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 :األضواء تحت

 الصغيرة اَألسلحة تدابير تطبيق مراقبة
 

 ضرورية تبدو والتحقّق والمراقبة التقارير، إعداد عمليات إن

 الصغيرة، األسلحة مشكلة معالجة يف المستمرة الجهود لنجاح

 من أخرى مجاالت في العمليات تلك وتنجح نجحت كما تماماً

 كيفية في الفصل هذا يبحث. الدولية القلق ومباعث الهموم

 الخاصة الرئيسة التدابير وتطبيق تنفيذ على العمليات هذه تأثير

 المتحدة األمم عمل برنامج سيما وال الصغيرة، باألسلحة

 .المتحدة األمم منظمة تفرضها التي األسلحة على الحظر وحاالت

 

" تُعد "فعندما. ما نوعاً المباشرة األساسية المفاهيم الفصل هذا يستخدم

 عن شرحاً تُعطي فإنها تقاريرها، األخرى الفاعلة والجهات الدول

 والتقييم المستقلة المالحظات على ليشتم فهو" المراقبة "مفهوم أما. بعينها اتفاقيات لتنفيذ به قامت الذي العمل

 بهدف وتحليلها المعلومات لجمع عملية إلى العادة في يشير" التحقّق "مفهوم أن حين في التنفيذ، ألعمال المستقل

 .ال أم بها االلتزام تم قد منها، القانونية سيما وال بعينها، التزامات كانت إذا ما تحديد

 

 اإلسهامات في يبحث فإنه ،تحديداً أكثر وبصورة المتحدة، األمم مؤتمر عملية الفصل، من األول القسم يتفحص

 اجتماع شهد وقد. 2001 المتحدة األمم عمل برنامج تنفيذ في والمراقبة التقارير إعداد عمليتا تقدمها التي
 ،2003 يوليو/تموز 11-7 الفترة في نيويورك في المرة هذه عقد والذي سنتين، كل يعقد الذي األول الدول

 من سنتين بعد العمل برنامج تنفيذ حول تقاريرها لتعرض الدولية والمنظمات الدول من كبير عدد حضور

 ما نادراً وحدها الدول فإن ال، أم مفصلة وطنيةال التقارير كانت إذا عما النظر وبصرف ذلك، ومع. إقراره

رمما العمل، برنامج تنفيذ في تواجهها التي المحددة الصعوبات وتشرح تُق دحإعداد عملية احتواء ِإمكانية من ي 

 .مثقِّفة تنويرية معلومات على التقارير
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 البنادق تحطم بخارية مدحلة

 بلغراد مدينة قاعة أمام والرشاشات

 2002 مايو/أيار في

 شرحت ما نادراً

 وحدها الدول

 المحددة وباتالصع

 في واجهتها التي

 العمل برنامج تنفيذ

 .الوطنية التقارير في
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 2003 عام نهاية في كما المتحدة األمم عمل برنامج تنفيذ حول الدول تقارير: 1-8 الجدول
 

 2002  2003  
 اإلقليمية المئوية النسبةالتقارير اإلقليمية المئوية النسبة التقاريرالدول مجموع المناطق

 44 23 6 3 52 إفريقيا

 51 18 9 3 35 األمريكتان

 41 12 7 2 29 آسيا

 77 37 15 7 48 أوروبا

 71 10 0 0 14 األوسط الشرق

 21 3 7 1 14 وسياأوقيان

 %54 103 %8 16 192 المجموع
 

 اإللكتروني الموقع انظر للتقارير، الحالية للقائمة بالنسبٍة: مالحظات
<http://disarmament2.un.org/cab/salw-nationalreports.html> 

 

ها مراقباً لدى بصفت(يشمل الدول المئة وإحدى وتسعين األعضاء في األمم المتحدة، إضافة إلى الفاتيكان * 

 ).األمم المتحدة

 
وضمن هذا السياق، يتناول . ومع ما لعملية إعداد التقارير من َأهمية، إال أنها ال تكفي للتنفيذ الفعال للبرنامج

األولى، وهي . القسم األول من الفصل بإمعان مبادرتين مهمتين للمراقبة ترتبطان بعملية مؤتمر األمم المتحدة

") عض الرصاصة"أو " ( بايتنغ ذا بوِلتْ"الذي أعده مشروع برنامج العمل حول تنفيذ التقرير المشترك 

عملية "في حين أن المبادرة الثانية، وهي ما يعرف باسم . بمشاركة لجنة العمل الدولية حول األسلحة الصغيرة

 منتظمة غير تجمع الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية إلجراء مشاورات" جنيف

ومع َأن قدراً مهماً من المعلومات والتحليل قد تم إنتاجه حول . ببرنامج العملرسمية حول القضايا المتعلقة 

في السنة األولى من عمره، إال أن المبادرات الحالية ال توفّر صورة كاملة ال عن تنفيذ برنامج العمل تنفيذ 

 . التنفيذ والحلول الالزمة لهوال عن التحديات التي تجابهبرنامج العمل 

 

أما القسم الثاني من الفصل فيستعرض الجهود المبذولة للتحقق من االلتزام بأوامر حظر األسلحة، المفوضة 

ويتفحص الهيئات وآليات العمل التي تدعم أركان جهود التحقّق، وينظر . من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

 د، ويصف بإيجاز في مسألة فعالية هذه الجهو
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إن التنفيذ الفعال ألوامر حظر األسلحة الصادرة عن مجلس األمن . المقترحات الرئيسة لتحسين هذه اَألنظمة

وليس ألن هذه القضية قد ورد ذكرها برنامج عمل األمم المتحدة، يعتبر مسألةً بالغة األهمية لتحقيق أهداف 

األسلحة الصادرة عن األمم المتحدة تغطي، بصورة معهودة، سلسلة كما أن أوامر حظر .  نفسهالبرنامجفي 

واسعة من األسلحة، بما فيها أسلحة الدمار الشامل وأنظمة األسلحة التقليدية الرئيسة، لكن الكثير من األسلحة 

التي تُحدث الفوضى واالضطراب في المناطق الخاضعة للحظر هي في حقيقة األمر األسلحة الصغيرة 

 .ة الخفيفةواألسلح

 

وفي حين أن الدول األعضاء في األمم المتحدة ملزمة قانونياً بتطبيق أوامر الحظر المفوضة من مجلس األمن، 

ويبرهن الفصل على أنه حيثما . فإن ألنظمة التحقّق دوراً حاسماً تؤديه في تعزيز التزام الدولة بهذه التدابير

ة العقوبات قوياً، فإن أنظمة التحقق المرتبطة بذلك يمكنها أن كان االهتمام السياسي بضمان االلتزام بأنظم

ومع ذلك، فِإن المشكلة ). كالعقوبات التي فرضت على العراق ويوغسالفيا السابقة مثالً(تكون عظيمة األثر 

 مع هذه األنظمة تتمثّل على وجه الدقة، في كونها تنزع إلى أن تكون ضعيفة حيثما تكون اإلرادة السياسية هي

 على سبيل المثال، الحظر الذي فُرض على (ذاتها ضعيفة أيضاً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

غير أن المراقبة من جانب المجتمع المدني ). 2001سبتمبر /الصومال في فترة ما قبل الحادي عشر من أيلول

وعلى ذلك، فإن التقارير التي تعدها . ال تتقاسم هذه المحددات للمراقبة التي تُجرى على المستوى الرسمي

الذي يمس ) وااللتزام( الحكومية حول انتهاكات الحظر تؤدي دوراً حاسماً في تقوية التحقق المنظمات غير

 .جميع الجوانب والقطاعات
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ن متمردون أكبر سناً يتصارعون مع مقاتلو

قرين أصغر سناً لنزع سالحه حول مسألة 

في " منروفياً"لليبيرية انضباطية في العاصمة ا

 .2003أغسطس /آب
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 التي المراقبة مع البالغة األهمية في المتحدة األمم مؤتمر لعملية المدني المجتمع يجريها التي المراقبة تساوى

 الدولية والهيئات والمنظمات الحكومات أن إلى عامة، بصورة الفصل ويخلُص. الحظر أوامر لتنفيذ يجريها

 فعالة بطريقة الصغيرة األسلحة تدابير تنفيذ ضمان في حاسماً دوراً تؤدي جميعها الحكومية غير والمنظمات

 والهيئات المنظمات بمشاركة (المدني والمجتمع الدول تعمل مثالً، جنيف كعملية السياقات، بعض ففي. مؤثّرة

 مساراً العالقة هذه تتخذ أخرى، سياقات وفي. نسبياً وثيقة شراكة خالل من مشتركة غاية تحقيق نحو) وليةالد

 الدول اللتزام الحكومية غير المنظمات جانب من المستقلة المراقبة في الحال هو كما أكبر، بدرجة مناوئاً

 ذا بايتنغ أو" الرصاصة عض ("راقبةالم مشروع مثل األخرى المواقف في أما. األسلحة على الحظر بأوامر

 .المذكورين المسارين بين ما موقع في العالقة فتقع الصغيرة، األسلحة حول الدولية العمل شبكة –) بوِلتْ

 

 التقارير إعداد عمليات أن هي الفصل إليها خلُص التي الثانية الرئيسة النتيجة فِإن الحاالت، كل وفي ذلك، ومع

 على خاص بشكل مهمة العمليات هذه تبدو حيث الجهود، لهذه حاسمة مكونات تعتبر والتحقّق والمراقبة

 فيما الزميلة الدول توقّعات تلبية إلى أقل بدرجة تميل بأنها الحكومات بعض تشعر قد إذ العالمي، المستوى

 .الصغيرة باألسلحة يتعلق

 

وإن غياب التحقق يضلِّل افتقار . ثّل مبادرة جديةإن حظراً لألسلحة من دون أن يرافقه نظام جاد للتحقّق ال يم

ومع أن هناك بعض اَألمارات المشجعة في التطور ). القانونية(الدول إلى االهتمام باالمتثال اللتزاماتها 

االرتقائي لممارسة التحقق من العقوبات على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، فإن هذا الفصل يبين أن جهود 

باً إلى جنب مع أنظمة العقوبات ذاتها، تظّل هشَّة عرضة لخطر اإلرادة السياسية اآلخذة في التحقق، جن

 .وإن المجتمع المدني لديه اإلمكانات القادرة على جسر هذه الهوة. الضعف

 

وبالحكم . مر األمم المتحدة تعتمد في نجاحها على التقارير الوطنية والمراقبة المستقلةوبالمثل، فإن عملية مؤت

على العدد الكبير من البيانات والتقارير الوطنية التي تم تقديمها إلى اجتماع الدول الذي يعقد كل سنتين والذي 

وقت الحاضر من المجتمع المدني، ، إضافة إلى أعمال المراقبة التي تنشأ في ال2003عقد للمرة األولى عام 

ومع ذلك، فإننا ال نزال على بعد مسافة طويلة . فإن عملية المؤتمر تتمتع اآلن بحالة من االزدهار المعقول

حيث يظل تحقيق خفض مهم في انتشار األسلحة الصغيرة وسوء استعمالها : لبرنامج العملمن التنفيذ الكامل 

 تنفيذ برنامج العملن االستمرار بصورة مستدامة في إعداد التقارير عن إ. على المدى الطويل مدعاة للوهم

 .وفي مراقبته سيظل أمراً ضرورياً لقابلية هذه العملية للنجاح والنمو بصورة متواصلة

 لألسلحة حظراً إن

 يرافقه أن دون من

 ال للتحقّق جاد نظام

 .جدية مبادرة يمثّل


