديدة)،
اليت خلفت معاهدة عام  1991بشأن ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية
واحل���د منها ،اليت انتهى العمل هبا يف  5كانون األول/ديس���مرب  .2009وهي
جتب معاهدة ختفيض األس���لحة اهلجومية االستراتيجية لعام  .2002وتع ّهدت
ّ
فرنسا واململكة املتحدة أيضًا بإجراء ختفيضات أحادية اجلانب لقواهتما النووية
فض ً
ال عن اختاذ بعض تدابري الشفافية.
وعل���ى الرغم من اخنفاض عدد األس���لحة النووية ،مل تنخفض قدرهتا على
تدمري الكوكب مرات ومرات .فما زالت عدة آالف من األسلحة النووية على
درجة استعداد عالية ،وجاهزة لإلطالق خالل دقائق.
وذك���ر بان ك���ي  -مون ،األمني العام لألمم املتح���دة ،يف خطاب له أمام
زعماء العامل يف مؤمتر اس���تعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية املعقود
يف عام  ،2010إن نظام عدم االنتشار العاملي قد طال سباته أكثر من الالزم،
وقد حان الوقت ألن حيقق الطموح العاملي الراس���خ املتمثل يف إقامة عامل أكثر
أمنًا .وأبلغ املؤمتر أن هذه املعاهدة هلا حينئذ نفس القدر من األمهية الذي كان
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هلا عندما اعتُمدت ،وأن إحراز تقدم يف جمال نزع الس�ل�اح ال ميكن أن ينتظر
إقام���ة ع���امل ٍ
خال من احلروب أو اإلرهاب ،كم���ا ال ميكن لتحقيق النجاح يف
1
عدم االنتشار أن ينتظر القضاء على آخر سالح نووي .

استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية

تعت���رف املعاه���دة حبق مجيع األط���راف غري القابل للتص���رف يف تطوير الطاقة
النووية وإجراء البحوث بش���أهنا وإنتاجها واستخدامها لألغراض السلمية دون
متيي���ز .وتتعه���د األطراف أيضًا بتس���هيل أقصى تبادل ممك���ن للمعدات واملواد
واملعلومات العلمية والتكنولوجية من أجل استخدام الطاقة النووية يف األغراض
وتشجع على النظر
الس���لمية بأن يكون هلا احلق يف االشتراك يف ذلك التبادلَّ ،
يف احتياجات األحناء النامية من العامل يف هذه املسائل.
وبينما يرى كثري من البلدان أن القدرة النووية عنصر هام يف مزيج الطاقة
لديها ،فقد حدت احلادثة اليت وقعت يف آذار/مارس  2011يف مفاعل القدرة
النووي���ة يف فوكوش���يما باليابان بع���دد من البلدان إىل إع���ادة النظر يف التزامها
بش���أن الطاقة النووية .غري أن معظم احلكومات ترى أن املس���ألة ليست مسألة
التخل���ص من هذا العنصر اهلام للقدرة بل يتعلق بزيادة تعزيز الس�ل�امة النووية
ومعايري األمن.

 1خطاب األمني العام لدى افتتاح مؤمتر اس���تعراض معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة
النووية يف أيار/مايو  ،2010نيويورك.
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حالة متزايدة اهلشاشة

«

ال تزال آالف األسلحة النووية يف أقصى حاالت االستنفار.
إذ يسعى مزيد من الدول للحصول على األسلحة النووية
واقتنائها .وما زالت التجارب النووية مستمرة .وكل يوم
نعيش مهددين بأن ميكن سرقة أسلحة الدمار الشامل أو
بيعها أو تسرهبا .وما دامت هذه األسلحة موجودة فسيظل
خطر االنتشار واالستخدام الكارثي قائمًا .وكذلك سيظل
خطر اإلرهاب النووي أيضًا  ...إن نزع السالح النووي
أي
هو السبيل العاقل الوحيد حنو عامل أكثر أمنًا .ولن جيدي ّ
شيء يف القضاء على خطر استخدام األسلحة النووية أفضل
من القضاء على األسلحة نفسها .

»

بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة

ال تزال معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية تواجه حت ّديات عديدة .فقد
انقس���م األعضاء فيها لس���نوات عديدة حول ما ينبغي أن تكون عليه أولوياهتم
وكيف ميكن حتقيق التوازن على حنو أفضل بني التزامات عدم انتشار األسلحة
ونزع السالح مبوجب املعاهدة .ومثة مصدر رئيسي للتوتر وهو اخلالف القائم
منذ أمد بعيد حول ما ينبغي أن تكون له األس���بقية ،أهو عدم انتشار األسلحة
أم نزع السالح.

عملية االستعراض
تنص معاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية أن جتتمع الدول األطراف كل
مخس س���نوات الس���تعراض أداء املعاهدة لكفالة أن أغراضها وأحكامها جيري
تنفيذها.
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ِّ
كلف مؤمتر اس���تعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومتديدها لعام
 ،1995باإلضافة إىل اس���تعراض املعاهدة ،بأن يقرر ما إذا كان ينبغي متديد
املعاه���دة وكيفية القيام بذلك :لفترة واحدة ،أو ملجموعة متتالية من الفترات،
أو ألجل غري مسمى ،أو عدم متديدها على اإلطالق .واتفقت الدول األطراف
على متديد املعاهدة ألجل غري مس���مى ،إىل جانب اختاذ مقررين آخرين وقرار
بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل األخرى
يف الش���رق األوس���ط .وتعلق أحد املقررين بتعزيز عملية اس���تعراض املعاهدة،
وتن���اول املقرر اآلخ���ر املبادئ واألهداف املتعلقة بتحقيق نزع الس�ل�اح وعدم
االنتشار .ودعا املقرر األخري إىل إبرام معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
حبلول أيلول/س���بتمرب  ،1996وإجراء مفاوضات عاجلة بشأن وضع معاهدة
حلظ���ر إنتاج املواد االنش���طارية ،و“الس���عي حبزم “من جان���ب الدول احلائزة
لألسلحة النووية لتحقيق نزع السالح النووي.
وعندما ُعقد مؤمتر اس���تعراض املعاهدة لعام  2000يف نيويورك يف نيسان/
أبري���ل كانت التوقعات متدني���ة .ومل تتوصل االجتماع���ات التحضريية الثالثة
اليت ُعقدت قبل املؤمتر إىل توافق آراء بشأن القضايا اهلامة وواصلت كل دولة
من الدول احلائزة لألس���لحة النووية التأكيد على األمهية االستراتيجية املحورية
ألس���لحتها النووي���ة .ومما زاد الش���عور بالتش���اؤم أن جملس ش���يوخ الواليات
املتحدة كان قد رفض معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية قبل عقد املؤمتر
بع���ام واحد فقط (يف عام  .)1999كذلك كان لتفجريات جتارب األس���لحة
النووية اليت أجرهتا اهلند وباكستان يف عام  ،1998وإن كانتا غري عضوتني يف
املعاهدة ،آثار على املؤمتر ،مما أكد ضرورة حتقيق عاملية املعاهدة.
وعل���ى الرغم من هذه االنتكاس���ات الظاهرة ،متك���ن املؤمتر من أن يعتمد
بتواف���ق اآلراء وثيقة ختامي���ة موضوعية .وكان حمور الوثيق���ة اخلتامية االتفاق
عل���ى  13خطوة عملية لب���ذل جهود منهجية وتدرجيي���ة لتحقيق القضاء على
األس���لحة النووية .ومشلت اخلطوات األساس���ية املتفق عليه���ا“ :تعهد الدول
احلائزة لألسلحة النووية على حنو ال لبس فيه باإلزالة التامة لترساناهتا النووية”؛
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واختاذ “مجيع الدول احلائزة لألس���لحة النووية خطوات حمددة تفضي إىل نزع
الس�ل�اح الن���ووي على حنو يعزز االس���تقرار ال���دويل ويس���تند إىل مبدأ األمن
غ�ي�ر املنق���وص للجمي���ع”؛ وتطبيق مب���دأ الالرجعة على تدابري نزع الس�ل�اح
وحتديد األسلحة.
و ُعقد مؤمتر اس���تعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 2005
يف أيار/ماي���و يف نيويورك وانتهى دون التوصل إىل اتفاق بش���أن وثيقة ختامية
موضوعية ،وسط انقسامات عميقة بني الدول األطراف بشأن مركز االلتزامات
املتف���ق عليها يف الس���ابق ،مبا يف ذل���ك نتائج مؤمتري اس���تعراض املعاهدة لعام
 1995وعام .2000
وجن���ح مؤمتر اس���تعراض املعاهدة لع���ام  2010الذي ُعق���د يف أيار/مايو يف
نيويورك يف اعتماد وثيقة ختامية موضوعية .ومشلت اس���تعراضًا ألداء املعاهدة
أُعد حتت مسؤولية رئيس مؤمتر االستعراض ،فض ً
ال عن خطة عمل متفق عليها
تتضمن  64تدبريًا تطلعيًا بش���أن كل من الدعائم الثالث للمعاهدة — نزع
الس�ل�اح النووي ،وعدم انتش���ار األسلحة النووية ،واس���تخدام الطاقة النووية
يف األغراض الس���لمية — وبش���أن القرار املتعلق بالشرق األوسط املتخذ عام
 .1995ودعت الوثيقة اخلتامية إىل عقد مؤمتر يف عام  2012بش���أن إنش���اء
منطقة خالية من األس���لحة النووية ومجيع أس���لحة الدمار الش���امل األخرى يف
الشرق األوسط .كذلك وضعت الوثيقة نقاطًا مرجعية ملموسة يتعني حتقيقها
ورحلت الزخم السياسي
قبل مؤمتر االس���تعراض الذي سيُعقد يف عام َّ 2015
الس���ائد من أجل إحراز مزيد من التقدم مبا يفضي إىل اإلزالة التامة لألس���لحة
النووية.

للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/
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مت

تدمري قرابة  62يف املائة من عوامل

احلرب الكيميائية املعلنة اليت يزيد حجمها
على  70 000طن متري حىت أيلول/
سبتمرب .2010
منظمة حظر األسلحة الكيميائية
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ا لفص���ل 5

األس���لحة الكيميائي���ة
يرجـع اس���تخدام األس���لحة الكيميائي���ة إىل ال ِق َدم ،ولكن االس���تخدام

احلديث لتلك األس���لحة ب���دأ يف احلرب العاملية األوىل ،عندما اس���تخدم طرفا
الصراع الغاز الس���ام للتس���بّب يف معاناة مؤملة وإيقاع خسائر كبرية يف ميدان
املعركة .وقد تسبّبت األسلحة الكيميائية منذ احلرب العاملية األوىل يف أكثر من
مليون ضحية على الصعيد العاملي.
ومل يكن اس���تخدام األس���لحة الكيميائية خالل احلرب العاملية األوىل متطورًا أو
متخصصًا بصورة خاصة .فقد كانت تتألف تلك األسلحة أساسًا من مواد كيميائية
جتارية معروفة متامًا استُخدمت يف ذخائر عادية مثل القنابل اليدوية وقذائف املدفعية.
وكان من بني املواد الكيميائية املستخدمة غاز الكلور وغاز الفوسجني (عامل خانق)
وغ���از اخل���ردل (الذي يصيب حبروق مؤمل���ة للجلد) .وكانت النتائج عش���وائية ويف
مدمرة .ونتج عن ذلك سقوط حوايل  100 000قتيل.
أغلب األحيان ِّ
ونتيجة للغضب العام (ونظرًا ألن األس����لحة الكيميائية كان االعتماد عليها يف
الغال����ب أقل من االعتماد على األس����لحة التقليدية) ،مت التوقيع يف عام  1925على
بروتوكول جنيف ،الذي حيظر اس����تخدام األسلحة الكيميائية يف احلرب .ويف حني
كان الربوتوك����ول خطوة حظيت بالترحيب ،فق����د كان به عدد من أوجه القصور
اهلامة ،مبا يف ذلك أنه مل حيظر تطوير أو إنتاج أو ختزين األسلحة الكيميائية .ومما أثار
مش����كلة أيضًا أن كثريًا من الدول اليت صدقت على الربوتوكول احتفظت لنفس����ها
حبق اس����تخدام األس����لحة املحظورة ضد الدول اليت مل تكن طرفًا يف الربوتوكول أو
على سبيل الردع بنفس نوع األسلحة إذا ما استُخدمت األسلحة الكيميائية ضدها.
ويف الفترة املتخللة للحرب ،وفق ما يش�ي�ر إلي���ه احتاد العلماء األمريكيني،
اس���تخدم األس���لحة الكيميائية اثنان من الدول املوقِّعة على بروتوكول جنيف
(إيطالي���ا يف مش���ال أفريقي���ا واليابان يف الص�ي�ن) .مث يف احلرب العاملي���ة الثانية،
اس���تُخدمت الغ���ازات الس���امة لقتل املاليني يف معس���كرات االعتق���ال النازية
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واس���تُخدمت امل���واد الكيميائية يف آس���يا (على الرغم من أهنا مل تُس���تخدم يف
ميادين املعارك يف أوروبا) .وواصل عدد من البلدان اليت مل تستخدم األسلحة
الكيميائية يف ميدان املعركة خالل احلرب تطوير وتكديس كميات ضخمة من
الذخائر خالل هذه الفترة.
وشهدت فترة احلرب الباردة تطوير األسلحة الكيميائية وصنعها وختزينها
على نطاق واسع .وحبلول السبعينات والثمانينات كان هناك عدد يق ّدر بـ 25
دولة تقوم بتطوير قدرات لألس���لحة الكيميائية .ولكنه منذ هناية احلرب العاملية
الثانية ،كما تفيد التقارير ،مل تستخدم األسلحة الكيميائية إالّ يف حاالت قليلة
وخباصة من جانب العراق يف الثمانينات ضد مجهورية إيران اإلسالمية.

األنواع الرئيسية لألسلحة الكيميائية
العامل املثري لألعصاب
العامل النافط
العامل اخلانق
العامل املصيب بالشلل

اتفاقية األسلحة الكيميائية
حدا اخلطر الذي متثّله األس���لحة الكيميائية ،وإن مل تُستخدم ،باحلكومات على أن
تتفاوض بش���أن وضع اتفاقية لألس���لحة الكيميائية اعتُم���دت يف عام  ،1992وبدأ
نفاذها يف عام  .1997وحتظر اتفاقية األسلحة الكيميائية تطوير األسلحة الكيميائية
وإنتاجها وختزينها واس���تخدامها .وتقضي بأن تدمر الدول األطراف مجيع خمزونات
األس���لحة الكيميائية يف غضون عش���ر س���نوات من بدء نفاذ االتفاقي���ة (حبلول عام
 )2007مع احتمال متديدها ملا يصل إىل مخس سنوات (.)2012
ولضمان عدم التطوير السري لألسلحة املحظورة ،وضعت االتفاقية نظامًا
صارمًا لعمليات تفتيش تضطلع به منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،اليت تكفل
أيضًا التدمري املأمون لألسلحة.
وحقق احلظر املفروض على اقتناء وإنتاج واس����تخدام األسلحة الكيميائية الذي
فرضت����ه االتفاقية جناحًا .غري أنه ما زالت هناك حت ّديات أمهها املعدل البطيء لتدمري
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الترس����انات الكيميائي����ة الضخمة من جان����ب االحتاد الروس����ي والواليات املتحدة.
وحبلول شباط/فرباير  ،2011كان االحتاد الروسي قد د ّمر  49يف املائة من أسلحته
الكيميائية املعلنة مبوجب االتفاقية ،وكانت الواليات املتحدة قد دمرت  86يف املائة
1
حبلول نيس����ان/أبريل  .2011وأشار املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية
يف بيانه أمام الدورة اخلامس����ة عش����رة ملؤمتر الدول األطراف إىل أن االحتاد الروسي
والواليات املتحدة قد أفادتا أن إمتام تدمري خمزونات كل منهما الكيميائية املعلنة قد
ميت����د إىل ما بعد املوعد املحدد وهو  29نيس����ان/أبريل  .2012ومشلت التح ّديات
األخرى اليت تواجهها منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن هناك عدة دول مل تنضم
إىل االتفاقي����ة( .حىت متوز/يوليه ،2011كان عدد الدول اليت صدقت على االتفاقية
 188دولة .وللوقوف على الوضع الراهن انظر املوقع .)www.opcw.org

اإلرهاب الكيميائي
على الرغم من أن الدول كانت هي املستخدمة الرئيسية لألسلحة الكيميائية،
تركز الش���واغل احلالية بالدرجة األوىل على االستخدام املحتمل هلذه األسلحة
من جانب اإلرهابيني.
ويف عامي  1994و ،1995استخدمت مجاعة أوم شينريكيو اليابانية غاز
الس���ارين يف هجمات ش���نتها على املدنيني يف اليابان .وعلى الرغم من اخلربة
املس���تفيضة والتمويل الواس���ع النطاق واجهت مجاعة أوم شينريكيو صعوبة يف
تثبي���ت كميات كب�ي�رة من غاز الس���ارين .ويف مواجهة ه���ذه الصعوبات من
األرجح أن يستهدف اإلرهابيون يف املستقبل املفاعالت الكيميائية أو مركبات
نقل املواد الكيميائية ،وميكن أن تكون آثار ذلك أكثر فتكًا بكثري.

لالطالع على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

http://www.un.org/disarmament/WMD/Chemical/

منظمة حظر األسلحة الكيميائية
www.opcw.org

 1بي���ان املدي���ر الع���ام (الوثيق���ة  )C - 15/DG.14املؤرخة  29تش���رين الثاين/نوفمرب
.2010
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إن

بوسع جزيئات قليلة من الفريوس

أن تصيب اآلالف ممن ميكن أن يصبحوا
عندئذ ناقلني له يصيبون به آالفًا أخرى.
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ا لفص���ل 6

األس���لحة البيولوجي���ة
تنطوي احلرب البيولوجية واإلرهاب البيولوجي على االستخدام املتعمد

للعوام���ل البيولوجي���ة (مثل الفريوس���ات والبكترييا) كأس���لحة ضد البش���ر أو
احليوان���ات أو النباتات .وباإلضافة إىل التس���بب يف أمراض خطرية ويف الوفاة،
ميكن أن ينجم عن اس���تخدام هذه األس���لحة انتشار الفوضى وضرر اقتصادي
هائ���ل .وجتعل طفرات التقدم الس���ريع يف العلوم احلياتية وعومل���ة التكنولوجيا
البيولوجية من هذا املجال مصدر قلق متزايد.

ملحة تارخيية
ُحظر اس���تخدام امل���واد الس���امة — العوام���ل البيولوجي���ة والكيميائية —
كأس���لحة حرب منذ فترة ما قبل احلرب العاملية األوىل ،ولكن ذلك مل يوقف
استخدام البلدان للغاز السام خالل احلرب .ويف عام  ،1925حظر بروتوكول
تضمن عددًا
جنيف استخدام كل من األسلحة الكيميائية والبيولوجية ،ولكنه ّ
م���ن نقاط الضع���ف .وأهم هذه النقاط ،أن الربوتوكول حظر فقط اس���تخدام
األسلحة البيولوجية يف احلرب ،ولكنه مل حيظر تطويرها أو إنتاجها أو ختزينها.
ومثة مسألة أخرى كانت مثرية للمشاكل وهي أن كثريًا من الدول اليت وقّعت
على الربوتوكول احتفظت لنفس���ها باحلق يف الردع إذا ما هومجت بأس���لحة
بيولوجية حمظورة.
وبالرغم من نقاط الضعف الواردة يف بروتوكول جنيف ،كان اس���تخدام
األس���لحة البيولوجية خ�ل�ال احلرب العاملية الثانية حم���دودًا .وتعد اليابان ،اليت
أفادت التقارير باس���تخدامها لألس���لحة البيولوجي���ة يف اهلجمات والتجارب،
استثنا ًء بارزًا من ذلك .ويف حني أن دوالً رئيسية أخرى مل تستخدم األسلحة
البيولوجية خالل احلرب ،فقد أجرت دول كثرية حبوثًا على احلرب البيولوجية.
وخ�ل�ال فترة احلرب الباردة ،ق���ام عدد متزايد من البل���دان بوضع برامج
لبح���وث احلرب البيولوجي���ة ،كان أكربها الربنامج ال���ذي اضطلع به ما كان
45

يع���رف حينئذ باالحتاد الس���وفيايت والوالي���ات املتحدة .وكان م���ن بني املواد
البيولوجي���ة املس���تخدمة يف تلك الربام���ج اجلمرة اخلبيثة واجل���دري والطاعون
ومحى التوالرميية .ومل تُتخذ مبادرات للس���يطرة على األس���لحة البيولوجية إالّ
يف أواخر الس���تينات .ويف عام  ،1969أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون رئيس
الوالي���ات املتح���دة التفكيك من جان���ب واحد لربنامج األس���لحة البيولوجية
اهلجومي���ة للواليات املتحدة .ونتيجة للجه���ود املطولة اليت اضطلع هبا املجتمع
ال���دويل لوضع صك جديد يُكمل بروتوك���ول جنيف لعام  ،1925فُتح باب
التوقي���ع على اتفاقية األس���لحة البيولوجية يف ع���ام  .1972وبدأ نفاذ االتفاقية
يف عام .1975
وال تعترف دولة اليوم حبيازهتا لألسلحة البيولوجية أو أن لديها برناجمًا لتطوير
تلك األس���لحة .وقد كانت وصمة العار املرتبطة باس���تخدام هذه األس���لحة،
وحظرها ،مبوجب اتفاقية األس���لحة البيولوجية من العوامل الرادعة القوية .غري
أهنا مل توفر محاية كاملة من تطوير األسلحة البيولوجية .ويف أوائل التسعينات،
زعم منش���قون كان���وا يعملون يف برنامج االحتاد الس���وفيايت الس���ابق أنه كان
يضطل���ع بربنامج س���ري واس���ع النطاق إلنتاج األس���لحة البيولوجي���ة انتهاكًا
لالتفاقية .وقد ّ
أكدت ذلك يف وقت الحق زعامة االحتاد الروسي ،اليت أمرت
بإهن���اء مجيع برامج األس���لحة البيولوجية اهلجومية يف ع���ام  .1992وثبت يف
ع���ام  1995أن الع���راق ،الذي هو أيضًا دولة موقّعة على االتفاقية،كان لديها
برنامج كبري غري معلن للحرب البيولوجية ،اعتمد إىل ح ّد بعيد على السالالت
واملواد املستوردة من بلدان أخرى.

اتفاقية األسلحة البيولوجية
حتظ���ر اتفاقية األس���لحة البيولوجية تطوي���ر وإنتاج وختزين واقتناء األس���لحة
البيولوجية والس���مية وتقضي بتدمري هذه األس���لحة أو وسائل إيصاهلا .وتتعهد
أي
ال���دول األطراف يف اتفاقية األس���لحة البيولوجية “ب���أالّ تقوم مطلقًا حتت ّ
ظ���روف بتطوي���ر أو إنتاج أو تكديس أو القيام بأي وس���يلة أخ���رى باقتناء ما
يل���ي أو االحتفاظ به )1( :العوامل اجلرثومي���ة أو العوامل البيولوجية األخرى
أو امل���واد الس���مية أي���ًا كان مصدره���ا أو وس���يلة إنتاجها ،بأن���واع وكميات
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ال مربر الس���تخدامها لألغراض االتقائية أو الوقائية أو غري ذلك من األغراض
السلمية؛ ( )2األسلحة أو املعدات أو وسائل إيصاهلا املصممة الستخدام تلك
العوامل أو املواد السمية لألغراض العدائية أو يف نزاع مسلح” .وحتظر اتفاقية
األس���لحة البيولوجية أيضًا مساعدة اآلخرين أو تشجيعهم على اقتناء األسلحة
البيولوجية ،وتقضي بأن تتخذ الدول األطراف تدابري تنفيذ وطنية ،وتنص على
محاية وتش���جيع اس���تخدام العلوم والتكنولوجيا البيولوجية لألغراض السلمية.
وبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية  163دولة حىت متوز/يوليه .2011
وعل���ى النقي���ض من اتفاقية األس���لحة الكيميائية ،ليس التفاقية األس���لحة
البيولوجية هيئة منفذة ،وليس هلا وس���يلة لرصد التنفيذ أو التحقق من االمتثال
كما أهنا ليس هلا آلية للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة .وما جيري العمل به منذ
عام  1987هو نظام متواضع لعمليات تبادل سنوية للمعلومات ،يعرف باسم
تدابري بناء الثقة ،بيد أن مس���توى االش���تراك فيه كان ضعيف�ا�ً .وبُذلت حماولة
يف التس���عينات للتفاوض بش���أن وضع بروتوكول التفاقية األسلحة البيولوجية
يعاجل أوجه القصور الرئيس���ية يف االتفاقية ،ولكن هذه املحاولة اهنارت يف عام
 ،2001عندم���ا س���حبت حكومة الواليات املتحدة آن���ذاك تأييدها ،ففجرت
بذلك خالفات بني الدول األطراف بشأن مستقبل اتفاقية األسلحة البيولوجية.
ومنذ ذلك احلني ،ينصب تركيز نش���اط الدول األطراف على حتس�ي�ن وتنسيق
تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين ،وال س���يما من خالل برنامج عمل سنوي
يتن���اول مواضيع حمددة وتب���ادل اخلربات التقنية بني طائفة من األطراف الفاعلة
واملنظمات املختلفة.
وع ّزز املؤمتر الس���ادس الستعراض اتفاقية األس���لحة البيولوجية املعقود يف
جنيف يف عام  2006هذا النهج بإنش���اء وحدة دعم التنفيذ ملس���اعدة الدول
األطراف على تنفيذ االتفاقية ،وتيسري االتصال باملنظمات ذات الصلة ،وتنسيق
طلب���ات املس���اعدة وعروضها .وعل���ى الرغم من أن وحدة دع���م التنفيذ تقدم
الدعم اإلداري التفاقية األسلحة البيولوجية فإهنا ليس هلا والية لرصد االمتثال
للمعاه���دة أو للتحقيق يف االنتهاكات .ويف مؤمتر االس���تعراض الس���ابع الذي
س���يُعقد يف كانون األول/ديسمرب  2011ستقرر الدول األطراف يف االتفاقية
م���ا إذا كانت س���تجدد والية وحدة دع���م التنفيذ وتتوس���ع نطاقها .وكذلك
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أي تدابري إضافية
س���ينظر مؤمتر االستعراض السابع فيما إذا ميكن االتفاق على ّ
بشأن االمتثال والرصد والتحقيق يف االنتهاكات املزعومة.

أنواع األسلحة البيولوجية
تش���تمل األس���لحة البيولوجية عمومًا على جزءين  -عام���ل وجهاز إيصال.
وباإلضافة إىل االستخدام العسكري لألسلحة البيولوجية كأسلحة استراتيجية
وكأس���لحة يف مي���دان املعركة ميكن أيضًا اس���تخدام األس���لحة البيولوجية يف
االغتياالت (فيكون هلا أثر سياسي) وإلحداث االضطرابات االجتماعية (على
سبيل املثال ،من خالل فرض تدابري احلجر الصحي) ،ويف القتل أو إزالة ماشية
أو منتجات زراعية من السلسلة الغذائية (وبالتايل تسبب خسائر اقتصادية) أو
خلق مشاكل بيئية.
أي كائن حي مسبب
وميكن أن يُس���تخدم يف األس���لحة البيولوجية تقريبًا ّ
لألمراض (مثل البكترييا أو الفريوس���ات أو الربيونات أو الريكيتس���ائيات) أو
توكس�ي�ن (السموم املش���تقة من احليوانات أو النباتات أو الكائنات الدقيقة أو
املواد املش���اهبة املنتجة عن طريق التركيب) .ومشل���ت اجلهود التارخيية املبذولة
إلنت���اج أس���لحة بيولوجية :التوكس�ي�ن الفطري ،واجلمرة اخلبيثة ،وتوكس�ي�ن
البوتول�ي�ن ،واحلمى القالعية ،والرعام ،والطاعون ،ومحى الربع ،ومرض لفحة
األرز ،والريس�ي�ن ،ومحى جبال الروكي املرقطة ،واجلدري ،ومحى التوالرميية.
وميكن تنش���يط العوامل م���ن حالتها الطبيعية جلعلها أكثر مالءمة لالس���تخدام
كأسلحة.
أي عدد من األش���كال املختلفة.
وميك���ن ألجهزة اإليصال أيضًا أن تتخذ ّ
وبعضها أقرب ش���بهًا باألس���لحة م���ن األنواع األخرى .وق���د صنّعت الربامج
املنف���ذة يف املاض���ي القذائ���ف والقنابل والقناب���ل اليدوي���ة والصواريخ .وصنّع
ع���دد م���ن الربامج أيض���ًا خزانات الرذ كيم���ا ّ
تركب بالطائرات والس���يارات
والش���احنات والزوارق .وجرى أيض���ًا توثيق اجلهود املبذول���ة لتطوير أجهزة
إيصال الستخدامها يف مهام االغتيال أو التخريب ،مبا يف ذلك جمموعة متنوعة
من مواد الرذ والفرشات ونُظم احلقن فض ً
امللوثة.
ال عن األغذية واملالبس ّ
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خطر اإلرهاب البيولوجي
عل���ى الرغم م���ن أن عوامل احل���رب البيولوجية نادرًا ما تُس���تخدم يف اآلونة
احلديث���ة وحمظور اس���تخدامها ف���إن املجتم���ع العاملي تواجهه حت ّدي���ات عديدة
بش���أن هذه األسلحة .وهناك عدة أس���باب العتبار أن أكرب هتديد متثله عوامل
احلرب البيولوجية اليوم قد يأيت من احتمال اس���تخدامها من جانب اإلرهابيني
واألطراف الفاعلة األخرى من غري الدول.
ويُعت�ب�ر صنع عوامل احلرب البيولوجية رخيصًا نس���بيًا إذا ما قورن بصنع
أس���لحة الدمار الشامل األخرى .واحلقيقة أن األسلحة البيولوجية يُطلق عليها
أحيانًا اس���م “القنبل���ة الذرية للرجل الفقري” .ووفقًا ملش���روع “بلوغ اإلرادة
احلامس���ة” ق��� ّدر أحد التحلي�ل�ات تكلفة التس���بب يف س���قوط ضحايا مدنيني
مبا قيمته  2 000دوالر لكل كيلومتر مربع باألسلحة التقليدية ،مقابل دوالر
واح���د لكل كيلومتر مربع باألس���لحة البيولوجية .والعوامل البيولوجية س���هلة
الصنع نسبيًا وميكن العثور عليها يف الطبيعة .ويف حني ميكن أن تكون األسلحة
البيولوجي���ة جذابة لإلرهابيني ،ينبغي مالحظة أن هناك حت ّديات ،ال س���يما يف
حتويل العوامل البيولوجية إىل أسلحة من أجل االستخدام الواسع النطاق.
ومرافق البحث واإلنتاج للعوامل البيولوجية ميكن إخفاؤها بس���هولة أكرب
من إخفاء مرافق إنتاج أسلحة الدمار الشامل األخرى ،مما يزيد من إمكانية أن
تضطلع دولة أو طرف فاعل من غري الدول بربنامج إلنتاج األسلحة البيولوجية
دون أن يُكتش���ف .وكذلك فإن املعدات ال�ت�ي تدخل يف إنتاج عوامل احلرب
البيولوجية هلا استخدامات كثرية مشروعة يف األغراض السلمية.
وبالرغم من هذه العوامل ،تنقسم آراء اخلرباء بشأن حجم خطر اإلرهاب
البيولوج���ي وفق���ًا ملا تذك���ره اللجنة املعنية بأس���لحة الدمار الش���امل .فيعتقد
البعض أن هذا اخلطر ش���بيه باخلطر الذي تش���كله األسلحة النووية أو سيكون
مشاهبًا له .بيد أن اآلخرين يشككون بشأن إمكانية استخدام عوامل األسلحة
البيولوجية على نطاق واس���ع من جانب اإلرهابيني نظرًا للصعوبات التقنية يف
إدارة وإيصال األس���لحة .وقد أكدت اخلربة الس���ابقة وجود هذه الصعوبات.
وق���د اس���تخدمت أطراف فاعلة من غ�ي�ر الدولة يف الوالي���ات املتحدة عوامل
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بيولوجية يف مناس���بات متعددة  -عام ( 1984الس���املونيلة) ،ويف عام 2001
(اجلم���رة اخلبيث���ة) ويف عامي  2003و( 2004الريس�ي�ن)  -مما أ ّدى إىل قتل
عدد من الناس ،غري أن هذه احلوادث وإن كانت مزعجة ومثرية للفوضى فقد
كانت إىل ح ّد بعيد حمدودة وحمتواة .وحاولت مجاعة أوم شينريكيو يف اليابان
أيضًا استخدام عوامل احلرب البيولوجية ولكنها فشلت يف  10مناسبات على
األق���ل ،على الرغم من املوارد التقنية الكبرية والتمويل الكبري الذي يفوق فيما
يبدو بليون دوالر .ومع ذلك تشري اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل إىل أن
فشل اإلرهابيني يف املاضي ال ينبغي بأي حال أن يوحي بأن حماوالت املستقبل
لن تكون موفقة أيضًا.
بالنظر إىل هذه التح ّديات ،من األمهية القصوى أن يتم تعزيز اتفاقية احلرب
هبمة على حتقيق عاملية العضوي���ة يف هذه االتفاقية .ومما له
البيولوجي���ة والعم���ل ّ
أمهية حيوية أيضًا أن حيصل اجلمهور على مزيد من املعلومات بشأن هتديدات
احلرب البيولوجية وما جيب عمله يف حاالت الطوارئ.

للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/

وحدة دعم تنفيذ اتفاقية احلرب البيولوجية
www.unog.ch/bwc
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ا لفص���ل 7

القذائ���ف والدف���اع املض���اد للقذائ���ف
تش���مل الصواريخ والقذائف فئة بالغة التنوع من األسلحة .فالصاروخ

مركب���ة ذاتي���ة احلركة بدون نظام توجيه (ما أن يُطلق ال ميكن إعادة توجيهه).
وأغل���ب الصواريخ ذات مدى قصري نس���بيًا وال ميك���ن أن حتمل إالّ محوالت
موجه اهلدف
صغ�ي�رة .أما القذيفة فه���ي مقذوف ذايت احلركة موج���ه أو غري ّ
من���ه إيصال س�ل�اح أو محولة أخرى .والقذائف تدفعه���ا يف العادة صواريخ أو
حمركات نفاثة .ويتفاوت مداها من مئات قليلة من الكيلومترات (قصرية املدى)
وم���ا يزيد عل���ى  5 500كيلومتر (عابرة للق���ارات) .وبعض القذائف أدوات
بدائي���ة نس���بي ًًا ،بينما األخرى عالي���ة التطور وميكن إعادة توجيهها بس���هولة.
وتت���راوح محوالهتا املمكنة من كيلوغرام���ات قليلة من املتفجرات التقليدية إىل
رؤوس حربية نووية حتمل ميغاطن.
أم���ا القذائف التس���يارية ،ال�ت�ي كانت حمل تركيز اهتم���ام أكثر كثافة يف
الس���نوات األخرية ،فهي قذائف تتبع مسارًا حيدده علم املقذوفات (بالسحب
اإليروديناميكي) .والقذائف التس���يارية تُطلق بالدرجة األوىل من السطح (من
األرض أو منت الس���فن أو من حتت س���طح املاء) .أما القذائف االنسيابية فهي
من الناحية األخرى تولد رفعًا (ذاتيًا يف العادة على ارتفاعات منخفضة مبحرك
نفاث) وتُطلق بالدرجة األوىل من اجلو أو سفن السطح أو الغواصات( .وميكن
اعتب���ار منظوم���ات الدفاع اجلوي املحمولة على األف���راد — أو القذائف اليت
تُطل���ق م���ن فوق الكتف ،كما يُطلق عليها بعبارات أكثر عامية — نوعًا ثالثًا
من القذائف وترد مناقشتها بإجياز أدناه).
وتصنَّ���ف القذائف عمومًا حس���ب منصة إطالقها (وه���ي عاد ًة ما تكون
إم���ا من الس���طح — مث���ل القذائف األرضي���ة أو من امل���اء — أو من اجلو)
مث تصنّ���ف تصنيفًا فرعيًا حس���ب املدى (انظر اإلطار أدناه) وحس���ب اهلدف
(مثالً ،القذائف املضادة للسفن واملضادة للدبابات واملضادة للطائرات واملضادة
للقذائف التسيارية ،واملضادة للسواتل).
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تصنيف القذائف التسيارية

تصنّف القذائف تصنيفًا فرعيًا حسب املدى:
قذائف تسيارية قصرية املدى
تصل إىل أدىن من  1 000كيلومتر (حنو  620ميالً)

قذائف تسيارية متوسطة املدى
تص���ل إىل مس���افة من  1 000كيلومت���ر إىل  3 000كيلومتر (حوايل
 1 860 - 620ميالً)
قذائف تسيارية ذات مدى وسيط
يص���ل إىل مس���افة م���ن  3 000إىل  5 500كيلومت���ر (- 1 860
 3 410أميال)
القذائف التسيارية العابرة للقارات
تصل إىل القارات إىل أكثر من  5 500كيلومتر ( 3 417.541ميالً)
تث�ي�ر القذائ���ف عددًا من دواع���ي القلق ملجتمع نزع الس�ل�اح .فالقذائف
القص�ي�رة امل���دى والقذائف األقل تطورًا بصفة خاصة يس���هل نس���بيًا اقتناؤها
واس���تخدامها .وهذه القذائف جيري بش���كل متزايد طلبها واس���تخدامها من
جانب ال���دول املنخفضة التقنية واألطراف الفاعلة من غري الدول ضد القوات
احلكومية واملدنيني .ويف نفس الوقت ،تقوم الدول املتطورة تقنيًا بتطوير قذائف
تس���يارية عابرة للقارات متواصلة التطور قادرة على إيصال أس���لحة نووية عرب
مسافات طويلة بدقة متزايدة ودون كبري إنذار .وهناك إمكانات لوقوع سباق
تسلح للقذائف لكل من القذائف القصرية املدى والقذائف البعيدة املدى.
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التوصل
ويثري انتش���ار هذه القذائف قلقًا متزايدًا على صعيد العامل ،ولكن ّ
إىل توافق آراء بشأن كيفية تنظيم القذائف (أو ما إذا كان جيب تنظيمها على
اإلطالق) قد ثبت أنه مس���ألة بالغة التعقُّد .ففي الوقت الراهن ،ال توجد هناك
معاهدات متعددة األطراف تتناول مس���ألة القذائف وانتش���ارها ،ومل تتمخض
املناقش���ات اليت أجريت بش���أن القذائف جبميع جوانبها يف األمم املتحدة حىت
أي توصيات ملموس���ة فيما يتعلق بالسياس���ات .ومما جيعل مس���ألة
اآلن ع���ن ّ
القذائف مس���ألة صعبة على هذا النحو أهنا (خبالف بعض األس���لحة األخرى،
مثل األس���لحة الكيميائي���ة أو البيولوجية ،ميكن اعتبارها عنصرًا مش���روعًا من
عناص���ر دفاع الدولة ع���ن النفس (احلق فيه معترف ب���ه حتديدًا مبوجب ميثاق
األمم املتحدة) .واملناقش���ات جارية يف األمم املتحدة يف حماولة إلجياد جماالت
لتوافق اآلراء ميكن مواصلة تناوهلا.

القذائف التسيارية

أول قذائف تس���تخدم يف العمليات كانت القذائف األملانية  V1و V2وذلك
يف احل���رب العاملي���ة الثانية .ويف غض���ون عقدين بعد انتهاء احلرب ،انتش���رت
تكنولوجي���ا القذائف إىل م���ا كانت حينذاك الدول اخلمس احلائزة لألس���لحة
النووية (االحتاد الروسي والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة)
أي مكان يف
وكان لديه���ا مجيعا القدرة على اس���تخدام األس���لحة النووي���ة يف ّ
املعمورة .أما اليوم فيمتلك حنو  35دولة تكنولوجيا القذائف التس���يارية (يبلغ
مداه���ا أكثر م���ن  150كيلومترًا) ويق���در عدد القذائف التس���يارية يف العامل
بـ ( 120 000وفقًا لتقرير األمني العام لألمم املتحدة ،املعنون “مسألة القذائف
من مجيع جوانبها” ،متوز/يوليه  .)2002غري أن عدد الدول اليت متتلك قذائف
تس���يارية متوس���طة املدى أو بعيدة املدى أقل من  12دول���ة (مجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية والصني وفرنسا واهلند ومجهورية إيران اإلسالمية وإسرائيل
وباكس���تان واالحتاد الروس���ي واململكة املتحدة والواليات املتحدة) ويعتقد أن
الدول احلائزة لألس���لحة النووية األصلية اخلمس هي وحدها اليت لديها قذائف
تسيارية بعيدة املدى أو عابرة للقارات قادرة على محل محوالت نووية.
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القذائف االنسيابية

ُو ّج���ه اهتمام ع���ام كبري للقذائف التس���يارية ،ولكن بع���ض اخلرباء يعتقد
أن القذائف االنس���يابية ،اليت تُس���تخدم على نطاق أوسع بكثري يف التدخالت
العس���كرية منذ هناية احلرب الباردة ،تش���كل هتديدًا أخط���ر .وتتميّز القذائف
االنس���يابية عن القذائف التسيارية بعدة مزايا ،من بينها أن إنتاجها أقل تكلفة،
واقتناؤها وصيانتها أس���هل ،واكتش���افها أصعب ،وميكن التعويل عليها بدرجة
أك�ب�ر .وهي تتطلب أيض���ًا تدريبًا أقل وأداؤها أكثر دقة .وقد أس���همت هذه
األس���باب يف انتش���ار القذائف االنس���يابية ،اليت جيري إنتاجه���ا يف حوايل 18
دول���ة وميتلكها حنو  81دولة (وفقًا لدائرة البحوث التابعة لكونغرس الواليات
املتحدة.)2008 ،

منظومات الدفاع اجلوي املحمولة

تث�ي�ر منظوم���ات الدفاع اجلوي املحمول���ة ،أو القذائف ال�ت�ي تُطلق من
الكت���ف ،قلقًا خاصًا .فهذه املنظوم���ات جذابة لإلرهابيني واملتمردين وغريهم
من األطراف الفاعلة من غري الدول لعدة أسباب .فهي ميكن محلها وإخفاؤها،
وقليلة التكلفة ويس���هل نسبيًا اس���تخدامها بعد التدريب السليم .ويصف احتاد
العلماء األمريكيني منظومات الدفاع اجلوي املحمولة “بأهنا متثل خطرًا حمدقًا
وش���ديدًا” عل���ى الطائرات العس���كرية والطائرات املدنية .ومن���ذ تطوير هذه
املنظومات يف اخلمس���ينات ،مت صنع مئات اآلالف منها يف أحناء العامل .ووفقًا
الحت���اد العلم���اء األمريكيني ،هناك ما يق ّدر بـ  800 000منظومة دفاع جوي
حممولة يف أحناء العامل ،ويُعتقد أن هناك آالفًا كثرية منها يف الس���وق الس���وداء،
ومن مث ميكن لإلرهابيني وغريهم من األطراف الفاعلة من غري الدول احلصول
عليها .وينتج منظومات الدفاع اجلوي املحمولة حنو  25بلدًا.

نُظم مراقبة أسلحة القذائف

تعد مسألة انتشار تكنولوجيا القذائف اليوم مسألة بالغة األمهية .فهي
على وجه اخلصوص مرتبطة بانتشار األسلحة النووية .وميكن للقذائف احلديثة
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أن تكون على درجة غري عادية من الدقة والكفاءة يف إيصال األسلحة النووية
عرب مسافات بعيدة دون إنذار .وبدون هذه القذائف اليت يصعب للغاية الدفاع
ضدها ،تفقد األسلحة النووية جز ًءا هامًا من قدرهتا على الدمار الشامل.
وق���د مت تناول مس���ألة القذائف يف معاهدات ثنائية ب�ي�ن الواليات املتحدة
واالحتاد الس���وفيايت (االحتاد الروسي حاليًا) ،ولكنه ليس هناك معاهدة متعددة
األط���راف تقضي بنـزع س�ل�اح القذائ���ف .والتدابري القائم���ة حاليًا هي تدابري
طوعي���ة وغري رمسية وهبا عيوب كبرية فيما يتعلق بتنظيم القذائف على الصعيد
العاملي .والصكان األساس���يان مها نظ���ام مراقبة تكنولوجيا القذائف واملدونة
الدولية لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية (وتُعرف أيضًا مبدونة
الهاي لقواعد السلوك) .و ُوضع النظام األول يف عام  1987وتشترك فيه 34
دولة .واهلدف منه هو تنسيق ضوابط التصدير للقذائف وتكنولوجيا القذائف.
أما مدونة الهاي لقواعد الس���لوك ،اليت تش���ترك فيها  133دولة (حىت تشرين
األول/أكتوبر  )2011فقد ُوضعت يف عام  ،2002وتسعى إىل بناء الثقة بني
األط���راف فيها عن طريق اإلخطارات الس���ابقة لإلطالق وغري ذلك من تدابري
الش���فافية مثل تقدمي إقرار سنوي بسياسات بلداهنا املتعلقة بالقذائف التسيارية
ومركبات اإلطالق الفضائية ،مبا يف ذلك معلومات س���نوية عن عدد القذائف
التسيارية ومركبات اإلطالق الفضائية اليت أُطلقت خالل السنة السابقة وفئتها
العامة .وتقتضي مدونة الهاي لقواعد الس���لوك من املش���تركني فيها ممارس���ة
أقص���ى قدر من ضب���ط النفس يف تطوير القذائف التس���يارية القادرة على محل
أسلحة الدمار الشامل وجتريبها ونشرها .ومن العيوب املدركة يف مدونة قواعد
السلوك هذه أهنا ال تتناول القذائف االنسيابية.
ملعرف���ة املزيد عن نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف يرجى زيارة املوقع
 .www.mtcr.infoولالطالع على مدونة الهاي لقواعد السلوك يرجى زيارة
املوقع .http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=64664&L=1
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الدفاع املضاد للقذائف

شحذت التطورات احلاصلة يف جمال القذائف يف السنوات األخرية
تقدمي الدعم يف بعض البلدان إلنش���اء دفاعات مض���ادة للقذائف (يُطلق عليها
أحيان���ًا “دروع” القذائ���ف) وفقًا ملا تذكره جلنة أس���لحة الدمار الش���امل يف
تقريرها املعنون “أس���لحة الرعب” .وتش�ي�ر جلنة أسلحة الدمار الشامل بصفة
خاصة إىل التطورات احلاصلة يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،والشرق
األوس���ط ،ويف جنوب آس���يا ،فض ً
ال عن اس���تمرار تطوير منظومات القذائف
من جانب الدول احلائزة لألس���لحة النووية األطراف يف معاهدة عدم انتش���ار
األس���لحة النووية .ويستش���هد أنصار الدفاع املضاد للقذائ���ف خبطر القذائف
القادرة على محل أس���لحة الدمار الش���امل بوصفها الس���بب الرئيس���ي لتطوير
الدف���اع املض���اد للقذائف .غري أن تطوير نظم الدفاع املضاد للقذائف يش���كل
خطرًا هامًا يتمثل يف حفز س���باق تس���لح جديد من أجل صنع قذائف متطورة
باط���راد (يف حماول���ة للتغلب على دروع القذائف) ،وزي���ادة الدفاعات املضادة
للقذائف بل ورمبا نشر األسلحة يف الفضاء.
والواليات املتحدة هلا الريادة الواضحة يف جمال الدفاعات املضادة للقذائف
على صعيد العامل ،إذ أهنا أنفقت  110باليني دوالر يف الفترة بني عام 1983
وع���ام  2008من أج���ل تطوير قدرهت���ا للدفاعات املض���ادة للقذائف .ولكن
هن���اك ع���دة دول أخرى لديها قدرات دفاعية مض���ادة للقذائف حمدودة ،منها
االحتاد الروس���ي (الذي لديه “حلقة” من نظام الدفاع املضاد للقذائف حلماية
أي بلد س���وى الواليات
موس���كو) ،وإس���رائيل واليابان .ومل حياول حىت اآلن ّ
املتحدة مد نطاق دفاعاته املضادة للقذائف إىل خارج حدوده.
انس���حبت الوالي���ات املتحدة من معاه���دة احل ّد من منظوم���ات القذائف
املضادة للقذائف التسيارية يف عام  2002لتتابع إقامة دفاعات مضادة للقذائف
فأنش���أت منظومات أرضية يف كاليفورنيا وآالس���كا( .جتدر مالحظة أنه حىت
وقت كتابة هذه السطور مل يكن هناك من الدول ما ثبت أن لديه القدرة على
إطالق قذائف تس���يارية تس���تطيع إصابة اجلزء القاري من الواليات املتحدة إالّ
الصني واالحتاد الروسي).
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ويف أيلول/سبتمرب  ،2009أعلن الرئيس باراك أوباما رئيس الواليات املتحدة
ختليه عن مقترح س���لفه بشأن إنشاء القذائف املضادة للقذائف التسيارية يف شرق
أوروبا وأمر ،بدالً من ذلك ،بتطوير منظومة يعاد تش���كيلها مصممة إلس���قاط أية
قذائف قصرية املدى أو متوس���طة امل���دى .وكانت إدارة بوش قد خططت إلقامة
حمطة رادار يف اجلمهورية التش���يكية وعش���ر حمطات اعتراضي���ة أرضية يف بولندا.
وبدالً من ذلك ،تعتزم إدارة أوباما نشر قذائف اعتراضية أصغر من طراز SM - 3
حبلول عام  ،2011أوالً على منت السفن وفيما بعد يف أوروبا.
وكان االحت���اد الروس���ي ق���د أعرب يف البداي���ة عن ع���دم ارتياحه خلطط
الواليات املتحدة الرامية إىل نش���ر درع من القذائف يف أوروبا الشرقية للدفاع
عن ال���دول األعضاء يف منظمة حلف مشال األطلس���ي ضد األخطار القذائفية
املحتملة .وكان االحتاد الروسي يرى أن مثل هذه التهديدات ضئيلة .ويف مؤمتر
قمة منظمة حلف مشال األطلس���ي الذي ُعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب ،2010
اتفق االحتاد الروسي واملنظمة على التعاون بشأن إنشاء درع للقذائف املضادة
أي منهما
للقذائف التسيارية بالنظر إىل التفاهم اجلديد بينهما على أالّ يشكل ّ
خطرًا على اآلخر .غري أنه يف أيار/مايو  ،2011أعلنت احلكومة الروسية أهنا
لن تنظر يف إجراء ختفيضات يف أس���لحتها النووية االس���تراتيجية أو التعبوية إالّ
بع���د أن تطمئن إىل أن خطة الواليات املتحدة املتعلقة بالدفاع املضاد للقذائف
ال تستهدف االحتاد الروسي.

للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

http://www.un.org/disarmament/WMD/Missiles/

تقرير األمني العام املعنون “مسألة القذائف من مجيع جوانبها”
http://www.un.org/disarmament/WMD/Missiles/SG_Reports.
shtml

مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية
http://www.bmeia.gv.at/index.php?id=64664&L=1
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حتظى

األس���لحة التقليدية عمومًا

باهتمام أقل مما حتظى به أسلحة الدمار
الشامل؛ بيد أهنا أكثر أنواع السالح
استخدامًا يف الصراع عامليًا وتارخييًا.
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ا لفص���ل 8

األس���لحة التقليدية واالجتار باألس���لحة

«

على الرغم من أن األسلحة النووية هتددنا بالدمار الشامل،
فإن األسلحة التقليدية جمتمعة حتدث قدرًا هائ ً
ال من املوت
والدمار كل يوم يف الصراعات اليت جتري يف أحناء املعمورة.
ولذلك ،فمن األمهية احليوية تشجيع االلتزام بالسلوك
املسؤول يف عمليات نقل األسلحة التقليدية .وعلينا أيضًا
استكشاف ُسبل تقليل الضغط الواقع على الدول من أجل
الدخول يف عمليات تعزيز لألسلحة التقليدية ،بينما نضمن،
يف نفس الوقت حق مجيع الدول األعضاء املشروع يف الدفاع
عن النفس .

»

بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة

تشمل

فئة األس���لحة التقليدية طائفة متنوعة من األسلحة رمبا يكون
من األس���هل وصفها مبا ليس���ت عليه (أس���لحة نووية وكيميائية وبيولوجية -
“أس���لحة الدمار الش���امل”) وليس وصفها مبا هي عليه .فمن املفهوم الش���ائع
يف املمارس���ة العملية أن األسلحة التقليدية تش���مل أجهزة قادرة على القتل أو
اإلصابة بالش���لل أو اجل���راح (وإن مل يكن حصريًا) عن طري���ق املتفجرات أو
الطاقة احلركية أو األس���لحة املحرقة .وتش���مل األسلحة التقليدية ،وإن مل يكن
ذلك على س���بيل احلصر ،املركبات القتالية املدرعة (ناقالت اجلنود والدبابات
على س���بيل املث���ال) وطائرات اهلليكوبت���ر القتالية والطائرات املقاتلة والس���فن
احلربية واألس���لحة الصغرية واألس���لحة اخلفيف���ة واأللغام األرضي���ة والذخائر
والذخائر العنقودية واملدفعية( .س���تجري مناقشة األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيف���ة واأللغام األرضية والذخائ���ر العنقودية بتفصيل أكرب يف الفصول التالية
هلذا الفصل).
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وحتظى األس���لحة التقليدية عمومًا باهتمام أقل من أسلحة الدمار الشامل،
غري أهنا أكثر أنواع األس���لحة اس���تخدامًا عامليًا وتارخييًا ،واألعم استخدامًا يف
الصراع .وباملقارنة بأس���لحة الدمار الشامل ،رمبا تكون األسلحة التقليدية أقل
تأثريًا يف طبيعتها وحمدودة أكثر يف نطاقها .وعلى الرغم من ذلك ،فهي بالنظر
إىل استخدامها الواسع النطاق تشيع املوت والضرر البالغ على الصعيد العاملي.
وهي تظل أيضًا متاحة على نطاق واسع وال ختضع لتنظيم كبري.

مبيعات األسلحة التقليدية

بلغ���ت قيمة اتفاقات نقل األس���لحة التقليدية (املبيع���ات واملنح) على
صعي���د الع���امل  57,5بلي���ون دوالر يف عام  .2009ومما يعد اخنفاضًا بنس���بة
 8,5يف املائ���ة ع���ن مس���توى عام  ،2008وفق���ًا لدائرة البح���وث بكونغرس
الواليات املتح���دة ( .)2010وكانت مبيعات األس���لحة التقليدية قد هبطت
عامليًا ،حسبما تذكر الدائرة ،ويرجع ذلك على األقل يف جانب منه إىل األزمة
االقتصادية اليت بدأت يف عام .2008
ومن���ذ هناية احلرب الباردة ،والواليات املتحدة هتيمن على س���وق مبيعات
األس���لحة التقليدية .ففي عام  ،2009ق���ادت الواليات املتحدة اتفاقات لنقل
األس���لحة ،فأبرمت اتفاق���ات تق ّدر قيمتها بـ  22,6بلي���ون دوالر ( 39,3يف
املائ���ة م���ن املجموع العاملي) .وجاء ترتيب االحتاد الروس���ي الث���اين ،إذ بلغت
قيمة مبيعاته  10,4باليني دوالر ( 18,1يف املائة من املجموع العاملي) .وبلغ
جمموع مبيعات الواليات املتحدة واالحتاد الروس���ي وفرنس���ا جمتمعة أكثر من
 70يف املائة من اتفاقات نقل األس���لحة العاملية لعام  .2009وعمومًا ،اتفقت
الوالي���ات املتح���دة ،للفترة  ،2009 - 2002على مبيعات ومنح لألس���لحة
التقليدي���ة عل���ى صعيد العامل تزيد قيمتها على مبل���غ  166بليون دوالر ،وهي
كمية تبلغ أكثر من ضعف الكمية اليت اتفق عليها االحتاد الروس���ي الذي يأيت
يف املرتبة الثانية ،وتبلغ قيمتها حنو  74بليون دوالر.
ويف ح�ي�ن هبط���ت اتفاقات نقل األس���لحة يف الفترة م���ن  2008إىل عام
 ،2009زادت ه���ذه االتفاق���ات بنس���بة قدرها ح���وايل  40يف املائة يف الفترة
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 244,5( 2009 - 2006بلي���ون دوالر) باملقارن���ة بالفت���رة - 2002
 172,4( 2005بلي���ون دوالر) .وكان أك�ب�ر البلدان املس���توردة لألس���لحة
التقليدية الرئيس���ية يف الس���نوات م���ن عام  2006إىل ع���ام  2010من بلدان
آس���يا وأوقيانوسيا وفقًا ملعهد س���تكهومل الدويل لبحوث السالم ( )2011إذ
بلغ���ت وارداهتا  43يف املائة من جمموع الواردات ،تليها أوروبا ( 21يف املائة)
والش���رق األوسط ( 17يف املائة) .وكانت اهلند أكرب مستورد وحيد لألسلحة
التقليدية الرئيس���ية يف الفترة من عام  2006إىل عام  ،2010وتلتها الصني يف
املرتبة الثانية.
وكانت قيمة مجيع اتفاقات نقل األسلحة املربمة يف عام  2009مع الدول
النامي���ة  45,1بليون دوالر ،وذلك يُع ّد اخنفاضًا عن جمموع االتفاقات املربمة
يف الس���نة الس���ابقة وقيمتها  48,8بليون دوالر .واخنفضت أيضًا قيمة جمموع
عملي���ات نقل األس���لحة إىل الدول النامية يف ع���ام  17( 2009بليون دوالر)
عما كانت عليه يف السنة السابقة (حوايل  20,5بليون دوالر) وبلغ جمموعها
أدىن مس���توى له يف الفترة  .2009 - 2002ويف السنوات األخرية ،هيمنت
الواليات املتحدة واالحتاد الروس���ي على س���وق األس���لحة يف العامل النامي .إذ
بل���غ جمموع مبيع���ات الواليات املتحدة واالحتاد الروس���ي معًا  62,4يف املائة
م���ن جمموع اتفاقات نقل األس���لحة املربمة مع ال���دول النامية يف الفترة من عام
 2006إىل ع���ام  .2009وأبرم���ت اململكة املتح���دة ،وهي ثالث أكرب الدول
أي 8,9
املوردة لألسلحة يف تلك الفترة ،اتفاقات قيمتها  15,9بليون دوالرّ ،
يف املائة من جمموع االتفاقات املربمة مع الدول النامية .وكانت اململكة العربية
الس���عودية أكرب مشت ٍر لألس���لحة يف العامل النامي يف الفترة من عام  2002إىل
ع���ام  ،2009إذ أبرمت اتفاقات لنقل األس���لحة جمموع قيمتها  39,9بليون
دوالر خالل تلك السنوات.
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املشاكل اليت يتسبب فيها االجتار غري املنظم باألسلحة

«

»

جيب على زعماء العامل قبول حقيقة أننا ال ميكننا أن ندع
السوق احلرة تتحكم يف جتارة األسلحة الدولية .
أوسكار آرياس ،رئيس كوستاريكا ،2010 - 2006 ،واحلائز على جائزة
نوبل للسالم

ختضع جم���االت عديدة للتجارة العاملية — م���ن املنتجات الزراعية إىل
امللكي���ة الفكرية — لقواعد عاملية تنظم الكيفية والتوقيت اللذين ميكن أن تتم
هبما هذه التجارة .إالّ أنه عندما يتعلق األمر مببيعات وعمليات نقل األس���لحة
التقليدي���ة ال توجد هناك تدابري ملزمة دولي�ا�ً .وعلى الرغم من وجود جمموعة
متنوعة من تدابري الرقابة الدولية واإلقليمية على عمليات نقل األسلحة ،فالواقع
أن هناك تراخيًا يف الضوابط املفروضة على جتارة األسلحة يف كثري من األماكن
عل���ى صعيد العامل .وق���د أعرب األمني العام لألمم املتحدة مرارًا عن قلقه إزاء
عدم وجود قواعد عاملية حتكم عمليات نقل األسلحة ،مما يعيق الشفافية فض ً
ال
عن الثقة.
وتواجه األمم املتحدة حت ّديات عديدة نتيجة لتدفق األسلحة الذي ال خيضع
للضوابط إىل ح ّد بعيد وإمكانية حتويل وجهة هذه األس���لحة إىل االس���تخدام
م���ن قِبَل أط���راف فاعلة من غري الدول .وميكن هلذه األس���لحة أيضًا أن تدعم
الفساد وتعوق اجلهود املبذولة حلفظ السالم ،وتقدمي املعونات الغذائية ،والعمل
على حتس�ي�ن الصحة العامة ،وبناء مدن أكثر أمنًا ،ومحاية الالجئني ومكافحة
اجلرمية واإلرهاب .والعواقب الس���لبية املحتملة عديدة .إذ أن اإلفراط يف تعزيز
األس���لحة ميكن أن يفضي إىل التوتر وانعدام األمن بني البلدان .وحيازة املزيد
من األس���لحة معناه أيضًا ارتفاع خطر إساءة استخدامها وحتويل وجهتها ،مما
يفض���ي إىل انتهاكات للقانون الدويل ،وانتهاكات حلقوق األطفال ،وخس���ائر
مدنية وضياع فرص اجتماعية واقتصادية للتنمية .وهلذه األس���باب وأكثر منها
على مجيع البلدان أن تتحمل مسؤولية خاصة فيما يتعلق باالجتار باألسلحة.
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املسؤولية والدولة

تظل الدول هي املسؤولة بالدرجة األوىل عن توفري األمن ومحاية سكاهنا
ودعم سيادة القانون .فهي اليت تتخذ القرارات بشأن صادرات األسلحة ،سواء
كان ذلك مبنح تراخيص تصدير للش���ركات والتجار والسماس���رة ،أو بإجراء
تقيي���م داخل���ي عندما يتعلق األمر باألس���لحة اململوكة للحكوم���ة .وينبغي أن
تكف���ل هذه اإلجراءات أالّ تؤدي عمليات النقل هذه إىل تفاقم الصراع أو إىل
انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان.
ومنذ عشرين عامًا ،قررت البلدان أن تلتزم بالصراحة فيما يتعلق بوارداهتا
وصادراهتا من األسلحة وذلك بإبالغها على أساس طوعي لألمم املتحدة .ويف
اآلونة األخرية جدًا ،وبتوجيه من اجلمعية العامة ،اتفقت الدول على العمل من
أجل وضع معاهدة “قوية” بشأن االجتار باألسلحة  -وهي جمموعة من املعايري
امللزمة قانونًا هتتدي هبا يف قراراهتا بشأن عمليات نقل األسلحة.

حنو عقد معاهدة بشأن االجتار باألسلحة

من املعترف به على نطاق واسع أن كميات كبرية للغاية يتم شحنها يف
هناية األمر إىل بلدان ذات سجل سيء من حيث حقوق اإلنسان أو إىل مناطق
نزاع تؤدي فيها األس���لحة إىل تفاقم العنف أو تيسر القمع وانتهاكات حقوق
اإلنسان .ففي عام  ،2006وبعد محلة مستمرة قام هبا عدد من احلائزين على
جائ���زة نوبل ،اختذت الدول ومنظم���ات املجتمع املدين املهتمة واجلمعية العامة
لألم���م املتحدة ق���رارًا ( )89/61يطل���ب إىل األمني العام إنش���اء فريق خرباء
حكوم���ي يبحث “اجل���دوى والنطاق والبارامترات األ ّولي���ة فيما يتعلق بإعداد
صك شامل وملزم قانونًا يضع معايري دولية موحدة السترياد األسلحة التقليدية
وتصديره���ا ونقلها ”.ولقي القرار تأييدًا س���احقًا م���ن جانب الدول األعضاء
– إذ اخت���ذ مبوافقة  153دولة وامتناع  24دولة عن التصويت ومعارضة دولة
واحدة (الواليات املتحدة).
ونتيجة لذلك عقد فريق خرباء مفتوح العضوية يف عام  2009اجتماعني
بش���أن هذا املوضوع ،وس���عى إىل التوصل إىل توافق آراء بش���أن العناصر اليت
ستُدرج يف معاهدة ملزمة قانونًا .ويف أواخر ذلك العام ،قررت اجلمعية العامة
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عقد مؤمتر بشأن معاهدة لالجتار باألسلحة يف عام “ ،2012لوضع صك ملزم
قانونًا بشأن أعلى املعايري الدولية املوحدة املمكنة لنقل األسلحة التقليدية”.
وعل���ى الرغ���م من أن األمر ال ي���زال يتطلب كثريًا م���ن التفاوض لتحديد
نط���اق معاه���دة االجت���ار باألس���لحة (األصن���اف والصفقات واألنش���طة اليت
ستشملها املعاهدة) واملعايري اليت ستراعيها احلكومات عند اختاذ قرارات بشأن
عمليات نقل األس���لحة ،فقد أعرب عدد من الدول ومنظمات املجتمع املدين
عن تأييدها لوضع معاهدة ش���املة حتظر عمليات نقل األس���لحة اليت ال تتس���م
باملس���ؤولية .وهذه العمليات تش���مل تلك اليت حتفز نشوب النـزاعات املسلحة
أو تطي���ل أمده���ا ،وتعني على ارتكاب جتاوزات حقوق اإلنس���ان وانتهاكات
القان���ون اإلنس���اين ال���دويل ،وتؤدي إىل زعزعة اس���تقرار البل���دان أو املناطق،
وتقوض التنمية ،وتسمح بتدفق األسلحة من السوق املشروعة إىل السوق غري
املش���روعة ،وتقوض الس�ل�ام واألمن الدوليني .وكما هو متوخى حاليًا ،ليس
املقصود من معاهدة االجتار باألسلحة أن تنهي االجتار باألسلحة أو تقيّد كيفية
اقتناء األسلحة أو حيازهتا أو استخدامها داخل الدولة.
ويف اجتم���اع اللجن���ة التحضريية ملؤمتر ع���ام  2012املعقود يف متوز/يوليه
 ،2011أص���درت ال���دول األعضاء الدائمة يف جملس األمن (االحتاد الروس���ي
والصني وفرنس���ا واململك���ة املتحدة والواليات املتح���دة) اليت متثل معًا  88يف
املائة من جتارة األسلحة العاملية ،بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن تأييدها للجهود
الرامية إىل وضع اتفاق دويل ،ميكن أن حي ّد من االجتار غري املشروع باألسلحة
التقليدية وانتشارها دون ضوابط على نطاق عاملي .وهذا هو أول بيان مجاعي
يصدر يف عملية وضع املعاهدة عن أكرب الدول املصدرة لألسلحة يف العامل وهو
يوفر زمخًا الس���تمرار الدول يف وضع تفاصيل هامة ملعاهدة االجتار باألسلحة.
وس���يعقُد االجتماع األخري للجنة التحضريية يف ش���باط/فرباير  ،2012ويعقبه
يف فترة الحقة من عام  2012عقد مؤمتر بشأن معاهدة االجتار باألسلحة.
ملعرفة املزيد عن التقدم املحرز حنو وضع معاهدة لالجتار باألس���لحة ،يرجى
زيارة املوقعني الشبكيني التاليني:
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/
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محلة حتديد األسلحة
www.controlarms.org

تدابري الشفافية

س���جل األمم املتحدة لألس���لحة التقليدية الذي ،أُنشئ يف عام 1991
ه���و آلية لإلبالغ الس���نوي جتعل احلكوم���ات من خالله كمية األس���لحة اليت
تنقلها ونوعها أكثر ش���فافية ( .)A/RES/46/36 Lويوفر إبالغ الدول األعضاء
السجل تقارير متعمقة عن تكوين الترسانات التقليدية وحجمها .واحلكومات
هبذا اإلبالغ تتحلى بالشفافية بشأن اإلمكانات العسكرية؛ وال يتناول السجل
القصد أو االستخدام الفعلي.
ويتناول س���جل األمم املتحدة صادرات وواردات الفئات السبع التالية من
األس���لحة التقليدية الرئيسية (يتوقع أن يكون اإلبالغ عن كل من هذه الفئات
إبالغًا شامالً):
الدبابات القتالية
• الفئة األوىل
مركبات القتال املدرعة
• الفئة الثانية
منظومات املدفعية ذات العيار الكبري
• الفئة الثالثة
الطائرات املقاتلة
• الفئة الرابعة
طائرات اهلليكوبتر اهلجومية
• الفئة اخلامسة
السفن احلربية
• الفئة السادسة
القذائف وأجهزة إطالق القذائف
• الفئة السابعة
وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للبلدان اإلبالغ عن اس���ترياد وتصدير األسلحة
الصغرية واألسلحة اخلفيفة فض ً
ال عما لديها من املخزونات العسكرية واملقتنيات
عن طريق اإلنتاج الوطين والسياسات والتشريعات الوطنية ذات الصلة( .تتاح
هذه التقارير على املوقع http://www.un.org/disarmament/convarms/
.)Register/
والش���فافية اليت يعززها الس���جل يُقصد هبا عدم تشجيع تكديس األسلحة
املفرط واملزعزع لالس���تقالل مما ميكن أن يس���هم يف بناء الثقة عن طريق تقليل
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خطر التصورات والتقديرات اخلاطئة بش���أن التعزيزات العسكرية .وميكن هلذه
البيئة أيضًا أن تساعد على تشجيع تقييد نقل وإنتاج األسلحة.
وقدرة الس���جل على حتقيق هدفه املعلن تعتمد على حس���ن تغطيته جلميع
فئ���ات األس���لحة ذات الصلة ،وكذلك على مدى مش���اركة احلكومات .ويف
املتوسط ،أُبلغ أكثر من  100بلد سنويًا بيانات للسجل خالل السنوات العشر
املاضية ،وإن كانت معدالت اإلبالغ آخذة يف اهلبوط ،على ما يبدو ،وتشمل
عمليات اإلبالغ هذه مجيع الدول الكبرية املصدرة لألسلحة.

تدابري مراقبة األسلحة احلالية
إن اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة ميكن اعتبارها
مفرط���ة الضرر أو عش���وائية األثر ،اليت ُع ّدلت يف  21كانون األول/ديس���مرب
( 2001وتعرف على حنو أكثر شيوعًا باسم اتفاقية األسلحة التقليدية املعيّنة
ويطلق عليها أيضًا اس���م اتفاقية األسلحة الالإنسانية) حتظر أو تقيِّد استخدام
أنواع حمددة من األس���لحة اليت تعترب مس���ببة ملعاناة ال داعي هلا أو ال مربر هلا
للمقاتلني أو تصيب املدنيني بصورة عشوائية .وتضم هذه االتفاقية  114دولة
طرفًا (حىت تشرين األول/أكتوبر .)2011
ويف ترتي���ب غري ع���ادي (بقصد ضمان املرونة) ،ال حيت���وي نص االتفاقية
إالّ عل���ى أحكام عام���ة .وترد أحكامه���ا املتعلقة باحلظ���ر والتقييد يف جمموعة
بروتوكوالت مرفقة باالتفاقية (هناك حاليًا مخسة بروتوكوالت).
• الربوتوكول األول املتعلق بالشظايا اخلفيفة ( 114دولة طرفًا)
وحيظر استعمال أي أسلحة هتدف إىل اإلصابة بالشظايا اليت ال ميكن
اكتشافها يف اجلسم البشري باستخدام األشعة السينية.
• الربوتوك���ول الثاين املتعلق حبظر أو تقييد اس���تعمال األلغام
واألفخ���اخ املتفجرة واألجهزة األخرى بصيغته املع ّدلة (97
دولة طرفًا)  -وحيظر االستخدام العشوائي لأللغام األرضية واأللغام
املض���ادة لألفراد؛ وه���و ال حيظر هذه األجهزة ولكن حيدد باألحرى
كيف ميكن أو ال ميكن استعماهلا.
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• الربوتوكول الثالث املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األسلحة
املحرقة ( 114دولة طرفًا)  -وحيظر اس���تعمال األس���لحة املحرقة
ضد املدنيني واس���تعمال هذه األس���لحة بطريق اجلو ضد املنش���آت
العسكرية الواقعة داخل مناطق تركيز مدنية.
• الربوتوك���ول الرابع املتعلق بأس���لحة الليزر املس���بِّبة للعمى
( 100دول���ة طرف)  -وحيظر اس���تعمال أس���لحة اللي���زر املصممة
خصيصًا للتسبب يف إصابة العني املجردة بالعمى الدائم.
• الربوتوكول اخلامس املتعلق مبخلفات احلرب من املتفجرات
( 76دولة طرفًا)  -وهو أول صك يتم وضعه عن طريق املفاوضات
املتعددة األطراف لتناول مشكلة الذخائر غري املنفجرة واملهجورة.
ويف عام  ،2001اتفقت الدول األطراف على تعديل االتفاقية حىت تنطبق
لي���س فقط عل���ى الصراعات بني الدول (وهو نطاقه���ا األصلي) ولكن لتنطبق
أيضًا على النـزاع املس���لح الداخلي .وأبلغت مخس وسبعون دولة طرفًا األمني
العام مبوافقتها على أن تلتزم هبذا التعديل.

للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
http://www.un.org/disarmament/convarms
Desarme.org
www.desarme.org

الفريق املعين باملعلومات والبحوث املتعلقة بالسالم واألمن
www.grip-publications.eu

معهد الدراسات األمنية
www.iss.co.za

جلنة الصليب األمحر الدولية
www.icrc.org

جلنة أمريكا الالتينية لألمن والدفاع
www.resdal.org
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أغلب

قتلى النـزاعات يس���قطون

بسبب استخدام األسلحة الصغرية،
والسكان املدنيون هم الذين يتحملون
أكثر من غريهم وطأة النـزاع املسلح.
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ا لفص���ل 9

األس���لحة الصغرية واألس���لحة اخلفيفة

«

كنت أعيش وجبواري بندقية آلية طراز /AK-47وكنت أنام
وإحدى عيين مفتوحة متامًا/وكنت أمتثل لألوامر :أهبط
جبسمك/تظاهر بأنك ميِّت/اختبئ .لقد رأيت شعيب ميوتون
كالفراش .

»

إميانويل جال ،فنان ،جندي طفل سابق

أغلب

نزاعات احلاضر ختاض بصورة رئيس���ية بأس���لحة صغرية .فهي
تُستخدم على نطاق واسع يف النـزاع بني الدول ،وهي األسلحة اليت يقع عليها
االختي���ار يف احلروب األهلية واإلرهاب واجلرمي���ة املنظمة وحرب العصابات.
واألس���لحة الصغرية رخيصة وخفيفة وس���هلة االس���تخدام والنق���ل واإلخفاء.
وتكديس األس���لحة الصغرية وحده ال خيلق النـزاع ،ولكن تكديس���ها املفرط
وتوافرها على نطاق واس���ع غالبًا ما يؤديان إىل تفاقم التوتر السياس���ي ،وغالبًا
ما يفضيان إىل عنف أش���د فتكًا وأطول أمدًا .ويزداد إحس���اس الناس بانعدام
األمن ،مما ميكن أن يفضي بدوره إىل زيادة الطلب على األسلحة.

االجتار

يش���يع االجتار باألس���لحة الصغرية واألس���لحة اخلفيف���ة وذخائرها
الفوض���ى يف كل مكان :فري ّوع الغوغاء األحياء الس���كنية ،ويهاجم املتمردون
املدنيني أو حفظة الس�ل�ام ،ويقتل أباطرة املخدرات بش���كل عشوائي القائمني
بإنفاذ القانون ،وخيتطف قطاع الطرق قوافل املس���اعدة اإلنس���انية .ويف مجيع
القارات ختلق األسلحة الصغرية اليت ال ختضع لضوابط مشاكل أمنية هائلة.
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تعريف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة

األس���لحة الصغرية ه���ي أس���لحة مصممة لالس���تخدام الف���ردي ،مثل
املسدس���ات واملسدسات ذات االس���طوانة الدوارة والبنادق والرشاشات .أما
مصممة كي ما يستخدمها شخصان أو ثالثة أشخاص
األس���لحة اخلفيفة فهي َّ
يعملون كطاقم .ويش���ترك يف جانب أو آخر من إنتاج األسلحة الصغرية أكثر
من  1 000شركة يف حوايل  100بلد .وتفيد التقديرات املتحفظة أنه جيري
سنويًا إنتاج  7,5ماليني إىل  8ماليني قطعة من األسلحة الصغرية.
وم���ن الصع���ب تقدير عدد األس���لحة الصغرية املتداولة يف الع���امل .وتق ّدر
مصادر رمسية أن جمموعها ال يقل عن  875مليون قطعة .ومن الصعب حصر
هذه األسلحة حيث أن معظمها ميتلكه املدنيون.
واالجت���ار باألس���لحة الصغرية ال خيض���ع لضوابط جيدة وهو أقل ش���فافية
من مجيع منظومات األس���لحة .والواقع ،أن الدراس���ة االس���تقصائية لألسلحة
الصغرية ( )2007قد الحظت أن “ما يُعرف عن عدد الرؤوس احلربية النووية
وخمزونات األسلحة الكيميائية وعمليات نقل األسلحة التقليدية الرئيسية أكثر
مم���ا يعرف عن األس���لحة الصغ�ي�رة” .ونظرًا النعدام التنظي���م والضوابط ،من
الس���هل جدًا يف كثري من البلدان أن تتس���رب األس���لحة الصغرية من الس���وق
التسرب أو الفساد
املشروعة إىل السوق غري املشروعة  -من خالل السرقة أو ّ
أو االختالس.

السمسرة

معظم األس���لحة الصغرية يتم بيعها ونقلها بطريقة غري مش���روعة .بيد أن
تغيُّر أمناط االجتار باألسلحة الصغرية قد عقّد من مراقبتها .ففي املاضي كانت
أس���واق األس���لحة سهلة احلصر نس���بيًا حيث كانت منافذ التوريد أقل بكثري،
وكان نش���اط الوس���طاء أقل .وكانت تُجرى الطلبات وتسلّم الشحنات عادة
ع���ن طريق عم�ل�اء حكوميني .وملا تعددت املنافذ وجتزأت األس���واق التجارية
لألس���لحة الصغرية زاد اس���تخدام الوس���طاء اخلاصني  -وهم يعملون يف بيئة
معوملة على حنو خاص ،وغالبًا من مواقع متعددة.
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يوح���د املتجرون والعمالء والسماس���رة وش���ركات الش���حن
وميك���ن أن ّ
واملمولون املعاصرون أنش���طتهم ،مم���ا جيعل من الصعب متيي���ز التجارة الثنائية
يف األس���لحة الصغرية من السمس���رة .وجيب على احلكومات أن تتأكد من أن
التعامل مع الشحنات من خالل هذه الشبكات اليت تكون يف الغالب شبكات
معقّدة ،خيضع للضوابط وفقًا لس���يادة القانون .ويبدو أن كثريًا من البلدان مل
تس���ن قوانني أو تضع أنظمة حمددة تتناول السمسرة يف األسلحة ضمن نظمها
ّ
للرقابة على تصدير األس���لحة .ومن غري الواضح يف الغالب ما إذا كانت هذه
األنشطة مشمولة بأي قوانني أخرى .1

الذخرية

أي مناقش���ة بش���أن مراقبة
ينبغي أن تكون الذخرية جز ًءا أساس���يًا من ّ
األس���لحة الصغ�ي�رة ،ومع ذلك ال يُعرف ش���يء تقريبًا ع���ن تدفقات الذخرية
عل���ى الصعيد العامل���ي .ويبدو أن أكثر من  80يف املائة من جتارة الذخرية يظل
خ���ارج نطاق بيانات التصدير املوثوق هبا .وكما أوضح اخلرباء فإن االحتفاظ
بإمدادات منتظمة من األسلحة هو ما يُدمي النـزاع والنشاط اإلجرامي املسلح.
وتُس���تنفد خمزونات الذخرية بس���رعة يف ح���االت االس���تخدام املتواصل ،مثل
النـزاع���ات العنيف���ة ،وجيب أن يك���ون منع إعادة اإلمداد هب���ا يف احلاالت اليت
تتعارض مع سيادة القانون حمل اهتمام رئيسي.
ويت���م حتويل جان���ب كبري من الذخائر املتداولة ب�ي�ن األطراف الفاعلة من
غري الدول ،فيما يبدو ،من قوات األمن احلكومية ،مما يدل على احلاجة امللحة
لتأمني خمزونات الذخرية على حنو أفضل .كذلك متثل املخزونات خطرًا ثانويًا
على الس���كان املدنيني عندما توضع هذه املخزونات يف مناطق كثيفة السكان.
وق���د انفجرت خمازن حتتوي على ذخائر يف عدد من البلدان مما جنم عنه آالف
اجلرحى والقتلى.

 1معهد األمم املتحدة لبحوث نزع الس�ل�اح ،إنشاء آلية ملنع السمسرة غري املشروعة
يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.2007 ،
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املخزونات

إن م���ا ميثّل مش���كلة حادة يف أحن���اء كثرية من العامل لي���س فقط خمزونات
“تس���رب”
الذخائ���ر ولك���ن أيض���ًا خمازن األس���لحة الصغ�ي�رة ذاهتا .ويعد
ُّ
املخزونات احلكومية مصدرًا هامًا لألس���لحة الصغرية غري املشروعة املتداولة.
واألدل���ة تثب���ت أن تدم�ي�ر األس���لحة الفائض���ة واليت ف���ات أواهنا ه���و عمومًا
أفض���ل  -وأقل تكلفة  -من ختزينها وحراس���تها .ويف بيئات ما بعد الصراع،
أي أسباب حمتملة إلجياد حالة
يزيل التدمري الفوري لفائض األسلحة والذخائر ّ
عدم استقرار جديدة.

االستجابات الدولية

يف ع���ام  ،2001جرى االتفاق على صكني لألمم املتحدة بش���أن
مراقبة األس���لحة الصغرية .ومبوجب اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
اعتمدت البلدان بروتوكول األس���لحة النارية  .2وتلتزم احلكومات ،بتصديقها
عل���ى هذه الوثيق���ة ،باختاذ جمموعة م���ن تدابري مكافحة اجلرمي���ة وتنفيذ ثالث
جمموعات من األحكام بش���أن األسلحة النارية )1( :وضع نظام ترخيص فيما
يتعلق بالصنع واالجتار؛ ( )2اعتبار الصنع واالجتار غري املش���روعني من اجلرائم
اجلنائية؛ ( )3وضع أحكام بشأن وسم وتعقّب األسلحة النارية.
وفيما يتعلق مبوضوع األس���لحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة األوسع نطاقًا،
اتفق���ت البل���دان يف العام ذاته عل���ى برنامج عمل يركز عل���ى منع االجتار غري
املشروع هبذه األسلحة  .3ويشجع هذا الصك امللزم سياسيًا وإن مل يكن ملزمًا
الصعد
قانوني���ًا مجيع ال���دول األعضاء يف األمم املتحدة على اخت���اذ تدابري على ُ

 2بروتوكول مكافحة صنع األس���لحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية واالجتار
هبا بصورة غ�ي�ر مش���روعة (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/
.)index.html
 3برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه (.)www.poa-iss.org
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الوطني���ة واإلقليمية والعاملية .ويتضمن اقتراحات حمددة لتحس�ي�ن التش���ريعات
والضوابط الوطنية ،وبشأن املساعدة والتعاون الدوليني.
ويف عام  ،2005مت االتفاق ،يف إطار برنامج العمل ،على ما يسمى بصك
التعق���ب الدويل ،الذي يلزم مجيع البل���دان بكفالة وضع عالمات مالئمة على
األسلحة الصغرية واألس���لحة اخلفيفة واالحتفاظ بسجالت هلا وتعزيز التعاون
يف تعقب األس���لحة الصغرية واألس���لحة اخلفيفة غري املش���روعة .ويلزم الدول
أيض���ًا بكفالة قدرهتا على القيام بعملي���ات التعقب وتلبية طلبات التعقب وفقًا
للشروط الواردة يف الصك.
ويف وقت سابق اعتمدت البلدان يف عام  1990جمموعة املبادئ األساسية
بش���أن اس���تخدام القوة واألس���لحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ
القوانني .4
وباإلضاف���ة إىل التداب�ي�ر املتخذة على الصعيد العامل���ي ،وضعت املنظمات
اإلقليمية يف أحناء العامل معاهدات واستراتيجيات واتفاقات إقليمية بشأن مراقبة
األسلحة الصغرية.

وضع املعايري

تس���عى األمم املتحدة إىل حتسني قدرهتا على وضع سياسات وبرامج ف ّعالة
وتقدمي مش���ورة ف ّعالة للدول األعضاء بشأن احل ّد من انتشار األسلحة الصغرية
واألسلحة اخلفيفة بدون ضوابط وإساءة استخدامهما .وهي تضع اآلن جمموعة
من املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية وفقًا للمعايري اليت سبق أن وضعتها
األمم املتحدة يف جماالت اإلجراءات املتعلقة باأللغام ونزع الس�ل�اح ،وتسريح
املحاربني السابقني وإعادة إدماجهم.
والغرض من املعايري الدولية ملراقبة األسلحة الصغرية هو تعزيز فعالية وضع
السياس���ات والربامج يف أحناء منظومة األمم املتح���دة من خالل تقدمي التوجيه
4

ميك���ن االطالع عليها من املوق���ع الش���بكي www2.ohchr.org/english/law/

.firearms.htm
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الواضح والشامل للممارسني ومقرري السياسات بشأن جمموعة واسعة النطاق
من قضايا مراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.

العنف املسلح

يسقط كثري من ضحايا إس���اءة استخدام األسلحة الصغرية خارج
مناطق الصراع املباش���ر .وكثريًا ما يتجاوز مع���دل عمليات القتل ذات الصلة
باألس���لحة النارية يف جمتمعات ما بعد الصراع عدد القتلى الذين يس���قطون يف
ميدان املعركة .ويف العديد من املجتمعات اليت ال يقع فيها نزاع مس���لح لعدة
عق���ود ،يلقى مئات اآلالف من األش���خاص حتفهم كل عام بس���بب اجلرائم
والعنف املسلح املتوطنيْن واللذين تستخدم فيهما أسلحة غري مشروعة .ووفقًا
للبنك الدويل ،ال يهدم مناخ االستثمار شيء مثلما يهدمه انعدام األمن املسلح.
وعالوة على ذلك ،تواجه البلدان املتأثرة بالعنف املس���لح صعوبات خاصة يف
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
ويف عام  ،2006التزمت جمموعة كبرية من البلدان بإعالن جنيف بش���أن
العن���ف املس���لح والتنمية ،وهي مبادرة دبلوماس���ية هت���دف إىل تناول عالقات
الترابط بني العنف املسلح والتنمية .وقد أيّد اإلعالن اآلن أكثر من  100دولة.
وانبثاقًا من هذه املبادرةُ ،طلب من األمم املتحدة تقدمي مزيد من التوجيه بشأن
هذه العالقة ،وذلك ما فعلته يف تقرير متهيدي يف عام .)A/64/228( 2009

استخدام األسلحة الصغرية يف انتهاكات حقوق اإلنسان

يزيد عدد انتهاكات حقوق اإلنس���ان املرتكبة بأسلحة صغرية عن عدد
االنته���اكات املرتكبة بأي أس���لحة أخرى .فاألس���لحة الصغرية تس��� ّهل طائفة
واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك القتل والتشويه واالغتصاب
وأش���كال العنف اجلنس���ي األخرى واالختفاء القس���ري والتعذي���ب والتجنيد
القسري لألطفال على أيدي اجلماعات املسلحة .ويف احلاالت اليت يصبح فيها
استخدام األسلحة الصغرية هو األسلوب السائد لتسوية الشكاوى والنـزاعات
الفردي���ة واجلماعي���ة يتم حجب آلي���ات تس���وية املنازعات بالط���رق القانونية
والسلمية وال ميكن احترام سيادة القانون.
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نوع اجلنس

مس���ألة األسلحة الصغرية هي موضوع يرتبط إىل ح ّد بعيد بنوع اجلنس.
ويف الغالب األعم يس���تخدم األس���لحة الصغرية الذكور من الشباب وتُستخدم
ضدهم ،ولكن النس���اء والبنات هن غالبًا الالئي يتأثرن تأثرًا جس���يمًا بالعنف
ال���ذي تُس���تخدم في���ه األس���لحة الصغرية ،وذلك ع���ن طريق العنف اجلنس���ي
يكن ش���ريكات حياة وربات ألس���ر
والتخويف واإلكراه املس���لح ،أو عندما ّ
معيش���ية .وللعنف املس���لح أثره أيضًا على قدرة املرأة عل���ى أن تكون عنصرًا
من عناصر التغيري ،على س���بيل املثال ،كاملش���اركة يف عمليات نزع الس�ل�اح
والتسريح وإعادة اإلدماج أو املبادرات األمنية املجتمعية.
وبالت���ايل ،ف���إن النُهج اليت يغل���ب عليها نوع اجلنس ه���ي نُهج ذات صلة
على حنو خاص بتدخالت السياس���ة املوجهة يف ميدان تنظيم األسلحة الصغرية
ومراقبتها .ويصدق القول ذاته بالنس���بة ألنش���طة املنع واالستجابة للتعامل مع
الناج�ي�ن ومرتكيب االنتهاكات ،فض ً
ال عن الق���ادة املجتمعيني واملتفاوضني من
أجل الس�ل�ام وحفظة السالم .ومن املهم أن يش���مل إجراء مزيد من البحوث
عن أثر األس���لحة الصغرية املتغريات األساس���ية للسن ونوع اجلنس .ومن املهم
للغاية زيادة تفهم التفاعل بني احلماية الشخصية املسلحة وإبراز القوة املسلحة،
والتركيز على إجياد س���بل معيشة بديلة مستدامة ألولئك الذين يواجهون عدم
التمكني واليأس.

األطفال

ال تزال العصابات املس���لحة متثّل مش���كلة مس���تمرة يف أحناء واس���عة من
الع���امل ،إذ جت���ذب الصبي���ة والش���بان — الذي���ن حياولون يف أغل���ب األحيان
حتقي���ق أدوارهم ككاس���بني للدخل — وتعطي إحياءات مضللة بش���أن هيمنة
الذك���ورة والدخل الس���هل .وهذا الس���لوك االفتراس���ي يزينه توافر األس���لحة
ال عن ذلك ،تُ َ
الصغرية والذخائر غري املشروعة .وفض ً
عطى األسلحة الصغرية يف
أغل���ب األحيان لألطف���ال يف مناطق النـزاع متهيدًا لتحويلهم إىل جنود أطفال.
فال يُحرم األطفال فحس���ب من مس���تقبلهم نتيجة النعدام االس���تقرار وانعدام
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األم���ن املحيطني هب���م ،ولكنهم أحيانًا ما يش���تركون أيضًا اش���تراكًا فعليًا يف
املعركة ،س���واء كمحارب�ي�ن أو مقدمي خدمات للجماعات املس���لحة .وعلى
الرغم مما يُبذل مؤخرًا من جهود دولية متضافرة لتناول هذه املسألة ،فال زالت
احلالة مثرية للقلق.
ويتطلب حتس�ي�ن هذه احلاالت مزجيًا من أدوات السياسة مع عنصر إمنائي
وتثقيف���ي ق���وي ،ولكنه ينبغي دائم���ًا اختاذ تدبريين يف ميدان تنظيم األس���لحة
كجزء من املعادلة ومها :تأمني خمزونات األس���لحة للقوات املسلحة والشرطة،
وضم���ان أالّ تدخل األس���لحة الصغرية اململوكة ملكي���ة خاصة يف التداول غري
املشروع ،مبا يف ذلك للمجموعات املسلحة اليت قد يُجذب إليها األطفال.

للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
www.un.org/disarmament/convarms/SALW/Html/SALW-PoAISS_intro.shtml
Gunpolicy.org
www.gunpolicy.org

إعالن جنيف بشأن العنف املسلح والتنمية
www.genevadeclaration.org

معهد الدراسات

األمنيةArmsNetAfrica/

www.armsnetafrica.org

شبكة العمل الدويل املعنية باألسلحة الصغرية
www.iansa.org

املركز اإلقليمي املعين باألسلحة الصغرية
www.recsasec.org
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الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية
www.smallarmssurvey.org

منظمة فيفا ريو
www.vivario.org.br

شبكة عمل غرب أفريقيا املعنية باألسلحة الصغرية
www.waansa.org
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ا لفص���ل 1 0

األلغ���ام األرضي���ة

«

السبب احلقيقي وراء قتل مدنيني أبرياء وتشويههم هو
وجود األلغام املضادة لألفراد يف ذاته .وهي ليست متطورة
ولكنها رخيصة بشكل خميف ،وتشبه علب احللوى ،ويكاد
ال ميكن اكتشافها ،وتستمر صالحيتها لفترة طويلة .وجيب
وقف إنتاجها وبيعها .وجيب حظرها شأهنا شأن األسلحة
األخرى من هذا النوع .وأنا من جانيب ال أجد فرقًا كبريًا بني
من يستخدموهنا ومن ينتجوهنا .

»

ساداكو أوغاتا ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

اس���تُخدمت

األلغام املضادة لألفراد (أو األلغ���ام األرضية) على
نطاق واسع يف عدد من النـزاعات املسلحة الدولية وداخل الدول ،مبا يف ذلك
احلربان العامليتان ،واحلرب يف جنوب ش���رق آس���يا ،واحلرب الكورية وحرب
اخلليج لعام .1991
واأللغام األرضية املضادة لألفراد ،اليت تنفجر بفعل الضحية ،هي يف األصل
أسلحة عشوائية مصممة للتشويه وليس للقتل .فهي غالبًا ما ترقد خاملة ألشهر
أو حىت لس����نوات بعد انتهاء النـزاع .وميكنه����ا أن تصيب باحلرق أو بالعمى أو
تدمر األطراف أو تقتل .وأغلب ضحاياها من املدنيني مبن فيهم األطفال.
وقد كان الغرض األصلي من األلغام األرضية املضادة لألفراد محاية األلغام
املض���ادة للدباب���ات واأللغام املض���ادة للمركبات من أن تزيله���ا قوات العدو،
أم���ا اليوم فتُس���تخدم األلغام املض���ادة لألفراد عمومًا كس�ل�اح دفاعي حلماية
احلدود ،واملعس���كرات واملواقع االستراتيجية األخرى ،فض ً
ال عن تقييد حركة
قوات العدو أو توجيه مسارها.
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مر الس���نني ،أصبح���ت األلغام األرضي���ة املضادة لألفراد س�ل�احًا
وعل���ى ّ
رخيصًا ومتاحًا على نطاق واسع وتستخدمه عمومًا القوات املسلحة النظامية
واألطراف الفاعلة من غري الدول .ونتيجة لذلك زاد عددها زيادة كبرية وبُثت
عش���رات املاليني من األلغام األرضية وما زالت مدفونة يف أكثر من  70بلدًا
يف أحناء العامل ،كثري منها ليست عليه عالمات وال توجد له خرائط وغالبًا ما
يُترك دون تسجيل.
وتؤثّر األلغام األرضية بش���كل مباش���ر على كثري من جوانب احلياة املدنية:
وتش���وه وترهب؛ وحت���ول دون الوصول إىل امل���زارع ،وتقيد حركة
فه���ي تقتل
ّ
الس���كان املدني�ي�ن؛ وحت���ول دون عودة الالجئ�ي�ن؛ وتعوق التعم�ي�ر االقتصادي
والتنمية .ونتج عن انتش���ارها آالف كثرية من القتلى واجلرحى بس���بب األلغام.
وحبلول هناية التس���عينات ،كان عدد الضحايا نتيج���ة لأللغام األرضية والذخائر
غري املنفجرة يتراوح كل عام ،حسب التقديرات ،بني  15 000إىل .20 000
ويرج���ع الفضل إىل ح ّد بعيد إىل اتفاقية حظر اس���تعمال وتكديس وإنتاج
ونق���ل األلغ���ام املضادة لألف���راد وتدمري تل���ك األلغام والتوعية ال�ت�ي قامت هبا
جمموعات املجتمع املدين واليت كانت جز ًءا ال يتجزأ من عملية وضع االتفاقية
وب���دء نفاذها وتنفيذه���ا ،أن اخنفضت أعداد الذين ش���وهتهم وقتلتهم األلغام
األرضية اخنفاضًا كبريًا وتوقف تقريبًا االجتار العاملي يف األلغام األرضية املضادة
لألفراد( .يرد أدناه مزيد من املعلومات بشأن االتفاقية).
ولكن���ه ال يزال هن���اك الكثري من العمل الواج���ب االضطالع به .فما زال
يتأثر إىل درجة ما باأللغام األرضية س���تة وس���بعون بلدًا وإقليمًا يف كل منطقة
من العامل .وتش���مل بعض األماك���ن األكثر تلوثًا ما يلي :أفغانس���تان وأنغوال
وبوروندي والبوسنة واهلرسك وكمبوديا والشيشان وكولومبيا والعراق ونيبال
وس���ري النكا .كم���ا يُعتقد أن ميامنار واهلند وباكس���تان تأثرت أيضًا ،ولكنه
ال توج���د معلوم���ات عامة كثرية عنها .وال تزال األلغام األرضية تُس���تخدم يف
عدد قليل من النـزاعات الداخلية .واأللغام األرضية تؤثر بش���كل غري متناسب
على أش���د البل���دان فقرًا يف العامل .وإزالة األلغ���ام األرضية عمل خطري وباهظ
التكلفة؛ ويف بعض األوقات ميكن أن تكون تكلفة إزالة لغم واحد أعلى بكثري
من تكلفة إنتاجه.
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اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام
املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام

وهي تعرف أيضًا باس���م اتفاقية حظر األلغام أو اتفاقية أوتاوا ،وحتظر
االتفاقية اس���تعمال وتكدي���س وإنتاج ونقل األلغام األرضي���ة املضادة لألفراد.
وتتعهد الدول األطراف يف االتفاقية بتدمري خمزوناهتا احلالية من األلغام األرضية
املضادة لألفراد يف أقرب وقت ممكن ،على أالّ يتجاوز ذلك أربع سنوات بعد
أن تصبح االتفاقية ملزمة هلا ،وبتدمري مجيع األلغام املضادة لألفراد املوجودة يف
املناطق امللغومة خالل  10سنوات .وتوافق الدول األطراف أيضًا على العمل
من أجل حل مش���اكل األلغام األرضية القائمة عن طريق إزالة األلغام والتوعية
وتقدمي املساعدة للناجني.
وق���د ُوضع���ت االتفاقية من خ�ل�ال ما أصبح يعرف بعملي���ة أوتاوا ،وهي
شراكة بني املجتمع املدين واحلكومات واألمم املتحدة .وقد اعتُمدت االتفاقية
يف أوسلو ،النرويج ،يف  18أيلول/سبتمرب  ،1997وفُتح باب التوقيع عليها يف
أوتاوا ،كندا ،يف  3كانون األول/ديس���مرب  ،1997حيث وقّع على االتفاقية
يف ذلك الوقت  122حكومة .وبدأ نفاذها يف آذار/مارس .1999
أي معاهدة أخرى من نوعها،
وبدأ نفاذ اتفاقية حظر األلغام أس���رع م���ن ّ
وبلغ عدد الدول األطراف فيها  157دولة يف تش���رين األول/أكتوبر .2011
وال ي���زال عدد من الدول األساس���ية خارج نطاق االتفاقي���ة ،من بينها الصني
ومصر واهلند وإسرائيل وباكستان واالحتاد الروسي والواليات املتحدة .ويُعقد
كل ع���ام منذ بدء نفاذ االتفاقية اجتماع س���نوي للدول األطراف لتعزيز تنفيذ
االتفاقية وإضفاء الطابع العاملي عليها واستعراض التقدم املحرز يف تنفيذها.
وتقض���ي االتفاقي���ة بأن يدعو األم�ي�ن العام لألمم املتح���دة إىل عقد مؤمتر
اس���تعراض بعد بدء نفاذ االتفاقية خبمس سنوات .والغرض منه استعراض أداء
االتفاقي���ة ومركزها .و ُعقد آخر مؤمتر اس���تعراض يف كارتاخينا ،كولومبيا ،يف
ع���ام  2009وأك���دت في���ه  100دولة طرف من جدي���د التزامها بوضع ح ّد
للمعان���اة واخلس���ائر النامجة عن األلغام األرضية املض���ادة لألفراد وإخالء العامل
من هذه األسلحة.
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وكانت االتفاقية ف ّعالة يف أهنا أوقفت فعليًا االجتار العاملي باأللغام األرضية
املضادة لألفراد ،وكان هلا تأثري واسع حىت بني الدول اليت مل تصدق عليها بعد.

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
(األسلحة التقليدية املعيّنة)

يتضم���ن الربوتوك���ول الثاين املع ّدل  1التفاقية األس���لحة التقليدية املعيّنة
(أو الربوتوك���ول املتعلق حبظر أو تقييد اس���تعمال األلغ���ام واألفخاخ املتفجرة
واألجه���زة األخرى املع��� ّدل يف  3أيار/مايو  )1996الذي ب���دأ نفاذه يف عام
 1998حظر وتقييد استعمال األلغام األرضية املضادة لألفراد واأللغام األرضية
املضادة للمركب���ات ،ولكنه مل ينص على حظرها الكلي .وكجزء من القانون
اإلنس���اين الدويل ،حيظر الربوتوكول الثاين املعدل يف مجيع الظروف اس���تخدام
األلغ���ام واألفخاخ املتفجرة واألجهزة األخرى إذا كانت ذات طبيعة تس���بب
إصابات مفرطة أو معاناة ال داعي هلا؛ أو اس���تخدام هذه األس���لحة إذا كانت
مصممة لالنفجار عندما تكتش���فها معدات اكتش���اف األلغام؛ أو توجيه هذه
األسلحة ضد املدنيني أو األهداف املدنية؛ أو استخدام هذه األسلحة على حنو
عش���وائي .وتتعهد الدول األطراف يف الربوتوكول بتطهري وإزالة وتدمري مجيع
األلغ���ام ،واألفخاخ املتفجرة واألجهزة األخرى عق���ب انتهاء األعمال القتالية
الفعلي���ة؛ واختاذ كل االحتياطات املمكنة حلماية املدني�ي�ن من آثارها؛ وإعطاء
إنذار مسبق ف ّعال بأي زرع هلذه األسلحة ميكن أن يؤثر على السكان املدنيني؛
واالحتفاظ بسجالت بشأن مواقع هذه األسلحة؛ واختاذ التدابري الالزمة حلماية
بعث���ات األم���م املتحدة ،وجلن���ة الصليب األمحر الدولية وغريه���ا من املنظمات
اإلنس���انية من آثار هذه األس���لحة .وبلغ عدد الدول األطراف يف الربوتوكول
الثاين املعدل سبعًا وتسعني دولة حىت متوز/يوليه .2011

 1أضي���ف إىل االتفاقي���ة بروتوكول مع��� ّدل لتعزيز األحكام اليت مل تُ���درج يف النص
األصلي.
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للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

www.un.org/disarmament/convarms/Landmines/html/Landmines_index.shtml

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري
تلك األلغام
http://www.apminebanconvention.org/

الش���بكة اإللكترونية للمعلومات املتعلقة باأللغ���ام ( ،)E-Mineدائرة األمم
املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام
www.mineaction.org

املنظمة الدولية للمعوقني
www.handicap-international.org

احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية
www.icbl.org

املؤسسة اإلنسانية  -الناس ضد األلغام األرضية
www.landmine.org/e/index.htm
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تس���ببت

القنابل العنقودية يف قتل

وجرح آالف املدنيني خالل األربعني سنة
املاضية وما زالت تتسبب يف ذلك اليوم.
وهي تتسبب يف ضرر واسع النطاق لدى
االرتطام وتظل مع ذلك ّ
تشكل خطرًا
وتقتل وتصيب املدنيني بعد انتهاء الصراع
بفترة طويلة.
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ا لفص���ل 1 1

الذخائ���ر العنقودي���ة

«

تسببت الذخائر العنقودية طيلة أربعني عامًا  -من الوس
إىل لبنان  -يف معاناة ال داعي هلا سواء يف وقت اهلجوم أو
لس���نوات بعده .

»

توماس ناش ،منسق االئتالف املناهض للقنابل العنقودية

الذخ�ي�رة

العنقودي���ة (أو القنبل���ة العنقودية) ه���ي بعبارة فنية
بس���يطة وعاء حيتوي على عدد من الذخائر الصغ�ي�رة ،تتراوح بني عدد قليل
وع���دة مئات .وهي ميكن أن تُطلق من اجلو أو من األرض فتطلق “قنيبالت”
أو “قنابل يدوية” على التوايل .ومنذ تصميم الذخرية العنقودية واس���تخدامها
ألول مرة منذ نصف قرن ،تأثر باس���تخدامها أكثر من  24بلدًا واس���تخدمها
على األقل  15بلدًا .وقد كان لفييت نام وكمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية
الش���عبية ال�ت�ي قصفتها الوالي���ات املتحدة فيما بني ع���ام  1964وعام 1973
بالقنابل ،الس���بق املأساوي بأهنا كانت املنطقة اليت قُصفت أشد قصف بالقنابل
العنقودي���ة يف العامل .وتش���مل املناطق األخرى اليت تأث���رت بالقنابل العنقودية
تش���اد وإريتريا وس�ي�راليون والس���ودان يف أفريقيا ،ومجهوريات يوغوس�ل�افيا
السابقة فض ً
ال عن ألبانيا والشيشان وأفغانستان .ويف اآلونة األخرية استخدمت
الواليات املتحدة وحلفاؤها القنابل العنقودية يف العراق ،أوالً يف عام ،1991
ومرة أخرى يف عام 2003؛ واس���تخدم الذخائر العنقودية كل من إس���رائيل
وحزب اهلل يف عام  ،2006فض ً
ال عن جورجيا واالحتاد الروسي خالل قتاهلما
بس���بب منطقة أوس���يتيا اجلنوبية االنفصالية يف آب/أغس���طس  .2008وتفيد
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التقارير بأن احلكومة الليبية استخدمت الذخائر العنقودية ضد قوات املتمردين
يف ذلك البلد يف عام .2011
وليس���ت هناك بيانات موثوق هبا بش���أن العدد الدقيق للذين ش���وهوا أو
قُتلوا بس���بب الذخائر العنقودية على صعيد العامل .ويشري تقرير رصد الذخائر
العنقودي���ة لع���ام  2010إىل أن العدد املؤكد لإلصابات النامجة عن اس���تخدام
الذخائ���ر العنقودية يف أحناء العامل بل���غ  16 816يف هناية عام  ،2009ولكن
أي يت���راوح بني
التقدي���رات تفي���د ب���أن العدد ميك���ن أن يكون أك�ب�ر بكثريّ ،
 58 000و .85 000ومجيع اخلس���ائر تقريبًا مؤكدة ،وتبلغ نسبة اإلصابات
بني املدنيني  98يف املائة .وأكثر الضحايا من الذكور الشباب.
وم���ن املع���روف أن أربع���ة وثالثني بل���دًا أنتجت  210أن���واع خمتلفة من
الذخائ���ر العنقودية بينما خ ّزن حنو  85بلدًا باليني من الذخائر الصغرية ،وفقًا
لالئتالف املناهض للقنابل العنقودية.
والذخائر العنقودية خطرة على حنو خاص على املدنيني لعدة أسباب .فهي
غري دقيقة؛ وميكن للضربة الواحدة أن تنشر ذخائر صغرية عرب مساحة واسعة.
وه���ي غري موثوق هبا وعش���وائية؛ وغالبًا م���ا تبقى أعداد كب�ي�رة من الذخائر
الصغرية غري املنفجرة على األرض ،عرضة لالنفجار حىت ولو بعد سنوات من
انتهاء األعمال القتالية الفعلية .وهي قاتلة؛ والذخائر العنقودية الصغرية مصممة
عاد ًة الختراق الدروع ومن مث حتتوي على قدرة تفجريية وشظايا معدنية أكثر
من األلغام األرضية.

اتفاقية الذخائر العنقودية

اتفاقي���ة الذخائر العنقودية ،اليت حتظر اس���تخدام مجي���ع القنابل العنقودية
تقريب���ًا وختزينها وإنتاجها ونقلها ،هي نتيجة ملا أصبح يُعرف بعملية أوس���لو،
ال�ت�ي متثل التعاون بني احلكومات واألمم املتحدة وجلنة الصليب األمحر الدولية
وجمموعات املجتمع املدين األخرى على تناول مشكلة الذخائر العنقودية .وقد
جرى التفاوض بشأن االتفاقية واعتمادها يف مؤمتر دبلن الدبلوماسي الذي ُعقد
يف  30أيار/مايو  ،2008وفُتح باب التوقيع عليها يف كانون األول/ديس���مرب
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 ،2008حي���ث وقّع���ت عليها  108دول .وبدأ نفاذها يف  1آب/أغس���طس
أي بعد س���تة أش���هر من التصديق عليها وإيداعها من جانب ثالثني
ّ ،2010
دول���ة طرفًا .وحىت متوز/يوليه ، 2011كان قد وقّع على االتفاقية  108دول
وص��� ّدق عليها  59دولة( .لالطالع عل���ى مركز التصديقات ،يرجى الرجوع
إىل املوقع .)http://treaties.un.org
وتتعهد الدول األطراف يف االتفاقية ،يف مجلة أمور ،بتدمري مجيع املخزونات
احلالي���ة م���ن الذخائر العنقودية يف أقرب وقت ممك���ن ،ولكن حبيث ال يتجاوز
ذلك مثاين س���نوات م���ن تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنس���بة هلا؛ وتطهري وتدمري
خملفات الذخائر العنقودية يف غضون عش���ر سنوات؛ وتقدمي املساعدة للبلدان
املتأثرة بالذخائر العنقودية.
وعل���ى الرغم من أن عملية أوس���لو حققت عل���ى العموم جناحًا يف إعمال
س���ريع حلظر بعيد املدى على الذخائر العنقودية ،ال تزال هناك حت ّديات كبرية
باقي���ة رمبا أخطرها أن عدة دول عس���كرية رئيس���ية ،وهي اليت خت��� ّزن الغالبية
العظمى من الذخائر العنقودية ،وعلى وجه اخلصوص الصني واهلند وإس���رائيل
وباكس���تان واالحتاد الروس���ي والواليات املتحدة ،مل تشترك يف إعداد االتفاقية
ومل توقَّع عليها .و ُعقدت مؤمترات س���نوية للدول األطراف الس���تعراض تنفيذ
االتفاقيةُ .عقد آخرها يف بريوت ،لبنان ،يف أيلول/سبتمرب .2011
وملواجهة هذا التحدي ،عقدت أيضًا مفاوضات بش���أن الذخائر العنقودية
يف إطار اتفاقية األسلحة املعيّنة ،وأُجريت مناقشات يف جنيف يف الفترة من عام
 2008إىل ع���ام ّ 2011
رك���زت على وضع بروتوكول جديد لالتفاقية حيظر
و/أو يقيّد استعمال الذخائر العنقودية ونقلها .ويسعى فريق اخلرباء احلكوميني
املكلف من الدول األطراف يف اتفاقية األس���لحة املعيّنة باس���تمرار املفاوضات
يف عام  ،2011إىل إقامة توازن بني الش���واغل اإلنس���انية فيما يتعلق بالذخائر
العنقودي���ة واالعتب���ارات العس���كرية .ومن املتوقع أن يق���دم الفريق تقريرًا عن
أعماله إىل مؤمتر االس���تعراض الرابع التفاقية األس���لحة املعيّنة يف تشرين الثاين/
نوفمرب .2011
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

ينص الربوتوكول اخلامس املتعلق مبخلفات احلرب من املتفجرات
امللحق باتفاقية األسلحة املعيّنة على اختاذ تدابري عامة هتدف إىل تقليل آثار
الذخائر املهجورة أو غري املنفجرة إىل أدىن حد .وينشئ الربوتوكول التزامات
بش���أن إزالة خملفات احلرب من املتفج���رات وتبادل املعلومات وتقليل املخاطر
وتقدمي املساعدة للضحايا والتعاون والدعم .بيد أن الربوتوكول ال حيتوي على
أحكام حمددة بشأن األسلحة ،ال سيما فيما يتعلق بالذخائر العنقودية.

لالطالع على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ،جنيف
www.unog.ch/ccm

االئتالف املناهض للقنابل العنقودية
www.stopclustermunitions.org
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ا لفص���ل 1 2

األطف���ال والنـ���زاع املس���لح

«

فلنتكاتف مجيعًا ونقيم عاملًا ّ
حتل فيه الدرجات املدرسية
اجليدة حمل األسلحةّ ،
وحتل األسر اليت اجتمع مشلها حمل
األزياء العسكريةّ ،
وحتل فيه الصداقة والطفولة املتحررة من
نقاط التفتيش والفوضى حمل القتال .

»

راديكا كوماراسوامي ،املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع
املسلح

خ�ل�ال

العقود القليل���ة املاضي���ة ،تغيّر وج���ه احلرب تغيُّرًا ش���ديدًا
إذ أصب���ح املدني���ون هم املس���تهدفني بش���كل متزايد .واألطفال ه���م الضحايا
الرئيس���يون للنـ���زاع املس���لح ،وتتخ���ذ معاناهت���م أوجه ش�ت�ى .فق���د قُتل أكثر
م���ن ملي���وين طف���ل يف مناطق احلرب خ�ل�ال العقدي���ن املاضي�ي�ن ،وفقًا ملوقع
شوه ستة ماليني آخرين أو أصيبوا
 .www.securitycouncilreport.orgكما ّ
بالعج���ز الدائ���م .وأصبح عدد آخر ال حيصى من األطف���ال أيتامًا ،أو اختُطفوا
أو ُحرموا من التعليم والرعاية الصحية وتُركوا يعانون من آثار عاطفية غائرة.
معرضون على حنو فريد للتجنيد العسكري .ونتيجة لذلك ،فقد
واألطفال ّ
اس���تُغل أكثر من ربع مليون ش���اب باس���تخدامهم كجنود أطفال يف  30بلدًا
على األقل يف أحناء من أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط خالل
السنوات الـ  20املاضية.
ويف نيس���ان/أبريل  ،2010أفادت راديكا كوماراسوامي ،املمثلة اخلاصة
لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع املس���لح ،أنه يف حني أُحرز بعض التقدم
يف معاجلة جتنيد اجلنود األطفال واستخدامهم ،ما زال هناك  22بلدًا يُكره فيه
األطفال على املشاركة يف األعمال القتالية .ويرد يف التقرير التاسع لألمني العام
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بش���أن األطفال والنـزاع املس���لح ( )2010قائمة مدونة حسب التواريخ تضم
 51طرفًا يف نزاعات ما زالت جتنّد األطفال.
وغالبًا ما يتعرض األطفال الذين يقعون يف براثن نزاعات مسلحة للمعاملة
الوحش���ية والع���زل .وقد أش���ارت املمثلة اخلاص���ة إىل أن الصدمات النفس���ية
واإلصاب���ات البدنية ال�ت�ي يعاين منها آالف األطفال الذي���ن هم ضحايا للعنف
ومرتكب���ون له يف حاالت النـزاع “متثّل هتديدًا خطريًا للس�ل�ام الدائم والتنمية
املستدامة ،حيث يطول أمد ثقافات العنف ودوراته”.
وجيري بشكل متزايد جتنيد البنات يف قوات القتال ،حيث يؤ ّدين يف أغلب
محاالت أو مقاتالت
األحيان ،شأهنم شأن البنني ،أدوارًا متعددة كطاهيات أو ّ
مفجرات انتحاريات .وغالبًا ما يتم
أو كاس���حات لأللغام أو جاسوس���ات أو ّ
االعتداء جنسيًا على البنات والبنني وإكراه البنات يف بعض األحيان على أداء
وظيف���ة “الزوج���ات” .وعندما ينتهي القتال ،ميك���ن أن تلحق بأولئك البنات
الوصم���ة ويتم إغفاهلن يف الربامج املوضوعة إلعادة إدماج املحاربني الس���ابقني
يف جمتمعاهتم املحلية.
وكثريًا ما يُختطف األطفال من املنـزل واملدرسة ،ويُكرهون على االنضمام
إىل مجاعات مسلحة ،ولكن أحيانًا ما ينضمون طواعي ًة فيما يبدو .ويُع ّد الفقر
واألمي���ة والتميي���ز ،فض ً
ال عن انع���دام التعليم النظامي وفرص كس���ب الرزق،
بع���ض الدوافع إىل التجنيد “الطوع���ي” .كذلك أحيانًا ما تضطر األطفال إىل
االنضمام إىل مجاعات مسلحة دواعي مثل احلماية أو البقاء على قيد احلياة أو
الرغبة يف االنتقام أو اإلحس���اس باالنتماء نتيجة لفقدان املنـزل وأفراد األسرة،
وبالنس���بة لبعض األطفال ،يصبح عدم وجود دخل مش���روع بسبب االنشقاق
السياس���ي واملشاركة السياسية أو أيديولوجيات القومية واهلوية العرقية عوامل
دافعة قوية.
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والبع���ض يعترب األطف���ال بدي ً
ال ف ّعاالً م���ن الناحية االقتصادي���ة للمحاربني
البالغني .إذ أنه قد يسهل تلقينهم واستغالهلم والتأثري عليهم عن طريق مفاهيم
البطول���ة املرتبطة بالذك���ورة والقوة .ومثة عوامل مس���امهة إضافية ،وهي طول
أم���د الصراع وقرب خميمات الالجئني أو أماكن توطني املش���ردين داخليًا إىل
مناطق النـزاع ،وفشل إعادة إدماج األطفال يف املجتمع ،وإفالت الذين جيندون
ويس���تخدمون األطف���ال من العق���اب .وهناك أيضًا أدلة قاه���رة على االرتباط
املباش���ر بني االس���تخدام املتزايد لألطفال يف النـزاع وس���هولة توافر األس���لحة
الصغرية اليت يسهل نسبيًا حىت على الصغار التعامل معها وإجادة استعماهلا.
وينخ���رط أغلبي���ة اجلنود األطفال يف العامل يف مجاعات مس���لحة غري تابعة
للدول ،مبا يف ذلك القوات شبه العسكرية ،وامليليشيات ،ووحدات الدفاع عن
النف���س العاملة يف مناطق النـزاع .بيد أن القوات احلكومية تس���تخدم األطفال
أيضًا يف النـزاع املسلح ،وبصفة خاصة يف أفغانستان وتشاد ومجهورية الكونغو
الدميقراطية وميامنار والصومال والسودان.

محاية األطفال يف احلرب

بينما يبقى الكثري من العمل الواجب االضطالع به ،هناك تطورات هامة
يف جمال محاية األطفال العالقني يف حاالت النـزاع .فقد ص ّدق أكثر من 140
بلدًا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بتورط األطفال
وحيث الربوتوكول االختياري البل���دان على “اختاذ كافة
يف النـ���زاع املس���لحّ .
التدابري املمكنة” لكفالة عدم مش���اركة أفراد قواهتا املس���لحة ممن هم دون سن
الثامنة عشرة مشاركة مباشرة يف األعمال القتالية .وعلى الدول أيضًا أن ترفع
الس���ن األدىن للتجنيد التطوعي ،مبوافقة اآلباء ،يف القوات املسلحة إىل ما فوق
سن اخلامسة عشرة .وتعزيزًا لتوافق اآلراء األخالقي على أن األطفال ال ينبغي
جتنيده���م ،أطلق مكت���ب املمثلة اخلاصة لألمني العام املعني���ة باألطفال والنـزاع
املس���لح محلة منع جتنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة هبدف التصديق العاملي
على الربوتوكول االختياري حبلول عام .)http://zerounder18.org(. 2012
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وعلى مدى العقد املاضي ،كانت مسألة األطفال والنـزاع املسلح مدرجة
عل���ى جدول أعمال جملس األمن .ويف ع���ام  ،2005وبعد اختاذ جملس األمن
للقرار  ،)2005( 1612أنشئ الفريق العامل املعين باألطفال والنـزاع املسلح
التابع ملجلس األمن وأنشئت آلية رصد وإبالغ غري مسبوقة بشأن حالة األطفال
يف النـزاع املسلح .والغرض من اآللية هو مجع معلومات آنية موثوق هبا بشأن
“االنتهاكات اجلس���يمة” الس���تة املرتكبة ضد األطفال ،وه���ي كالتايل :جتنيد
األطفال واس���تخدامهم كجنود؛ وقتل وتش���ويه األطفال؛ واغتصاب األطفال
وغ�ي�ر ذلك من أعم���ال العنف اجلنس���ي املرتكبة ضده���م؛ واالعتداءات على
امل���دارس أو املستش���فيات؛ واختطاف األطفال؛ ومنع حص���ول األطفال على
املساعدة اإلنسانية.
وعل���ى أس���اس هذه املعلوم���ات ،ميكن ملجلس األم���ن أن يدعو إىل إجراء
ح���وار مع أطراف النـ���زاع ،مما يفضي إىل وضع خطط عمل لتس���ريح اجلنود
األطفال وإعادة إدماجهم .وميكن للمجلس أيضًا أن يتخذ إجراءات مباش���رة
ضد مرتكيب االنتهاكات مثل حظر الس���فر وجتميد األرصدة وحظر تصدير أو
توريد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
وأُح���رز أيضًا تق ّدم بتوقيع خطط عمل م���ع أطراف النـزاع الذين يقومون
بتجنيد األطفال .وقد أ ّدى ذلك يف اآلونة األخرية إىل تسريح األطفال املرتبطني
جببهة مورو اإلس�ل�امية للتحرير (الفلبني) ،واجليش الش���عيب لتحرير الس���ودان
واحلزب الشيوعي النيبايل املوحد (املاوي).
وجيري إرس���اء س���ابقات هام���ة يف جمال الكف���اح إلهناء إف�ل�ات مرتكيب
االنته���اكات من العقاب .واملثاالن البارزان مها قي���ام املحكمة اجلنائية الدولية
بالقبض على جريمني كاتانغا ،الزعيم السابق لقوة املقاومة الوطنية يف إيتوري،
وتوماس لوبانغا دييلو ،مؤس���س وزعيم احت���اد الوطنيني الكونغوليني .وكالمها
كان نشطًا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وقد أُدينا يف عدة هتُم ،مبا يف ذلك
التجنيد اإلجباري والطوعي لألطفال دون س���ن اخلامس���ة عش���رة ،واستخدام
األطف���ال من أجل املش���اركة الفعلية يف األعم���ال القتالية .وتتن���اول املحاكم
اإلقليمية اخلاصة وجلان تقصي احلقائق ،بشكل متزايد ،مسألة اجلنود األطفال.
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لالطالع على مزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إىل:

مكت���ب األمم املتحدة للممثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنـزاع
املسلح
www.un.org/children/conflict

منظمة العفو الدولية
www.amnesty.org/children

االئتالف اهلادف إىل وقف استخدام اجلنود األطفال
www.child-soldiers.org

منظمة هيومان رايتس واتش
www.hrw.org

حافلة األمم املتحدة املدرسية اإللكترونية
http://cyberschoolbus.un.org/childsoldiers/webquest/
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ا لفص���ل 1 3

املرأة والس�ل�ام واألمن

«

لن يكون حتقيق السالم املستدام ممكنًا إالّ باملشاركة الكاملة
للمرأة  -بآرائها وقيادهتا وحضورها اليومي على قدم
أي مكان نلتمس فيه إحالل السالم وحفظه .
املساواة يف ّ

تقوم

بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة

»

املرأة بأدوار كثرية يف الس�ل�ام واألمن والنـزاع ونزع الس�ل�اح.
وهي كمدنية ،غالبًا ما تتأثر حياهتا تأثرًا شديدًا بالنـزاع وتتعرض ُسبل كسبها
للعيش وحقوقها للخطر بس���ببه .وهي كأم ومقدمة للرعاية تُترك غالبًا لترأس
أس���رًا معيش���ية يف ظل ظروف صعبة ،وال ميكن أحيانًا العيش يف ظلها .وهي
كمعيلة ،أحيانًا ما تنخرط يف االجتار غري املشروع يف األسلحة .وهي كجندية
تسن القوانني
تضطلع مبهام كثرية ،من القتال إىل الطهي .وهي كعضوة برملانّ ،
بشأن األمن وسياسة مراقبة األسلحة .وهي كناشطة يف املجتمع املدين ،متارس
التأثري على احلكومات لزيادة األمن وبناء السالم.
واس���تنادًا إىل خرباهتا املتنوعة ،ميكن للمرأة أن تق ّدم آراء ثاقبة قيّمة وتقدم
إس���هامات هامة يف عمليات صنع القرار بش���أن الس�ل�ام واألمن .غري أهنا يف
أحي���ان كثرية للغاية تقف موقف املتفرج اخلارج���ي على عمليات صنع القرار
هذه مبا فيها املس���ائل املتعلقة بأمنها اخلاص ومنع نش���وب املنازعات وسياس���ة
مراقبة األس���لحة ومفاوضات الس�ل�ام وعمليات صنع السالم واجلهود املبذولة
إلع���ادة البناء بعد انتهاء الصراع .وم���ن األرجح عندما حيدث ذلك أالّ تؤخذ
خربات املرأة يف احلس���بان ،ومن األرجح أالّ يتم تلبية احتياجاهتا ،مما ميكن أن
ييس���ر يف األجل الطويل انتهاكات حقوق املرأة وإضفاء الش���رعية عليها وعلى
يقوض التنمية املس���تدامة والس�ل�ام واألمن.
العنف املرتكب ضدها ،وميكن أن ّ
غري أنه من األرجح عند إدراج املرأة كمشاركة نشطة يف عمليات صنع القرار
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أن تلىب احتياجاهتا واحتياجات املجتمع املحلي بأسره ،ومن األرجح أن تكون
جهود إحالل األمن جهودًا شاملة ،وأن تكون مفاوضات السالم وجهود بناء
السالم موفقة ودائمة.

اإلجراءات اليت اختذها جملس األمن التابع لألمم املتحدة

كان ق���رار جملس األمن  )2000( 1325ال���ذي اتُخذ باإلمجاع يف
 31تش���رين األول/أكتوبر  ،2000قرارًا معلَمًا بارزًا بالنس���بة للمرأة ونزع
الس�ل�اح ،إذ أن���ه ميثّ���ل امل���رة األوىل اليت يتن���اول فيها جملس األم���ن بالتحديد
أث���ر احلرب الفريد الواقع على املرأة وأمهية إس���هامات امل���رأة يف عمليات ّ
حل
املنازعات وإحالل السالم.
وكان اختاذ القرار إيذانًا مبستوى جديد من اإلدراك يف جملس األمن للقضايا
اجلنسانية ،ووعدًا بتوجيه اهتمام أكثر تركيزًا يف كامل منظومة األمم املتحدة
ليس فقط على احتياجات املرأة يف أوقات احلرب ولكن أيضًا إلمكانات املرأة
ألن تكون شريكًا ف ّعاالً يف إحالل السالم.
والق���رار  ،)2000( 1325بعبارات عام���ة ،يتناول أربع قضايا هي :منع
العن���ف وانتهاك احلق���وق ،واحلماية يف وق���ت الصراع ،واملش���اركة يف اختاذ
القرارات املتعلقة بالس�ل�ام واألمن ،واحتياجات املرأة من اإلغاثة واإلنعاش يف
ح���االت الص���راع وما بعد الصراع .ورمبا تكون املش���اركة أهم قضية من بني
هذه القضايا األربع  -وهي االعتراف حبق املرأة بأن تقوم بدور نشط يف اختاذ
الق���رار .وحتقيقًا هلذه الغاية ،يدعو القرار الدول األعضاء إىل كفالة زيادة متثيل
املرأة يف مناصب صنع القرار يف عمليات حل املنازعات وإحالل السالم ،ويف
اإلنعاش املبكر بعد انتهاء الصراع ،ويف احلوكمة وإقامة السالم .ويشجع القرار
األمني العام لألمم املتحدة على تعيني املزيد من النس���اء كممثالت ومبعوثات
خاص���ات يوفدن إىل حاالت النـزاع ،وحيثّه على توس���يع نط���اق الدور الذي
تضطلع به املرأة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم.
ويدع���و القرار األطراف يف النـزاعات املس���لحة إىل احت���رام حقوق املرأة
والفتاة ويؤكد على مس���ؤولية الدول يف حماكمة املسؤولني عن جرائم احلرب،
96

مبا فيها تلك املتصلة بالعنف اجلنس���ي وغريه من أش���كال العنف ضد النس���اء
والفتي���ات .وأخ�ي�رًا ،يدعو القرار مجيع األطراف إىل النظر يف احتياجات املرأة
وحقوقها لدى التفاوض بشأن اتفاقات السالم وتنفيذها ولدى التخطيط لنـزع
السالح وتسريح املحاربني السابقني وإعادة إدماجهم يف املجتمع.
يتناول قرار جملس األمن  ،)2009( 1889الذي اتُخذ يف  5تشرين
األول/أكتوب���ر  ،2009العقب���ات اليت تعترض إش���راك امل���رأة يف مجيع مراحل
عمليات الس�ل�ام وضرورة حتس�ي�ن مش���اركة املرأة يف اختاذ القرار السياس���ي
واالقتصادي يف عمليات بناء الس�ل�ام ،وتعزيز قضية “املش���اركة” من القضايا
اليت يتناوهلا القرار  )2000( 1325وتكميلها .ويطلب أيضًا أن يقدم األمني
العام لألمم املتحدة إىل جملس األمن جمموعة من املؤش���رات ملتابعة تنفيذ القرار
.)2000( 1325
وتلبي���ة هل���ذا الطلب ،قدم األمني العام جمموعة ش���املة من املؤش���رات إىل
املجل���س يف  6نيس���ان/أبريل  .)S/2010/173( 2010وتق���وم منظومة األمم
املتحدة اآلن جبمع البيانات ذات الصلة هبذه املؤشرات.
وي���ورد آخ���ر تقرير قدمه األم�ي�ن العام إىل جملس األمن بش���أن تنفيذ قرار
املجلس  S/2011/589( )2000( 1325املؤرخ  29أيلول/سبتمرب )2011
عرضًا عامًا للتقدم املحرز يف االس���تجابة للشواغل ذات األ ّولية  ،1مع التركيز
على اإلجراءات اليت اختذهتا ش�ت�ى األطراف الفاعلة منذ تش���رين األول/أكتوبر
 .2010ومن أهم التطورات املؤسسية فيما يتعلق باملرأة والسالم واألمن إنشاء
هيئ���ة األمم املتحدة للمرأة .ويتمثل جانب م���ن دورها يف حفز منظومة األمم
املتح���دة بكاملها من أجل كفال���ة التعجيل بتنفيذ مجيع القرارات املتعلقة باملرأة
والسالم واألمن.

 1الش���واغل ذات األولوية هي( :أ) ضرورة تعزيز مشاركة املرأة وقيادهتا يف عمليات
منع نشوب النـزاع وحله وبناء السالم لألجل الطويل؛ (ب) ضرورة هتيئة بيئة أكثر
فعالية للعدالة واألمن للنساء والفتيات خالل الصراع وما بعده؛ (ج) ضرورة زيادة
املوارد املخصصة جلميع جوانب جدول أعمال املرأة والسالم واألمن.
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تتن���اول ق���رارات جمل���س األم���ن  ،)2009( 1820و1888
( )2009و ،)2010( 1960املتابع���ة للق���رار )2000( 1325
مس���ألة العنف اجلنس���ي .فيدعو القرار  )2009( 1820إىل وضع ح ّد للعنف
اجلنس���ي الواسع االنتش���ار يف حاالت النـزاع وإىل املساءلة من أجل وضع ح ّد
لإلف�ل�ات من العق���اب .ويركز الق���رار  )2009( 1888عل���ى تعزيز القيادة
واخلربة والقدرات املؤسس���ية األخرى داخل األمم املتحدة ويف الدول األعضاء
للمس���اعدة على وضع ح ّد للعنف اجلنس���ي املتصل حباالت النـزاع .واستجابة
للقرار  )2009( 1888عيّن األمني العام ممث ً
ال خاصًا معنيًا بالعنف اجلنس���ي
يف حاالت النـزاع .ويكلف القرار  )2010( 1960األمني العام بتقدمي قائمة
باألطراف اليت يش���تبه بش���كل موث���وق يف ارتكاهبا ألمناط للعنف اجلنس���ي يف
احلاالت الواردة جبدول أعمال جملس األمن أو مسؤوليتها عنها .ويدعو القرار
 )2010( 1960أيض���ًا إىل وضع ترتيبات للرص���د والتحليل واإلبالغ تتعلق
بالتحديد حباالت العنف اجلنسي ذات الصلة بالنـزاعات.

اإلجراءات اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة

ميثّ���ل الق���رار  ،69/65ال���ذي اختذته اجلمعي���ة العامة لألم���م املتحدة يف
 8كان���ون األول/ديس���مرب  ،2010معلم���ًا بارزًا آخر بالنس���بة للمرأة ونزع
الس�ل�اح .وش���رعت يف القرار وقدمته يف األمم املتحدة رئيسة وزراء ترينيداد
وتوباغو ،كامال بريس���اد – بيسيسار ،يف األمم املتحدة .ويسلم القرار بإسهام
الصعد
املرأة “إس���هامًا ذا ش���أن يف التدابري العملية لنـزع السالح املتخذة على ُ
املحلي والوطين واإلقليمي ودون اإلقليمي يف سياق منع العنف املسلح والنـزاع
املس���لح واحل ّد منهما وتعزيز نزع الس�ل�اح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة”.
و“يشجع الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واألمم املتحدة
وال���وكاالت املتخصص���ة على كفالة متت���ع املرأة باملس���اواة يف التمثيل يف مجيع
عمليات اختاذ القرارات املتعلقة مبس���ائل نزع الس�ل�اح ومنع االنتش���ار وحتديد
األس���لحة” “يدعو مجيع ال���دول إىل دعم وتعزيز املش���اركة الف ّعالة للمرأة يف
املنظمات العاملة يف جمال نزع الس�ل�اح ”.وهذه ه���ي املرة األوىل اليت يتناول
فيها قرار للجنة األوىل للجمعية العامة دور املرأة ومشاركتها يف نزع السالح.
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اإلجراءات اليت اختذهتا منظومة األمم املتحدة واملجتمع الدويل

يف الس���نوات اليت مضت منذ اختاذ جملس األم���ن لقراريه )2000( 1325
و ،)2009( 1820اضطلع���ت األم���م املتحدة جبهود متضاف���رة لتنفيذ هذين
القرارين .وأُحرز تقدم ،على سبيل املثال ،يف عدد النساء الاليت يشغلن مناصب
قيادي���ة لألمم املتح���دة يف البلدان املتأث���رة بالنـزاع ،كرئيس���ات لبعثات حفظ
السالم والبعثات السياسية اخلاصة .ويف عام  ،2009كانت هناك بعثة واحدة
اضطلع هبا مؤخرًا حلفظ الس�ل�ام ،يف ليربيا ،ترأس���تها امرأة .وىف عام ،2011
كانت املرأة ترأس  21يف املائة من بعثات حفظ الس�ل�ام والبعثات السياس���ية
اخلاصة لألمم املتحدة (مخس من  17بعثة حلفظ السالم ،واثنتان من  11بعثة
سياس���ية خاصة) .وباإلضافة إىل ذلك ،تعمل أربع نساء كنائبات لرؤساء هذه
البعث���ات .ومتث���ل املرأة حاليًا حنو  10يف املائة من املناصب العليا و 30يف املائة
من ع���دد املوظفني املدنيني يف عمليات حفظ الس�ل�ام .ويف بعثات الش���رطة،
تش���غل املرأة  9يف املائة من جمموع األفراد ،ويف البعثات العسكرية ،متثل املرأة
حوايل  3يف املائة من حفظة السالم.

أيام األمم املتحدة املفتوحة بشأن املرأة والسالم واألمن

بعد مرور  10س���نوات من اخت���اذ القرار  ،)2000( 1325ويف
الفترة م���ن حزيران/يونيه إىل آب/أغس���طس  ،2010نظم���ت األمم املتحدة
أيامًا مفتوحة بش���أن املرأة والس�ل�ام واألمن يف املناطق املتأثرة بالنـزاع .وهذه
مجعت آراء النس���اء بشأن حتس�ي�ن تنفيذ قرار جملس
االجتماعات االس���تثنائية ّ
األمن  )2000( 1325من خالل احلوار بني املنظمات النس���ائية لبناء السالم
والقيادي���ات املجتمعي���ات ،وكبار ممثالت األمم املتح���دة .ومشلت األولويات
املحددة :زيادة التمكني السياس���ي للمرأة ومش���اركتها على مجيع مس���تويات
صن���ع القرار؛ وهتيئ���ة بيئة للعدالة واألم���ن أكثر فعالية ومصداقي���ة للمرأة أثناء
الص���راع وبعده؛ وختصيص م���وارد مالية أكرب وأكثر اس���تدامة لدعم املرأة يف
عمليات اإلنعاش.
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هيئة األمم املتحدة للمرأة

يف متوز/يوليه  ،2010أنش���أت اجلمعية العامة لألم���م املتحدة هيئة األمم
املتحدة للمرأة ،وهو كيان األمم املتحدة املعين باملس���اواة بني اجلنس�ي�ن ومتكني
امل���رأة .وق���د اختذت الدول األعض���اء يف األمم املتحدة بذل���ك اإلجراء خطوة
تارخيية من أجل التعجيل بتحقيق أهداف املنظمة بش���أن املس���اواة بني اجلنسني
ومتك�ي�ن املرأة .وتش���مل املج���االت ذات األولوية هليئة األم���م املتحدة للمرأة
ّ
وسيمكن إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة
املش���اركة والقيادة والسالم واألمن.
األمم املتحدة من تناول مجيع قضايا املس���اواة بني اجلنس�ي�ن ومتكني املرأة على
حنو أفضل.

املجتمع املدين واملنظمات النسائية

قام املجتمع املدين واملنظمات النسائية بدور قيِّم يف توجيه االهتمام إىل أمهية
مشاركة املرأة يف اختاذ القرار فيما يتعلق بنـزع السالح؛ ويف تدريب املرأة على
أن تصبح مشاركة نشطة يف حتديد األسلحة والسالم واألمن ،ويف االضطالع
مباش���رة حبمالت لنـزع الس�ل�اح وعدم االنتش���ار .ويف بل���دان كثرية ،ونظرًا
للعقبات التقليدية اليت تعترض املش���اركة السياس���ية ،أعربت القيادات النسائية
عن نفس���ها على حنو أش��� ّد قوة من خالل منظمات املجتم���ع املدين .ولذلك،
فإن إش���راك هذه املنظمات هو يف أغلب األحيان السبيل الوحيد لكفالة إدراج
املرأة ومنظوراهتا وأولوياهتا يف عملية صنع القرار ووضع السياسات والربجمة.
لالطالع على قرارات جملس األمن ،يرجى الرجوع إىل املوقع .www.un.org/sc/
ولالط�ل�اع على ق���رار اجلمعي���ة العام���ة  69/65يرجى الرج���وع إىل املوقع
.http://www.un.org/en/ga/65/resolutions.shtml

100

وللحصول على مزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

www.un.org/disarmament/HomePage/gender/gender

مؤسسة آرياس للسالم والتقدم البشري
www.arias.or.cr

مركز التثقيف والبحوث من أجل السالم
www.ceipaz.org

الشبكة النسائية التابعة لشبكة العمل الدويل املعنية باألسلحة الصغرية
www.iansa-women.org/

الفريق العامل املعين باملرأة والسالم واألمن التابع للمنظمات غري احلكومية
www.womenpeacesecurity.org

هيئة األمم املتحدة للمرأة
www.unwomen.org and www.womenwarpeace.org/

مركز ويرامانتري للتثقيف والبحوث من أجل السالم
www.wicper.org
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ا لفص���ل 1 4

األم���م املتحدة وأعمال ن���زع الس�ل�اح
األم���م املتحدة داعية رئيس���ية لنـزع الس�ل�اح .وتتن���اول كل من وثيقة
تأسيسها ،وهي ميثاق األمم املتحدة ،وأول قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة
مسألة نزع السالح.
وفيما يلي نظرة موجزة على التاريخ ّ
املبكر:
•  24تش���رين األول/أكتوب���ر  .1945ب���دأ نف���اذ ميثاق األمم
املتحدة .ويتضمن امليثاق إش���ارتني إىل نزع الس�ل�اح (املادتان 11
و )47وحيث على “أقل حتويل ملوارد العامل اإلنس���انية واالقتصادية
إىل ناحية التسليح” (املادة ( .)26اقرأ ميثاق األمم املتحدة يف املوقع
.)www.un.org/aboutun/charter
•  24كانون الثاين/يناير  .1946ينشئ أول قرار اختذته اجلمعية
العامة لألمم املتحدة جلنة األمم املتحدة للطاقة الذرية ويضع اهلدف
املتمثل يف القضاء على مجيع األس���لحة “اليت ميكن تعديلها ألغراض
التدمري الشامل”.
•  14كانون األول/ديسمرب  .1946تتخذ اجلمعية العامة قرارًا
حت���ث في���ه جملس األمن على وضع تدابري عملي���ة “من أجل التنظيم
ّ
والتخفيض العامني لألسلحة والقوات املسلحة”.
•  11كان���ون الثاين/يناير  .1952تنش���ئ اجلمعي���ة العامة هيئة
نزع السالح لصياغة معاهدات من أجل( :أ) “تنظيم مجيع القوات
املس���لحة ومجيع األس���لحة واحل ّد منه���ا والتخفيض املت���وازن هلا”؛
(ب) القضاء على مجيع األسلحة اليت ميكن تعديلها ألغراض التدمري
الشامل؛ (ج) استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية.
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•  20تش���رين الثاين/نوفمرب  .1959حت��� ّدد األمم املتحدة ألول
م���رة اهلدف املتمثل يف “نزع الس�ل�اح العام الكام���ل يف ظل رقابة
دولية ف ّعالة”.
يف إط���ار األمم املتحدة واهليئات املرتبطة هبا أُصدر عدد من معاهدات
نزع الس�ل�اح اهلامة ،مبا فيها اتفاقية األس���لحة الكيميائية ،واتفاقية األس���لحة
البيولوجية ،ومعاهدة عدم انتش���ار األس���لحة النووية ،ومعاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية وغريها.
وقد س���عت األمم املتحدة ،منذ إنش���ائها ،إىل حتقيق هدفني متوازيني يعزز
كل منهما اآلخر :القضاء على أس���لحة الدمار الشامل (البيولوجية والكيميائية
والنووية) وتنظيم األسلحة التقليدية (وال سيما االجتار غري املشروع باألسلحة
الصغرية) .وهي تتناول هذه القضايا عن طريق أهم أجهزهتا وهيئاهتا الفرعية.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة

اجلمعية العامة هي اجلهاز الرئيس���ي للتداول وتقرير السياس���ات والتمثيل يف
األمم املتحدة .وأعضاؤها هم مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة (حىت عام
 2011كان عدده���م  193عض���وًا) .وجتتمع اجلمعي���ة العامة يف دورة عادية
بصفة رئيس���ية متتد من أيلول/س���بتمرب إىل كانون األول/ديسمرب من كل عام.
وال ميكنه���ا إالّ أن تق���دم توصيات غري ملزمة إىل الدول ،وتعمل على أس���اس
ص���وت واحد ل���كل عضو .وتتخذ اجلمعية قراراهت���ا يف القضايا اهلامة املحددة
(مثل الس�ل�ام واألمن) مبوافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء .ويتم البت يف مجيع
املس���ائل األخرى بأغلبية بسيطة .وتتبع اجلمعية العامة ست جلان رئيسية هي:
اللجن���ة األوىل (جلنة نزع الس�ل�اح واألمن ال���دويل) ،واللجن���ة الثانية (اللجنة
االقتصادية واملالية) ،واللجنة الثالثة (اللجنة االجتماعية واإلنس���انية والثقافية)،
واللجنة الرابعة (جلنة املس���ائل السياس���ية اخلاصة وإهناء االس���تعمار) ،واللجنة
اخلامسة (جلنة اإلدارة وامليزانية) واللجنة السادسة (اللجنة القانونية).
ملعرف���ة املزي���د ،يرج���ى الرج���وع إىل املوق���ع الش���بكي للجمعي���ة العام���ة
( )www.un.org/en/ga/أو زي���ارة املواق���ع التالي���ة :رابط���ة مراقب���ة ن���زع
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الس�ل�اح ( ،)www.armscontrol.orgومرك���ز بل���وغ اإلرادة احلامس���ة
( ،)www.reachingcriticalwill.orgومعه���د خمتص���رات دبلوماس���ية
ن���زع الس�ل�اح ( ،)www.acronym.org.ukومش���روع الس�ل�ام وامل���رأة
(.)www.peacewomen.org
ولالط�ل�اع على آخر تصويت مت يف هذا العام بش���أن القضايا املتصلة بنـزع
الس�ل�اح واألم���ن ال���دويل ،يرجى الرج���وع إىل املوقع الش���بكي ملكتب األمم
املتحدة لشؤون نزع الس�ل�اح (،)http://disarmament.un.org/vote.nsf
وجلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بنـزع الس�ل�اح والسالم واألمن (http://
 .)disarm.igc.orgويرجى االطالع على بيان التصويت يف األعداد الش���توية
السنوية من صحيفة “.”Disarmament Times

اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة

نزع السالح واألمن الدويل

تتن���اول اللجن���ة األوىل التابع���ة للجمعية العامة قضايا نزع الس�ل�اح واألمن
الدويل( .انظر الفرع املتعلق باجلمعية العامة أعاله).
وملعرف���ة املزي���د ،يرج���ى الرج���وع إىل املوق���ع الش���بكي للّجن���ة األوىل
(.)www.un.org/en/ga/first/index.shtml

جملس األمن التابع لألمم املتحدة

يضطل���ع جملس األمن ،مبوجب ميثاق األمم املتحدة ،باملس���ؤولية الرئيس���ية
عن صون الس�ل�ام واألمن الدوليني .ويتألف املجلس من مخسة أعضاء دائمني
(االحتاد الروس���ي والصني وفرنس���ا واململكة املتحدة والواليات املتحدة) و10
أعض���اء غري دائم�ي�ن ،تنتخبهم اجلمعية العامة لفترات مدهتا س���نتان .ويتناوب
األعضاء على رئاسة جملس األمن بالترتيب األجبدي االنكليزي ألمساء البلدان.
وم���دة والية كل رئيس ش���هر تقوميي .ويعمل جملس األم���ن وفقًا ملبدأ صوت
واحد لكل عضو .وتصدر القرارات املتعلقة باملس���ائل اإلجرائية مبوافقة تس���عة
أعض���اء من  15عضوًا .وتصدر القرارات املتعلقة باملس���ائل املوضوعية مبوافقة
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تس���عة أعضاء من  15عض���وًا ،مبا يف ذلك مجيع األعضاء اخلمس���ة الدائمني.
ووفق���ًا مليثاق األم���م املتحدة ،يوافق مجيع الدول األعض���اء على قبول قرارات
جمل���س األمن وتنفيذها .وجملس األمن ه���و اهليئة الوحيدة داخل منظومة األمم
املتحدة اليت ميكنها اختاذ هذه القرارات امللزمة.
وملعرف���ة املزي���د يرج���ى الرج���وع إىل املوق���ع الش���بكي ملجل���س األم���ن
(.)www. un.org/docs/sc

هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة

هيئة نزع السالح هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة .وهي
هيئ���ة تداولية (ميكنها أن تقدم فقط توصيات وال تصدر عنها قرارات ملزمة)،
وتتمثل واليتها يف النظر يف قضايا نزع الس�ل�اح وتقدمي توصيات بشأهنا .وقد
أنش���ئت اهليئة يف ع���ام  1978يف ال���دورة االس���تثنائية األوىل للجمعية العامة
املكرسة لنـزع السالح (خلفًا هليئة لنـزع السالح سابقة أنشئت يف عام 1952
وتوقف���ت عن االنعقاد يف عام  .)1965وتتألف هيئة نزع الس�ل�اح من مجيع
ال���دول األعضاء يف األمم املتحدة وتعقد دورات س���نوية يف نيويورك مدة كل
منها ثالثة أسابيع (عاد ًة يف بداية الربيع) .وهي تنظر يف مواضيع خمتارة قليلة يف
دورات مدة كل منها ثالث سنوات ،وتقدم تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة.
ملعرف���ة املزي���د ،يرج���ى الرج���وع إىل املوق���ع الش���بكي هليئة نزع الس�ل�اح
( )www.un.org/depts/ddar/discomm/undc.htmlأو زي���ارة املوق���ع
التايل :مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح( (�www.un.org/disarma
.)ment/HomePage/DisarmamentCommission/UNDiscom.shtml

مؤمتر نزع السالح

مؤمتر نزع الس�ل�اح هو اهليئة املتعددة األطراف الوحيدة للتفاوض بش���أن
معاهدات نزع السالح .ويضم  65عضوًا دائمًا جيتمعون يف جنيف يف ثالث
دورات كل ع���ام (عمومًا م���ن كانون الثاين/يناي���ر إىل آذار/مارس ومن أيار/
مايو إىل حزيران/يونيه ومن آب/أغس���طس إىل أيلول/س���بتمرب) .ويعمل املؤمتر
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على أس���اس توافق اآلراء لكفال���ة التأييد الكامل لالتفاقات ال�ت�ي يتم إبرامها.
وتشمل إجنازاته السابقة اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية األسلحة الكيميائية
ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية (اليت مل يبدأ نفاذها بعد).
ملعرف���ة املزيد ،يرجى الرجوع إىل املوقع الش���بكي ملكت���ب األمم املتحدة يف
جنيف ( ،www.unog.chويرجى النقر على “.)”Disarmament

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

يعزز املكتب ،الذي أنش���ئ أص ً
ال يف عام ( ،1982وإن كان حتت أمساء
خمتلف���ة ه���ي “إدارة” و“مكت���ب” و“مركز”) ،هدف نزع الس�ل�اح وعدم
االنتش���ار وتعزيز نُظم نزع الس�ل�اح .وهو يعمل على حتقيق نزع الس�ل�اح يف
جم���االت األس���لحة النووية ،فض ً
ال عن األس���لحة التقليدية ،وال س���يما األلغام
األرضية واألس���لحة الصغرية .ويقدم املكتب الدعم التنظيمي للجمعية العامة،
وهيئ���ة نزع الس�ل�اح ،ومؤمتر نزع الس�ل�اح واهليئات األخرى؛ وهو يش���جع
اجله���ود اإلقليمية لنـزع الس�ل�اح ،ويوفر املعلومات والتوعية والتثقيف بش���أن
جهود األمم املتحدة لنـزع السالح.
ملعرفة املزيد ،يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة لشؤون
نزع السالح (.)www.un.org/disarmament

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح

تق���دم املراكز اإلقليمية الثالثة املوجودة يف لومي (توغو) ،وكتماندو (نيبال)
وليم���ا (بريو) املس���اعدة العملية للدول يف املج���االت املوضوعية والتقنية مبا يف
ذلك التش���ريعات املتعلقة باألسلحة النارية والدعم يف إدارة املخزونات وتدمري
األس���لحة ،والسجالت املتعلقة باألسلحة التقليدية .وهذه املراكز تنظم وتدعم
املؤمت���رات واحللقات الدراس���ية وحلقات العمل من أج���ل تعزيز جهود حتديد
األسلحة ونزع السالح املبذولة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.
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ملعرفة املزيد ،يرجى الرجوع إىل املواقع الشبكية التالية هلذه املراكز:
مركز األمم املتحدة للسالم ونزع السالح يف أفريقيا
()www.unrec.org
مركز األمم املتحدة للسالم ونزع السالح يف آسيا واملحيط اهلادئ
()www.unrcpd.org.np
مرك���ز األمم املتحدة للس�ل�ام ونزع الس�ل�اح والتنمي���ة يف أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب ()www.unlirec.org

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أُنش���ئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومقرها فيينا ،يف عام 1957
لتعزي���ز التعاون العاملي يف ميدان التكنولوجيا النووية الس���لمية .ويضع براجمها
وميزانياهت���ا جمل���س املحافظني املؤلف من  35عض���وًا واملؤمتر العام الذي يضم
مجي���ع الدول األعضاء .وتقع أعماهلا بصفة عامة ضمن ثالث فئات :الس�ل�امة
واألمن والعلم والتكنولوجيا ،والضمانات ،والتحقق .ويش���ار إليها أحيانًا بأهنا
“الوكالة املنوط هبا الرقابة النووية” يف العامل .والوكالة منظمة دولية مس���تقلة
مرتبطة باألمم املتحدة.
وملعرف���ة املزيد ،يرجى الرجوع إىل املوقع الش���بكي للوكال���ة الدولية للطاقة
الذرية ()www.iaea.org

منظمة حظر األسلحة الكيميائية

منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،اليت أنشئت يف عام  ،1997هي اهليئة
املنفذة التفاقية األسلحة الكيميائية .وهذه املنظمة مكلفة بتحقيق هدف وغرض
االتفاقي���ة املتمثل يف كفالة تنفي���ذ أحكامها ،مبا يف ذلك أحكام التحقق الدويل
م���ن االمتثال لالتفاقية وتوفري حمفل للتش���اور والتعاون ب�ي�ن الدول األطراف.
والوكالة مقرها الهاي ،هولندا ،وتضم  188عضوًا.
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ملعرف���ة املزيد ،يرج���ى الرجوع إىل املوقع الش���بكي ملنظمة حظر األس���لحة
الكيميائية (.)www.opcw.org

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب
النووية

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،
اليت أنش���ئت يف ع���ام  ،1996هي منظمة مؤقتة تضطل���ع باألعمال التمهيدية
إلنش���اء نظام حتقق عاملي وتنش���ئ هذا النظام متهيدًا لب���دء نفاذ معاهدة احلظر
الشامل للتجارب النووية.
وترك���ز اللجنة التحضريية على تش���جيع التوقي���ع والتصديق على املعاهدة
وإنش���اء نظام عاملي للتحقق لرصد االمتثال للحظر الش���امل للتجارب النووية
املشعة يف أحناء العامل).
(مما يشمل بناء  321حمطة رصد و 16خمتربًا للنويدات ّ
واللجنة التحضريية منظمة دولية مستقلة مرتبطة باألمم املتحدة .ومتوهلا الدول
املوقِّعة على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.
ملعرف���ة املزي���د ،يرج���ى الرج���وع إىل املوق���ع الش���بكي للجن���ة التحضريية
(.)www.ctbto.org
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ا لفص���ل 1 5

فلتبق���وا عل���ى عل���م ولتش���اركوا

«

حت ّلوا باجلرأة .وليكن تفكريكم رفيع املستوى  -ألن ذلك
يؤيت مثارًا كبرية ،وهذا مرة أخرى ،هو السبب يف أننا حنتاج
إىل أناس مثلكم .أناس يفهمون أن العامل مسلح أكثر مما جيب
وأن السالم ال مي ّول متوي ً
ال كافيًا .أناس يفهمون أن وقت
التغيري قد حان .

»

بان كي  -مون ،األمني العام لألمم املتحدة

هناك

مئات عديدة من منظمات املجتمع الدويل اليت تدعو على الصعيد
العاملي إىل حتديد األس���لحة ونزع الس�ل�اح .وبدون أعماهلا على مدى عقود،
والدعم واملشاركة من جانب األفراد يف مجيع أحناء العامل ،ما كان لربنامج نزع
السالح أن حيظى باألمهية اليت حيظى هبا اليوم وما كان له أن حيرز التقدم الذي
أحرزه حىت اآلن .وبدون املشاركة العامة ما كان لقادة العامل أن يناقشوا اليوم
جبدية قضايا ذات أمهية مثل نزع الس�ل�اح النووي ،وتنظيم االجتار باألس���لحة
على الصعيد العاملي ،وحظر املواد االنشطارية.
ه���ل تعتق���دون أنكم لن حتدثوا فرقًا؟ ّ
فكروا م���رة أخرى .ليس عليكم أن
تكونوا خرباء وال زعماء عامليني كيما حتدثوا فرقًا.كل ما جيب عليكم هو أن
تكونوا ملتزمني ،ولديكم كل األس���باب ألن تكونوا ملتزمني بقضية تؤثر على
أمنكم ومستقبل الكوكب بأسره.
إن الناس العاديني املتفانني حيدثون فرقًا كل يوم .واحلقيقة ،أن املعاهدات
ال�ت�ي حتظر األلغ���ام األرضية والذخائ���ر العنقودية هي نتيجة مباش���رة حلمالت
املجتمع املدين اليت تديرها تلك األنواع من الناس .إن بوسع املنظمات امللتزمة
واألفراد امللتزمني أن حيدثوا فرقًا عندما يتعلق األمر بنـزع السالح.
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واخلط���وة األوىل حنو املش���اركة ه���ي أن تبقوا على ِعلْ���م .وإذا ما وضعتم
ذلك يف احلسبان ،فما يلي هو قائمة موجزة جدًا باملواقع الشبكية اليت ميكنكم
م���ن خالهلا احلصول على أحدث األنباء والتع���رف على املنظمات واحلمالت
أي وقت مضى هو
ال�ت�ي حتدث فرق���ًا واالنضمام إليها .واملهم اآلن أكث���ر من ّ
االنضمام إىل القضية.
مكافحة العنف املسلح
http://aoav.org.uk/

يقدم هذا املوقع الشبكي معلومات عن العنف املسلح والتنمية ،وجمموعة مواد
دعوية وتقارير عن العنف املس���لح .فلتنضم���وا إىل دعوة احلكومات إىل تناول
موضوع العنف املسلح.
املعهد العريب للدراسات األمنية
www.acsis.org

يتن���اول املعهد الش���روط الالزمة لتعزيز الس�ل�ام واالس���تقرار عل���ى الصعيدين
اإلقليمي والدويل وفقًا ملبادئ األمم املتحدة .ويسعى املعهد إىل تقدمي تشخيص
امللحة.
دقيق وكفء للحالة األمنية ويقدم توصيات بشأن بعض القضايا ّ

رابطة حتديد األسلحة

www.armscontrol.org

يقدم هذا املوقع الشبكي الشامل معلومات عن األسلحة التقليدية واألسلحة غري
التقليدية ،وعن معاهدات حتديد األسلحة ونبذات قطرية .اقرأ واشترك يف جملة
.Arms Control Today
املجلس الربيطاين  -األمريكي للمعلومات األمنية
www.basicint.org

يق���دم ه���ذا املوقع الش���بكي معلوم���ات عن منظم���ة حلف مشال األطلس���ي،
ومعاه���دات حتدي���د األس���لحة ،ومحل���ة التخلص متام�ا�ً من األس���لحة النووية
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وغريها .واش���ترك يف حتديثات الربيد اإللكتروين بش���أن هذه احلملة يف املوقع
.http://www.basicint.org/updates/subscribe
نشرة علماء الذرة
www.thebulletin.org
ا ّطلع على مقاالت حالية خمتارة وأعداد سابقة من نشرة The Bulletin Online

(باملجان) ،مبا يف ذلك أنباء وحتليالت األمن العاملية وغريها.
مركز حتديد األسلحة وعدم االنتشار

www.armscontrolcenter.org

يق���دم ه���ذا املوقع الش���بكي معلومات عن األس���لحة البيولوجي���ة والكيميائية
والنووية والدفاع املضاد للقذائف ،وعن أفغانس���تان ومجهورية إيران اإلسالمية
والعراق ومجهورية كوريا الش���عبية الدميقراطية .ويتاح عليه أيضًا حتليل شامل
للسياسات.
مركز املعلومات الدفاعية
www.cdi.org

يت���اح عل���ى هذا املوقع الش���بكي معلومات عن البحوث والسياس���ات املتعلقة
باإلنف���اق الدفاعي والسياس���ة الدفاعية للواليات املتحدة ،واالجتار باألس���لحة
واألطف���ال والنـ���زاع املس���لح ،والدفاع املضاد للقذائف ،وانتش���ار األس���لحة
النووية ،واألسلحة الصغرية ،وأمن الفضاء واإلرهاب.
االئتالف املناهض للقنابل العنقودية
www.stopclustermunitions.org

اقرأ عن احلملة الدولية حلظر الذخائر العنقودية ،والعمل دعمًا التفاقية الذخائر
العنقودي���ة .انض���م إىل احلملة واطلع على معلومات بش���أن اإلجراءات العاملية
واملحلية املتخذة دعمًا التفاقية الذخائر العنقودية.
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االئتالف اهلادف إىل وقف استخدام اجلنود األطفال
www.child-soldiers.org

يعمل االئتالف على وضع ح ّد الستخدام اجلنود األطفال على الصعيد العاملي.
وميكنك تلقي التحديثات واالطالع على أحدث التقارير ،واالنضمام إىل محلة
اليد احلمراء وأكثر من ذلك بكثري.
محلة حتديد األسلحة
www.controlarms.org

تعم���ل احلملة عل���ى التوص���ل إىل معاهدة عاملي���ة ملزمة قانونًا بش���أن االجتار
باألس���لحة .انضم إىل اهليئة ،واشترك يف الرسالة اإلخبارية اخلاصة ،هبا وتابعها
على موقعي الفيس بوك وتويتر ،واقرأ مدونتها وأكثر من ذلك.
احتاد العلماء األمريكيني
www.fas.org

حيتوي هذا املوقع الش���بكي عل���ى معلومات متعمقة عن األس���لحة البيولوجية
والكيميائي���ة والنووية ،وعن جتارة األس���لحة ،والطاقة ،والبيئ���ة والتكنولوجيا
املستجدة.
Global Security Newswire
http://gsn.nti.org/gsn/

اق���رأ األنباء اليومية عن األس���لحة النووية والبيولوجي���ة والكيميائية واإلرهاب
والقذائ���ف والدفاع املض���اد للقذائف والقضايا ذات الصلة .اش���ترك يف الربيد
اإللكتروين اليومي .ميكن البحث يف هذا املوقع يف حمفوظات األنباء.
Gunpolicy.org
www.gunpolicy.org

حيتوي هذا املوقع الش���بكي على معلومات شاملة عن سياسة األسلحة العاملية،
فض ً
ال عن العنف املسلح والقوانني املتعلقة باألسلحة مدرجة حبسب البلدان.
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مركز هنري ل .ستيمسون
www.stimson.org

يق���دم هذا املوقع الش���بكي معلومات ع���ن أمن الفضاء واألم���ن البيئي واألمن
اإلقليمي يف آسيا وغري ذلك.
شبكة العمل الدويل املعنية باألسلحة الصغرية
www.iansa.org

اق���رأ عن هذه احلمل���ة العاملية اليت تعمل على وضع ح ّد لالجتار غري املش���روع
باألس���لحة الصغرية وتدعم وضع معاهدة بش���أن األس���لحة الصغ�ي�رة .وتتاح
باملوق���ع معلومات عن املرأة واألطفال والتنمية وما هو أكثر من ذلك بكثري مما
يتصل باألسلحة الصغرية.
احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية
www.icbl.org

وقد كان هلذه احلملة العاملية أثرها يف وضع واعتماد اتفاقية حظر األلغام .وهي
تطوع
تدعم أيضًا تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية .انضم إىل جمموعة وطنية أو ّ
للعمل هبا .انظر  10أشياء ميكنك أن تقوم هبا إلخالء العامل من األلغام األرضية
والقنابل العنقودية.
الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية
www.fissilematerials.org

يرد يف هذا املوقع معلومات متعمقة عن املواد االنش���طارية واألسلحة النووية.
اق���رأ فيه ع���ن العمل املضطلع به من أج���ل اعتماد معاهدة وق���ف إنتاج املواد
االنشطارية ،والنص املقترح لتلك املعاهدة والتقرير السنوي العاملي بشأن املواد
االنشطارية.
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مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار
معهد مونتريي للدراسات الدولية (كلية ميدل بريي)
http://cns.miis.edu

هذا املوقع الش���بكي الش���امل حيتوي على معلومات عن أسلحة الدمار الشامل
وعدم االنتشار.
جلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بنـزع السالح والسالم واألمن
http://disarm.igc.org

ميكنك زيارة هذا املوقع الشبكي ألغراض البحث الشامل ،وتتاح فيه معلومات
أساس���ية ووصالت ش���بكية تربطك مبجموعة خمتلفة م���ن القضايا ذات الصلة
بنـزع الس�ل�اح ومعاهدات نزع الس�ل�اح .اشترك يف صحيفة Disarmament
 ،Timesوهي منش���ور فصلي يتناول قضايا نزع الس�ل�اح .اقرأ األعداد احلالية
واألعداد السابقة.
املبادرة املتعلقة بالتهديد النووي
www.nti.org

يتاح على هذا املوقع الش���بكي معلومات عن األس���لحة البيولوجية والكيميائية
والنووي���ة ،فض ً
متعمق���ة .اش���ترك يف Global Security
ال عن نب���ذات قطرية ّ
 Newswireوهي جمموعة يومية من األنباء ذات الصلة بنـزع الس�ل�اح وحتديد
األسلحة.
مركز بلوغ اإلرادة احلامسة
مشروع الرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرية
www.reachingcriticalwill.org

تتيـــ���ح زيــ���ارة هــذا املوقــع الش���امل ج���دًا معلومات أساس���ية عن كثري من
القضاي���ا ذات الصل���ة بنـزع الس�ل�اح .اش���ترك يف موارد الربي���د اإللكتروين،
مبا يف ذلك الرس���الة اإلخبارية ( News in Reviewوهي رس���الة إخبارية يومية
للجان التحضريية ملؤمتر عدم انتش���ار األسلحة النووية ومؤمترات االستعراض)،
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و( First Committee Monitorوهي رسالة إخبارية أسبوعية تقدم تقارير عن
اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة) ،وتقرير مؤمتر نزع السالح
(وحيتوي على أنباء من مؤمتر نزع الس�ل�اح) ومنش���ورات األنباء اإللكترونية.
وميكنك اس���تخدام ه���ذا العنوان ال���وارد أع�ل�اه أو عنوان الربي���د اإللكتروين
 info@reachingcriticalwill.orgلالشتراك يف هذا املوقع.
الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية
www.smallarmssurvey.org

اق���رأ يف الدراس���ة االس���تقصائية الش���املة لألس���لحة الصغ�ي�رة عن األس���لحة
الصغرية والذخائر ومنتجيها (منظومات الدفاع اجلوي املحمولة والدراس���ات
االستقصائية القطرية وغريها).
معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم
www.sipri.org

يق���دم هذا املوقع الش���بكي حبوث���ًا متعمقة عن األمن الدويل ومراقبة األس���لحة
ونزع الس�ل�اح .اقرأ حولية معهد س���تكهومل الدويل لبحوث السالم للحصول
على معلومات عن نفقات األسلحة ،وخمزونات األسلحة العاملية وغريها.
احتاد العلماء املهتمني
www.ucsusa.org

تتاح على هذا املوقع موارد بشأن االحترار العاملي ،واملركبات النظيفة والطاقة،
والقدرة النووية واألس���لحة النووية .اش���ترك يف إش���عارات اخت���اذ اإلجراءات
واألنباء واملوارد.
حافلة األمم املتحدة املدرسية اإللكترونية
http://cyberschoolbus.un.org

توجد على هذا املوقع املوارد الالزمة للمعلمني والطالب بشأن جمموعة خمتلفة
م���ن القضاي���ا العاملية والقضاي���ا ذات الصلة باألمم املتحدة ،مب���ا يف ذلك نزع
السالح وعدم االنتشار.
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معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح
www.unidir.org

متعمقة عن القضايا ذات الصلة بنـزع الس�ل�اح.
تت���اح هبذا املوقع معلوم���ات ّ
اش���ترك يف صحيف���ة  Disarmament Forumيف املوق���ع www.unidir.org/
.html/en/disarmament_ forum.php
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
www.un.org/disarmament

حيتوي هذا املوقع الشبكي على معلومات ووصالت تفضي إىل قضايا وهيئات نزع
الس�ل�اح ذات الصلة املرتبطة باألمم املتحدة ،مبا يف ذلك أس���لحة الدمار الشامل،
واألسلحة التقليدية ومركز املعاهدات ونصوصها وقواعد البيانات وغريها.
مركز البحوث والتدريب واملعلومات يف جمال التحقق
www.vertic.org

يدع���م مركز البحوث والتدريب واملعلومات يف جمال التحقق وضع االتفاقات
الدولية واملبادرات اإلقليمية والوطنية ذات الصلة وتنفيذها وفعاليتها .وميكنك
التركي���ز على االتفاقات واملب���ادرات املضطلع هبا يف جماالت حتديد األس���لحة
ونزع الس�ل�اح والبيئة ،مع االهتمام بصفة خاصة بقضايا الرصد واالستعراض
والتنفيذ والتحقق.
اللجنة املعنية بأسلحة الدمار الشامل
www.wmdcommission.org

تتاح هبذا املوقع معلومات شاملة عن األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.
اقرأ منشور .)2006( Weapons of Terror
ميك���ن احلص���ول عل���ى منش���ور ( DISARMAMENT: A BASIC GUIDEن���زع
السالح :دليل أساسي) من املوقع التايل:
http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/
AdhocPublications
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تذيي���ل

معاه���دات حتدي���د األس���لحة ون���زع
الس�ل�اح والصك���وك ذات الصل���ة
تاريخ بدء النفاذ

معاهدة أنتاركتيكا

1961

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا
(معاهدة بليندابا)

2009

اإلطار املتفق عليه (الواليات املتحدة ومجهورية كوريا
الشعبية الدميقراطية)

1994

معاهدة احلد من القذائف املضادة للقذائف التسيارية
(الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق)

1972

اتفاقية األسلحة البيولوجية

1975

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط
آسيا

2009

اتفاقية وسط آسيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة
وذخائرها ومجيع القطع واملكونات اليت ميكن أن تُستخدم يف
صنعها وإصالحها وتركيبها (اتفاقية كنشاسا)
اتفاقية األسلحة الكيميائية
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
اتفاقية الذخائر العنقودية

(انسحبت الواليات
املتحدة يف عام )2001

مل يبدأ نفاذها بعد

1997
مل يبدأ نفاذها بعد
2010
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اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض
عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى

1978

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة ميكن
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

1983

معاهدة القوات النووية املتوسطة املدى (الواليات املتحدة
واالحتاد السوفيايت السابق)

1988

مدونة قواعد السلوك الدولية ملنع انتشار القذائف التسيارية
(مدونة الهاي لقواعد السلوك)

2002

اتفاقية حظر األلغام

1999

معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب (معاهدة تالتيلولكو)

1969

نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

1993

االتفاق املنظم ألنشطة الدول على القمر واألجرام السماوية
األخرى

1984

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

1970

معاهدة السماوات املفتوحة

2002

معاهدة الفضاء اخلارجي

1967

معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية

1963

معاهدة التفجريات النووية السلمية (الواليات املتحدة
واالحتاد السوفيايت السابق)

1976

معاهدة مراقبة األسلحة يف قاع البحار

1972

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب
املحيط اهلادئ (معاهدة راروتونغا)

1986
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معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب
شرق آسيا (معاهدة بانكوك)

1997

اجلولة األوىل من حمادثات احلد من األسلحة االستراتيجية
(الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق)

1972 - 1969

اجلولة الثانية من حمادثات احلد من األسلحة االستراتيجية
(الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق)

مل يبدأ نفاذها

معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية (الواليات
املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق)

2002

معاهدة ختفيض األسلحة االستراتيجية (الواليات املتحدة
واالحتاد السوفيايت السابق)

1994

معاهدة زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االستراتيجية واحلد
منها (الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق)

(انتهى العمل هبا يف
كانون األول/ديسمرب
)2009

مل يبدأ نفاذها

معاهدة احلد من التجارب اجلوفية لألسلحة النووية
(الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق)

1990

املعاهدة املتعلقة بتدابري زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية
االستراتيجية واحلد منها (ستارت اجلديدة) (االحتاد الروسي
والواليات املتحدة)

2011

مالحظة :مجيع املعلومات هي املعلومات اجلارية حىت متوز/يوليه  .2011واملعاهدات متعددة
األطراف ما مل يُذكر غري ذلك .ويُتاح مزيد من املعلومات والنصوص الكاملة للمعاهدات على
املوق ع  ،http://treaties.un.orgو�http://www.un.org/disarmament/Home
 ،Page/treaty/treaties.shtmlو.www.armscontrol.org
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