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تجديد النشاط
مؤتمر مراجعة برنامج العمل لعام 2012

مقرها يف  املتحدة يف  الأمم  لربنامج عمل  الثاين  املراجعة  م�ؤمتر  املتحدة  الأمم  اأيل�ل 2012، عقدت  و�صبتمرب/  اآب  اأغ�صط�ص/  بني  ما  الفرتة  يف 
ني�ي�رك. وبالرغم من اأن العديد من امل�صاركني كان�ا مين�ن النف�ص بنتائج ايجابية، واجه م�ؤمتر املراجعة الثاين نف�ص امل�صكلة التي اأدت اإلى اإخفاق 
م�ؤمتر املراجعة الأول يف عام 2006، وهي انعدام املنطق يف مهمة تقت�صي من امل�ؤمتر مراجعة التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل يف ظل غياب اأي 

اآلية للقيام بذلك.

جتنب م�ؤمتر عام 2012 �لعديد من �مل�شاكل �لتي �أحاطت مب�ؤمتر عام 2006

وي��صح هذا الف�صل كيف متكن م�ؤمتر املراجعة الثاين من حتقيق نتيجة تعزز الأمل بربنامج عمل اأف�صل بالرغم من ال�صك�ك املبدئية املحيطة 
مبهمته. وبال�صتناد اإلى وثائق الأمم املتحدة ذات العالقة ومالحظات امل�ؤلف ال�صخ�صية من الجتماع ومرحلته التمهيدية، يق�م الف�صل بتفح�ص 

املراجعة. لعملية وح�صيلة م�ؤمتر  الرئي�صية  ال�صمات 

بالن�صبة للعملية، متيز م�ؤمتر املراجعة الثاين، مبا يف ذلك مرحلته التمهيدية، بالتقدم التدريجي ال�ا�صح نح� النتيجة النهائية املر�صية للجميع. وقد 
جتنب العديد من امل�صاكل التي اأحاطت مب�ؤمتر املراجعة الأول ب�صكل كبري من خالل ا�صتخدام طريقة عمل �صاهمت يف جناح اجتماعات الأ�صلحة 
ال�صغرية التابعة لالأمم املتحدة بعد عام 2006. وقد جتلى هذا من بني عدة اأم�ر اأخرى يف تعيني رئي�ص امل�ؤمتر، ال�صفري ي�. ج�ي اأوغ� من نيجرييا، 
وال�صتخدام الأمثل ل�قت الجتماع ال�صيق. ومن الع�امل الهامة الأخرى التي �صاهمت يف جناح م�ؤمتر املراجعة التخل�ص من ال�صك�ك املحيطة مبهمته 
يف مرحلة مبكرة. وقد مت اإعداد م�ص�دات النتائج ومناق�صتها خالل ال�صه�ر التي �صبقت امل�ؤمتر. ويف ال�قت الذي انطلق فيه الإجتماع، بدا اأن الدول 
مرتاحة للنتائج التي مت ت�صمينها مبا�صرة يف تطبيق املعايري التي حددها برنامج العمل ووثيقة التتبع الدولية، مع التطلع قدما نح� املزيد من النتائج 
اليجابية. وعلى نف�ص القدر من الأهمية، اأظهرت الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة خالل م�ؤمتر املراجعة الثاين رغبة يف تقدمي التنازلت وه� ما 

افتقرت اإليه يف م�ؤمتر عام 2006.

الإجراءات  من  �صل�صلة  بتطبيق  مب�جبه  التزمت  هاما  خمرجا  بالإجماع  املتحدة  الأمم  يف  الأع�صاء  الدول  تبنت  الثاين،  املراجعة  م�ؤمتر  نهاية  يف 
امل�صممة لتعزيز تنفيذ برنامج العمل ووثيقة التتبع الدولية خالل الفرتة التي ت�صبق م�ؤمتر املراجعة الثالث يف عام 2018. وكما يذكر هذا الف�صل 
مبزيد من التف�صيل، ففي حني تكرر بع�ص هذه الإجراءات ن�ص��ص برنامج العمل اأو وثيقة التتبع الدولية، فاإن العديد منها، بال�صتناد اإلى مناق�صات 
الجتماع ال�صابق، كانت خارج اإطار العمل احلايل. ووجدت الن�ص��ص ب�صاأن ال�ص�ابط احلدودية، والن�صاء، وتتبع النزاعات، مكانا لها يف احل�صيلة 

املمثل الدائم لنيجرييا يف الأمم املتحدة ورئي�ص م�ؤمتر املراجعة ي�. ج�ي اأوغ� خماطبا ال�ف�د احلا�صرة يف م�ؤمتر املراجعة الثاين ح�ل برنامج عمل الأمم املتحدة، ني�ي�رك، 
اأغ�صط�ص/ اآب 2012. و�صائط متعددة من الأمم املتحدة © 



النهائية، بالرغم اأنها كانت مثرية للجدل يف اجتماعات الأمم املتحدة ال�صابقة. عالوة على ذلك، وبالرغم من تف�صيل بع�ص الدول ال�ا�صح لربنامج 
عمل ووثيقة تتبع دولية �صعيفني، فلم يتم التخفيف من املعايري احلالية. ووحدت ح�صيلة م�ؤمتر املراجعة التحركات الأخرية نح� املزيد من العمليات 

املنظمة وحتديد اخلطوط العري�ضة لدورة اجتماع عامي 2012 و2018.

وبالرغم من هذه املكا�صب، فال تزال الكثري من الفج�ات. اأول، ل يزال من امل�صتحيل احلديث كثريا عن »التقدم املُحرز« يف تنفيذ برنامج العمل 
ووثيقة التتبع الدولية يف غياب اآليات تق�م ب�صكل م�صتقل بتقييم مدى التزام الدول بتعهداتها مب�جب هذه ال�ثائق. ول ت�صري ح�صيلة م�ؤمتر املراجعة 
اإلى التفكري املحتمل بالت�جهات ط�يلة الأمد يف انت�صار الأ�صلحة ال�صغرية و�ص�ء ا�صتخدامها، اإلى جانب ال�صك�ك ب�صاأن فاعلية برنامج العمل ووثيقة 

التتبع الدولية، غري اأن هذا اجلزء من برنامج العمل مل تتم �صياغته بعد.

ما ه� �شروري لي�س فقط وج�د خارطة، بل ��شتخد�مها للم�شي قدما

وبعيدا عن التنفيذ، ل يزال هناك جمال لتط�ير املعايري. ومن بني الق�صايا العديدة التي حاولت الدول �صم�لها يف خمرجات م�ؤمتر املراجعة ولكنها 
باءت بالف�صل، وغالبا ب�صبب معار�صة عدد قليل من الدول، فاإن ا�صتثناء كلمة »الذخرية« من الن�ص��ص النهائية قد يك�ن هذا احلذف الأكرث اإثارة 
للحرية. ولكونها غري م�ضتثناة اأو م�ضمولة يف برنامج العمل، بالنظر اإلى ف�ضل برنامج العمل يف تعريف »الأ�ضلحة ال�ضغرية والأ�ضلحة اخلفيفة«، تظل 

الذخرية ن�عا من الفراغ ال�صيا�صي، بغ�ص النظر عن دورها الهام يف اإ�صعال نريان اجلرائم والنزاعات يف اأنحاء العامل.

ويف نهاية املطاف، وبالرغم من اأوجه الق�ص�ر فيها، تعترب خمرجات م�ؤمتر املراجعة اجناز دبل�ما�صيا هاما. وبغ�ص النظر عن تبني الدول الأع�صاء 
يف الأمم املتحدة م�ؤخرا ملعاهدة جتارة الأ�صلحة، يظل برنامج العمل الإطار العاملي ال�صامل ال�حيد لل�صيطرة على الأ�صلحة ال�صغرية حيث يغطي كافة 
مراحل دورة حياة الأ�صلحة ال�صغرية من الت�صنيع اإلى التخل�ص منها. و»ال�صيطرة« اأكرث �صع�بة من احلظر. فدورة احلياة الط�يلة و�صال�صل امللكية 
املعقدة للعديد من اأن�اع الأ�صلحة ال�صغرية تزيد من �صع�بة املهمة. ولكن وبال�صتناد اإلى اجتماعات الأمم املتحدة ال�صابقة اإلى جانب برنامج العمل 

ووثيقة التتبع الدولية، فاإن م�ؤمتر املراجعة الثاين يقدم خارطة طريق �صم�لية مل�اجهة هذه التحديات.

من ال�ا�صح اأن ما ه� �صروري لي�ص فقط وج�د خارطة، بل ا�صتخدامها للم�صي قدما. وكما متت الإ�صارة اإليه ب��ص�ح يف م�ؤمتر املراجعة الثاين، فاإن 
عددا قليال من الدول تنظر اإلى معايري الأمم املتحدة بالن�صبة لالأ�صلحة ال�صغرية بعني الريبة. ويف ذلك ال�صياق، فاإن اإ�صرار الغالبية العظمى من 
الدول على اخلروج بفائدة من املوؤمتر كان هو العامل احلا�ضم يف املو�ضوع. ويف الوقت الذي يظل فيه الهدف املعلن ملوؤمتر املراجعة، وهو تنفيذ برنامج 
العمل ووثيقة التتبع الدولية »ب�ص�رة كاملة وفاعلة«، عبارة عن طم�حات وتطلعات، فاإن عملية الأمم املتحدة ح�ل الأ�صلحة ال�صغرية قد خطت حاليا 

خط�ات كبرية يف هذا الجتاه.
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