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     طَوَصل النقا
  الدوليصك التعقب 

  
خطوة   2005آانون األول / ديسمبر8 منذألمم المتحدة الملزم لجميع الدول األعضاء في اصك التعقب الدوليمثل ي

 الجديد، الصكيعمل  .مهمة إلى األمام، وإن متواضعة، في الجهود الدولية المبذولة لمعالجة مشكلة األسلحة الصغيرة
 .األسلحة وحفظ السجالتوسم  يفي مجالأساسية دولية  عاييرز ميخ وتعزيترسعلى  مع وجود استثناءات محدودة، 

  .، إلى أبعد من المعايير الموجودة حاليًا، وإلى حد ما، التنفيذعقبمجال التعاون في عمليات التويمضي في 
ذي            حتى  شأن طابع الصك المنشود ونطاقه      وقد استبقت الخالفات ب    راء ال ق الخب ك ال فري المفاوضات نفسها، مع ذل

ا            لألمم لمتحدة تمكنا    ضير وال الجمعية العامة     قام بالتح  ازع عليه ائل المتن ذه المس داولها     من حل ه وترآت لكي يت
ي ا. المتفاوضون أن  يلق دة المفاوضات بش م المتح د األم ى عق ي أدت إل ات األحداث الت ى مجري لفصل الضوء عل

ا يصف ا    . ستعرض حلقات التطور الرئيسية في المفاوضات نفسها         يالتعقب، و  م،   آم دور المه ان محدودا     ل ، وإن آ
  .الذي لعبه المجتمع المدني في أعمال المفاوضات

  

خطوة مهمة إلى األمام، وإن متواضعة، في الجهود الدولية  صك التعقب الدولييمثل 
  .المبذولة لمعالجة مشكلة األسلحة الصغيرة

  

  
  

مت تآلي الوطنية العراقية يعاينون الرقم التسلسلي لسالح الشرطة أفراد من 
مصادرته أثناء القيام بتفتيش  واسع للبيوت بيتًا في إحدى ضواحي تكريت في 

  غيتي أميجز/ أي أف بي/ صورةبولرتو شميت©  2003تشرين الثاني /نوفمبر
  

  
النظر في فحوى على يرآز الفصل جل اهتمامه تقريبًا 

طابع :  جزءًا فجزءًا، بادئًا بالمسألتين الشائكتينالصك
تجري العودة إليهما فيما بعد قه، وقد  ونطاالصك

 الذي للصك" التطور المستقبلي"باعتبارهما جزءًا من 
أما مسألة الذخائر فهي وإن لم تدرج . اتفقت عليه الدول

ى المفاوضون بمعالجتها صفقد أو صك التعقبفي  
 منفصًال من أعمال بطريقة شاملة باعتبارها جزءًا"

فصل خطر فاقم هذه الحصيلة ت". األمم المتحدة
 ذخائرها في عناألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

مفاوضات األمم المتحدة المستقبلية المتصلة باألسلحة 
الصغيرة حتى لو قد ال يكون هنالك تبرير تقني للقيام 

أحتوى على تعريف واضح الصك   وإيجابيًا فإن .بذلك
، "األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة"وقابل للتكيف لـ

 الذي برنامج عمل األمم المتحدةمالئًا بذلك فراغًا خلفه 
يقدم التعريف مرجعًا مفيدًا  . يعاني نقصًا في التعاريف

لمفاوضات األمم المتحدة المستقبلية بشأن األسلحة على 
الرغم من أن ذلك سيقتصر، لعدم إدراج الذخائر، على 

  .األسلحة
 بغرض ، الخفيفةتحتاج األسلحة الصغيرة واألسلحة
فإرتباطًا .  أساسيةتعقبها، إلى الوسم بمعلومات بسيطة

 بخواص السالح الفيزيائية، فإن وسمه يستخدم للتعرف
وعلى الحكومات أو الشرآات التي بوسعها المساعدة 

   سلسلة منصك التعقبيضع   .في متابعة تاريخه



  
  

 مخزون الحكومات من األسلحة، وهو صف وسَميآما . وطبيعته وموضع وسم العالماتالتي تحكم فحوى الوسم المعايير 
 إن اخفاق الدول األعضاء في األمم المتحدة .ألسواق غير المشروعة بشكل عامامناطق الحروب ولمصدر مهم لألسلحة 

 نقطة انطالق لكثير من عمليات –في الموافقة على الوسم اإلجباري لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة عند االستيراد 
لى قليل ع صكالولئن اشتمل  .ئقةفاوهذا مجال ستكون فيه للمساعدة الدولية أهمية .  الجديدالصكفي   بليغالتعقب، ضعف

تعقب "أصر على تأسيس وصيانة هذه السجالت المطلوبة لضمانقد  حفظ السجالت، فمن االلتزامات المفصلة في مجال
 30على األقل :نص الصك على المدة التي يجب أن تحفظ فيها السجالتآما ". في الوقت المناسب وبصورة يعول عليها

  .الت االستيراد والتصديرج سهامن سنة لبقية السجالت، 20نع وسنة لسجالت الص
بالغة يضيف قيمة آما أنه . ، وهو قلب الصك التنفيذي"التعاون في مجال التعقب"مخصص لـمن الصك  الجزء الخامس

، لكن تعاونًا تعقب التعاون في مجال الال نظير لها بحقلالقائمة، مؤسسًا بذلك طرائق مفصلة  لمعايير األسلحة الصغيرة 
 تتعلق ألسباب " رهن استثناءات معينة، منها الحاالت التي يخشى فيها على سرية هذه المعلومات وآذلك ذامثل هذا ه

للدولة أن تشرح استخدام أي من هذين وما هو جدير بالذآر هنا أنه ينبغي ". المتحدة ميثاق األمم مع وتتمشى القومي باألمن
  .لطالبة مساعدة في التعقباالستثناءين للدولة ا

  

   بصورة فعالةالصك هي تنفيذ 2006األولوية الجلية لـ
  

رزو زء أب ب  ج ذ  صك التعق ل بالتنفي دعم    المتص ممة ل دابير المص ات والت ادل     اآللي ك تب ن ذل ة، وم ورة فعال ه بص مهمت
اب أ        الصك  عملو . المعلومات دة    خالل المفاوضات    ي دعم  ، في ظل غي ى  إلنشاء مؤسسة جدي د  ، عل دة  تحدي م المتح  األم

رغم من أن   .  في هذا الشأن شريكين أساسيين باعتبارهما  اإلنتربول  و ام         وعلى ال وة في أحك ة ثبتت بق ة مكافجة الجريم مهم
ه   استخدام  ، مع ذلك،الدوللكن بوسع  . لم تتطور بما فيه الكفاية، إال أن مهامه في التعقب في حاالت الصراع         الصك أحكام

ل           . ذلك ن شاءت ليشمل عمليات حفظ السالم إ    عقب  جال الت التعاون في م  سحب  ل ويض مث  آما بوسع مجلس األمن أن يقوم بتف
ى           .هذا التعاون  اوض عل ام بالتف ذي ق ق العامل ال أن  الصك   وقد أوصى الفري وم ا ب دة   تق م المتح النظر  ألم ة حفظ    ب في عملي

ع تواصلها      ال يشكل نهاية لمفاوضات األمم المتحدة بشأن ال     التعقبوصك   .السالم ل هو يتوق ة "، فجزء  تعقب ب " المتابع
تقبلي    الصكتنفيذ  "استعراض  يلزم الدول باإلبالغ عن التنفيذ آل سنتين و        همن ؤتمرات    إطار    داخل   "  وتطوره المس  الم

  .برنامج عمل األمم المتحدةالتي تستعرض 
تعتمد مع      التي يغطيتحسين التعاون الدولي في آافة المجاالت ب صك التعقب الدولي قوم  مبدئيًا سي  ة س ه الحقيقي ا، لكن قيمت  ه

اري    ذلك   ذا  . على التنفيذ الفعلي وعلى المدى الذي سيدفع به صوب مزيد من التطور المعي  التطور هو تحد متواصل     إن ه
ة سنة         د، وأولوي ة        2006وطويل األم ذ بصورة فعال ريكيتين،              .  هي التنفي ة في األم يم عن التحضيرات الوطني ويكشف تقي

ابيع من   2005في هذا المجال، وفي أواخر      تسير ببطء     بأنها آانت  الجنوب اإلفريقي دول  ا، و أوروب ار  ، قبل أس الصك  اعتب
   .الصكمع  تتماثلالوطنية  هاأعراف وهاقوانينبها التي تجعل تقرر في الكيفية   ما تزال بعدالدولت هذه آان ،)سياسيًا(ملزمًا 
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