
مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

حولية األمم املتحدة لنزع السالح

تمثّل الحولية مصدراً غنياً باملعارف التاريخية عن تطورات واتجاهات وإنجازات عملية نزع السالح املتعّددة األطراف ملدة تربو 

عىل 30 عاماً. ويعرض الجزء الثاني املواضيع الرئيسية التي جرى النظر فيها عىل الصعيد املتعّدد األطراف خالل العام، باإلضافة 

إىل تسلسل زمني ميرس للقضايا.

www.un.org/disarmament :والحولية متاحة عىل شبكة اإلنرتنت يف العنوان

آخر أخبار مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

رسالة إخبارية إلكرتونية فصلية توفر معلومات عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف جميع املجاالت ذات الصلة 

بنزع السالح.

www.un.org/disarmament :والرسالة اإلخبارية متاحة عىل شبكة اإلنرتنت يف العنوان

ورقات غري دورية ملكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

منشور نصف سنوي يتضمن البيانات املحّررة املقّدمة يف االجتماعات أو الندوات أو الحلقات الدراسية أو حلقات العمل الدولية التي 

ينظمها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح أو املراكز اإلقليمية يف ليما أو لومي أو كاتماندو.

www.un.org/disarmament :والورقات متاحة عىل شبكة اإلنرتنت

www.un.org/disarmament — موقع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح عىل اإلنرتنت

موقع شامل لجميع املسائل التي تدخل يف نطاق اختصاص مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف ميدان نزع السالح وعدم 

االنتشار وتحديد األسلحة، ويضم:

الثانية 	  الدورة  إىل  تاريخها  يعود  التي  السالح  نزع  ومقررات  بقرارات  يتعلق  فيما  للبحث  بنظام  مزودة  بيانات  قاعدة 
العامة للجمعية  والخمسني )1997( 

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية - نظام فريد من نوعه لتبادل املعلومات املتعلقة بعمليات نقل األسلحة عىل الصعيد 	 
الدويل 

نصوص املعاهدات واالتفاقات وحالتها - قاعدة بيانات	 

مواقع شبكية نشطة مكّرسة للمؤتمرات واالجتماعات )معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واألسلحة الصغرية( 	 

للتثقيف	  موارد 

... وغري ذلك كثري.	 
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دليل القارئ
أداة مرجعية موجزة  املطبوع واإللكرتوين، ألن تكون  لنزع السالح، يف شكليها  املتحدة  هتدف حولية األمم 
األسلحة  وحتديد  االنتشار  وعدم  السالح  نزع  مسائل  حول  اجلمهور  وعموم  والطالب  والباحثني  للدبلوماسيني 

املطروحة قيد نظر اجملتمع الدويل.
واملقررات  القرارات  اإلنكليزية. وهو حيتوي على مجيع  باللغة  عام 2013  األول من حولية  اجلزء  ُنشر  وقد 

الصادرة عن الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة.
العام. وهو  النظر على مدار  الرئيسية املتعددة األطراف املطروحة قيد  الثاين فيما بني القضايا  وينقسم اجلزء 
يعرض تطورات هذه القضايا واجتاهاهتا؛ وتسلساًل زمنياً ميسراً للمواضيع؛ وملخصات موجزة لإلجراءات اليت اختذهتا 

اللجنة األوىل واجلمعية العامة بشأن القرارات واملقررات.
السابقة  الطبعات  إىل  الرجوع  املفيد  فإن من  األساسية،  املعلومات  اإلجياز يف عرض كثري من  لتوخي  ونظراً 
تقدميها يف  وقائعية، جرى  معلومات  التذييالت  استفاضة. وتتضمن  أكثر  التارخيية بشكل  املعارف  لالطالع على 
املتخصصة،  ووكاالهتا  املتحدة  األمم  إلدارات  اإللكرتونية  املواقع  احلواشي  يف  وترد  أمكن.  حيثما  جداول  شكل 

واملنظمات احلكومية الدولية، ومعاهد البحوث، واملنظمات غري احلكومية.
وتتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف إنكليزية كبرية وأرقام. وتتوفر هذه الوثائق باللغات الرمسية لألمم 
من  السالح حتديداً  بنزع  املتصلة  الوثائق  إىل  الوصول  ميكن  http://ods.un.org. كما  الشبكي  املوقع  على  املتحدة 
 .http://www.un.org/disarmament/HomePage/library.shtml خالل جمموعة مراجع نزع السالح على املوقع

HTML أو PDF متاحـــة إلكرتونيــــاً يف شكل 
 على املوقع الشبكي

www.un.org/disarmament

منشورات األمم املتحدة
حقوق الطبع © مسجلة لألمم املتحدة، 2014

مجيع احلقوق حمفوظة
طُبع يف األمم املتحدة، نيويورك

www.un.org/disarmament
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ك

تصديــر

السابقون على نطاق  قرّاؤنا  لعام 2013. سيتعرف  السالح  لنزع  املتحدة  مرحبًا بكم يف حولية األمم 
األمم  السالح يف  بنزع  املتصلة  التطورات  عامة شاملة ووصفية على  نظرة  تقدم  فهي  احلولية وحمتواها: 
املنظمة.  خارج  حدثت  اليت  الصلة  ذات  األخرى  األحداث  عن  فضاًل  املاضي،  العام  خالل  املتحدة 
العديد من  أيضًا  ينتج  الذي  السالح،  املتحدة لشؤون نزع  الرئيسي ملكتب األمم  املنشور  واحلولية هي 
اإلعالم  أنشطة  من  به  نضطلع  ما  معًا مجلة  تشّكل  اليت  األخرى  واملعارض  واألفالم  واخلطب  األوراق 

واالتصال يف ميدان نزع السالح.
أما قرّاؤنا اجلدد، فسيجدون يف احلولية مورداً مفيداً، بل وال غىن عنه، لفهم وتقييم التاريخ احلديث 
للدبلوماسية املتعّددة األطراف لنزع السالح. وسيتعرف هؤالء القراء على عمل هيئة نزع السالح واللجنة 
األوىل للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالح، والكيانات األخرى اليت تؤلف معًا آلية األمم املتحدة لنزع 

السالح، والتحّديات املستمرة اليت تواجه هذه اهليئات والكيانات.
وتزويدهم  واجلمهور  والباحثني  الدبلوماسيني  إعالم  احلولية يف  األساسي من هذه  الغرض  ويتمثل 
بنص مرجعي. ويف حني ينصب تركيز احلولية بدرجة كبرية على أنشطة الدول األعضاء يف املنظمة، فإهنا 
التقدم احملرز واالنتكاسات اليت وقعت  تتناول أيضًا مسامهات اجملتمع املدين. ومن خالل عرض وقائع 
يف األمم املتحدة يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة، تفيد احلولية يف التعرف على 
االجتاهات الناشئة يف ميادين حمّددة - فهذه هي األفكار اليت تساعدنا مجيعًا على التأهب ملا ميكن أن 

نتوقعه يف السنة القادمة.
وكما كان احلال يف املاضي، كان سجل اإلجناز يف جمال نزع السالح النووي العام املاضي خمتلطًا 
ملناقشة  االلتقاء  النووية  لألسلحة  حبيازهتا  املعرتف  اخلمس  الدول  واصلت  فقد  األحوال.  أحسن  يف 
تنفيذ التزامات نزع السالح النووي اليت قطعتها على نفسها يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار 
الرامية إىل حتديث  أيضًا جهودها  املعاهدة عام 2010. غري أهنا واصلت  النووية الستعراض  األسلحة 
الرتسانات النووية لكل منهما، ومّرت سنة أخرى دون إجراء أّي مفاوضات بشأن نزع السالح النووي، 

وهو األمر الذي تستلزمه تلك املعاهدة.
بشأن  الدولية  املخاوف  من  التخفيف  يف  الدبلوماسية  اإلجيابية  التطورات  بعض  هناك  وكانت 
يف  اإلضافية  األمل  خيبات  بعض  أيضًا  هناك  وإن كانت  اإلسالمية،  إيران  جلمهورية  النووي  الربنامج 
أماكن أخرى من العامل. فقد أجرت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية جتربتها النووية الثالثة. ومل ُيعقد 
الشرق  يف  الشامل  الدمار  أسلحة  وسائر  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  حول  دويل  مؤمتر 
األوسط. وفيما يتعلق مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، فقد صّدقت عليها أربع دول إضافية، 

ولكن ال يزال يلزم تصديق مثاين دول أخرى كي تدخل املعاهدة حيز النفاذ.



حولية األمم املتحدة لنزع السالح 2013: الجزء الثاني

ل

وكان التطور اإلجيايب األهم يتمثل يف تنامي التأييد يف مجيع أحناء العامل للنهج اإلنساين املتبع إزاء 
نزع السالح النووي. وقد جتلى هذا بأوضح شكل يف املؤمتر الدويل الذي ُعقد يف أوسلو بشأن اآلثار 
والعديد  دولة   12٧ عن  ممثلون  حضره  والذي  النووية،  األسلحة  استخدام  على  ترتتب  اليت  اإلنسانية 
العامل  الفريق  عقد   2013 عام  يف  األخرى  التطورات  أبرز  وتضمنت  املدين.  اجملتمع  منظمات  من 
املفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة واملعين باملضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة 
األطراف، وعقد أول اجتماع رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن نزع السالح النووي. وكان املوضوع 

اإلنساين هو املوضوع السائد يف كل من هذين التجمعني.
العربية  اجلمهورية  يف  التارخيية  التطورات  من  العديد  هناك  الكيميائية، كان  األسلحة  ميدان  ويف 
ل األمني العام بان كي - مون  السورية. فبعد ادعاءات من جانب احلكومة باستخدام هذه األسلحة، شكَّ
فريقًا للتحقيق يف هذه االدعاءات. وأثناء وجود بعثة األمم املتحدة يف اجلمهورية العربية السورية، استخدم 
غاز أعصاب السارين مما أسفر عن سقوط عدة مئات من الضحايا املدنيني. وأكدت البعثة وقوع هذا 
اهلجوم، وخلصت يف وقت الحق إىل أن هذه األسلحة قد استخدمت أيضًا يف مناسبات أخرى. ومع 
استمرار التحقيق، أعلنت احلكومة السورية انضمامها إىل اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وقبوهلا اقرتاحًا 
بني  مشرتكة  بعثة  وأُنشئت  الكيميائية.  أسلحتها  ترسانة  بتدمري  املتحدة  والواليات  الروسي  االحتاد  من 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة هلذا الغرض.
وحبلول هناية العام، كان قد مّت تأمني اجلانب األعظم من األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية 
السورية، وتدمري عدد كبري من الذخائر واملنشآت، وُوضعت خطة الستكمال هذا العمل حبلول منتصف 
عام 2014. ومل يكن ذلك جمرد إجناز يستحق الرتحيب بنزع السالح الكيميائي، بل كان أيضًا عالمة 
فارقة يف التعاون فيما بني املنظمات الدولية، مبا فيها األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

ومنظمة الصحة العاملية.
العامة  للجمعية  التارخيي  القرار  مع  التقليدية  األسلحة  حتديد  جمال  السنة يف  تطورات  أبرز  وجاء 
باعتماد معاهدة جتارة األسلحة، وهو موضوع ظلت حوليات األمم املتحدة لنزع السالح تتناوله على 
مدار أكثر من عقد. وقد وضعت املعاهدة أعلى املعايري املتعّددة األطراف املمكنة لتنظيم جتارة األسلحة 

التقليدية على الصعيد الدويل وللقضاء على االجتار بتلك األسلحة بصورة غري مشروعة.
وعندما تدخل معاهدة جتارة األسلحة حيز النفاذ ويتم تنفيذها على نطاق واسع، فإهنا ستحقق 
قدراً حمموداً من املساءلة وزيادة الشفافية يف جتارة األسلحة على الصعيد العاملي. وعقب اعتماد املعاهدة، 
تواصل احلكومات واملنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين العمل على تشجيع الدول األخرى على 

التوقيع والتصديق عليها.
بشأن  له  قرار  أول  األمن  جملس  اختاذ  بالرتحيب  حظيت  اليت  األخرى  التطورات  بني  من  وكان 
النزاعات  تغذي  اليت ظلت  التجارة  اخلفيفة - وهي  الصغرية واألسلحة  باألسلحة  املشروع  االجتار غري 
املسلحة يف العديد من البلدان أو تزيدها تفاقمًا، مع ما ترتكه من آثار مدمرة على املواطنني واالقتصادات 
قدرات  لتعزيز  تقدمها  اليت  املساعدات  نطاق  توسيع  أيضًا  اإلقليمية  املنظمات  وتواصل  الوطنية ككل. 

الدول على منع هذه التجارة غري املشروعة.



رــحممت

م

وقد ازداد االهتمام املوّجه يف مجيع أحناء العامل ملعاجلة جمموعة من القضايا الشاملة اليت ال تندرج 
يف التقسيم املعتاد بني األسلحة التقليدية وغري التقليدية. وتشمل هذه القضايا املداوالت اليت دارت يف 
األمم املتحدة حول اآلثار املرتتبة على منظومات األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل )اليت كثرياً ما ُتسمى 
‘‘الروبوتات القاتلة’’(، واآلثار اإلنسانية اليت ترتتب على استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املكتظة 
السالح، حيث  ونزع  اجلنساين  الُبعد  بني  العالقة  معاجلة  تقدمًا يف  املاضي  العام  بالسكان. كما شهد 
أن  ميكن  اليت  األسلحة  توريد  وقف  إىل  يهدف  قانونًا  ملزمًا  معياراً  األسلحة  جتارة  معاهدة  تضمنت 

ُتستخدم الرتكاب أعمال العنف القائم على نوع اجلنس.
ويف حني مل تكن 2013 بالسنة املروعة وال بالسنة الرائعة، فإن الصفحات التالية ستوثق، على 
حّد سواء، انتصارات اجملتمع الدويل وانتكاساته وهو يواصل التصّدي لبعض التحّديات األكثر صعوبة 
يف جدول أعمال األمن العاملي. وتضم هذه احلولية الكثري لتقّدمه ألولئك الذين يعملون بإخالص من 
أجل إجياد عامل خال من مجيع أسلحة الدمار الشامل، ومن أجل فرض قيود فّعالة على عمليات نقل 
األسلحة التقليدية وخمزوناهتا. وإنين ُأهدي هذه احلولية لكل من يسعون وراء هذه األهداف القيِّمة يف 

احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدين.

أجنيــــال كيـــن 
املمثلة السامية لشؤون نزع السالح
آب/أغسطس 2014





س

شكر وتقدير

الطبعات  إنتاج كل  مثل  السالح،  لنزع  املتحدة  األمم  من حولية  الثاين(  )اجلزء  اجمللد 3٨  إنتاج  كان 
السابقة، جهداً مجاعيًا ينطوي على قدر هائل من الوقت والطاقة بذله العديد من موظفي مكتب األمم 
املتحدة لشؤون نزع السالح. وقــــــد أُنتج هذا املنشور يف ظل اإلشراف العام للممثلة السامية لشؤون نزع 

السالح، أجنيال كني، ومديرة املكتب، فرجينيا غامبا.
وأوّد أن أعرب عن تقديري للجهود اليت بذهلا الكّتاب واملسامهون التالية أمساؤهم: إوين بوكانان، 
وإستيال  إينيس،  فونيت، وجون  روزاريو دي ال  ديل  وماريا  وأماندا كاول،  وفرانسوا كوتو،  تشونغ،  وتام 
إيفانغليستا، وأنطونيو إيفورا، وأيفور ر. فونغ، ونيكوالس جريار، وغيليان غوه، وجونكو هرياكاوا، وماركو 
كالبوش، ونظري كمال، وسو - هيون كيم، وفرانز كوالر، وبيرت كوالروف، وتسوتومو كونو، وغابرييل 
كراتز - وادزاك، ويوري كريفونوس، وليوناردو الرا، وريتشارد لينان، وهايين - واي لوس، وفالري مانتيلز، 
وسيلفيا  مكارثي،  وباتريك  ماتسونو،  وهيديكي  ماشيكو،  وتاك  مارتن،  ج.  وناثان  ماركرام،  وتوماس 
مركوغليانو، وألكسندر ميتشيك، وبريز ميليت، وبانتان نوغروهو، وسابرينا فيفنر، ودانيال برينز، وكاثرين 
ونيلز  ساريفا،  ويارمو  سالسيدو،  وسيسيل  رايدل،  وراندي  ريغل،  وشارون  ريغمبال،  وميالين  بريزمان، 

مشايدر، وفيونا سيمبسون، ونيكيتا مسيدوفيتش، ومايكل سبايز، وكسياو يو وانغ.

كريتس ج. راينولد
رئيس التحرير
نيويورك، آب/أغسطس 2014





الجدول الزمني لنـزع السالح عىل الصعيد املتعّدد 
األطراف: النقاط الرئيسية، 2013
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اللجنة التحضريية ملؤتمر األطراف الستعراض معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية لعام 2015 تعقد دورتها الثانية يف 

مكتب األمم املتحدة يف جنيف.

يف منطقة جوبر يف دمشق يف أيلول/سبتمرب 2013 أثناء زيارة 
للموقع قامت بها بعثة األمم املتحدة للتحقيق يف مزاعم استخدام 

األسلحة الكيميائية يف الجمهورية العربية السورية.

لقطة للوحات التصويت أثناء قيام الجمعية العامة لألمم 
املتحدة بالتصويت إلقرار معاهدة لتجارة األسلحة.

 مؤتمر نزع السالح،
الدورة األوىل )21 كانون الثاني/

يناير - 29 آذار/مارس(

مؤتمر نزع السالح، الدورة 
الثانية )13 أيار/مايو - 28 

حزيران/يونيه(

دورة هيئة األمم املتحدة لنزع السالح 
)1 - 19 نيسان/أبريل(

 الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤتمر األطراف الستعراض
 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 2015

)22 نيسان/أبريل - 3 أيار/مايو(

دخول بروتوكول جنيف لعام 
1925 حيز النفاذ، الذكرى 
السنوية الخامسة والثمانون 

)8 شباط/فرباير(

مؤتمر األمم املتحدة الختامي 
 املعني بوضع

 معاهدة تجارة األسلحة
)18 - 28 آذار/مارس(

 الدورة االستثنائية الثالثة 
ملؤتمر الدول األطراف 
 الستعراض سري العمل 

 باتفاقية األسلحة الكيميائية
)8 - 19 نيسان/أبريل(

 اعتماد معاهدة
 تجارة األسلحة

)2 نيسان/أبريل(

 فتح باب التوقيع عىل
 معاهدة تجارة األسلحة

)3 حزيران/يونيه(

 فتح باب التوقيع عىل
 اتفاقية األسلحة الكيميائية،
 الذكرى السنوية العرشون
)13 كانون الثاني/يناير(

األمني العام بان كي - مون )يف الوسط( يتكلم يف افتتاح مؤتمر األمم 
املتحدة الختامي املعني بوضع معاهدة تجارة األسلحة، وتظهر يف 

الصورة ممثلة األمم املتحدة السامية لشؤون نزع السالح أنجيال كني 
)إىل اليسار(، ورئيس املؤتمر بيرت كولكوت.

كانون األول/ديسمرب ترشين الثاني/نوفمرب ترشين األول/أكتوبر أيلول/سبتمرب آب/أغسطس تموز/يوليه حزيران/يونيه أيار/مايو نيسان/أبريل آذار/مارس شباط/فرباير كانون الثاني/يناير
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وزير خارجية الواليات املتحدة جون كريي يوقع عىل 
معاهدة تجارة األسلحة

 جاكوب فون أويكسكول )إىل اليسار( وألكسندرا واندل )إىل اليمني(
من مجلس مستقبل العالم، مع جيوكوندا أوبيدا ريفريا )يف الوسط(، 
األمني العام السابق لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي، عند حصولهم عىل الجائزة الذهبية.

فتح باب التوقيع عىل معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية، الذكرى 

 السنوية الخامسة واألربعون
)1 تموز/يوليه(

 مؤتمر نزع السالح، الدورة الثالثة
)29 تموز/يوليه - 13 أيلول/سبتمرب(

 الدورة الثامنة والستون للجنة األوىل
 للجمعية العامة

)7 ترشين األول/أكتوبر - 5 ترشين الثاني/نوفمرب(

دخول اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع 
األسلحة النارية والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى 
ذات الصلة واالتجار بها بطريقة غري مرشوعة حيز 

 النفاذ، الذكرى السنوية الخامسة عرشة 
)1 تموز/يوليه(

فعالية رفيعة املستوى - معاهدة تجارة 
األسلحة: نحو دخول املعاهدة حيز النفاذ 

)25 أيلول/سبتمرب(

اجتماع الجمعية العامة الرفيع املستوى 
 املعني بنزع السالح النووي

)26 أيلول/سبتمرب(

انضمام الجمهورية العربية السورية التفاقية 
حظر األسلحة الكيميائية )14 أيلول/سبتمرب(

حفل جائزة السياسة املستقبلية لعام 2013: االحتفال بأفضل 
سياسات نزع السالح يف العالم )23 ترشين األول/أكتوبر(

دخول االتفاقية املتعلقة بأسلحة 
تقليدية معينة حيز النفاذ، 
 الذكرى السنوية الثالثون
)2 كانون األول/ديسمرب(

فتح باب التوقيع عىل اتفاقية الذخائر 
العنقودية، الذكرى السنوية الخامسة 

)3 كانون األول/ديسمرب(

 دخول معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية
 حيز النفاذ، الذكرى السنوية الخمسون

)10 ترشين األول/أكتوبر(

 اعتماد مجلس األمن القرار 2117 )2013(،
 وهو أول قرار بشأن األسلحة الصغرية
واألسلحة الخفيفة )26 أيلول/سبتمرب(

 املؤتمر املعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة
 الحظر الشامل للتجارب النووية

)27 أيلول/سبتمرب(
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فرقة املوسيقى النحاسية لرشطة مدينة بازل تعزف يف مقر األمم املتحدة 
بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة

كانون األول/ديسمرب ترشين الثاني/نوفمرب ترشين األول/أكتوبر أيلول/سبتمرب آب/أغسطس تموز/يوليه حزيران/يونيه أيار/مايو نيسان/أبريل آذار/مارس شباط/فرباير كانون الثاني/يناير



 نزع السالح النووي
وعدم انتشاره 

الفصل األول



مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفحص مجمع وقود يف حاوية 
نقل يف مستودع وقود جديد يف محطة موتشوفتيش النووية لتوليد الطاقة 
يف سلوفاكيا خالل تدريب عىل التفتيش الشامل أُجري يف الفرتة 17 - 21 
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الفصل األول

نزع السالح النووي وعدم االنتشار

النووي ال يزيد كثرياً عن جمرد حلم. غري أن ذلك يغفل  البعض من أن نزع السالح  قد يشكو 
الفوائد امللموسة متاماً اليت حيققها نزع السالح للبشرية مجعاء. فالنجاح يف نزع السالح من شأنه 
تعزيز السالم واألمن الدوليني. ومن شأنه أيضاً حترير موارد هائلة تشتد احلاجة إليها من أجل التنمية 
االجتماعية واالقتصادية. كما أنه سينهض بسيادة القانون. وسينقذ البيئة، وسيساعد على إبقاء 
املواد النووية بعيدة عن أيدي اإلرهابيني أو اجلماعات املتطرفة. كما أنه سيزيل سحابة من اخلوف 
ختيم على الوجود اإلنساين بأسره. ودعونا نتذكر أيضاً أن اإلخفاق يف ذلك ينطوي على مثن باهظ.

بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة 1

التطورات واالتجاهات يف عام 2013

يف عام 2013، تواصل ازدياد بروز النهج اإلنساين املتبع إزاء نزع السالح النووي. وقد جتدد اخلطاب 
النووية،  األسلحة  الستخدام  اإلنسانية  لآلثار  العام  الفهم  تعميق  على  يرتكز  الذي  النهج،  هذا  حول 
نتيجة لإلحباط من عدم إحراز تقدم يف حمافل نزع السالح، وما يبدو من بطء وترية تنفيذ االلتزامات 
املتفق عليها. ودفعت هذه االجتاهات احلكومات واجملتمع املدين للبحث عن مبادرات جديدة ومبتكرة، 
داخل األمم املتحدة وخارجها على حّد سواء، هبدف النهوض جبدول أعمال نزع السالح وتيسري العمل 

اجلماعي من أجل إجياد عامٍل خاٍل من األسلحة النووية واحلفاظ عليه.
األسلحة  استخدام  ترتب على  اليت  اإلنسانية  باآلثار  املعين  املؤمتر  ما جمموعه 127 دولة  وحضر 
النووية يف أوسلو. وأجرى الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين باملضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح 
األول/ديسمرب  املؤرخ 3 كانون  العامة 56/67  اجلمعية  قرار  املنشأ مبوجب  األطراف،  املتعّددة  النووي 
من  خاٍل  عامٍل  إلجياد  اجلديدة  الُنهج  خمتلف  وناقش  القائمة،  واملقرتحات  لاللتزامات  تقييمًا   2012
املستوى  رفيع  اجتماع  أول  انعقاد  املتمثل يف  التارخيي  احلدث  أن  عليه. كما  النووية واحلفاظ  األسلحة 
للجمعية العامة بشأن نزع السالح النووي، وهو االجتماع الذي مشل مشاركة 12 من رؤساء الدول أو 

مالحظات األمني العام االفتتاحية يف اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بنزع السالح النووي، نيويورك،   1
http://www.un.org/en/ga/68/meetings/nucleardisarmament/pdf/ :26 أيلول/سبتمرب 2013. متاح يف املوقع

opening_Ban_en.pdf )اُطـــلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.
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احلكومات و48 وزيراً، قد اعترب هو اآلخر دلياًل واضحًا على تأييد نزع السالح النووي، وعلى إحساس 
الدول املستمر بالضرورة امللّحة إلجناز ذلك اهلدف.

النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  األطراف يف  مؤمتر  عليها يف  املتفق  االلتزامات  تنفيذ  وظل 
الستعراض املعاهدة عام 2010 2 ميثل احملور الذي تركزت عليه أعمال الدورة الثانية للجنة التحضريية 
تأجيل  أدى  الصدد،  هذا  )رومانيا(. ويف  فريوتا  برئاسة كورنيل  عام 2015،  املعاهدة  استعراض  ملؤمتر 
املؤمتر املعين بإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، 
االجتماع، حيث عجز  على  الظالل  من  إلقاء كثري  إىل  هلسنكي،  عقده يف  املفرتض  من  الذي كان 
للمضي  على هنج مشرتك  االتفاق  عن  املنطقة  من  املشاركة  والدول  لالجتماع  الراعية  واجلهات  امليسر 
ُقدمًا. وأبرزت اإلجراءات أيضًا األمهية املتزايدة للنهج اإلنساين، حيث أيد قرابة 80 من الدول األطراف 
توقعات  عن  األطراف  الدول  من  العديد  وأعرب  أفريقيا.  جنوب  ممثل  به  أدىل  الذي  املشرتك  البيان 
جديدة بإحراز تقدم ملموس من جانب الدول احلائزة لألسلحة النووية يف الوفاء بالتزاماهتا بنزع السالح. 
وواصلت الدول األطراف أيضًا مناقشاهتا بشأن زيادة معايري الضمانات، وبشأن حاالت حمّددة تدعو 

للقلق فيما يتعلق بعدم االنتشار.
وواصلت الدول احلائزة لألسلحة النووية اإلبالغ عن إحراز تقدم تدرجيي يف الوفاء بتعهداهتا بنزع 
جنيف يف  الدول يف  تلك  اجتماع  وعقب  األخرى.  التعهدات  من  بذلك  يتصل  وما  النووي  السالح 
عام  املعاهدة  استعراض  مؤمتر  إىل  النووية  باملصطلحات  تقدمي مسرد  على  عزمها  أعلنت  نيسان/أبريل، 
2015، كجزء من الوفاء بالتزاماهتا بنزع السالح اليت قطعتها على نفسها تنفيذاً لنتائج مؤمتر استعراض 
املعاهدة عام 2010. وواصل االحتاد الروسي والواليات املتحدة تبادل املعلومات الالزمة يف إطار تنفيذ 
اجلديدة  )ستارت  منها  واحلّد  االسرتاتيجية  اهلجومية  األسلحة  ختفيض  زيادة  بتدابري  املتعلقة  املعاهدة 
الستخدام  السرتاتيجيتها  املقرر  االستعراض  املتحدة  الواليات  أكملت  أن  وبعد   ٣  ))New START(
فإهنا  اجلديدة،  ستارت  معاهدة  مبوجب  الالزمة  التخفيضات  إىل  إضافة  أنه  أعلنت  النووية،  األسلحة 
ستكون مستعدة للنظر يف إجراء ختفيضات تصل إىل ثلث الرؤوس النووية اليت تنشرها عماًل باملفاوضات 
مع االحتاد الروسي. غري أن اجلانبني ظال عاجزين عن بدء هذه املفاوضات رغم إعالن الواليات املتحدة 

إلغاء املرحلة الرابعة من برناجمها األورويب للدفاع بالقذائف القائم على النهج املتكيف املتدرج.
وظل اجملتمع الدويل ُيويل درجة عالية من األولوية ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ٤. ورغم 
أن الواليات املتحدة شرعت يف بذل جهد جديد يف جملس الشيوخ بغية تأييد تصديقها على معاهدة 
حيز  تدخل  أن  قبل  املعاهدة  على  دول  مثاين  تصديق  يلزم  يزال  فال  النووية،  للتجارب  الشامل  احلظر 

 http://disarmament.un.org/treaties/t/npt املــوقــع:  يف  هبا  التقيد  وحالة  املعاهدة  نص  على  االطــالع  ميكن   2
)اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.

وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة، ‘‘معاهدة ستارت اجلديدة: نص املعاهدة’’، 8 نيسان/أبريل 2010. متاح يف   3
املوقع: http://www.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm )اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.

 http://disarmament.un.org/treaties/t/ctbt/text :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع  4
)اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.
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النفاذ. ويف 26 أيلول/سبتمرب، عقدت الدول املصدقة واملوقعة على املعاهدة املؤمتر الثامن املعين بتسهيل 
بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل، حيث رحبوا، ضمن مجلة أمور، مبا أجنزه نظام الرصد الدويل وبإنشاء 

فريق جديد من الشخصيات البارزة للرتويج للمعاهدة.
خالية  منطقة  بإنشاء  املعين  للمؤمتر  تأجيل  من   2012 الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  تقرر  ما  وعقب 
الراعية  واجلهات  امليسر  األوسط، كثف  الشرق  الشامل يف  الدمار  أسلحة  وسائر  النووية  األسلحة  من 
جهودهم للبحث عن وسيلة مشرتكة للمضي ُقدمًا فيما بني دول املنطقة. وقرب هناية العام، متكن امليسر 
من مجع دول املنطقة معًا ألول مرة إلجراء مناقشات غري رمسية هبدف التوّصل إىل اتفاق على جدول 
غليون  يف  الرمسية  غري  االجتماعات  من  جولتني  خالل  ومن  الداخلي.  ونظامه  وطرائقه  املؤمتر  أعمال 
Glion، متكنت األطراف اإلقليمية من تبادل وجهات النظر بصورة مباشرة حول رؤى كل منهم بشأن 

إنشاء املنطقة، ومن مناقشة تفاصيل املؤمتر.
وحتققت جوانب تقدم ال يستهان هبا يف احلالة املتعلقة بالربنامج النووي جلمهورية إيران اإلسالمية. 
إيران اإلسالمية يف آب/أغسطس، جتدد وتكثف االتصال بني  فبعد تويل حكومة جديدة يف مجهورية 
جمموعة أوروبا 3 + 3 ]أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة + االحتاد الروسي والصني والواليات املتحدة[ 
ومجهورية إيران اإلسالمية، حيث توصلوا يف تشرين الثاين/نوفمرب إىل اتفاق بشأن خطة عمل مشرتكة. 
الوقت  األطراف فسحة من  إعطاء  إىل  الثقة هتدف  لبناء  األّولية  التدابري  االتفاق جمموعة من  وتضمن 
للطاقة  الدولية  والوكالة  اإلسالمية  إيران  مجهورية  اتفقت  دائمة. كما  تسوية  حول  اتفاق  إىل  للتوصل 
الذرية يف تشرين الثاين/نوفمرب على بيان مشرتك بشأن إطار للتعاون، تضمن تدابري أّولية هتدف إىل حل 

املسائل املعلقة.
وتدهورت احلالة املتعلقة بنزع السالح النووي من شبه اجلزيرة الكورية بشكل أكرب يف عام 2013. 
ففي شباط/فرباير، أجرت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ثالث جتربة للتفجري النووي. ويف رد فعل على 
االستجابة الدولية اليت أدانت ذلك الفعل، ووسط توتر بسبب املناورات العسكرية السنوية اليت أجرهتا 
السداسية  احملادثات  عن  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  ختلت  املتحدة،  والواليات  مجهورية كوريا 
األمن،  جملس  لقرارات  وباملخالفة  البلوتونيوم.  إنتاج  على  قدرهتا  الستعادة  واختذت خطوات  األطراف 
قذائف  إطالق  على  قدرهتا  لتحسني  جهودها  بذل  أيضًا  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  واصلت 

تسيارية أكرب أو مركبات للفضاء.

املسائل املتصلة بمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

 الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤتمر األطراف يف معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2015

عقدت اللجنة التحضريية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة 
عام 2015 )مؤمتر استعراض املعاهدة عام 2015( دورهتا الثانية يف جنيف، يف الفرتة من 22 نيسان/
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أبريل إىل 3 أيار/مايو، برئاسة كورنيل فريوتا )رومانيا(. وشارك يف الدورة ممثلون عن 111 من الدول 
األطراف ٥، ومراقب واحد ٦، و5 منظمات دولية 7، و53 منظمة غري حكومية 8. ويف 29 نيسان/

أبريل، أعلن ممثل مصر أن مصر لن تشارك يف اجلزء املتبقي من الدورة.

ألبانيا، أملانيا، اإلمــارات العربية  االحتــاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، إكــوادور،   5
بــابــوا غينيا  إيـــران اإلســالمــيــة، آيــرلــنــدا، إيطاليا،  ــواي، أوزبــكــســتــان، أوكــرانــيــا، مجهورية  ــ املــتــحــدة، إندونيسيا، أوروغـ
اجلديدة، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، 
اجلمهورية  التشيكية،  اجلمهورية  اجلزائر،  األســود،  اجلبل  تونس، جامايكا،  تركيا،  تايلند،  بيالروس،  بــريو،  بولندا، 
اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية  مجهورية كوريا،  املتحدة،  تنزانيا  مجهورية  السورية،  العربية  اجلمهورية  الدومينيكية، 
السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، العراق، عمان، غانا، غواتيماال، 
فرنسا، الفلبني، مجهورية فنزويال البوليفارية، فنلندا، قربص، قطر، قريغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، 
ماليزيا، مدغشقر، مصر،  ليسوتو، مالطة،  ليتوانيا،  ليبيا،  لبنان، لكسمربغ،  الكويت، كينيا، التفيا،  كوستاريكا، 
املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة، منغوليا، موزامبيق، ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، 
اليونان،  اليابان،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  هولندا،  هنغاريا،  هــنــدوراس،  نيوزيلندا،  نيكاراغوا،  نيجرييا،  نيبال، 

الكرسي الرسويل.
دولة فلسطني.  6

وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، واالحتاد األورويب، وجلنة الصليب األمحر   7
احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية  واللجنة  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ومنظمة  العربية،  الــدول  وجامعة  الدولية، 

الشامل للتجارب النووية.
أجل  من  املواطنني  ومنظمة عمل   ،Acronym Institute السالح  نــزع  بدبلوماسية  املعين  املختصرة  األمســاء  معهد   8
نزع السالح النووي، واألكادميية األمريكية للفنون والعلوم، ومنتدى الفكر العريب، ومنظمة وقف األسلحة النووية، 
 ،Beati I costruttori di pace ومنظمة اجليل املنادي حبظر مجيع األسلحة النووية، ومنظمة طوىب لصانعي السالم
واجمللس األمريكي الربيطاين للمعلومات األمنية، ومحلة نزع السالح النووي، ومركز دراســات عدم االنتشار مبعهد 
واحلملة  تشاثام،  ودار  لــنــدن(،  يف  امللكية  )الكلية  األمنية  والــدراســات  العلوم  ومركز  الدولية،  للدراسات  مونتريي 
العاملي، واجمللس  الكنائس  التابعة جمللس  الدولية  للشؤون  الكنائس  النووي، وجلنة  السالح  املسيحية من أجل نزع 
للشؤون  الكنائس  وجلنة  اليابانية،  هيدانكيو/هيباكوشا  ومنظمة  العاملي،  األمــن  ومعهد  اخلارجية،  للشؤون  املصري 
احلــرب،  ملنع  العاملي  العمل  ومنظمة  اخلارجية،  للشؤون  املصري  واجمللس  العاملي،  الكنائس  جمللس  التابعة  الدولية 
الدراسات  الــدويل، ومعهد  العلوم واألمــن  اليابانيتان، ومعهد  العاملي، ومنظمتا هيدانكيو/هيباكوشا  األمن  ومعهد 
األمنية، ورابطة احملامني الدولية ملناهضة األسلحة النووية، واحلملة الدولية إللغاء األسلحة النووية، والشبكة الدولية 
لألخصائيني النوويني الناشئني، والشبكة الدولية للمهندسني والعلماء ضد انتشار األسلحة النووية، والشبكة الدولية 
للمهندسني والعلماء من أجل املسؤولية العاملية، والفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية، واملكتب الدويل للسالم، 
السالم،  وحركة  واهليدروجينية،  الــذريــة  القنابل  الياباين ضد  واجمللس  النووية،  احلــرب  ملنع  الدولية  األطــبــاء  ومنظمة 
ومنظمة رؤساء البلديات من أجل السالم، وحلقة عمل Mutlangen للسالم، ومؤسسة السالم يف العصر النووي، 
الكاثوليكية  الدولية )احلركة  النووية، ومنظمة باكس كريسيت  انتشار األسلحة  ومنظمة برملانيني من أجل احلّد من 
ــارب الـــســـالم’’، ومنظمة ‘‘مــســتــودع  الــدولــيــة لــلــســالم(، وجمــلــس نــاغــازاكــي إلزالـــة األســلــحــة الــنــوويــة، ومنظمة ‘‘قــ
 ،Project Ploughshares الـــنـــووي، ومــشــروع نــصــال احملــاريــث الــســالح  نـــزع  نـــاس مــن أجـــل   الـــســـالم’’، ومنظمة 
ــي(، ومــنــظــمــة  ــازاكــ ــاغــ ــ ــنـــوويـــة )جـــامـــعـــة ن  ومـــؤمتـــر الـــبـــوغـــواش لــلــعــلــم والــــشــــؤون الـــعـــاملـــيـــة، ومـــركـــز إزالــــــة األســـلـــحـــة الـ
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التحضريية،  اللجنة  أمام  السالح،  نزع  السامية لشؤون  املمثلة  أجنيال كني،  ألقته  الذي  البيان  ويف 
نزع   - للمعاهدة  الثالثة  األركان  بشأن  املعلنة  االلتزامات  تنفيذ  على  الرتكيز  بضرورة  املندوبني  رت  ذكَّ
النووية. وأعربت املمثلة السامية عن  النووي، وعدم االنتشار، واالستخدامات السلمية للطاقة  السالح 
ضرورة إحياء الشعور بإحراز تقدم بغض النظر عن وتريته وعن الصعوبات القائمة يف ميدان نزع السالح. 
وأكدت كذلك أنه من أجل حتسني النظام الذي أقامته املعاهدة، يلزم وجود ‘‘أداة للتشخيص’’ ووسيلة 

لـ ‘‘وصف العالج’’، على حّد سواء 9.
إنريكي رومان موري )بريو( رئيسًا  اللجنة اختيار  التحضريية، أكدت  ويف االجتماع األول للجنة 
لدورهتا الثالثة. وقررت اللجنة أيضًا عقد دورهتا الثالثة يف نيويورك يف الفرتة من 28 نيسان/أبريل إىل 9 

أيار/مايو 2014.
التحضريية،  اللجنة  عمل  تتصل جبميع جوانب  عامة  مناقشة  وُخصصت مخس جلسات إلجراء 
األسلحة  انتشار  عدم  مبعاهدة  التزامها  جديد  من  األطراف  الدول  وأكدت  بيانًا.   75 خالهلا  أُلقي 
النووية، وأشارت إىل تصميمها على السعي إىل جعل العامل أكثر أمنًا للجميع وحتقيق األمن والسالم يف 
عامل خال من األسلحة النووية وفقًا ألهداف املعاهدة. وأكدت الدول األطراف على األمهية األساسية 
للتنفيذ الفّعال واملتوازن للمعاهدة جبميع أركاهنا الثالثة، واالمتثال الكامل جلميع أحكامها، وحتقيق عاملية 
تتمثل يف  االستعراض  تواجه عملية  اليت  الرئيسية  التحّديات  أن  الدول على  إليها. وشّددت  االنضمام 
تعزيز تنفيذ املعاهدة واملقررات اليت تتخذها الدول األطراف، واالمتثال للمعاهدة، وتناول املسائل املتعلقة 

باالمتثال على حنو فّعال، وحتقيق عاملية االنضمام إىل املعاهدة.
وشّددت الدول األطراف على ضرورة تنفيذ املقررين 1 و2 10، والقرار املتعلق بالشرق األوسط 11 
الذي اعتمد يف مؤمتر األطراف الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومتديدها عام 1995 
)مؤمتر استعراض املعاهدة ومتديدها عام 1995(، والوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر استعراض املعاهدة 

Rissho Kosei-kai، واملعهد امللكي للخدمات املتحدة، واملعهد الروسي لدراسات السياسات، ومؤسسة سيمونز، 

التحقق والتدريب  ومنظمة سوكا غاكاي الدولية، ومنظمة املفهوم االسرتاتيجي إلزالــة األسلحة وانتشارها وحبوث 
السالم  أجــل  مــن  املـــرأة  ومؤسسة  الغربية،  لــلــدول  القانونية  واملــؤســســة  التضامن،  رؤى  ومنظمة  املعلومات،  ومــركــز 

)السويد(، والرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرّية.
ملؤمتر  التحضريية  للجنة  الثانية  الـــدورة  افتتاحية يف  الــســالح، مالحظات  نــزع  لــشــؤون  السامية  املمثلة  أجنيال كــني،   9
نيسان/ عــام 2015، جنيف، 22  املعاهدة يف  النووية الستعراض  األسلحة  انتشار  عــدم  معاهدة  األطـــراف يف 
http://www.un.org/disarmament/HomePage/HR/docs/2013/2013-04-22- :أبريل 2013. متاح يف املوقع

NPT_PrepCom_opener.pdf )اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.

مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة ومتديدها عام 1995، الوثيقة اخلتامية   10

)NPT/CONF.1995/32 (Part I)(، الصفحات 8 - 12.
املرجع نفسه، الصفحتان 13 و14.  11
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استعراض  مؤمتر  اعتمدها  اليت  املتابعة  بإجراءات  املتعلقة  والتوصيات  واالستنتاجات  12؛   2000 عام 
بااللتزامات  الوفاء  يف  التقدم  من  قدر  بإحراز  األطراف  الدول  تسليم  ومع   1٣  2010 عام  املعاهدة 
الواردة يف االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بإجراءات املتابعة اليت اعتمدها مؤمتر استعراض املعاهدة عام 
2010، فقد أقّرت بضرورة بذل املزيد من اجلهود يف جمال التنفيذ. وقّدمت دول أطراف كثرية عدداً من 
التوصيات بشأن بذل مزيد من اجلهود يف جمال التنفيذ، فضاًل عن توصيات ميكن النظر فيها واعتمادها 
يف مؤمتر استعراض املعاهدة عام 2015 ملواصلة السعي إىل حتقيق أهداف املعاهدة، مبا يف ذلك إجياد 

عامل خال من األسلحة النووية.
جمموعات  ثالث  يف  تنظيمها  مّت  اليت  املوضوعية،  املسائل  ملناقشة  جلسة  اللجنة 11  وخصصت 
من املواضيع، ويف ثالث جمموعات حمّددة من املسائل. وكانت جمموعات املواضيع كما يلي: )أ( عدم 
انتشار األسلحة النووية - نزع السالح والسالم واألمن الدوليان؛ )ب( عدم انتشار األسلحة النووية - 
الضمانات واملناطق اخلالية من األسلحة النووية؛ )ج( حق مجيع الدول األطراف غري القابل للتصرف يف 
تطوير وحبث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية دون متييز، ومبا يتفق مع املادتني األوىل 
والثانية من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. أما جمموعات املسائل احملّددة، فتناولت ما يلي: )أ( 
نزع السالح النووي والضمانات األمنية؛ )ب( املسائل اإلقليمية، مبا يف ذلك ما يتعلق بالشرق األوسط 
وتنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق األوسط؛ )ج( االستخدامات السلمية للطاقة النووية وغريها من 

أحكام املعاهدة، مبا يف ذلك حتسني فعالية عملية االستعراض املعززة.

مجموعة املواضيع 1

التامة  باإلزالة  فيه  لبس  ال  تعهداً  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  تعهد  إىل  األطراف  الدول  أشارت 
الكامل  التنفيذ  ضرورة  على  وشّددت  النووي،  السالح  نـزع  إىل  يؤدي  حنو  على  النووية،  لرتساناهتا 
والتوصيات  االستنتاجات  يف  الوارد  النحو  على  النووي،  السالح  نزع  إىل  تفضي  ملموسة  إلجراءات 
أطراف  دول  وأعربت   .2010 عام  املعاهدة  استعراض  مؤمتر  اعتمدها  اليت  املتابعة  بإجراءات  املتعلقة 
النووية من شأنه أن حيفز دواًل أخرى على حيازة  عديدة عن قلقها من أن املضي يف حيازة األسلحة 

أسلحة نووية.
وأشارت الدول األطراف إىل قلقها العميق إزاء اآلثار اإلنسانية الكارثية ألّي استخدام لألسلحة 
النووية،  التفجريات  اليت تنجم عن  املقبولة  الدول األطراف إىل األضرار غري  العديد من  النووية. وأشار 
التنمية االجتماعية واالقتصادية. كما  التأثري األوسع واألطول أجاًل على  إزاء  البالغ  قلقهم  وأعربوا عن 
أعربوا عن توّقعهم استمرار معاجلة اآلثار اإلنسانية خالل دورة االستعراض احلالية. وأشارت دول أطراف 
يف  عقده  املقرر  النووية  األسلحة  استخدام  على  ترتتب  اليت  اإلنسانية  باآلثار  املعين  املؤمتر  إىل  عديدة 

مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2000، الوثيقة اخلتامية، اجمللدات   12

.NPT/CONF.2000/28 (Parts I-IV) األول إىل الثالث
مؤمتر األطــراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2010، الوثيقة اخلتامية، اجمللد   13

األول )NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)(، الصفحات 19 - 31.
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أوسلو يومي 4 و5 آذار/مارس، وأكدت قلقها الشديد من أنه يف حالة استخدام األسلحة النووية، فإن 
العواقب اإلنسانية ستكون حمتمة، ولن يكون من املمكن توفري اإلغاثة الطارئة للمناطق املتضررة. وقالت 
نفس الدول األطراف إهنا تتطلع إىل مؤمتر املتابعة الذي تستضيفه املكسيك من أجل تعميق فهمها هلذه 

املسألة من خالل احلوار القائم على الوقائع.
وأبلغت الدول احلائزة لألسلحة النووية الدول األطراف بنتائج مؤمترها الذي ُعقد يف جنيف يومي 
18 و19 نيسان/أبريل الستعراض التقدم احملرز حنو الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها يف مؤمتر 
استعراض املعاهدة عام 2010، ومناقشة اإلبالغ عن أنشطتها يف دورة اللجنة التحضريية لعام 2014. 

كما تكلمت عن التقدم احملرز يف وضع مسرد للمصطلحات النووية الرئيسية.
على  التام  للقضاء  متدرج  برنامج  على  التفاوض  على ضرورة  األطراف  الدول  من  العديد  وشّدد 
النووية. ودعا بعض  اتفاقية بشأن األسلحة  النووية ضمن إطار زمين حمّدد، مبا يف ذلك إبرام  األسلحة 
الدول األطراف إىل وضع إطار شامل لصكوك يعزز بعضها بعضًا، ويدعمها نظام قوي للتحقق، يتضمن 

معايري وجدًاول زمنية حمّددة بوضوح، من أجل إجياد عامٍل خاٍل من األسلحة النووية واحلفاظ عليه.
النووية هي الضمانة املطلقة الوحيدة  أن اإلزالة الكاملة لألسلحة  وأكدت الدول األطراف جمدداً 
للدول  أن  إىل  األطراف  الدول  وأشارت  باستخدامها.  التهديد  أو  النووية  األسلحة  استخدام  لعدم 
األطراف غري احلائزة لألسلحة النووية مصلحة مشروعة يف احلصول على ضمانات أمنية صرحية وملزمة 
قانونًا من الدول احلائزة لألسلحة النووية بعدم استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها. 
العقائد  يف  النووية  األسلحة  دور  استمرار  من  قلقها  عن  النووية  لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  وأعربت 
العسكرية الوطنية واإلقليمية، والحظت هذه الدول أن التخفيضات الكمية يف األسلحة النووية ينبغي أن 
تقرتن باختاذ خطوات لتقليص دور األسلحة النووية يف كل هذه املفاهيم والنظريات والسياسات. ودعا 
الدول  أراضي  موجودة خارج  زالت  ما  اليت  النووية  األسلحة  وإزالة  إىل ختفيض  األطراف  الدول  بعض 

احلائزة لألسلحة النووية. 
وأعربت الدول األطراف عن قلقها البالغ إزاء استمرار اجلمود الذي يشهده مؤمتر نزع السالح، مبا يف 
ذلك اإلخفاق املستمر يف التوّصل إىل اتفاق بشأن برنامج عمل مّتفق عليه وشامل ومتوازن وعدم تنفيِذه، 
رغم ما ُبذل من حماوالت جديدة للتوّصل إىل توافق يف اآلراء. ورحب العديد من الدول األطراف بقرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد اجتماع رفيع املستوى بشأن نزع السالح النووي يف 26 أيلول/سبتمرب.

وشّددت الدول األطراف على األمهية امللّحة لدخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز 
النفاذ. ورحبت الدول األطراف بتصديق بروين دار السالم وتشاد على املعاهدة يف اآلونة األخرية. وُأهيب 
جبميع الدول اليت مل تصدق على املعاهدة بعد، أن تفعل ذلك دون تأخري. وبانتظار بدء نفاذ املعاهدة، 

جرى حث مجيع الدول على مواصلة الوقف االختياري املعلن عنه للتجارب النووية أو التقيد به.
وسّلمت الدول األطراف بالدور القيِّم الذي يضطلع به اجملتمع املدين يف تنفيذ أهداف املعاهدة، 
وكذلك يف تعزيز املساءلة. ورحبت الدول األطراف بزيادة التفاعل مع اجملتمع املدين، وأعربت عن تقديرها 
للمعلومات وتقارير الرصد اليت قدمتها منظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادميية. وأعربت عدة دول 

أطراف عن اهتمامها بتكثيف التفاعل مع املنظمات غري احلكومية يف سياق عملية استعراض املعاهدة.
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مجموعة املواضيع 2

أكدت الدول األطراف جمدداً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة املختصة املسؤولة عن التحقق 
أخرى  دول  سبع  بقيام  ورحبت  هبا.  اخلاصة  الضمانات  التفاقات  األطراف  الدول  امتثال  من  والتيقن 
بإنفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة منذ مؤمتر استعراض املعاهدة عام 2010، وحثت الدول 
األطراف الثالث عشرة اليت مل تدخل اتفاقاهتا اخلاصة بالضمانات الشاملة حيز النفاذ حىت اآلن على 

القيام بذلك يف أسرع وقت ممكن.
من  اإلضايف،  الربوتوكول  بإنفاذ  األطراف  الدول  من   119 بقيام  أيضًا  األطراف  الدول  ورحبت 
بينها 18 دولة بعد مؤمتر استعراض املعاهدة عام 2010. وشجعت الدول األطراف مجيع الدول اليت 
مل تربم بعد بروتوكوالت إضافية أو مل ُتدخلها بعد حيز النفاذ على أن تفعل ذلك. وأشار العديد من 
الدول األطراف إىل أن اتفاقات الضمانات الشاملة ليست كافية ألن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تأكيدات ُيعتد هبا بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غري معلنة. ورأى عدد من الدول األطراف أن 
العديد من  التحقق احلايل. والحظ  الشاملة والربوتوكوالت اإلضافية تشكل معيار  الضمانات  اتفاقات 
الدول األطراف أن اختاذ قرار بإبرام بروتوكول إضايف إمنا هو قرار سيادي حيق ألّي دولة اختاذه، وأكدوا 

على ضرورة التمييز بني االلتزامات القانونية وتدابري بناء الثقة اليت ُتتخذ بشكل طوعي.
اللتزامات  االمتثال  عدم  مبسائل  يتعلق  فيما  القلق  عن  األطراف  الدول  من  العديد  وأعرب 
خالل  من  لذلك  االستجابات  تكون  أن  ضرورة  على  األطراف  الدول  من  عدد  وشّدد  الضمانات، 
مببدأ  التقيد  أمهية  الوفود  وأكدت  املتحدة.  األمم  ومليثاق  املعاهدة  وفقًا ألحكام  الدبلوماسية،  الوسائل 

السرية فيما يتعلق باملعلومات اخلاصة بالضمانات ومراعاته بصورة كاملة.
النووي  باجملال  الصلة  ذات  صادراهتا  تساعد  أاّل  ضمان  ضرورة  إىل  األطراف  الدول  وأشارت 
وأعرب  أخرى.  نووية  متفجرة  أجهزة  أو  نووية  أسلحة  استحداث  يف  مباشرة  غري  أو  مباشرة  مساعدة 
ومرغوبة  وضرورية  مشروعة  وسيلة  هي  التصدير  أن ضوابط  مفاده  رأي  عن  األطراف  الدول  من  عدد 
لتنفيذ التزامات الدول األطراف مبوجب املادة الثالثة من املعاهدة. وأشارت الدول األطراف على أمهية 
الصدد. وأشارت  الدويل يف هذا  التعاون  تعزيز  النووية، واحلاجة إىل  املواد  الفّعالة جلميع  املادية  احلماية 
الدول األطراف إىل أنه، عند تطوير الطاقة النووية، مبا يف ذلك الطاقة الكهربائية النووية، جيب أن يقرتن 
استخدام الطاقة النووية مبستويات مناسبة وفّعالة من األمن، مبا يتفق مع التشريعات الوطنية للدول ومع 
اجلهود  أساسي يف  بدور  الوكالة تضطلع  أن  األطراف  الدول  الشأن. ورأت  الدولية يف هذا  االلتزامات 

الرامية إىل حتسني إطار األمن النووي العاملي وتعزيز تنفيذه.
حصول  وخطر  اإلرهاب،  ميثله  الذي  بالتهديد  تتعلق  خماوف  عن  عديدة  أطراف  دول  وأعربت 
الوطنية  االلتزامات  الوفود  وأقرت  إيصاهلا.  ووسائل  نووية  أسلحة  على  الدول  غري  من  فاعلة  جهات 
اجلديدة اليت أعلنت يف مؤمتر قمة األمن النووي يف سيول عام 2012، وأشارت إىل اجلهود املتواصلة 
لتنفيذ بيان سيول. وقال عدد من الدول األطراف إهنم يتطلعون ُقدمًا إىل مؤمتر قمة األمن النووي يف 

الهاي عام 2014 ملواصلة تعزيز األمن النووي.
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وأعربت الدول األطراف عن تأييد واسع للمناطق اخلالية من األسلحة النووية املعرتف هبا دوليًا. 
اإلعالنني  عن  فضاًل  النووية،  األسلحة  من  خالية  منغوليا كدولة  مركز  لتعزيز  املبذولة  باجلهود  ورحبت 
املوازيني اللذين اعتمدهتما الدول احلائزة ألسلحة نووية ومنغوليا، يف 17 أيلول/سبتمرب 2012، بشأن 
مركز منغوليا بصفتها دولة خالية من األسلحة النووية 1٤. ورحبت أيضًا بالتقدم احملرز حنو تعزيز املناطق 

اخلالية من األسلحة النووية القائمة بالفعل.
 1995 عام  لقرار  الكامل  التنفيذ  إىل  تفضي  عملية  وجود  أمهية  إىل  األطراف  الدول  وأشارت 
تأييدها يف مؤمتر استعراض املعاهدة  الغاية اليت مّت  لبلوغ هذه  العملية  بشأن الشرق األوسط واخلطوات 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  قيام  أمهية  على  األطراف  الدول  شّددت  السياق،  هذا  ويف  عام 2010. 
واملشاركني يف تقدمي قرار عام 1995، بالتشاور مع دول املنطقة، بالدعوة إىل عقد مؤمتر، حتضره مجيع 
أسلحة  ومجيع  النووية  األسلحة  من  خالية  األوسط  الشرق  منطقة  إنشاء  بشأن  األوسط،  الشرق  دول 
الدمار الشامل األخرى، على أساس ترتيبات يتم التوّصل إليها حبرّية من جانب دول املنطقة، وبدعم 
كامل ومشاركة تامة من الدول احلائزة لألسلحة النووية. وأحاطت الدول األطراف علمًا بتقرير امليسر، 
اليت  املستفيضة  املشاورات  الدؤوبة، مبا يف ذلك  تقديرها جلهوده  1٥، وأعربت عن  )فنلندا(  ياكو اليافا 
أجراها مع دول املنطقة وأصحاب املصلحة اآلخرين، هبدف دعم تنفيذ قرار عام 1995 واالضطالع 

بالتحضريات لعقد املؤمتر.
من  عدد  وأشار   .2012 عام  مؤمتر  لتأجيل  وأسفها  أملها  خيبة  عن  األطراف  الدول  وأعربت 
الدول األطراف إىل ورقة املوقف 1٦ اليت عممتها جامعة الدول العربية حول تنظيم املؤمتر وجدول أعماله 
لتواُصل  تقديرها  عن  وأعربت  باملؤمتر.  املتعلقة  املسائل  من  ذلك  عمله وغري  وأساليب  اخلتامية  ووثيقته 
الدول العربية مع امليسر على حنو بنَّاء. وأعربت أيضًا عن رفضها احلجج املطروحة لتأجيل املؤمتر، اليت 
اعتربها عدد من الدول انتهاكًا لاللتزامات املتفق عليها يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض املعاهدة عام 
2010 17. وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء ما سيحدث من تداعيات سلبية على املعاهدة بفعل 
األحوال غري املؤكدة املتعلقة باملؤمتر. وأسفرت املناقشات اليت دارت حول الفشل يف إقامة منطقة خالية 
من األسلحة النووية يف الشرق األوسط عن إعالن الوفد املصري انسحابه من اجلزء املتبقي من الدورة. 
وأعربت دول أطراف عديدة عن تأييدها عقد املؤمتر يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز هناية 

عام 2013.
وباكستان  إسرائيل  أخرى  مرة  األطراف  الدول  دعت  األخرى،  اإلقليمية  باملسائل  يتعلق  وفيما 
واهلند إىل االنضمام فوراً ودون شروط إىل املعاهدة كدول غري حائزة لألسلحة النووية، وإنفاذ اتفاقات 

 www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/09/197873.htm :لالطالع على معلومات بشأن اإلعالنني املوازيني، انظر املوقع  14

)اُطلع عليه يف 21 نيسان/أبريل 2014(.
.NPT/CONF.2015/PC.II/10  15

.NPT/CONF.2015/PC.II/WP.34  16

.NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)  17
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الضمانات على النحو الالزم مبوجب املعاهدة. كما دعت الدول األطراف جنوب السودان إىل االنضمام 
الدميقراطية يف  الشعبية  اليت أجرهتا مجهورية كوريا  النووية  التجربة  الدول األطراف  املعاهدة. وأدانت  إىل 
الشعبية  أجرهتا مجهورية كوريا  اليت  اإلطالق  عملية  إزاء  الشديد  قلقها  عن  وأعربت  شباط/فرباير،   12
الدميقراطية ملركبة فضائية يف 12 كانون األول/ديسمرب 2012، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء برناجمها 
لتخصيب اليورانيوم. ودعت الدول األطراف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إىل االمتناع عن استئناف 
املعلنة يف  بااللتزامات  الوفاء  على  األطراف  الدول  وحثتها  يونغبيون.  النووية يف  املنشآت  تشغيل مجيع 
إطار احملادثات السداسية األطراف، مبا يف ذلك التخلي عن مجيع األسلحة النووية والربامج النووية احلالية 
أيلول/سبتمرب 2005 18،  للبيان املشرتك الصادر يف  بشكل كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه، وفقًا 
وأن تعود يف أول فرصة إىل املعاهدة وإىل اتفاق ضمانات املعاهدة املربم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وحثت الدول األطراف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية على االمتثال التام اللتزاماهتا مبوجب قرارات 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة املتصلة باملوضوع.
ورحبت الدول األطراف باالجتماعات اليت ُعقدت بني مجهورية إيران اإلسالمية وجمموعة أوروبا 
أملايت،  يف  املتحدة[  والواليات  والصني  الروسي  االحتاد   + املتحدة  واململكة  وفرنسا  ]أملانيا   3  +  3
كازاخستان، وأكدت على احلاجة امللّحة الختاذ خطوات ملموسة، تسرتشد بنهج متدرج ومببدأ املعاملة 
باملثل، للتوّصل إىل حل مستدام من شأنه أن يعاجل شواغل حمّددة بشأن الربنامج النووي جلمهورية إيران 
اإلسالمية معاجلة فّعالة. وذكرت مجهورية إيران اإلسالمية أن برناجمها النووي هو ألغراض سلمية حبتة، 
وأنه يتوافق مع املعاهدة. ودعت دول أطراف عديدة إىل حل املسائل املعلقة فيما يتصل باألنشطة النووية 
الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الكامل  التعاون  من خالل  ذلك  يف  مبا  السورية،  العربية  للجمهورية 
وقالت اجلمهورية العربية السورية إهنا ملتزمة باتفاقها للضمانات الشاملة، وإهنا تنتظر تنفيذ خطة عمل 

مع الوكالة.

مجموعة املواضيع 3

القابل  باحلق غري  أنه ميس  ُيفسر على  أن  ينبغي  ما  املعاهدة  ليس يف  أنه  إىل  األطراف  الدول  أشارت 
للتصرف جلميع الدول األطراف يف املعاهدة يف إجراء البحوث املتعلقة بالطاقة النووية وإنتاج هذه الطاقة 
واستخدامها يف األغراض السلمية دون متييز ومبا يتفق مع املواد األوىل والثانية والثالثة من املعاهدة، وأن 
هذا احلق يشكل أحد األهداف األساسية للمعاهدة. وأكدت وفود عديدة أن هذا احلق جيب أن ميارس 

وفقًا اللتزامات الدول املنصوص عليها يف املعاهدة.
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  التقين  التعاون  برنامج  وأمهية  قيمة  على  األطراف  الدول  وشّددت 
والتطبيقات  البيئة،  ومحاية  املائية،  واملوارد  والزراعة،  واألغذية  البشرية،  الصحة  جماالت  يف  وخباصة 
الصناعية، والسالمة النووية واإلشعاعية، والطاقة النووية. وذّكرت الدول األطراف بضرورة تعزيز برنامج 
التعاون التقين للوكالة يف مساعدة الدول األطراف النامية يف جمال استخدام الطاقة النووية يف األغراض 

أيلول/سبتمرب 2005.  الصني’’، 19  السداسية األطــراف، بيجني،  ‘‘احملــادثــات  املتحدة،  الواليات  وزارة خارجية   18

متاحة يف املوقع: http://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm )اُطلع عليه يف 5 حزيران/يونيه 2014(.
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فعالية  زيادة  بغية  الوكالة  داخل  اجلهود  بذل  مواصلة  ضرورة  على  األطراف  الدول  وأكدت  السلمية. 
الوكالة ألنشطة  اليت ختصصها  املوارد  للوكالة وكفاءته وشفافيته، وكفالة أن تكون  التقين  التعاون  برنامج 

التعاون التقين كافية ومضمونة وميكن التنبؤ هبا.
من  املستفادة  الدروس  تبادل  يف  الوكالة  تؤديه  الذي  الدور  أمهية  إىل  األطراف  الدول  وشّددت 
وتنسيق  الدويل  التعاون  تعزيز  ويف  الطاقة  لتوليد  النووية  دايشي  فوكوشيما  وقع يف حمطة  الذي  احلادث 
اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز األمان النووي العاملي، مبا يف ذلك دورها يف وضع معايري األمان النووي 
وتعزيزها. ورحبت الدول األطراف بعقد االجتماع االستثنائي الثاين لألطراف املتعاقدة يف اتفاقية األمان 
والشفافية.  بالفعالية  ُيعىن  عامل  فريق  بإنشاء  علمًا  وأحاطت   ،2012 آب/أغسطس  يف   ،19 النووي 
استضافته  الذي  النووي  األمان  بشأن  الوزاري  فوكوشيما  مؤمتر  بنتائج  أيضًا  األطراف  الدول  ورحبت 
حكومة اليابان برعاية مشرتكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ُعقد يف مقاطعة فوكوشيما، يف 

كانون األول/ديسمرب 2012.
ونّوه العديد من الدول األطراف باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق 
اليورانيوم  من  االحتياطي  ذلك  يف  مبا  اإلمدادات،  بتأمني  املتعلقة  الوكالة  حمافظي  جملس  قرارات  بتنفيذ 
املنخفض التخصيب يف االحتاد الروسي واالتفاق النموذجي لضمانات الوقود النووي 20. وُأحيط علمًا 
أيضًا مبا جتريه كازاخستان من استعدادات الستضافة مصرف لليورانيوم املنخفض التخصيب حتت إشراف 
متعّددة  هُنج  وضع  بشأن  املناقشات  من  املزيد  إجراء  على  األطراف  الدول  من  عدد  وشجع  الوكالة. 

األطراف لدورة الوقود النووي.
ودعا عدد من الدول األطراف إىل إجراء املزيد من النقاش بشأن املادة العاشرة )1( من املعاهدة، 
الوكالة،  تطبيق ضمانات  واستمرار  باالنسحاب،  إخطار  إزاء صدور  احملتملة  الفعل  ردود  ذلك  يف  مبا 
إطار  يف  استحدثت  أو  اقتنيت  اليت  واملواد  املعدات  يف  االنسحاب،  حالة  يف  التصرف،  وموضوع 
الضمانات حينما كانت الدولة طرفًا يف املعاهدة. وأكدت الدول األطراف أهنا ال تؤيد اجلهود الرامية إىل 

إعادة تفسري أو تقييد احلق السيادي يف االنسحاب، حيث ميكن أن يضر ذلك بتنفيذ املعاهدة.
املعززة  االستعراض  عملية  فعالية  بتحسني  الكفيلة  الوسائل  يف  النظر  األطراف  الدول  وواصلت 
تطويره.  زيادة  على  وشجعت   ،PaperSmart للورق  املوفر  الوثائق  نظام  بتنفيذ  ورحبت  للمعاهدة. 
عملية  وزيادة كفاءة  التكاليف  من  احلّد  إىل  الرامية  للتدابري  تأييدها  عن  عديدة  أطراف  دول  وأعربت 
بينها،  من  احملّددة،  املقرتحات  من  عدد  بشأن  النظر  وجهات  األطراف  الدول  وتبادلت  االستعراض. 
التسجيالت  نظام  إىل  املوجزة  احملاضر  نظام  من  واالنتقال  االجتماعات،  عقد  أماكن  أمور،  مجلة  يف 
املناقشات  وتعزيز  الشبكة،  عرب  والبث  املعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة  وحتسني  الرقمية،  الصوتية 

http://www.iaea.org/Publications/ املوقع:  متاحة يف   .INFCIRC/449 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   19

Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml )اُطلع عليه يف 8 نيسان/أبريل 2014(.

انظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ‘‘ضمان إمدادات الوقود النووي’’، 31 تشرين األول/أكتوبر 2011. متاح يف   20

 http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Assurance-of-Supply/nuclear-fuel-assurance.html :املوقع
)اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.
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املؤمترات  هبا يف  املتعهد  االلتزامات  تنفيذ  على  املناقشات  وتركيز  املدين،  اجملتمع  مع  واملشاركة  التفاعلية 
السابقة الستعراض املعاهدة، وتعزيز الصلة بني كل دورة من دورات اللجنة التحضريية، وكذلك مع املؤمتر 
االستعراضي. وأعرب عدد من الدول األطراف عن تطلعهم إىل استمرار وضع مقرتحات متنوعة والنظر 
فيها خالل الفرتة املتبقية من دورة االستعراض، فضاًل عن اختاذ اإلجراءات املناسبة يف مؤمتر استعراض 

املعاهدة عام 2015.
ويف ختام دورة اللجنة التحضريية، اعتمدت اللجنة تقريرها 21، وصدر املوجز الوقائعي الذي أعده 

الرئيس باعتباره ورقة عمل 22.

املسائل املتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

بدء نفاذ املعاهدة وعاملية االنضمام إليها

استمرت يف عام 2013 حالة الزخم حنو دخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 2٣ حيز النفاذ 
وحتقيق عاملية االنضمام إليها، كما يتبني من تصديق كل من بروين دار السالم وتشاد وغينيا - بيساو 
األول/ يف كانون  املعاهدة  على  دولة   161 وتصديق  دولة   183 توقيع  ومع  املعاهدة.  على  والعراق 

ديسمرب، اقرتبت املعاهدة من حتقيق عاملية تأييدها يف اجملتمع الدويل، فضاًل عن االعرتاف بأهنا عنصر 
أساسي لنزع السالح النووي ولنظام عدم االنتشار، وهي بالتايل ضرورية للحفاظ على السالم واألمن 

الدوليني.

املؤتمر املعني بتسهيل بدء نفاذ املعاهدة 

ُيعقد كل  الذي  النووية،  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  نفاذ  بدء  بتسهيل  املعين  الثامن  املؤمتر  ُعقد 
سنتني، يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف 27 أيلول/سبتمرب 2٤.

وخالل االجتماع، أكد وزراء اخلارجية واملمثلون الرفيعو املستوى من الدول املوّقعة واملصدقة على 
فّعال  بشكل  منها  التحقق  وإمكان  بالعاملية  املعاهدة  متتع  أن  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة 
نفاذ  بدء  بتعزيز  التزامهم  وأكدوا  االنتشار،  النووي وعدم  السالح  نزع  أساسية يف جمال  أداة  يشكالن 

.NPT/CONF.2015/PC.II/12  21

.NPT/CONF.2015/PC.II/WP.49  22

 .http://disarmament.un.org/treaties/t/ctbt/text :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع  23

)اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.
عقدت أيضًا مؤمترات لتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف فيينا يف أعوام 1999 و2003   24

و2007، ويف نيويورك يف أعوام 2001 و2005 و2009 و2011، وفقًا للفقرة 2 من املادة الرابعة عشرة من 
املعاهدة. وتتوفر املعلومات األساسية والبيانات والوثائق املتعلقة باملؤمترات يف املوقع: http://goo.gl/oJ7IuZ )اُطلع 

عليه يف 27 كانون الثاين/يناير 2014(.
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املعاهدة وعاملية االنضمام إليها على أعلى مستوى سياسي. وانضمت الدول املشاركة إىل األمني العام 
اإلسالمية  إيران  ومجهورية  إسرائيل   - الثاين  املرفق  يف  املتبقية  الثماين  الدول  حث  يف  املتحدة  لألمم 
التوقيع  على  املتحدة -  والواليات  واهلند  والصني ومصر  الدميقراطية  الشعبية   وباكستان ومجهورية كوريا 

و/أو التصديق على املعاهدة دون تأخري من أجل دخوهلا حيز النفاذ يف أقرب وقت ممكن.
وعقد األمني العام لألمم املتحدة املؤمتر بصفته الوديع للمعاهدة، واشرتك يف ترأسه يانوش مارتوين، 
وزير خارجية هنغاريا، وماريت ناتاليغاوا، وزير خارجية إندونيسيا. وباإلضافة إىل وزراء اخلارجية واملمثلني 
غري  واملنظمات  املتخصصة  والوكاالت  الدولية  املنظمات  من  مسؤولون  املؤمتر  املستوى، حضر  الرفيعي 
نزع  عملية  يف  اجلمود  حالة  ‘‘كسر  إىل  الدويل  اجملتمع  أعضاء  مجيع  العام  األمني  ودعا  احلكومية. 
السالح’’ و‘‘ضمان دخول املعاهدة حيز النفاذ، وفرض حظر كامل على التجارب النووية، واختاذ املزيد 

من اخلطوات امللموسة حنو إجياد عامٍل خاٍل من األسلحة النووية’’ 2٥.
واعتمد املؤمتر باإلمجاع اإلعالن اخلتامي 2٦، الذي تضمن 11 تدبرياً من التدابري امللموسة للتعجيل 
بدخول املعاهدة حيز النفاذ. وتشمل هذه التدابري دعم املبادرات الثنائية واإلقليمية واملتعّددة األطراف 

لالتصال والتوعية، وأنشطة بناء القدرات والتدريب، والتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات الدولية.

فريق الشخصيات البارزة

لضمان وجود هنج مبتكر ومركز للنهوض بعملية التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
التحضريية ملنظمة معاهدة  للجنة  التنفيذي  الثاين، قام السينا زيربو، األمني  املرفق  املتبقية يف  الدول  يف 
النووية، بإنشاء فريق يضم شخصيات بارزة وخرباء معرتف هبم دوليًا يف 26  احلظر الشامل للتجارب 
البارزة  الشخصيات  فريق  ميتلكه  ما  ومن خالل   .27 نيويورك  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  أيلول/سبتمرب 
للرتويج لدخول  املبذولة  الفريق بدعم واستكمال اجلهود  من معارف وخربات ومكانة سياسية، سيقوم 
املعاهدة حيز النفاذ وتنشيط اجلهود الدولية لبلوغ هذا اهلدف. وقد حظيت هذه املبادرة بتأييد واسع من 
الدول األعضاء، وأشري إليها يف كل من القرار 68/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب 2013 واإلعالن 

اخلتامي للمؤمتر الثامن املعين بتسهيل بدء نفاذ املعاهدة.

بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة، مالحظات أمام املؤمتر الثامن املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر   25

http://www.un.org/sg/state- املوقع:  متاح يف  أيلول/سبتمرب 2013.   27 نيويورك النووية،  للتجارب   الشامل 
ments/index.asp?nid=7159 )اُطلع عليه يف 27 كانون الثاين/يناير 2014(.

ــــالن اخلــتــامــي وتــدابــري الــرتويــج  املــؤمتــر املــعــين بتسهيل بـــدء نــفــاذ مــعــاهــدة احلــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة، ‘‘اإلعـ  26

ـــــع:  ــاح يف املــوقـــ ـــ ـــ ــة’’، 27 أيــلــول/ســبــتــمــرب 2013. مــت ــ ــووي ــ ــن ــ ــبـــدء نـــفـــاذ مـــعـــاهـــدة احلـــظـــر الـــشـــامـــل لــلــتــجــارب ال  لـ
يف  عليه  )اُطلع   www.ctbto.org/fileadmin/user_upload/Art_14_2013/Statements/Final_Declaration.pdf

14 نيسان/أبريل 2014(.
www.ctbto.org/the-treaty/article-xiv-conferences/2013- انظر:  الفريق،  أعضاء  بشأن  معلومات  على  لالطالع   27

conference-on-facilitating-the-entry-into-force-of-the-comprehensive-nuclear-test-ban-treaty-united-

/nations-new-york-usa/group-of-eminent-persons-gem )اُطلع عليه يف 21 نيسان/أبريل 2014(.
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اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية

عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعًا خاصًا يف 5 أيلول/سبتمرب لالحتفال باليوم الدويل ملناهضة 
التجارب النووية يف عام 2013. وشارك األمني التنفيذي ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 
يف حلقة نقاش عقب االجتماع. ويف 4 أيلول/سبتمرب، تعاونت البعثة الدائمة لكازاخستان لدى األمم 
املتحدة مع إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة يف تنظيم معرض بعنوان ‘‘السالم اآلن: إلغاء التجارب 

النووية واألسلحة النووية’’ يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

آب/  1 يف  التنفيذي  األمني  منصب  للبيانات،  الدويل  املركز  لشعبة  السابق  املدير  زيربو،  السينا  توىل 
أغسطس. وخلف يف ذلك املنصب تيبور توث، الذي شغله لفرتتني مدة كل منهما أربع سنوات.

الشامل  احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية  للجنة  واألربعون  واحلادية  األربعون  الدورتان  وُعقدت 
الفرتة من 28 إىل 30 تشرين األول/أكتوبر،  النووية يف يومي 13 و14 حزيران/يونيه، ويف  للتجارب 
على التوايل. وترأس يان بيرتسن )النرويج( الدورتني على حّد سواء. وأثناء الدورة األربعني، أصبح رئيس 

بوركينا فاسو أول رئيس دولة يلقي كلمة أمام اللجنة التحضريية.
ومنذ إنشاء اللجنة التحضريية عام 1997، أحرزت األمانة الفنية املؤقتة تقدمًا كبرياً يف بناء نظام 
معدات  من  و250  للرصد  مرفقًا   337 اكتماله  عند  سيضم  الذي  للمعاهدة،  االمتثال  من  التحقق 
االتصاالت. ويف كانون األول/ديسمرب، مّت اعتماد 278 مرفقًا و18 من منظومات الغازات اخلاملة، مع 
اعتماد 4 مرافق و6 من منظومات الغازات اخلاملة يف عام 2013. ومّت تركيب 38 مرفقًا إضافيًا أو هي 

حتت اإلنشاء، مع التخطيط لرتكيب 21 مرفقًا آخر. 
ومع بدء تشغيل ما يقرب من 85 يف املائة من حمطات نظام الرصد الدويل وحدوث زيادة مطردة 
األعضاء  للدول  يقدم  للمعاهدة  االمتثال  من  التحقق  نظام  يظل  األماكن،  وحتديد  الرصد  قدرات  يف 
نزع  جهود  يف  املعاهدة  قيمة  يؤكد  مبا  فّعال،  بشكل  املعاهدة  من  التحقق  بإمكان  موثوقة  ضمانات 

السالح وعدم االنتشار النووي.
الذي  النحو  النووية على  التجارب  للتحقق من حظر  األساسية  باملتطلبات  الوفاء  إىل  وباإلضافة 
حتدده أحكام املعاهدة، أثبتت تكنولوجيات وبيانات الرصد فائدهتا للتطبيقات املدنية والعلمية، مبا يف 
ذلك اإلنذار املبكر بأمواج التسونامي، والتخفيف من الكوارث وإدارهتا، والكشف عن الزالزل، وعلوم 
األرض، والدراسات البيئية. وعلى سبيل املثال، سامهت بيانات الرصد يف الكشف عن الزالزل وأمواج 
التسونامي اهلائلة يف شرق اليابان واالستجابة هلا، فضاًل عن حادث حمطة فوكوشيما النووية لتوليد الطاقة 

عام 2011.
ويف تشرين األول/أكتوبر، أبرمت اللجنة مع االحتاد الروسي اتفاقًا للتحذير من أمواج التسونامي، 
مبا يتيح توفري البيانات من بعض حمطات نظام الرصد الدويل يف الوقت احلقيقي تقريبًا إلصدار حتذيرات 
األعضاء  الدول  من  أبرمت 11  األول/ديسمرب،  ودقة. ويف كانون  أكثر مالءمة  توقيت  التسونامي يف 
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وإندونيسيا  وأسرتاليا  الروسي  االحتاد  ذلك  يف  مبا  اللجنة،  مع  التسونامي  أمواج  من  للتحذير  اتفاقات 
وتايلند وتركيا ومجهورية كوريا وفرنسا والفلبني وماليزيا والواليات املتحدة واليابان.

 إعالن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
إجراء تجربة نووية وكفاءة نظام التحقق

يف 12 شباط/فرباير، نفذت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ثالث تفجري نووي جترييب معلن، ورصدت 
حمطات نظام الرصد الدويل إشاراته الزلزالية والصوتية يف أحناء العامل. ونظراً لزيادة عدد احملطات املعتمدة 
أكرب  بدقة  املوقع  حتديد  أمكن  و2009،   2006 عامي  بتفجريات  مقارنة  التفجري  هذا  حجم   وكرب 
ر أنه وقع  مما كان عليه احلال يف التجارب املعلنة السابقة. وسجلت 96 حمطة تفجري عام 2013، وُقدِّ
السابقتني  املعلنتني  التجربتني  أن  ر  ُقدِّ املقارنة،  سبيل  وعلى  مربعًا.  تبلغ 181 كيلومرتاً  مساحة  داخل 
عام 2006  مربعًا يف  تبلغا 880 كيلومرتاً  مساحتني  وقعتا يف  قد  الدميقراطية  الشعبية  جلمهورية كوريا 

و265 كيلومرتاً مربعًا يف عام 2009.
لغاز  اليابان، عن نظائر مشعة  تاكاساكي،  املشعة يف  للنويدات  نيسان/أبريل، كشفت حمطة  ويف 
الزينون اخلامل )زينون - 131م وزينون - 133( مبا يتفق مع التجربة النووية اليت أعلنت عنها مجهورية 
الذي  الغالف اجلوي،  االنتقال يف  الدميقراطية يف 12 شباط/فرباير. وباستخدام منذجة  الشعبية  كوريا 
حيسب مسار السفر ثالثي األبعاد للنشاط اإلشعاعي احملمول جواً على أساس بيانات الطقس، مّت حتديد 
موقع التجربة اليت أجرهتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية كمصدر حمتمل لالنبعاثات. وأظهرت النتائج 

تقدمًا كبرياً يف التشغيل الكامل لنظام التحقق.

مؤتمر العلوم والتكنولوجيا، 2013

ُعقد مؤمتر العلوم والتكنولوجيا، 2013، يف فيينا يف الفرتة من 17 إىل 21 حزيران/يونيه. وأتاح املؤمتر 
التحقق  يف  التكنولوجية  االبتكارات  من  واالستفادة  العلمية،  الدوائر  مع  عالقتها  لتعزيز  فرصة  للجنة 
من  من 750  أكثر  املؤمتر  التجارب. وحضر  العلماء يف رصد حظر  وإشراك  للمعاهدة،  االمتثال  من 
املشاركني، مع تنظيم أكثر من 80 عرضًا و250 عرضًا للملصقات اليت تتناول ثالثة مواضيع رئيسية 

هي: األرض كنظام معقد؛ والفعاليات وتوصيفها؛ والتقدم يف أجهزة االستشعار والشبكات واملعاجلة.
للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  نفاذ  بدء  بالفيديو، دعوته  ُنقلت  العام، يف رسالة  األمني  وجّدد 
النووية يف أقرب وقت ممكن، وشّدد على دور املعاهدة يف تعزيز نزع السالح النووي ونظام عدم االنتشار. 
وعقدت جلسة خاصة بشأن التجربة اليت أعلنت عنها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية لتوضيح استجابة 

اللجنة لذلك التفجري، وتسليط الضوء على التكنولوجيات املستخدمة يف الكشف عنه.
ومّت على هامش املؤمتر عرض مسرحية ريكيافيك، وأعقب ذلك عقد حلقة نقاش. ويف حني أعادت 
غورباتشوف،  وميخائيل  املتحدة،  الواليات  رئيس  ريغان،  رونالد  بني  عام 1986  لقاء  متثيل  املسرحية 
األمني العام للحزب احلاكم يف االحتاد السوفيايت، لبحث إمكانية القضاء على مجيع األسلحة النووية، 
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أتاحت املسرحية أيضًا فرصة ملناقشة كيف ميكن للعلم أن يلعب دوراً يف اجلهود الرامية إىل التعجيل ببدء 
نفاذ املعاهدة.

وباإلضافة إىل سلسلة مؤمترات العلوم والتكنولوجيا، بادرت اللجنة أيضًا بإطالق مشروع االستبصار 
الرؤى،  وبناء  املعلومات  األوسع يف مجع  العلمية  الدوائر  مشاركة  تعزيز  إىل  يهدف  الذي  التكنولوجي، 
القادم  اجليل  تشكيل  شأهنا  من  اليت  العلمية  التطورات  توقع  من  املؤقتة  الفنية  األمانة  متكني  وبالتايل 
أطلقت  نيسان/أبريل،  ويف  معها.  والتفاعل  للمعاهدة  االمتثال  من  التحقق  وتكنولوجيات  تقنيات  من 
األمانة الفنية املؤقتة مستكشف االستبصار، وهو أداة جديدة وبديهية الستعراض وتقييم عدد متزايد من 

تكنولوجيات املستقبل واالحتياجات التكنولوجية املستقبلية املتعلقة برصد التجارب النووية.

التمرين امليداني املتكامل لعام 2014 - التمارين التعبوية

مضت ُقدمًا خالل عام 2013 التحضريات للتمرين امليداين املتكامل لعام 2014 املقرر أن جيري يف 
األردن. وتركزت الفعاليات املختلفة على إجراء متارين تعبوية واسعة النطاق الختبار مدى االستعداد يف 
الثالث، الذي أجري يف  التعبوي  التمرين  التفتيش. وتركز  التفتيش وما بعد  مراحل االستهالل وما قبل 
الفرتة من 26 أيار/مايو إىل 7 حزيران/يونيه يف هنغاريا، على مرحلة التفتيش اليت اختربت فيها بنجاح 
ما جمموعه 147  التمارين  اجملال. وشارك يف  البحث يف هذا  التفتيش وإجراءات ومنهجيات  أساليب 
خبرياً من 40 دولة موّقعة واألمانة الفنية املؤقتة. ونفذت األمانة الفنية املؤقتة أيضًا مترينني من التمارين 
املوازية ملا قبل التمرين امليداين املتكامل لعام 2014 يف األردن يف الفرتة من 17 إىل 22 تشرين الثاين/

نوفمرب باستخدام االتصاالت األرضية ومعدات األشعة حتت احلمراء املتعّددة األطياف، هبدف اختبار 
عمل أجهزة االستشعار احملمولة جواً اليت أدجمت يف التمرين مؤخراً وحتديد ومعاجلة أّي مسائل تقنية أو 

تشغيلية قد تنشأ.
ويف الفرتة من 1 إىل 3 كانون األول/ديسمرب، قام األمني التنفيذي زيربو بزيارة إىل األردن للمشاركة 
يف الفعاليات االفتتاحية لإلطالق الرمسي للتمرين امليداين املتكامل لعام 2014، املقرر إجراؤه يف شهري 
 1 إىل 000  مساحتها  تصل  للتفتيش  منطقة  يف  األول/ديسمرب 2014  وكانون  الثاين/نوفمرب  تشرين 
كيلومرت مربع على ضفاف البحر امليت، على مسافة حوايل 100 كيلومرت إىل اجلنوب الغريب من عمان.

أنشطة االتصال

الدولية  الدول واملنظمات  الدويل، مبا يف ذلك  اجملتمع  النشط مع  تفاعلها  العام  اللجنة خالل  واصلت 
احلظر  معاهدة  إىل  االنضمام  عاملية  لتشجيع  اإلعالم،  ووسائط  األكادميية  واملؤسسات  املدين  واجملتمع 
الشامل للتجارب النووية ودخوهلا حيز النفاذ، فضاًل عن تعزيز تفهم املعاهدة ونظام التحقق من االمتثال 
هلا والتطبيقات العلمية لتكنولوجيات التحقق من االمتثال للمعاهدة. وُنظمت زيارات إعالمية إىل األمانة 
الفنية املؤقتة ملمثلي أنغوال وزمبابوي وسري النكا وسوازيلند والصني والعراق والكونغو ونيبال واليمن. ومّت 
إطالع املشاركني على اجلوانب السياسية للمعاهدة، وعلى أعمال التحقق اليت تقوم هبا اللجنة، فضاًل 
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عن مزايا العضوية، والفرص املتاحة لبناء القدرات وتنمية القدرات، وبرامج الدعم الفنية والقانونية اليت 
تقدمها األمانة الفنية املؤقتة.

ويف يومي 30 و31 تشرين األول/أكتوبر، حضر األمني التنفيذي ووفد من األمانة الفنية املؤقتة 
حكومة  لواندا  يف  تنظيمها  تولت  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  حول  وطنية  دراسية  حلقة 
أنغوال يف شراكة مع االحتاد األورويب. وحضر احللقة الدراسية، اليت كانت هتدف إىل رفع مستوى الوعي 
باملعاهدة ونظام التحقق مبوجبها، عدد من كبار املشرعني وجمموعة واسعة من كبار املسؤولني احلكوميني 

شاركوا يف عملية تصديق أنغوال على املعاهدة.
أوكرانيا  إىل  رمسية  بزيارات  السابق  التنفيذي  األمني  قام  اللجنة،  مع  الدول  مشاركة  تعزيز  وبغية 
وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وكرواتيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة. أما األمني التنفيذي احلايل، فقد 
قام منذ توليه مهام منصبه يف آب/أغسطس بزيارة كل من االحتاد الروسي واألردن وأنغوال والصني وفرنسا 
اجتماعات  وعقد  املستوى  رفيعة  فعاليات  يف  للمشاركة  واليابان  املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة 

ثنائية.
كما مثَّل املنظمة األمينان التنفيذيان السابق واحلايل رمسيًا يف خمتلف املؤمترات واحللقات الدراسية 
للرابطة  السنوي  االجتماع  يلي:  ما  ذلك  يف  مبا  واإلقليمي،  الدويل  الصعيدين  على  العمل  وحلقات 
للجنة  الثانية  والدورة  العاملي؛  االقتصادي  للمنتدى  السنوي  واالجتماع  بالعلم؛  للنهوض  األمريكية 
املعاهدة عام 2015؛  النووية الستعراض  األسلحة  انتشار  معاهدة عدم  األطراف يف  ملؤمتر  التحضريية 
الكوارث؛ واالجتماع  العاملي للحّد من أخطار  املنتدى  املعلومات؛ ودورة  العاملية جملتمع  القمة  ومنتدى 
حتديد  حول  عمل  وحلقة  العاملي؛  االقتصادي  للمنتدى  التابع  العاملية  باملخاطر  املعين  االستشاري 
األسلحة واالستقرار االسرتاتيجي؛ واجتماع جملس إدارة شبكة القيادة األوروبية؛ ومؤمتر االحتاد األورويب 
الثاين املعين بعدم االنتشار ونزع السالح؛ وحلقة العمل الدولية املعنية بالتثقيف وتنمية القدرات يف جمال 
نزع السالح وعدم االنتشار يف مركز فيينا لنزع السالح وعدم االنتشار؛ ومناقشات املائدة املستديرة اليت 

ُنظمت يف مؤسسة البحوث االسرتاتيجية.

التثقيف بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

العلوم  املعاهدة ومعارف  الرامية إىل زيادة تفهم  التثقيفية 28  اللجنة أنشطتها  يف عام 2013، واصلت 
على  املعاهدة  حول  تعليميًا  برناجمًا  اللجنة  وأطلقت  للتحقق.  نظامها  عليها  يتأسس  اليت  والتكنولوجيا 
املواضيع  يغطي  املعاهدة  ألساسيات  اإللكرتوين  للتعلم  موجزاً  مدخاًل  يعرض  وهو  اإلنرتنت،  شبكة 
الرصد  إليها؛ ونظام  االنضمام  املعاهدة وعاملية  نفاذ  بدء  املعاهدة؛  التالية يف مخسة مناذج: مدخل إىل 

بوابة التثقيف بشأن معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية متاحة يف املوقع: http://education.ctbto.org )اُطلع   28

عليه يف 27 كانون الثاين/يناير 2014(.
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الدويل؛ ومركز البيانات الدويل؛ وعمليات التفتيش يف املواقع. وُيتاح الربنامج التعليمي باللغات األسبانية 
واإلنكليزية والربتغالية والروسية والصينية والعربية والفرنسية 29.

فيينا  يف  دولة   20 من  أكادمييًا   40 من  أكثر  جتمع  آذار/مارس،   20 إىل   18 من  الفرتة    ويف 
حلضور املنتدى األكادميي ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية هبدف تشجيع التثقيف بشأن املعاهدة 
رمسية  غري  بصورة  للقيام  فرصة  الفعالية  هذه  وأتاحت  اإللكرتوين.  التعليم  على  خاص  بشكل  والرتكيز 
مبناقشة الوسائل التعليمية املبتكرة وتبادل اخلربات يف تدريس املواضيع املتعلقة املعاهدة. وخالل املنتدى 
إتاحة  هبدف  النووية،  التجارب  حلظر  األكادميية  الشبكة  هي  إلكرتونية،  شبكة  إطالق  مّت  األكادميي، 
والتخصصات  اجملاالت  يف  العاملني  والباحثني  األكادمييني  بني  اآلراء  تبادل  وتشجيع  للحوار  الفرصة 
املتصلة باملعاهدة يف أحناء العامل. كما عرضت اللجنة دورة عن الدبلوماسية والسياسة العامة فيما يتصل 
باملعاهدة يف الفرتة من 15 إىل 19 متوز/يوليه. وتألفت الدورة من مناذج للتعلم اإللكرتوين عرب شبكة 
فيينا وأذيعت عرب  ُتنقل مباشرة ملدة أسبوع ُعقدت يف  اإلنرتنت، وحلقة دراسية على شكل حماضرات 
شبكة اإلنرتنت. ومشلت املواضيع مجلة أمور، منها دور املعاهدة يف نظام عدم االنتشار النووي، ومعاهدة 
األسلحة  وحتديد  املعاهدة،  التفاوض حول  وتاريخ  إقليمي،  سياق  النووية يف  للتجارب  الشامل  احلظر 
الشعبية  مجهورية كوريا  أعلنتها  اليت  الثالثة  النووية  والتجربة  األطراف،  متعّددة  بصورة  منها  والتحقق 
الدميقراطية يف 12 شباط/فرباير. ومتثل عنصر أساسي من عناصر الدورة يف إجراء حماكاة ملداولة اجمللس 
التنفيذي ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية بشأن اإلذن بإجراء تفتيش يف املوقع مستقباًل. 
للمعاهدة  أعمق  معينة، توصلوا إىل فهم  املشاركني مبحاكاة اإلجراءات وحماكاة مواقف دول  قيام  ومع 

ولعنصر التفتيش يف املوقع من عناصر نظام التحقق.
ويف أيلول/سبتمرب، استضافت اللجنة أيضًا حلقة دراسية خاصة للمشاركني يف برنامج األمم املتحدة 
حول  خرباء  مع  الشبان  الدبلوماسيني  من   25 شارك  الدراسية،  احللقة  وخالل  السالح.  نزع  لزماالت 
موضوعات تتعلق مبعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ونظام التحقق من االمتثال هلا. وبلغ الربنامج 

ذروته جبلسة حماكاة استغرقت يومًا كاماًل من مداوالت اجمللس التنفيذي لطلب للتفتيش يف املوقع.

االتفاقات الثنائية واملناقشات املتعّددة األطراف وغريها من املسائل

 تنفيذ االلتزامات يف مجال نزع السالح من ِقبل الدول الحائزة 
لألسلحة النووية

من  أخرى  النووية يف جنيف جولة  لألسلحة  احلائزة  الدول  نيسان/أبريل، عقدت  يومي 18 و19  يف 
مؤمتر  اعتمدها  اليت  املتابعة  بإجراءات  املتعلقة  والتوصيات  االستنتاجات  تنفيذ  إىل  الرامية  احملادثات 

الربنامج التعليمي ملعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية متاح يف املوقع: http://goo.gl/Kap522 )اُطلع عليه يف   29

27 كانون الثاين/يناير 2014(.
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الذي  االجتماع  الروسي  االحتاد  وترأس  عام 2010.  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  استعراض 
استند إىل اجلوالت السابقة اليت عقدت هبذا الشكل يف واشنطن العاصمة عام 2012، ويف باريس عام 

2011، ويف لندن عام 2009.
ويف االجتماع املعقود يف جنيف، ناقشت الدول احلائزة لألسلحة النووية الوضع الراهن جلهود عدم 
االنتشار ونزع السالح النووي على الصعيد العاملي. كما استعرضت التقدم احملرز يف تنفيذ التزاماهتا بغية 
تقدمي تقرير عن ذلك إىل دورة اللجنة التحضريية ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2014، على 
النحو املنصوص عليه يف اإلجراء 5 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض املعاهدة عام 2010 ٣0. ورحب 
املشاركون بالتقدم الذي أحرزوه يف وضع مسرد باملصطلحات النووية الرئيسية، رأوا أن من شأنه تسهيل 
التفاهم واملناقشات املتبادلة حول املسائل النووية. وأكدوا جمدداً هدفهم من تقدمي هذا املسرد إىل مؤمتر 

استعراض املعاهدة عام 2015.
وأعلنت الدول احلائزة لألسلحة النووية اعتزامها عقد اجتماع خامس هبذا الشكل يف عام 2014، 
واالستمرار يف اللقاءات على مجيع املستويات املناسبة لتشجيع مواصلة احلوار وزيادة الثقة املتبادلة فيما 

يتعلق باملسائل النووية.

تنفيذ معاهدة ‘‘ستارت الجديدة’’

زيادة ختفيض  بتدابري  املتعلقة  املعاهدة  تنفيذ  العمل من أجل  املتحدة  والواليات  الروسي  االحتاد  واصل 
تبادل  ذلك  مبا يف   ،٣1  (New START اجلديدة  )ستارت  منها  واحلّد  االسرتاتيجية  اهلجومية  األسلحة 
العابرة للقارات والقذائف التسيارية اليت ُتطلق من الغواصات يف  معلومات قياسات القذائف التسيارية 
الثنائية ملعاهدة ستارت اجلديدة يف  الرابعة واخلامسة للجنة االستشارية  عام 2013. وُعقدت اجلولتان 
جنيف يف الفرتة من 6 إىل 19 شباط/فرباير والفرتة من 11 إىل 21 تشرين الثاين/نوفمرب، على التوايل. 

وإىل جانب القرار املتعلق مبعلومات القياسات، مل خيرج اجلانبان بأّي إعالنات هامة أخرى.
ووفقًا للبيانات اليت نشرها الطرفان عماًل بتبادل البيانات نصف السنوي الالزم مبوجب املعاهدة، 
االسرتاتيجية  اهلجومية  لألسلحة  اجملمعة  اإلمجالية  األرقام  أيلول/سبتمرب،   1 يف  ميتلكان،  الطرفان  كان 

على النحو الوارد يف اجلدول أدناه.

NPT/CONF.2010/50 (Vol. I)، الصفحة 24.  30

 http://www.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm :معاهدة ستارت اجلديدة: نص املعاهدة’’، متاح يف املوقع‘‘  31

)اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.
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الجدول 1 - األرقام اإلجمالية لألسلحة الهجومية االسرتاتيجية

االتحاد الرويسالواليات املتحدةفئة البيانات

القذائف ال  يزنية العزبرة للقزنات امليعونة، والقذائف ال  يزنية 
809٤7٣امليعونة ال ي تطلق من الغواصزت، والقزذفزت الثقيلة امليعونة

الرؤوس الحربية  ىل القذائف ال  يزنية العزبرة للقزنات امليعونة، 
و ىل القذائف ال  يزنية امليعونة ال ي تطلق من الغواصزت، 

٤00 ٦881 1والرؤوس الحربية اليووية للقزذفزت الثقيلة امليعونة

قزذفزت القذائف ال  يزنية العزبرة للقزنات امليعونة وغري 
امليعونة، والقذائف ال  يزنية ال ي تطلق من الغواصزت، امليعونة 

01٥89٤ 1وغري امليعونة، والقزذفزت الثقيلة امليعونة وغري امليعونة

املتحدة  الواليات  استمرت  املعاهدة،  مبوجب  نشرها  الالزم  أعاله  الواردة  املعلومات  إىل  وإضافة 
للقارات  العابرة  التسيارية  القذائف  من  املنشورة  وغري  املنشورة  واألنواع  لألعداد  تفصيلي  بيان  نشر  يف 
والقذائف التسيارية اليت ُتطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة، فضاًل عن عدد وأنواع مواقع اإلطالق 

االختباري.

استعراض نظريات الردع االسرتاتيجي

الك زب األبيض الفرايس امل علق بعؤون الحفزن 

يف 29 نيسان/أبريل، أصدرت فرنسا الكتاب األبيض املتعلق بشؤون الدفاع واألمن القومي ٣2، الذي 
أعدته وزارة الدفاع، والذي حيّدد التوجه االسرتاتيجي لفرنسا على مدى السنوات الـ 15 املقبلة. وميثل 
هذا  وكان   .2008 عام  منذ  واألول  فرنسا،  تصدره  نوعه  من  استعراض  رابع  األبيض  الكتاب  هذا 
التحديث للسياسة يهدف إىل أخذ التطورات العاملية واإلقليمية اهلامة األخرية يف االعتبار، مبا يف ذلك 
والتحول  أفريقيا،  ومشال  األوسط  الشرق  يف  الشعبية  واالنتفاضات  أوروبا،  أصابت  اليت  املالية  األزمة 
الكتاب  وصف  الصدد،  هذا  ويف  اهلادئ.  واحمليط  آسيا  منطقة  جتاه  املتحدة  للواليات  االسرتاتيجي 
األبيض أولوية سياسة الدفاع الفرنسية بأهنا ضمان االستقرار يف أوروبا ومنطقة مشال احمليط األطلسي، 

وخاصة من خالل التعاون مع منظمة حلف مشال األطلسي )الناتو( واالحتاد األورويب.
ختفيضات  إجراء  األبيض  الكتاب  حدد  االعتبار،  بعني  أعاله  إليها  املشار  التطورات  أخذ  ومع 
إمجالية يف مستويات اإلنفاق والقوة العسكرية، وإن مل يتضمن أّية تغيريات يف املتطلبات املتعلقة بسياسة 
مصداقيتها  هلا  نووي  ردع  بقوة  االحتفاظ  أن  جمدداً  األبيض  الكتاب  وأكد  ميزانيتها.  أو  النووية  القوة 
سيبقى عنصراً بالغ األمهية من الركائز الثالث لالسرتاتيجية الدفاعية الفرنسية، اليت تشمل احلماية والردع 

انظر: Ministère de la Défense de France, “Le Livre blanc 2013 rendu public”, 14 July 2013، متاح يف   32

نيسان/أبريل  عليه يف 15  )اُطلع   http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/livre-blanc-2013 املوقع: 
.)2014
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والتدخل. وأكدت الوثيقة أيضًا سياسة فرنسا الراسخة املتمثلة يف االحتفاظ بقوهتا النووية كـ ‘‘ضمان 
هنائي’’ لسيادهتا. ومل يتناول الكتاب األبيض بالتفصيل تكوين القوات النووية الفرنسية أو حتديثها.

اس عراض العمل اليوون يف الوليزت امل ححة

يف خطاب ألقاه الرئيس باراك أوباما يف 19 حزيران/يونيه يف برلني ٣٣ )انظر أيضًا الفرع املعنون “خطاب 
الرئيس أوباما يف برلني”، الصفحة 57(، أعلن اكتمال االسرتاتيجية املنقحة للعمل النووي يف الواليات 
لعام 2010. وحددت  النووي  الوضع  استعراض  به يف  تكليف  الذي صدر  النحو  على   ،٣٤ املتحدة 
التوجيه  ذلك  يف  مبا  النووية،  األسلحة  استخدام  بشأن  املتحدة  الواليات  سياسة  املنقحة  االسرتاتيجية 
املتعلق باالستهداف واملتطلبات املقابلة الالزمة ملستويات القوة االسرتاتيجية. وميثل هذا االستعراض املرة 

الثالثة فقط اليت تعدل فيها الواليات املتحدة اسرتاتيجيتها للعمل النووي منذ هناية احلرب الباردة.
النووية  األسلحة  باستخدام  األمر  سلطة  ميتلك  وحده  الرئيس  أن  جمدداً  االسرتاتيجية  وأكدت 
النووية  القوات  دور  توجه  اليت  املبادئ  ذلك،  على  عالوة  االسرتاتيجية،  وحددت  املتحدة.  للواليات 
للواليات املتحدة، واليت تشمل ضمن مجلة أمور: إن الدور األساسي ألسلحة الواليات املتحدة النووية 
هو ردع استخدام األسلحة النووية ضد الواليات املتحدة وحلفائها وشركائها؛ وإن الواليات املتحدة لن 
تفكر يف استخدام األسلحة النووية إاّل يف الظروف القصوى للدفاع عن مصاحلها احليوية؛ وإن الواليات 
مع  يتفق  مبا  النووية،  األسلحة  من  ممكن  عدد  أقل  مع  مصداقية،  ذات  ردع  بقوة  ستحتفظ  املتحدة 

احتياجاهتا األمنية احلالية واملقبلة.
وأعاد التوجيه تأكيد السياسة اليت سبق حتديدها يف استعراض الوضع النووي عام 2010، واليت 
األطراف  الدول  ضد  النووية  األسلحة  باستخدام  هتدد  أو  تستخدم  لن  املتحدة  الواليات  بأن  تقضي 
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية اليت متتثل اللتزاماهتا بعدم االنتشار النووي. وأكد التوجيه أن 
الواليات املتحدة ستحتفظ بقدرات كبرية يف جمال الرد بالقوة، ولن تعتمد على اسرتاتيجية القيمة املضادة 
أو احلّد األدىن من الردع. وألول مرة، مشل التوجيه عبارات بشأن القانون اإلنساين الدويل، حيث أكد أن 
مجيع خطط العمل ال بّد وأن تكون متسقة مع املبادئ األساسية لقانون النزاعات املسلحة، مبا يف ذلك 
قاعدة التناسب وشرط احلّد من األضرار اجلانبية على السكان واألهداف املدنية ألقصى درجة. وأكدت 

الواليات املتحدة أهنا لن تتعمد استهداف السكان املدنيني أو األهداف املدنية.
األسلحة  ردع  من جعل  ميكنها  الذي  الوضع  يف  ليست  أهنا  املتحدة  الواليات  ذكرت  ويف حني 
ملموسة حنو  باختاذ خطوات  الدفاع  وزارة  التوجيه  ه  فقد وجَّ النووية،  لقواهتا  الوحيد  الغرض  هو  النووية 

براندنبورغ، برلني، 19 حزيران/يونيه 2013.  بوابة  ألقيت يف  املتحدة، مالحظات  الواليات  أوباما، رئيس  بــاراك   33

www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/19/remarks-president-obama- املــوقــع:  يف  مــتــاح 
brandenburg-gate-berlin-germany )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.

الواليات املتحدة، وزارة الدفاع، ‘‘تقرير عن اسرتاتيجية العمل النووي يف الواليات املتحدة احملّدد يف الفرع 491 من   34

)اُطلع   http://www.hsdl.org/?view&did=739304 املوقع:  متاح يف  املتحدة’’.  الواليات  لكونغرس  القرار 10 
عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.
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النووية. وتضمنت تلك اخلطوات إجراء ختطيط متعمد خليارات متكاملة لتوجيه  تقليص دور األسلحة 
ضربات غري نووية وللدفاع بالقذائف امليدانية. كما وجه وزارة الدفاع لدراسة اخليارات املتاحة لتقليص 
القدرة يف  بالتعرض هلجوم’’، ولكن مع االحتفاظ هبذه  اإلنذار  القذائف مبجرد  دور سياسة ‘‘إطالق 

الوقت نفسه.
وأخرياً، فإن االسرتاتيجية اجلديدة مسحت )وإن مل توجه( بإجراء ختفيض يصل إىل نسبة الثلث يف 
األسلحة النووية املنشورة اليت يبلغ عددها 500 1 من الرؤوس احلربية وفقًا ملعاهدة ستارت اجلديدة - 
وهي ختفيضات من املقرر حتقيقها من خالل مفاوضات مع االحتاد الروسي. وفيما يتعلق بالرؤوس احلربية 
النووية غري املنشورة، أكد التوجيه اجلديد للسياسة احملّددة يف استعراض الوضع النووي باالحتفاظ مبخزون 
الدويل، لتحل حملها  التغريات يف مشهد األمن  التكنولوجية أو  للتحوط ضد املشكالت  كبري كضمانة 
تدرجييًا بنية حتتية إنتاجية لالستجابة مل يتم تنفيذها بعد. وبانتظار تطوير هذه البنية التحتية، ُيلزم التوجيه 
باالحتفاظ مبخزون كبري من األسلحة النووية غري املنشورة، مبا يف ذلك أنواع األسلحة القدمية باإلضافة 

إىل قدرة ‘‘كافية’’ على حتميل الرؤوس على منصات اإليصال املنصوبة على أرجل ثالثية.

املسائل والتطورات األخرى

الدفاع املضاد للقذائف يف أوروبا

يف 15 آذار/مارس، أعلن وزير خارجية الواليات املتحدة الدفاع تشاك هاجل عملية كبرية إلعادة هيكلة 
اليت مشلت أربع خطوات. أواًل، ستقوم  العملية  املتحدة، وهي  للواليات  للقذائف  الدفاع املضاد  برنامج 
الواليات املتحدة بنشر 14 من القذائف االعرتاضية األرضية اإلضافية يف قاعدة فورت غريلي يف أالسكا، 
قاعدة  يف  منشورة  قذائف  أربع  منها  قذيفة،   44 إىل  االعرتاضية  القذائف  هلذه  اإلمجايل  العدد  ليصل 
فاندنربج اجلوية يف كاليفورنيا. وثانيًا، ستقوم الواليات املتحدة بنشر نظام رادار ثاين يف اليابان لتحسني 
نظام اإلنذار املبكر والتتبع ألّي قذيفة جيري إطالقها من الغرب. وثالثًا، ستجري الواليات املتحدة دراسة 
الواليات  ستنهي  ورابعًا،  املتحدة.  الواليات  يف  األرضية  االعرتاضية  للقذائف  إضايف  ملوقع  البيئي  لألثر 
املتدرج،  املتكيف  النهج  على  القائم  بالقذائف  للدفاع  األورويب  من هنجها  الرابعة  املرحلة  فعليًا   املتحدة 
القذائف االعرتاضية من نوع Standard Missile (SM)-3 Block II-B، من أجل  مبا يف ذلك تطوير 
حتويل األموال إىل نشر قذائف اعرتاضية أرضية إضافية باإلضافة إىل النسخ الثالث املتبقية من قذائف 
اخلطة،  من  املتبقية  الثالث  املراحل  يف  ُقدمًا  املضي  عزمها  جمدداً  املتحدة  الواليات  وأكدت   .SM-3 
األطلسي  أراضي حلف مشال  لكل  تغطية  لتوفري  ورومانيا  بولندا  اعرتاضية يف  قذائف  نشر  ذلك  مبا يف 

)الناتو( األوروبية حبلول عام 2018.
للدفاع  املتحدة  الواليات  خبطة  املتعلقة  خماوفه  أن  الروسي  االحتاد  أكد  اإلعالن،  هذا  على  ورداً 
اخلارجية  وزير  نائب  ريابكوف،  سريجي  آذار/مارس، صرح   18 ويف  قائمة.  تزال  ال  للقذائف  املضاد 
الروسي، بأن ‘‘ذلك ليس تنازاًل لروسيا، وال ننظر إليه على هذا النحو. ... فكل جوانب عدم اليقني 
للقذائف  مضاد  دفاع  لنظام  األطلسي  مشال  وحلف  املتحدة  الواليات  بإنشاء  املتعلقة   االسرتاتيجي 
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ال تزال قائمة. ولذلك، فإن اعرتاضاتنا ال تزال قائمة هي األخرى’’. ومع ذلك، فإن تقييم خرباء حتديد 
املفاوضات  من  ملزيد  الطريق  ميهد  أن  ميكن  القرار  أن  إىل  يشري  سواء  حّد  على  البلدين  يف  األسلحة 
النووية غري  النووية، مبا يف ذلك إجراء مناقشات بشأن األسلحة  البلدين حول احلّد من األسلحة  بني 

االسرتاتيجية.

جمهورية إيران اإلسالمية

يف عام 2013، تلقت اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل استعادة الثقة يف الطبيعة السلمية البحتة للربنامج 
النووي جلمهورية إيران اإلسالمية دفعة كبرية بعد تويّل حكومة إيرانية جديدة يف آب/أغسطس. وبلغت 
املناقشات املتجددة بني جمموعة أوروبا 3 + 3 ٣٥ ومجهورية إيران اإلسالمية ذروهتا باالتفاق يف تشرين 
الثاين/نوفمرب على خطة عمل مشرتكة، حتّدد تدابري مؤقتة ال رجعة فيها يتم اختاذها على مدى فرتة تبلغ 
ستة أشهر يف حني يواصل الطرفان التفاوض على حل طويل األجل )انظر أيضًا الفرع املعنون ‘‘خطة 
العمل املشرتكة’’ أدناه(. ويف هناية العام، كان اجلانبان يشاركان يف حمادثات متواصلة على مستوى اخلرباء 
هبدف تنفيذ خطة العمل. كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجهورية إيران اإلسالمية، بعد أن كانتا 
قد قررتا التخلي عن اجلهود املبذولة للتوّصل إىل اتفاق بشأن وثيقة النهج املنظم، عادتا أيضًا وحققتا 
بيان مشرتك  التوقيع على  املعلقة ذات االهتمام من خالل  الرامية إىل حل املسائل  تقدمًا يف جهودمها 
بشأن إطار للتعاون يف تشرين الثاين/نوفمرب )انظر أيضًا الفرع املعنون ‘‘أنشطة التحقق’’ أدناه لالطالع 
اليورانيوم  من  إنتاجها  اإلسالمية  إيران  أبطأت مجهورية  العام،  مدار  وعلى  املعلومات(.  من  مزيد  على 
املخصب بنسبة تصل إىل 20 يف املائة من اليورانيوم - 235، مبا قلَّل بعض الشيء املخاوف الدولية 
املرتبطة بتلك املواد قبل االنتهاء من وضع خطة العمل، يف حني استمرت يف حتقيق تقدم يف بناء مفاعل 

أحباث املاء الثقيل IR-40 يف آراك.

الجهود الحبلومزسية

يف أوائل عام 2013، واصلت جمموعة أوروبا 3 + 3 ومجهورية إيران اإلسالمية جهودهم السابقة بناًء 
على اقرتاح من كاثرين أشتون، املمثلة السامية لالحتاد األورويب للشؤون اخلارجية والسياسة األمنية، على 
النحو املبني يف رسالتها املؤرخة 21 تشرين األول/أكتوبر 2011 املوجهة إىل علي أكرب صاحلي، وزير 
يتمثل  األعم  اهلدف  النهج، كان  ذلك  إطار  ويف  اإليرانية.  اإلسالمية  اجلمهورية  يف  اخلارجية  الشؤون 
يف التوّصل إىل حل شامل طويل األجل عن طريق التفاوض يكون من شأنه استعادة الثقة الدولية يف 
االستخدام  يف  حقها  احرتام  مع  اإلسالمية،  إيران  جلمهورية  النووي  للربنامج  البحتة  السلمية  الطبيعة 
السلمي للطاقة النووية مبا يتفق مع معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. وتيسرياً هلذه العملية، تسعى 
باملثل  املعاملة  أساس  بناًء على  إجراء حوار  لتيسري  الثقة كوسيلة  لبناء  أّولية  تدابري  إىل وضع  األطراف 
والنهج املتدرج. ويف إطار هذا النهج، عقد الطرفان جوالت أخرى من احملادثات على املستوى السياسي 

قبل إجراء االنتخابات الرئاسية اإليرانية يف حزيران/يونيه.

أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة واالحتاد الروسي والصني والواليات املتحدة.  35
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أملايت. ويف  السياسية يومي 26 و27 شباط/فرباير يف  الرابعة من احملادثات  الطرفان اجلولة  وعقد 
أنه  أُفيد  منقحًا،  اقرتاحًا  اإلسالمية  إيران  أوروبا 3 + 3 إىل مجهورية  االجتماع، قدمت جمموعة  ذلك 
يعرض تعليق عقوبات معينة مفروضة من ِقبل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب، ليس من بينها التدابري 
املفروضة على القطاعني املايل والنفطي يف مجهورية إيران اإلسالمية. ويف املقابل، كان ُينتظر من مجهورية 
إيران اإلسالمية أن توقف إنتاجها من اليورانيوم املخصب بنسبة تصل إىل 20 يف املائة، وتعليق أنشطتها 
العمليات هناك بسرعة، وأن تشرع يف  ُتقيِّد قدرهتا على استئناف  الوقود بطريقة  يف حمطة فوردو إلثراء 
إنذار مبكر  لتوفري  الشفافية بدرجة أكرب  لتعزيز  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  املعززة  الرصد  تنفيذ تدابري 
ضد حتويل املواد النووية عن األغراض السلمية. كما كانت جمموعة أوروبا 3 + 3 ستتعهد بعدم السعي 
احملادثات على مستوى  متابعة  الطرفان على  ِقبل جملس األمن. واتفق  أّي عقوبات إضافية من  لفرض 

اخلرباء، وعلى االجتماع مرة أخرى يف نيسان/أبريل.
وعقد الطرفان جولة أخرى من احملادثات السياسية يومي 5 و6 نيسان/أبريل يف أملايت، غري أهنا 
فشلت يف حتقيق أّي تقدم. ويف حني كان بعض أعضاء جمموعة أوروبا 3 + 3 قد أعربوا، قبل االجتماع، 
عن توّقعهم أن ترّد مجهورية إيران اإلسالمية على اقرتاحهم املقدم يف اجتماع شباط/فرباير، فقد أُفيد أن 
املمثلة  أشتون،  االجتماع، خلصت كاثرين  وبعد  مضاد.  باقرتاح  تقدمت  قد  اإلسالمية  إيران  مجهورية 
السامية لالحتاد األورويب، إىل أن مواقف اجلانبني ال تزال متباعدة فيما يتعلق جبوهر احملادثات، وأهنما 
الطرفني على  إبقاء  للعملية. ورغم  احلايل  الوضع  لتقييم  منها  املسألة إىل عواصم كل  إحالة  اتفقا على 
قنوات االتصال املختلفة بينهما، مل يتقرر إجراء أّي حمادثات سياسية أخرى انتظاراً لالنتخابات الرئاسية 

اإليرانية يف حزيران/يونيه.
املسائل  إحدى  باعتبارها  النووية  القضية  أولوية  أعطى  روحاين،  حسن  الرئيس  تنصيب  وعقب 
إنه  له  مؤمتر صحفي  أول  يف  روحاين  الرئيس  قال  آب/أغسطس،   6 ويف  اخلارجية.  للسياسة  الرئيسية 
فكرة  على  انفتاحه  عن  وأعرب  النووية،  املسألة  حلل  وموضوعية’’  ‘‘جادة  مفاوضات  إلجراء  مستعد 
الدخول يف حمادثات مباشرة مع الواليات املتحدة لبلوغ هذه الغاية. وتعهد يف هذا الصدد بالدفاع عن 
الوقت، ال سيما من خالل زيادة  الدولية يف نفس  إزالة املخاوف  إيران اإلسالمية مع  حقوق مجهورية 
الشفافية وبناء الثقة من داخل األطر الدولية القائمة. وقام الرئيس روحاين بتعيني حممد جواد ظريف وزيراً 
للشؤون اخلارجية، وهو الذي أصبح أيضًا املفاوض النووي الرئيسي جلمهورية إيران اإلسالمية، مبا ارتفع 

بتلك الوظيفة إىل مستوى سياسي أعلى.
ويف 14 و15 تشرين األول/أكتوبر، استأنفت جمموعة أوروبا 3 + 3 ومجهورية إيران اإلسالمية 
حمادثاهتما السياسية يف اجتماع استمر يومني، ُعقد ألول مرة يف مقر مكتب األمم املتحدة يف جنيف. 
إطاراً  تقرتح  خطوات  ثالث  من  جديدة  خطة  قدم  الذي  ظريف،  اخلارجية  وزير  اإليراين  الوفد  وترأس 
زمنيًا مدته سنة واحدة حلل املسألة. ومبوجب االقرتاح، ُأفيد أن مجهورية إيران اإلسالمية عرضت قبول 
الربوتوكول  التصديق على  اليورانيوم، وكذلك  التفتيش وفرض قيود على أنشطة ختصيب  زيادة عمليات 
اإلضايف. وعقب اجتماع تارخيي منفرد بني وزير اخلارجية ظريف ووزير خارجية الواليات املتحدة جون 
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كريي على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب، أجرى وفداً الواليات املتحدة وإيران 
مناقشات ثنائية على هامش احملادثات.

وتابع الطرفان ذلك مبحادثات على مستوى اخلرباء يف هناية تشرين األول/أكتوبر قبل عقد جولة 
الثاين/نوفمرب. وتركزت هذه  الفرتة من 7 إىل 10 تشرين  السياسية يف جنيف يف  أخرى من احملادثات 
أشهر  ملدة ستة  تنفيذها  يتم  األّولية،  املرحلة  الثقة يف  لبناء  تدابري  بشأن  اتفاق  احملادثات على مشروع 
االحتاد  من  اخلارجية  وزراء  نواب  أو  وزراء  وانضم  هنائية.  تسوية  بشأن  مفاوضات  الطرفان  بينما جيري 
الروسي وأملانيا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة إىل نظريهم اإليراين يف احملادثات توّقعًا لوضع 
اللمسات األخرية على اتفاق بشأن التدابري املؤقتة. ويف حني كان االتفاق على النص الذي مّت إعداده 
يبدو وشيكًا يف مرحلة من املراحل، مل يتمكن الطرفان من التغلب على خالفات يف وجهات النظر يف 
أسبوع  الطرفان مواصلة حمادثاهتما يف غضون  قرر  االتفاق،  قرهبما من  ملدى  اللحظة األخرية. وتأكيداً 

واحد.

خطة العمل املعرتكة

عقب إجراء حمادثات جديدة يف جنيف يوم 24 تشرين الثاين/نوفمرب، أعلنت جمموعة أوروبا 3 + 3 
ومجهورية إيران اإلسالمية االتفاق على خطة عمل مشرتكة ٣٦، تضمنت تدابري متبادلة لبناء الثقة يتعني 
على  اإلسالمية  إيران  وافقت مجهورية  العمل،  إطار خطة  ويف  أشهر.  ستة  مدى  على  هبا  االضطالع 
التعطيل  اليورانيوم - 235 من خالل  املائة من  اليورانيوم بنسبة تتجاوز 5 يف  ما يلي: وقف ختصيب 
املادي ألجهزة الطرد املركزي، والتصرف يف كل املخزون املوجود من ذلك اليورانيوم إما بتمييعه أو حتويله؛ 
وعدم زيادة خمزوهنا من اليورانيوم املخصب بنسبة 3.5 يف املائة؛ ووقف النهوض بقدرهتا على ختصيب 
اليورانيوم، وعدم تشغيل أّي أجهزة طرد مركزي إضافية يكون قد مّت تركيبها بالفعل، وعدم بناء أّي منشأة 
IR-40 يف آراك؛ وقبول  الثقيل  املاء  بناء مفاعل أحباث  التقدم يف  اليورانيوم؛ ووقف  جديدة لتخصيب 
أعمال الرصد اإلضافية اليت تقوم هبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبا يف ذلك الزيارات اليومية حملطات 
اليورانيوم، والوصول  املركزي، ومناجم ووحدات معاجلة  الطرد  املركزي، والوصول إىل ورش أجهزة  الطرد 

بدرجة أكرب إىل مفاعل آراك.
ويف املقابل، وافقت جمموعة أوروبا 3 + 3 على ختفيف اجلزاءات بصورة ‘‘حمدودة ومؤقتة وميكن 
العدول عنها’’. ومشل ذلك رفع القيود اليت تؤثر على قدرة مجهورية إيران اإلسالمية على االجتار باملعادن 
وإعطاء  اإليرانية،  السيارات  صناعة  على  املفروضة  اجلزاءات  بعض  وتعليق  والبرتوكيماويات،  الثمينة 
يف  احملتجزة  املالية  األصول  من  دوالر  بليون   4.2 مبلغ  إىل  الوصول  إمكانية  اإلسالمية  إيران  مجهورية 
تنفيذ  الذرية لرصد  للطاقة  الدولية  الوكالة  للعمل مع  الطرفان على تشكيل جلنة مشرتكة  اخلارج. واتفق 

خطة العمل ومعاجلة ما قد ينشأ من مسائل.

from http://www.iaea.org/Publications/ :متاحة يف املوقع .INFCIRC/855 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة  36

Documents/Infcircs/2013/infcirc855.pdf )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.
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ويف الفرتة املتبقية من العام، عقدت جمموعة أوروبا 3 + 3 ومجهورية إيران اإلسالمية سلسلة من 
االجتماعات، مشلت ثالثة اجتماعات على مستوى اخلرباء هبدف تنفيذ خطة العمل قبل إحالة املسائل 

املتبقية إىل عواصمهم للنظر فيها على املستوى السياسي.

ال عزون بني جمهونية إيران اإلسممية والوكزلة الحولية للطزقة الذنية

تعثرت يف بادئ األمر حماوالت مجهورية إيران اإلسالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون من أجل 
حل املسائل املعلقة، مث استؤنفت وأدت إىل حتقيق انفراجة يف هناية املطاف، وهو ما كان يعكس التقدم 
الثاين/يناير،  اإلسالمية. ويف كانون  إيران  أوروبا 3 + 3 ومجهورية  السياسية بني جمموعة  احملادثات  يف 
التقت مجهورية إيران اإلسالمية والوكالة مرة أخرى يف طهران الستئناف حمادثاهتما الرامية إىل التوّصل إىل 
اتفاق بشأن ما يسمى ‘‘النهج املنظم’’ حلل املسائل املعلقة املتصلة بالبعد العسكري احملتمل للربنامج 
العسكري،  بارشني  جممع  إىل  للوصول  أولوية  تعطي  الوكالة  وظلت  اإلسالمية.  إيران  النووي جلمهورية 
حيث يدعي أن مجهورية إيران اإلسالمية كانت جتري جتارب هيدروديناميكية باستخدام مواد غري نووية. 
وعقد اجلانبان جولتني الحقتني من احملادثات يف فيينا، يف شهري شباط/فرباير وأيار/مايو، انتهتا دون 

حتديد موعد حملادثات أخرى.
واختذ اجلانبان خطوات الستئناف حمادثاهتما يف أيلول/سبتمرب. وعقدا جولة أخرية من احملادثات 
طريق  يف  دخلت  قد  املفاوضات  أن  إىل  انتهت  األول/أكتوبر،  تشرين  يف  املنظم  النهج  وثيقة  حول 

مسدود، وأن هناك حاجة إىل هنج جديد.
ويف 11 تشرين الثاين/نوفمرب، وعقب اجتماع استغرق يومًا واحداً يف طهران بني يوكيا أمانو، املدير 
العام للوكالة، وعلي أكرب صاحلي، رئيس هيئة الطاقة الذرية يف مجهورية إيران اإلسالمية، وّقع اجلانبان 
البيان املشرتك بشأن إطار التعاون ٣7. وتعهد اجلانبان يف البيان بزيادة التعاون بينهما فيما يتعلق بأنشطة 
التحقق اليت تضطلع هبا الوكالة حلل مجيع املسائل احلالية والسابقة. ويشمل التعاون من جانب مجهورية 
إيران اإلسالمية تزويد الوكالة يف الوقت املناسب باملعلومات عن منشآهتا النووية وتنفيذ تدابري الشفافية. 
وتقرر أن متضي األنشطة ُقدمًا بطريقة متدرجة. ووافقت الوكالة، من ناحيتها، على أن تظل تأخذ يف 
االعتبار الشواغل األمنية جلمهورية إيران اإلسالمية، مبا يف ذلك من خالل استخدام إمكانية الوصول 

املنظم ومحاية املعلومات السرية.
وكخطوة أوىل، اتفق اجلانبان على أن تتخذ مجهورية إيران اإلسالمية تدابري الشفافية العملية األّولية 
إمكانية  وتوفري  متبادلة،  بصورة  عليها  املتفق  الصلة  ذات  املعلومات  توفري  أشهر:  ثالثة  خالل  التالية 
بصورة  عليها  املتفق  الصلة  ذات  املعلومات  وتوفري  عباس؛  بندر  يف  غشني  منجم  إىل  املنظم  الوصول 
متبادلة، وتوفري إمكانية الوصول املنظم إىل حمطة إنتاج املاء الثقيل؛ وتوفري املعلومات عن كل املفاعالت 

ــان صــحــفــي لــلــوكــالــة 21/2013: الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة  ــيـ انــظــر الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، ‘‘بـ  37

ــًا مــشــرتكــًا حــــول إطــــار لـــلـــتـــعـــاون’’، 11 تــشــريــن الــثــاين/نــوفــمــرب 2013. مــتــاح يف املــوقــع:  ــان ــي  وإيــــــران تـــوّقـــعـــان ب
نيسان/أبريل   15 يف  عليه  )اُطلع   http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2013/prn201321.html

.)2014
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النووية؛  للطاقة  حمطات  لبناء  خمصصة  موقعًا   16 بتحديد  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  اجلديدة؛  البحثية 
وكذلك  اإلضافية؛  التخصيب  منشآت  بشأن  اإلسالمية  إيران  مجهورية  عن  الصادر  اإلعالن  وتوضيح 

توضيح اإلعالن الصادر عن مجهورية إيران اإلسالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا ختصيب اليورانيوم بالليزر.

ال طونات يف الربازمج اليوون لجمهونية إيران اإلسممية 

تطور  أّي  يطرأ  أن  دون  اإلسالمية  إيران  جلمهورية  النووي  للربنامج  تدرجييًا  تقدمًا   2013 عام  شهد 
رئيسي جديد. وعلى مدار العام، استمر تباطؤ تراكم غاز اليورانيوم املخصب بنسبة تصل إىل 20 يف 
املائة من اليورانيوم - 235 نتيجة لتحويلها تلك املواد لتصنيع الوقود ملفاعل األحباث يف طهران. ويف 
الثاين/يناير، أبلغت مجهورية إيران اإلسالمية الوكالة بأهنا  ناتنز يف كانون  التخصيب الصناعية يف  حمطة 
ستبدأ استخدام جيل ثاٍن وأكثر كفاءة من أجهزة الطرد املركزي. وبدأت مجهورية إيران اإلسالمية أعمال 
تركيب األجهزة يف شباط/فرباير. وبينما واصلت تركيب األجهزة اجلديدة على مدار السنة، فإهنا مل تكن 
قد بدأت استخدامها يف أنشطة ختصيب اليورانيوم حىت كانون األول/ديسمرب. وواصلت مجهورية إيران 
اإلسالمية حتقيق تقدم يف بناء مفاعل أحباث املاء الثقيل IR-40 يف آراك، الذي تتوّقع أن يبدأ عمله يف 

النصف الثاين من عام 2014.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

بل  مسدوداً،  طريقًا  تواجه  الكورية  اجلزيرة  شبه  من  النووي  السالح  لنزع  املبذولة  الدولية  اجلهود  ظلت 
وشهدت املزيد من االنتكاسات يف عام 2013، خاصة بعد الرد الدويل على قيام مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية بعملية إطالق فضائية يف كانون األول/ديسمرب 2012، وبإجراء جتربة نووية ثالثة يف شباط/

فرباير، وبإعادة تشكيل قدرهتا على إنتاج البلوتونيوم، وجتدد التوتر بسبب التدريبات العسكرية السنوية 
الوصول إىل  العام، وبسبب عدم إمكان  املتحدة. وعلى مدار  اليت قامت هبا مجهورية كوريا والواليات 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ظلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاجزة عن تأكيد حالة الربنامج 
النووي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. ورغم حماولة أطراف عديدة، وخباصة االحتاد الروسي والصني، 
الوصول إىل استئناف احلوار املتعّدد األطراف يف النصف الثاين من العام، مل يسفر أّي من هذه اجلهود 

عن العودة إىل حمادثات نزع السالح النووي.
ويف كانون الثاين/يناير، واصل جملس األمن نظره يف الرد على قيام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
 Unha-3 باستخدام صاروخ من طراز Kwangmyŏngsŏng 3-2 2-3 بإطالق الساتل كوانغميونغسونغ
من حمطة سواهي Sohae إلطالق السواتل يف 12 كانون األول/ديسمرب 2012. ويف 22 كانون الثاين/

يناير، اختذ جملس األمن باإلمجاع القرار 2087 )2013( الذي أدان فيه، يف مجلة أمور، عملية اإلطالق 
قائمة  إىل  أمساًء  وأضاف   ،)2009( و1874   )2006(  1718 القرارين  ألحكام  انتهاكًا  باعتبارها 
 1718 بالقرار  عماًل  املنشأة  اللجنة  ووجه  األصول،  وجتميد  السفر  حلظر  اخلاضعة  والكيانات  األفراد 
اإلذن  اخلطوات  تلك  ومشلت  للجزاءات.  عنها  املبلغ  االنتهاكات  على  للرد  الختاذ خطوات   )2006(
للجنة بإصدار مذكرات مساعدة على التنفيذ يف احلاالت اليت ترفض فيها سفينة السماح بإجراء تفتيش 
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بعدما أذنت به الدولة اليت حتمل السفينة علمها أو حينما ترفض أّي سفينة حاملة لعلم مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية أن ُتفتش عماًل بالفقرة 12 من القرار 1874 )2009(. ومشلت تلك اخلطوات أيضًا 
اإلذن للجنة بأن تستعرض االنتهاكات املبلَّغ عنها لقرارات اجمللس وتتخذ ما يقتضيه األمر من إجراءات، 
مبا يف ذلك حتديد أمساء الكيانات واألفراد الذين قدموا املساعدة من أجل االلتفاف على اجلزاءات أو يف 
انتهاك ألحكام القرارين 1718 )2006( و1874 )2009(. وأعرب اجمللس عن عزمه اختاذ إجراءات 

هامة يف حال قيام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بعملية إطالق أو جتربة نووية أخرى.
البيان  أن  بإعالن   )2013( القرار 2087  اختاذ  على  الدميقراطية  الشعبية  وردت مجهورية كوريا 
أن  ترى  وأهنا  الغيًا،  أصبح   ٣8  2005 أيلول/سبتمرب  يف  السداسية  احملادثات  عن  الصادر  املشرتك 
الوطين  الدفاع  أعلنت جلنة  الثاين/يناير،  قد تضاءلت. ويف 24 كانون  النووي  السالح  نزع  احتماالت 
جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أهنا ستجري جتربة نووية ‘‘من مستوى أعلى’’ رداً على قرار جملس 

األمن.

تجربة اووية ثزلثة

اللجنة  وأكدت  شباط/فرباير.   12 يف  ثالثة  نووية  جتربة  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  أجرت 
التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية أهنا رصدت هزة أرضية ذات خصائص أشبه 
بتفجري يبلغ حجمه 5 درجات. وقدرت املنظمة القوة التفجريية بضعف قوة التجربة النووية اليت أجرهتا 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عام 2009 )اليت بلغ حجمها 4.52 درجة(، وأكرب بكثري من قوة 
مع  تتفق  التجربة  إحداثيات  أن  املنظمة  وقررت  درجة(.   4.1 حجمها  بلغ  )اليت   2006 عام  جتربة 
النووية يف بونغي - ري Punggye-ri. وادعت وكالة األنباء املركزية الكورية أن  مكان موقع التجارب 
اجلهاز املستخدم كان أصغر مما استخدم يف التجارب السابقة. وتباينت تقديرات املصادر احلكومية وغري 
احلكومية تباينًا شديداً بشأن الناتج املمكن للتفجري. فقد قدرت وزارة الدفاع الوطين الناتج مبا يرتاوح بني 
6 و7 كيلو طن، باملقارنة بتقديرات ترتاوح بني 2 و6 كيلو طن لتجربة عام 2009 وأقل من 1 كيلو 

طن لتجربة عام 2006. وتراوحت تقديرات خمتلف اخلرباء غري احلكوميني بني 4 و40 كيلو طن.
بيان صحفي ٣9 تاله رئيس  الفور مشاورات عاجلة لبحث احلالة. ويف  وعقد جملس األمن على 
اعتربها  اليت  النووية،  التجربة  بشدة  اجمللس  أدان  )مجهورية كوريا(،  هوان   - سونغ  األمن كيم  جملس 
لقرارات جملس األمن 1718 )2006(، 1874 )2009( و2087 )2013(، وقرر  انتهاكًا خطرياً 
 2094 القرار  اجمللس  اختذ  آذار/مارس،   7 ويف  الدوليني.  واألمن  للسالم  واضحًا  هتديداً  تشكل  أهنا 
)2013(، الذي أدان التجربة النووية بأقوى العبارات، وطالب مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بالعودة 

أيلول/سبتمرب 2005.  الصني’’، 19  السداسية األطــراف، بيجني،  ‘‘احملــادثــات  املتحدة،  الواليات  وزارة خارجية   38

متاحة يف املوقع: http://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm )اُطلع عليه يف 5 حزيران/يونيه 2014(.
جملس األمـــن التابع لــألمــم املــتــحــدة، ‘‘بــيــان صحفي صـــادر عــن جملس األمـــن بــشــأن التجربة الــنــوويــة الــيت أجرهتا   39 

https://www.un.org/News/ املوقع:  متاح يف  الدميقراطية’’، 12 شباط/فرباير 2013.  الشعبية  مجهورية كوريا 
Press/docs/2013/sc10912.doc.htm )اُطلع عليه يف 29 أيار/مايو 2014(.
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الذرية. كما  للطاقة  الدولية  الوكالة  بضمانات  االلتزام  وإىل  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  إىل 
أدان مجيع األنشطة النووية اجلارية اليت تقوم هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مبا يف ذلك ختصيب 
والكيانات  األفراد  قائمة  إىل  جديدة  أمساء  وأضاف  إضافية،  عقابية  تدابري  اجمللس  واعتمد  اليورانيوم. 
الدول األعضاء من تقدمي خدمات  الرامية ملنع  القيود  السفر وجتميد األصول، وشّدد  اخلاضعني حلظر 
مالية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ميكن أن تسهم يف براجمها النووية أو املتصلة بالقذائف التسيارية. 
كما قرر، يف مجلة أمور، أنه على كافة الدول أن تفتش مجيع الشحنات املوجودة يف أراضيها أو العابرة 
من أراضيها اليت مصدرها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أو املتجهة إليها، أو اليت توسطت فيها أو 

رهتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. يسَّ

املتيح من ال صعيح

بالقذائف  واملتصلة  النووية  بالربامج  املتعلقة  احلالة  تصعيد  ازداد  ونيسان/أبريل،  آذار/مارس  شهري  يف 
التسيارية جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بدرجة أكرب رداً على التدريبات العسكرية السنوية اليت حتمل 
املتحدة.  والواليات  مجهورية كوريا  فيها  اشرتكت  اليت  النسر’’  الرئيسي/فرخ  ‘‘التصميم  الرمزي  االسم 
ووفقًا لوزارة دفاع الواليات املتحدة، مشلت تدريبات عام 2013 مشاركة 000 10 من قوات الواليات 
روح  مع  يتفق  مبا  مجهورية كوريا  واستعداد  أمن  لتعزيز  التدريب كرادع  الدفاع  وزارة  ووصفت  املتحدة. 
معاهدة الدفاع املتبادل املربمة بني مجهورية كوريا والواليات املتحدة عام 1953 ٤0، ومبا يتفق مع اتفاق 
اسرتاتيجية  قاذفات  املتحدة  الواليات  عام 2013، وجهت  تدريبات  ٤1. وضمن  لعام 1953  اهلدنة 
ذات قدرات نووية للتحليق فوق مجهورية كوريا، من بينها قاذفات من طراز ب-B-52 52، وألول مرة، 

.B-2 2-قاذفات من طراز ب
قررت  الوطين  الدفاع  جلنة  أن  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  أعلنت  آذار/مارس،   29 ويف 
وضع قوات قذائفها يف حالة تأهب لإلطالق، متعللة بالتدريبات العسكرية املشرتكة بني مجهورية كوريا 
والواليات املتحدة. ويف بيانات موجهة إىل هيئات األمم املتحدة لنزع السالح، مبا فيها هيئة نزع السالح 
االسرتاتيجية  الصاروخية  قواهتا  أن  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  أكدت  املتحدة،  لألمم  التابعة 
املتحدة يف غوام وهاواي ويف أراضي  الواليات  الطويلة املدى مكلفة بضرب قواعد  ووحدات مدفعيتها 
الواليات املتحدة نفسها، فضاًل عن أهداف يف مجهورية كوريا. ويف أوائل نيسان/أبريل، ذكرت تقارير 

وزارة خارجية الواليات املتحدة، ‘‘معاهدة الدفاع املتبادل بني الواليات املتحدة ومجهورية كوريا’’، السياسة اخلارجية   40

األمريكية 1950 - 1955: الوثائق األساسية، منشور وزارة اخلارجية 6446، اجمللد الثاين )واشنطن العاصمة، 
مكتب املطبوعات احلكومية، 1957(، الصفحتان 897 و898.

الواليات املتحدة، إدارة اجليش، ‘‘اتفاق بني القائد العام، قيادة األمم املتحدة، من ناحية، والقائد األعلى للجيش   41

الشعيب الكوري وقائد املتطوعني الشعبيني الصينيني، من ناحية أخرى، بشأن هدنة عسكرية يف كوريا’’، املعاهدات 
العاصمة،  )واشــنــطــن  الــصــفــحــات 197 - 215  ــاء،  بـ الــتــذيــيــل  رقـــم 1-27،  الكتيب  الــربيــة،  لــلــحــرب  املنظمة 
1956(. متاح يف املوقع: http://www.apd.army.mil/jw2/xmldemo/p27_1/main.asp )اُطلع عليه يف 30 

أيار/مايو 2014(.
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على  املدى  متوسطة  تسيارية  قذائف  بتحميل  قامت  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  أن  صحفية 
الشرقي. ودفعت  اإلطالق على ساحلها  لتجارب  موقع حمتمل  إىل  متحركة، وحركتها  إطالق  منصات 
احلالة املتصاعدة الواليات املتحدة إىل أن تؤجل مؤقتًا جتربة مزمعة إلطالق قذيفة تسيارية عابرة للقارات 
من طراز مينومتان Minuteman III من قاعدة فاندنربغ اجلوية يف كاليفورنيا إىل موقع جتارب القذائف 
يف كواجالني أتول يف جزر مارشال، متعللة يف ذلك باهتمامها بعدم مفاقمة التوترات مع مجهورية كوريا 
الشعبية الدميقراطية. ويف أيار/مايو، أفيد أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية سحبت تلك القذائف، يف 

إشارة فسرها حمللون غري حكوميني بأهنا رمبا كانت هتدف إىل تسهيل نزع فتيل التوترات.

 ال طونات يف برامج القذائف اليووية وال  يزنية
لجمهونية كونيز الععبية الحيمقراطية 

إلعادة  خطوات  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  اختذت  فصاعداً،  نيسان/أبريل  من  شهر  من  بدًءا 
تشكيل برناجمها النووي العسكري. ففي 1 نيسان/أبريل، أعلنت أهنا ستعيد تنشيط منشآهتا النووية يف 
يونغبيون من أجل تعزيز قدرة إنتاج الكهرباء وقدراهتا من األسلحة النووية، مبا يف ذلك إصالح مفاعلها 
املعطل إلنتاج البلوتونيوم الذي تبلغ قدرته 5 ميغاواط ومنشأهتا إلعادة معاجلة البلوتونيوم )خمترب الكيمياء 
البلوتونيوم يف عام 2008  اإلشعاعية(. وكانت قد أكملت خطوات إغالق وتفكيك مفاعلها إلنتاج 
املعاجلة  إعادة  منشأة  أن  إىل  احلكوميني  غري  اخلرباء  تقييمات  وأشارت  السداسية.  للمحادثات  نتيجة 
املفاعل إىل ما يرتاوح بني 6  إعادة تشغيل  بينما ستحتاج  سيلزمها ما يرتاوح بني ستة ومثانية أسابيع، 

أشهر و12 شهراً.
بالقرب من  يتصاعد من مبىن  السواتل خباراً  أيلول/سبتمرب، أظهر حتليل غري حكومي لصور  ويف 
أن  على  عالمة  يكون  أن  ُيرجح  فيما  ومولدات كهربائية،  خبارية  توربينات  يضم  الذي  املفاعل  صالة 
التجارية،  السواتل  صور  إىل  واستناداً  املفاعل.  تشغيل  أعادت  قد  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا 
أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تقريرها السنوي عن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ٤2، املقدم 
إىل جملس حمافظني الوكالة ومؤمترها العام يف 28 آب/أغسطس، إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
إعادة  إىل  احلاجة  دون  املفاعل  تشغيل  بإعادة  ذلك  هلا  ويسمح  باملفاعل.  التربيد  نظام  أعادت ضبط 
بناء برج التربيد، الذي هدمته يف عام 2008. وكان ُيعتقد أن مبقدور املفاعل إنتاج 6 كيلوغرامات من 
البلوتونيوم سنويًا. كما كان ُيعتقد أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد واصلت العمل طوال 2013 
يف مفاعل املاء اخلفيف التجرييب يف يونغبيون، وإن كانت الوكالة قد الحظت يف آب/أغسطس أنه مل 

يكن قد مّت بعد تسليم مكونات املفاعل الرئيسية إىل املوقع.
وواصلت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أيضًا اجلهود القائمة، وبدأت مشاريع جديدة هتدف 
إىل رفع مستوى قدرهتا على إطالق قذائف تسيارية أكرب أو مركبات فضائية. ومشل هذا العمل أعمال 

ــــع:  ــوقـ ــ املـ يف  ــة  ــاحــ ــ ــت مــ  .GOV/2013/39-GC(57)/22 ــة  ــقــ ــ ــي ــ ــوث ــ ال الـــــــذريـــــــة،  لـــلـــطـــاقـــة  الـــــدولـــــيـــــة  الـــــوكـــــالـــــة   42 

عليه  )اُطلع   http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Documents/English/gc57-22_en.pdf

يف 27 أيار/مايو 2014(.
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مركبات  استيعاب  على  قادرة  جديدة  إطالق  ملنصة   ،2012 األول/أكتوبر  تشرين  يف  بدأت  تشييد، 
إطالق أكرب مما سبق إطالقه، ومبىن للتحكم يف اإلطالق، يف موقع تونغاهاي إلطالق السواتل )املعروف 
لصور  حكومي  غري  حتليل  أشار   ،2013 األول/أكتوبر  تشرين  ويف  ري(.   - موسودان  باسم  أيضًا 
السواتل إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد بدأت العمل لرفع مستوى حمطة إطالق السواتل يف 

سوهاي Sohae )تونغتشانغ - ري(، مبا يف ذلك تشييد موقع إطالق جديد للقذائف املتحركة.

أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٤٣

هناية  يف  الوكالة  متكن  أنشطة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  لربنامج  األساسية  الركائز  إحدى  تتضمن 
املطاف من تقدمي ضمانات إىل اجملتمع الدويل فيما يتعلق باالستخدام السلمي للمواد واملرافق النووية. 
املتعّددة األطراف  الذرية يدخل يف صميم اجلهود  للطاقة  الدولية  للوكالة  التحقق  برنامج  وبذلك، يظل 
الضمانات  اللتزامات  الدول  امتثال  من  التحقق  طريق  عن  النووية  األسلحة  انتشار  منع  إىل   الرامية 

اخلاصة هبا ٤٤.

نظام الضمانات املعزز

استنتاجات الضمانات 

معها  ترتبط  دولة  لكل  الضمانات  استنتاجات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تضع  سنة،  هناية كل  يف 
باتفاق ضمانات ساري املفعول، بناًء على تقييم مجيع املعلومات ذات الصلة بالضمانات املتاحة للوكالة 
يف تلك السنة. ولكي ميكن التوّصل إىل ‘‘استنتاج عام’’ بأن ‘‘مجيع املواد النووية ظلت ُتستخدم يف 
أنشطة سلمية’’، ينبغي أن يكون للدولة املعنية اتفاق ضمانات شاملة ٤٥ وبروتوكول إضايف ٤٦ ساريان، 
املضطلع  األنشطة  وتقييم جلميع  من حتقق  يلزم  ما  إجراء كل  من  متكنت  قد  الوكالة  تكون  أن  وجيب 
بروتوكوالت  لديها  وليس  شاملة  ضمانات  اتفاقات  لديها  اليت  للدول  وبالنسبة  الدولة.  تلك  يف  هبا 

النص الوارد يف هذا الفرع مستمد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  43

لــالطــالع عــلــى وصـــف لــلــربنــامــج، انــظــر: ‘‘نـــظـــام ضــمــانــات الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة’’. مــتــاح يف املــوقــع:   44 

www.iaea.org/safeguards )اُطلع عليه يف 10 حزيران/يونيه 2014(. انظر أيضًا املادة الثالثة )1( من معاهدة 

.http://disarmament.un.org/treaties/t/npt/text :عدم انتشار األسلحة النووية، متاحة يف املوقع
تستند اتفاقات الضمانات الشاملة إىل ‘‘هيكل ومضمون االتفاقات اليت ُتعقد بني الوكالة والدول مبوجب معاهدة   45

http://www.iaea.org/ املوقع:  يف  متاحة  )املصوبة(.   INFCIRC/153 الوثيقة  النووية’’،  األسلحة  انتشار  عدم 
Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc153.pdf )اُطلع عليه يف 10 حزيران/يونيه 2014(.

النموذجي اإلضــايف لالتفاق )االتــفــاقــات( املعقود )املعقودة( بني  الــربوتــوكــوالت اإلضافية إىل ‘‘الــربوتــوكــول  تستند   46

الوثيقة INFCIRC/540 )املصوبة(.  الذرية من أجل تطبيق الضمانات’’،  الدولية للطاقة  الدولة )الــدول( والوكالة 
)اُطلع   http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/infcirc540c.pdf املوقع:  يف  متاحة 

عليه يف 10 حزيران/يونيه 2014(.
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 إضافية سارية، تضع الوكالة استنتاج ضمانات يقتصر على عدم حتويل املواد النووية املعلن عنها، حيث 
 ال متتلك الوكالة ما يكفي من األدوات للوصول إىل استنتاجات موثوقة بعدم وجود مواد أو أنشطة نووية 

غري معلنة.
ويف حالة الدول اليت تتوّصل الوكالة بشأهنا إىل استنتاجات عامة، وتقر هلا هنج ضمانات متكاملة 
على مستوى الدولة ٤7، يكون مبقدور الوكالة تنفيذ الضمانات املتكاملة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية 

والكفاءة يف حتقيق التزامات الضمانات.
ويف عام 2013، مّت تطبيق الضمانات بالنسبة لـ 180 دولة ٤8 ٤9 هلا اتفاقات ضمانات سارية مع 
الوكالة. ومن بني 114 دولة هلا اتفاقات ضمانات شاملة وبروتوكوالت إضافية سارية، خلصت الوكالة 
للـــ 54 دولة  ٥0؛ وبالنسبة  النووية يف 63 دولة ظلت ُتستخدم يف أغراض سلمية  املوارد  إىل أن مجيع 
املتبقية، وحيث كانت التقييمات الالزمة ال تزال جتري، مل يكن مبقدور الوكالة أن ختلص إىل استنتاجات 
ليس  اتفاقات ضمانات شاملة ولكن  لديها  اليت  الـ 55  وللدول  الـ 54،  الدول  وبالنسبة هلذه  مماثلة. 
ظلت  املعلنة  النووية  املواد  أن  استنتاج  من  فحسب  الوكالة  متكنت  سارية،  إضافية  بروتوكوالت  لديها 

ُتستخدم يف أغراض سلمية.
ومّت تنفيذ الضمانات املتكاملة لـ 53 دولة خالل العام ٥1 ٥2.

باتفاقات  عماًل  ضمانات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  فيها  تنفذ  اليت  الثالث  للدول  وبالنسبة 
ضمانات تستند إىل الوثيقة INFCIRC/66/Rev.2، استنتجت الوكالة أن املواد واملرافق النووية، وغريها 
الضمانات  الضمانات قد ظلت ُتستخدم يف أنشطة سلمية. وُنفذت  اليت تنطبق عليها  من األصناف 

أصبحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر فعالية وكفاءة، وهو ما حتقق أساسًا من خالل سلسلة من   47

تدابري التعزيز اليت أقرها جملس حمافظي الوكالة يف الفرتة بني عامي 1992 و1997، وموافقة اجمللس يف عام 1997 
على الربوتوكول النموذجي اإلضايف )الوثيقة INFCIRC/540 )املصوبة((، والعمل الذي بدأ يف عام 1999 الرامي 
إىل وضع وتنفيذ الضمانات املتكاملة: اجلمع على النحو األمثل بني مجيع تدابري الضمانات املتاحة للوكالة يف إطار 
والكفاءة يف  الفعالية  من  أقصى حّد ممكن  أجل حتقيق  اإلضافية من  والربوتوكوالت  الشاملة  الضمانات  اتفاقات 

الوفاء بالتزامات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بإمكاهنا،  يكن  ومل  الوكالة ضمانات،  تنفذ  مل  الدميقراطية، حيث  الشعبية  الـــدول مجهورية كــوريــا  هــذه  تشمل  ال   48

بالتايل، استخالص أّي نتيجة.
ومقاطعة تايوان الصينية.  49

ومقاطعة تايوان الصينية.  50

أرمينيا، إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيرلندا، آيسلندا،   51

إيطاليا، باالو، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنغالديش، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، جامايكا، اجلمهورية التشيكية، 
مجهورية كوريا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الدامنرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السويد، 
مدغشقر،  مــايل،  مالطة،  ليتوانيا،  ليبيا،  لكسمربغ،  التفيا،  فنلندا، كــرواتــيــا، كــنــدا، كــوبــا،  غــانــا،  شيلي،  سيشل، 

موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان، الكرسي الرسويل.
ومقاطعة تايوان الصينية.  52
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أيضًا فيما يتعلق باملواد النووية املعلنة يف مرافق خمتارة يف الدول اخلمس احلائزة لألسلحة النووية، مبوجب 
اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية اليت تطوعت مجيعها بإبرامها. وبالنسبة هلذه الدول اخلمس، 
ُتستخدم يف  املختارة ظلت  املرافق  الضمانات يف  عليها  تنطبق  اليت  النووية  املواد  أن  الوكالة  استنتجت 

أنشطة سلمية، أو مّت سحبها من الضمانات حسبما تنص عليه االتفاقات.
ويف 31 كانون األول/ديسمرب، كانت هناك 12 دولة غري حائزة لألسلحة النووية ٥٣ من الدول 
األطراف يف معاهدة عدم االنتشار مل تدخل بعد اتفاقات الضمانات الشاملة اخلاصة هبا حيز النفاذ على 
النحو املطلوب يف املادة الثالثة من املعاهدة. وبالنسبة هلذه الدول، مل يكن مبقدور الوكالة استخالص أّي 

استنتاجات بشأن الضمانات.

اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية وبروتوكوالت الكميات الصغرية

متثل اتفاقات الضمانات ٥٤ والربوتوكوالت اإلضافية الصكوك القانونية الرئيسية اليت تتأسس عليها أنشطة 
التحقق اليت تضطلع هبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولذلك، فإن بدء نفاذ هذه الصكوك يظل األداة 

الرئيسية لفعالية نظام الضمانات للوكالة وكفاءته. 
واهلرسك،  والبوسنة  وبربودا،  أنتيغوا  من  لكل  إضافية  بروتوكوالت  نفاذ  بدأ  العام،   وخالل 
والدامنرك ٥٥، وفانواتو. ومّت توقيع بروتوكولني إضافيني لكل من غينيا - بيساو وميامنار، ولكن مل يدخال 

حيز النفاذ بعد. ووافق جملس حمافظي الوكالة على بروتوكول إضايف لسانت كيتس ونيفيس.
ودخل اتفاق للضمانات الشاملة مع بروتوكول للكميات الصغرية، استناداً إىل نص موّحد منقح، 

حيز النفاذ بالنسبة لفانواتو. ومّت توقيع اتفاق مماثل لغينيا - بيساو، ولكنه مل يدخل حيز النفاذ بعد.
من  مع كل  الشاملة  الضمانات  باتفاقات  امللحقة   ٥٦ الصغرية  الكميات  بروتوكوالت  تعديل  ومّت 
أندورا، وغابون، والكويت، وموريتانيا، لكي تعكس النص املوّحد املنقح. وأجريت هذه التعديالت وفقًا 

إريرتيا، بنن، تيمور - ليشيت، جيبويت، سان تومي وبرينسييب، الصومال، غينيا - بيساو، غينيا اإلستوائية، غينيا،   53

كابو فريدي، ليبرييا، واليات ميكرونيزيا املوحدة.
ترد األنواع احملّددة من اتفاقات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف مسرد ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،   54

طبعة عام 2001، سلسلة التحقق النووي الدويل رقم 3 )فيينا، 2002(، الفقرات من 1 - 18 إىل 1 - 23. متاحة 
عليه  )اُطلع   http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/nvs-3-cd/PDF/NVS3_prn.pdf املوقع:  يف 

يف 10 حزيران/يونيه 2014(.
الوثيقة INFCIRC/176، أّي غرينالند  الدامنرك الذي تغطيه  ينطبق هذا الربوتوكول اإلضــايف على ذلك اجلزء من   55

.)INFCIRC/176/Add.1(
انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ‘‘جملس احملافظني يتحرك لتعزيز نظام الضمانات النووية’’، 23 أيلول/سبتمرب   56

يف  عليه  )اُطلع   www.iaea.org/newscenter/news/2005/strengthening_sg.html/ املوقع:  يف  متاح   .2005
10 حزيران/يونيه 2014(.
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للمقرر الذي اختذه جملس احملافظني يف أيلول/سبتمرب 2005 بتعديل بروتوكوالت الكميات الصغرية وفقًا 
للنص املوّحد املنقح. ويف عام 2013، مل تقم أّي دولة بإلغاء بروتوكوالت الكميات الصغرية اخلاصة هبا.

الضمانات  اتفاقات  إبرام  تشجيع  عمل  خطة  تنفيذ  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وواصلت 
أيار/ و1  نيسان/أبريل  يومي 30  ويف  أيلول/سبتمرب.  يف  حتديثها  مّت  اليت   ،٥7 اإلضافية  والربوتوكوالت 

مايو، نظمت الوكالة فعالية للتوعية لدول جزر احمليط اهلادئ يف نادي، فيجي، وشجعت خالهلا الوكالة 
الدول املشاركة على إبرام اتفاقات ضمانات وبروتوكوالت إضافية وتعديل بروتوكوالهتا اخلاصة بالكميات 
الصغرية. ويف آب/أغسطس 2013، ُنظمت حلقتا عمل وطنيتان بشأن الضمانات لكل من مجهورية 
الو الدميقراطية الشعبية وميامنار. وباإلضافة إىل ذلك، أجريت على مدار العام مشاورات بشأن تعديل 
أو إلغاء بروتوكوالت الكميات الصغرية وإبرام اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية مع ممثلني من 
دورات  وأيضًا خالل  وفيينا،  ونيويورك،  ونادي،  وجنيف،  بانكوك،  يف  األعضاء  وغري  األعضاء  الدول 

تدريبية نظمتها الوكالة يف فيينا وأماكن أخرى.

أنشطة التحقق

جمهورية إيران اإلسالمية

يف عام 2013، قدم املدير العام جمللس احملافظني أربعة تقارير ٥8 بعنوان ‘‘تنفيذ اتفاق الضمانات املعقود 
يف  األمن،  جملس  قرارات  يف  عليها  املنصوص  الصلة  ذات  واألحكام  االنتشار،  عدم  معاهدة  مبوجب 

مجهورية إيران اإلسالمية’’.
وخالفًا للقرارات امللزمة ذات الصلة الصادرة عن جملس حمافظي الوكالة وجملس األمن التابع لألمم 
املتحدة، فإن مجهورية إيران اإلسالمية مل تقم مبا يلي: تنفيذ أحكام بروتوكوهلا اإلضايف؛ أو تنفيذ البند 
تعليق كافة  أو  معها؛  املعقود  الضمانات  الفرعية التفاق  الرتتيبات  العام من  اجلزء  املعدَّل 3 - 1 من 
األنشطة املتصلة بتخصيب اليورانيوم؛ أو تعليق مجيع األنشطة املتصلة باملاء الثقيل. كما مل تعاجل مجهورية 
إيران اإلسالمية الشواغل اجلدية اليت أعربت عنها الوكالة إزاء األبعاد العسكرية احملتملة لربناجمها النووي، 

وهو األمر الالزم لبناء الثقة الدولية يف الطبيعة السلمية احلصرية لذلك الربنامج.
بشأن  اتفاق  إىل  التوّصل  احملادثات هبدف  من  وبعد جوالت جديدة  األول/أكتوبر،  تشرين  ويف 
ومجهورية  الوكالة  اإليراين، خلصت  النووي  بالربنامج  املتعلقة  العالقة  املسائل  لتسوية  منظم  لنهج  وثيقة 
إيران اإلسالمية إىل أن املفاوضات قد وصلت إىل طريق مسدود. وملا مل يكن هناك أّي احتمال للتوّصل 

اتفاقات  إبــرام  لتشجيع  العمل  ‘‘خطة  الــذريــة،  للطاقة  الدولية  الوكالة  انظر:  املعلومات،  من  املزيد  على  لالطالع   57

http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/doc-  الضمانات والربوتوكوالت اإلضافية’’. متاح يف املوقع:
uments/sg_actionplan.pdf )اُطلع عليه يف 10 حزيران/يونيه 2014(.

 .GOV/2013/56و  GOV/2013/40و  GOV/2013/27و  GOV/2013/6 الوثائق  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   58

متاحة يف املوقع: http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/iaea_reports.shtml )اُطلع عليه يف 10 
حزيران/يونيه 2014(.
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إىل اتفاق على الوثيقة، اتفق الطرفان على ضرورة وضع هنج جديد يهدف إىل ضمان الطبيعة السلمية 
احلصرية للربنامج النووي اإليراين.

إيران  رئيس مجهورية  ونائب  الوكالة،  عن  بالنيابة  العام  املدير  وقع  الثاين/نوفمرب،  تشرين  ويف 11 
إطار  بشأن  مشرتكًا  بيانًا  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  عن  نيابة  الذرية،  الطاقة  هيئة  ورئيس   اإلسالمية 
بينهما  التعاون  زيادة  على  التعاون  إطار  يف  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  الوكالة  واتفقت   .٥9  للتعاون 
فيما يتعلق بأنشطة التحقق املقرر أن تقوم هبا الوكالة حلل كافة املسائل احلالية والسابقة، وعلى املضي 
ُقدمًا يف هذه األنشطة بطريقة متدرجة. ووافقت مجهورية إيران اإلسالمية على اختاذ ستة تدابري عملية 

أّولية يف غضون ثالثة أشهر.
والصني  وأملانيا  الروسي  واالحتاد  اإلسالمية  إيران  مجهورية  اتفقت  الثاين/نوفمرب،  تشرين   24 ويف 
وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة على خطة عمل مشرتكة ٦0، هتدف إىل التوّصل إىل ‘‘حل 
النووي  الربنامج  يكون  أن  ضمان  شأنه  من  ويكون  متبادلة’’  بصورة  عليه  ُيتفق  األجل  طويل  شامل 
‘‘مبسؤولية  الوكالة  تضطلع  املشرتكة هذه،  العمل  احلصر’’. ومبوجب خطة  على وجه  ‘‘سلميًا  اإليراين 

التحقق من التدابري ذات الصلة باجملال النووي’’ الواردة فيها.
ورحب املدير العام خبطة العمل املشرتكة، مشرياً إىل أهنا متثل خطوة هامة إىل األمام، وإن كان األمر 
يتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثري. وأشار املدير العام أيضًا إىل أنه، مبوافقة جملس احملافظني، ستكون 

الوكالة على استعداد لالضطالع بدورها يف التحقق من تنفيذ التدابري ذات الصلة باجملال النووي ٦1.
املرافق  املعلنة يف  النووية  املواد  التحقق من عدم حتويل  العام  الوكالة على مدار  ويف حني واصلت 
النووية واملواقع خارج املرافق اليت أعلنتها مجهورية إيران اإلسالمية مبوجب اتفاق الضمانات املعقود معها، 
فإن الوكالة مل تكن يف الوضع الذي ميكنها من تقدمي تأكيدات موثوقة حول عدم وجود مواد وأنشطة 
نووية غري معلن عنها يف البلد، ومل يكن مبقدورها بالتايل أن تستنتج أن مجيع املواد النووية يف مجهورية 

إيران اإلسالمية كانت يف أنشطة سلمية ٦2.

http://www.iaea.org/ ،’’للتعاون بيانًا مشرتكًا بشأن إطار  الذرية وإيــران توقعان  للطاقة  الدولية  انظر: ‘‘الوكالة   59

newscenter/pressreleases/2013/prn201321.html )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.

http://www.iaea.org/Publications/ املوقع:  متاحة يف   .INFCIRC/856 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   60

Documents/Infcircs/2013/infcirc856.pdf )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.

يف 24 كانون الثاين/يناير 2014، أيد جملس احملافظني اضطالع الوكالة مبهام الرصد والتحقق فيما يتعلق بالتدابري   61

ذات الصلة باجملال النووي احملّددة يف خطة العمل املشرتكة.
فعلى سبيل املثال، مل تنفذ مجهورية إيران اإلسالمية بروتوكوهلا اإلضايف، على النحو الالزم يف القرارات امللزمة جمللس   62

احملافظني وجملس األمن التابع لألمم املتحدة.
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الجمهورية العربية السورية

املربم  الضمانات  اتفاق  ‘‘تنفيذ  بعنوان  احملافظني  جملس  إىل  تقريراً  العام  املدير  قدم  آب/أغسطس،  يف 
أن  احملافظني  جملس  العام  املدير  وأبلغ  السورية’’.  العربية  اجلمهورية  يف  االنتشار  عدم  معاهدة  مبوجب 
من  معلومات جديدة  أّي  األعضاء  الدول  من  أو غريها  السورية  العربية  اجلمهورية  من  تتلق  مل  الوكالة 
شأهنا أن تؤثر على تقييم الوكالة الذي يفيد أنه من املرجح جداً أن املبىن الذي مّت تدمريه يف موقع يف دير 
الزور كان مفاعاًل نوويًا، وهو ما كان جيب على اجلمهورية العربية السورية أن تعلنه للوكالة ٦٣. وجدد 
العالقة  باملسائل  يتصل  فيما  الوكالة  مع  التام  للتعاون  السورية  العربية  اجلمهورية  إىل  دعوته  العام  املدير 

املتعلقة مبوقع دير الزور ومواقع أخرى. ومل تستجب اجلمهورية العربية السورية بعد هلذه الدعوات.
النيوتروين  املصدر  مفاعل  على  تفتيش  إلجراء  الوكالة  السورية  العربية  اجلمهورية  دعت  حني  ويف 
املصغر يف دمشق، قررت الوكالة عدم إجراء أّي أنشطة حتقق يف امليدان يف اجلمهورية العربية السورية. ويف 
هذا الصدد، أبلغت الوكالة اجلمهورية العربية السورية يف حزيران/يونيه أنه بعد النظر يف تقييم إدارة األمم 
املتحدة لشؤون السالمة واألمن لألوضاع األمنية السائدة يف البلد، وأخذاً بعني االعتبار ضآلة كمية املواد 
ل التحقق من الرصيد  النووية يف مفاعل املصدر النيوتروين املصّغر حسبما هو معلن من ِقَبل سوريا، سيؤجَّ
املادي يف املفاعل، الذي كان مقرراً إجراؤه يف عام 2013، حىت تتحسن الظروف األمنية بشكل كاٍف. 
املتصلة  املعلومات  السورية وغريها من  العربية  املقدمة من اجلمهورية  املعلومات  تقييم  إىل  واستناداً 
األنشطة  من  املعلنة  النووية  املواد  حتويل  على  إشارة  أّي  الوكالة  جتد  مل  للوكالة،  املتاحة  بالضمانات 
السلمية. ويف عام 2013، استنتجت الوكالة بالنسبة للجمهورية العربية السورية أن املواد النووية املعلنة 

قد بقيت يف أنشطة سلمية.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

تقريراً  للوكالة  واخلمسني  السابع  العام  واملؤمتر  احملافظني  جملس  إىل  العام  املدير  قدم  آب/أغسطس،  يف 
اليت  التطورات  آخر  تضمن   ،٦٤ الدميقراطية’’  الشعبية  مجهورية كوريا  يف  الضمانات  ‘‘تطبيق  بعنوان 

استجدت منذ تقرير املدير العام املقدم يف آب/أغسطس 2012.
املنصوص  الالزمة  الضمانات  أنشطة  إجراء كل  على   ،1994 عام  منذ  قادرة،  الوكالة  تكن  ومل 
عليها يف اتفاق ضمانات معاهدة عدم االنتشار النووي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. ومنذ هناية 

قرر جملس احملافظني، يف قــراره الصادر يف حزيران/يونيه 2011 )املعتمد بتصويت(، ضمن مجلة أمــور، أن يدعو   63

اجلمهورية العربية السورية إىل أن تعاجل على الفور خمالفتها التفاق الضمانات املعقود مع الوكالة، وأن تقوم بصفة 
ثة مبوجب اتفاق الضمانات، وإتاحة الوصول إىل مجيع املعلومات واملواقع واملواد  خاصة بتزويد الوكالة بتقارير حمدَّ
واألشخاص على النحو الالزم للوكالة من أجل التحقق من هذه التقارير، وحسم مجيع املسائل املعلقة، حبيث ميكن 
للوكالة أن تقدم التأكيدات الالزمة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية حصراً للربنامج النووي للجمهورية العربية السورية.

http://www.iaea.org/ املوقع:  يف  متاحة   .GOV/2013/39-GC(57)/22 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   64

حزيران/يونيه   10 يف  عليه  )اُطلع   About/Policy/GC/GC57/GC57Documents/English/gc57-22_en.pdf

.)2014
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عام 2002 حىت متوز/يوليه 2007، مل يكن مبقدور الوكالة تنفيذ أّي تدابري للتحقق يف مجهورية كوريا 
خبصوص  للضمانات  استنتاجات  أّي  استخالص  باستطاعتها  يكن  مل  وبالتايل،  الدميقراطية،  الشعبية 

البلد.
ومل تقم الوكالة، منذ نيسان/أبريل 2009، بتنفيذ أّي تدابري مبوجب ترتيب الرصد والتحقق املخصص 
املتفق عليه بني الوكالة ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، الذي كانت تتوخاه اإلجراءات األّولية املتفق 
عليها يف احملادثات السداسية. ورأت الوكالة يف البيانات اليت أصدرهتا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن 
إجرائها جتربة نووية ثالثة، واعتزامها تعديل وإعادة تشغيل مرافقها النووية يف يونغبيون، إىل جانب بياناهتا 

السابقة عن أنشطة ختصيب اليورانيوم وبناء مفاعل يعمل باملاء اخلفيف، تطورات مؤسفة للغاية.
ورغم عدم قيام الوكالة بأّي أنشطة حتقق يف امليدان، فإهنا واصلت رصد األنشطة النووية جلمهورية 
كوريا الشعبية الدميقراطية يف عام 2013، باستخدام املعلومات الواردة من مصادر مفتوحة )مبا يف ذلك 
الصور الساتلية( واملعلومات التجارية. وواصلت الوكالة مراقبة أنشطة جتديد املباين وأعمال البناء اجلديدة 
دون  األنشطة  هذه  من  الغرض  تأكيد  مبقدورها  يكن  مل  وإن  يونغبيون،  موقع  داخل  خمتلفة  مواقع  يف 
الوصول إىل املوقع. وواصلت الوكالة أيضًا تعزيز معلوماهتا عن الربنامج النووي جلمهورية كوريا الشعبية 

الدميقراطية هبدف احلفاظ على استعدادها الستئناف تنفيذ الضمانات يف البلد. 

تطبيق ضمانات الوكالة يف الرشق األوسط

ضمانات  تطبيق  بشأن   GC(56)/RES/15 القرار  منطوق  من   13 الفقرة  يف  الوارد  للطلب  تنفيذاً 
للوكالة  العام  للمؤمتر  واخلمسني  السادسة  العادية  الدورة  يف  اعتمد  الذي  األوسط،  الشرق  يف  الوكالة 
يف عام 2012، قدم املدير العام إىل جملس حمافظي الوكالة، وإىل املؤمتر العام يف دورته العادية السابعة 
٦٥ عن تنفيذ هذا القرار. ويتضمن التقرير املتعلق بتطبيق ضمانات الوكالة يف الشرق  واخلمسني، تقريراً 
األوسط، ضمن مجلة أمور، وصفًا للخطوات اليت اختذها املدير العام يف جهوده الرامية إىل تعزيز تنفيذ 
GC(44)/ املقرر  ومبوجب   GC(56)/RES/15 القرار  يف  للوكالة  العام  املؤمتر  له  أسندها  اليت  الوالية 

.DEC/12 (2000)

أيلول/سبتمرب 2013 حول  اجتماع  الوكالة يف  دارت يف جملس حمافظي  اليت  املناقشات  ويف ضوء 
الوكالة ‘‘وثائق معلومات أساسية ملؤمتر عام 2012 بشأن  للدول األعضاء يف  العام  املدير  التقرير، قدم 
طرائق إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل ومنظومات إيصاهلا’’ ٦٦.

http://www.iaea.org/ املوقع:  يف  متاحة   .GOV/2013/33-GC(57)/10 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   65

حزيران/يونيه   10 يف  عليه  )اُطلع   About/Policy/GC/GC57/GC57Documents/English/gc57-10_en.pdf

.)2014
املوقـــع:  يف  متاحـــة   .GOV/2013/33/Add.1-GC(57)/10/Add.1 الوثيقـــة  الذريـــة،  للطاقــــة  الدوليــــة  الوكالــــة   66 

عليه  )اُطلع   www.iaea.org/About/Policy/GC/GC57/GC57Documents/English/gc57-10-add1_en.pdf

الطلب إىل  النووي عام 2010  االنتشار  استعراض معاهدة عدم  أيد مؤمتر  يف 10 حزيران/يونيه 2014(. وقد 
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ضمانات اإلمداد بالوقود النووي

النووية بالشروع يف إنشاء  يف كانون األول/ديسمرب 2010، أذن جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة 
من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  التماس  وإثر  للوكالة.  تابع   ٦7 التخصيب  املنخفض  لليورانيوم  بنك 
عن  أعربت كازاخستان  التخصيب،  املنخفض  اليورانيوم  من  النووي  الوقود  بنك  استضافة  أعضائها 
اهتمامها باستضافة البنك، الذي سيوجد يف مصنع أولبا للصناعات املعدنية يف أوست كامينوغورسك 
يف كازاخستان. وسيكون البنك مبثابة خمزون مادي من اليورانيوم منخفض التخصيب خيضع لوالية الوكالة 
وسيكون  املائة،  يف  تتجاوز 4.95  ال  بنسبة  مستويات ختصيب  على  وسيطرهتا  الذرية  للطاقة  الدولية 
مبثابة مصدر أخري تلجأ إليه دولة عضو مؤهلة يف حالة تعّطل إمدادها بالوقود من اليورانيوم املنخفض 
النووي،  التهديد  مبادرة  تعهدت  وقد  الوقود.  لذلك  أخرى  جتارية  مصادر  وجود  وعدم  التخصيب، 
والواليات املتحدة، واالحتاد األورويب، والكويت، والنرويج، واإلمارات العربية املتحدة، وكازاخستان بتوفري 
مبلغ يربو على 150 مليون دوالر لبنك اليورانيوم املنخفض التخصيب التابع للوكالة. وستسمح تلك 
ثالث  ميغاواط  ألف  طاقته  مولد  لشحن  التخصيب  املنخفض  اليورانيوم  من  يكفي  ما  بشراء  األموال 
املنخفض  اليورانيوم  لبنك  واإلدارية  القانونية  اجلوانب  حتديد   2013 عام  يف  الوكالة  وواصلت  مرات. 

التخصيب، وأجرت تقييمات تقنية شاملة للموقع املقرتح للبنك وهياكله األساسية.

السالمة واألمن النوويان )الوكالة الدولية للطاقة الذرية( ٦8

خطة األمن النووي للفرتة 2010 - 2013

يف هناية العام، أكملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ خطة األمن النووي الثالثة، اليت غطت الفرتة 
2010 - 2013. ويف أيلول/سبتمرب، اعتمد جملس احملافظني واملؤمتر العام اخلطة الرابعة ٦9، اليت تغطي 
الفرتة 2014 - 2017. وهتدف اخلطة إىل املسامهة يف اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي لتحقيق 
أمن فّعال أينما مّت استخدام و/أو ختزين و/أو نقل املواد النووية وغريها من املواد املشعة. وتتضمن اخلطة 
تقدمي الدعم للدول، بناًء على طلبها، فيما تبذله من جهود ترمي للوفاء مبسؤولياهتا الوطنية والتزاماهتا 

الدولية باحلّد من املخاطر واالستجابة للتهديدات بشكل مناسب.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغريها من املنظمات الدولية ذات الصلة إعداد الوثائق األساسية ملؤمتر عام 2012، 
األول،  اجلــزء   ،NPT/CONF.2010/50 (Vol.I) االعتبار  يف  سبق  فيما  املكتسبة  واخلـــربة  املنجز  العمل  أخــذ  مــع 

الصفحة 30، الفقرة 7 )د((.
يــرد يف الطبعات السابقة من حولية األمــم املتحدة لنزع السالح وصــف لضمانات أخــرى تتعلق بآليات اإلمــداد   67

بالوقود النووي.
النص الوارد يف هذا الفرع مستمد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.  68

http://www-ns.iaea.org/ :متاحة يف املوقع .GOV/2013/42 -GC(57)/19 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة  69

downloads/security/nuclear-security-plan2014-2017.pdf )اُطلع عليه يف 10 حزيران/يونيه 2014(.
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النووي،  الدويل لألمن  الوكالة املؤمتر  العاملي، عقدت  النووي على الصعيد  ومن أجل تعزيز األمن 
الفرتة من 1 إىل 5 متوز/يوليه. وكان هذا  فيينا يف  الوكالة يف  العاملية’’، يف مقر  بعنوان ‘‘تعزيز اجلهود 
املؤمتر أول مؤمتر من نوعه تعقده الوكالة. ومشلت قائمة املشاركني وزراء حكوميني ومسؤولني كبار وصناع 
التقنية  النووي، فضاًل عن خرباء وممثلني من جمموعة واسعة من التخصصات  قرار مسؤولني عن األمن 
واملنظمات املتخصصة اليت تسهم يف األمن النووي، وممثلني عن املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 
الصلة. وباإلضافة إىل ذلك، شاركت يف  الكفاءات ذات  للصناعات من ذوي  غري احلكومية، وممثلني 
الصلة  األنشطة ذات  تشارك يف  تنظيمية وسلطات وطنية خمتصة أخرى وكيانات أخرى  هيئات  املؤمتر 
القانون  وإنفاذ  األزمات،  وإدارة  القومي،  باألمن  معنية  وكاالت  اهليئات  هذه  ومشلت  النووي.  باألمن 

ومراقبة احلدود. ويف 1 متوز/يوليه، اعتمد الوزراء إعالنًا 70 يؤكد على أمهية األمن النووي.

إطار العمل الدويل لألمن النووي 

عن  الصادرة  النووي  األمن  سلسلة  يف  ونشرت  أعدت  اليت   - النووي  األمن  إرشادات  جانب   إىل 
الوكالة - يشمل إطار العمل العاملي لألمن النووي صكوكًا قانونية دولية ملزمة وغري ملزمة. ومن شأن 
وبناء  التشريعية  واملساعدة  املعلومات  وتبادل  وسائل كالتدريب  خالل  من  وتنفيذها  الصكوك،  هذه 

القدرات، أن خيلق نظامًا فّعااًل لألمن النووي داخل الدولة.
ومن بني الصكوك الدولية امللزمة األّولية ذات الصلة باألمن النووي، اتفاقية احلماية املادية للمواد 
امللزمة  الدولية  الصكوك  بني  ومن  النووي.  اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  واالتفاقية  وتعديلها،  النووية 
األخرى، قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1373 )2001( و1540 )2004(. أما الصكوك 
الدولية غري امللزمة، فهي مدونة قواعد السلوك اليت وضعتها الوكالة بشأن سالمة املصادر املشعة وأمنها، 
إىل  وباإلضافة  وتصديرها.  املشعة  املصادر  استرياد  بشأن  الوكالة  وضعتها  اليت  التكميلية  واإلرشادات 
املادية  باحلماية  املتعلقة  التوصيات  تتضمن  اليت   ،INFCIRC/225/Revision 5 الوثيقة  متثل  ذلك، 
للمواد واملرافق النووية، أساسًا شاماًل إلرشاد الدول فيما يتعلق باملتطلبات اليت ينبغي لنظم احلماية املادية 

للمواد واملرافق النووية أن تفي هبا.

النـووي  باألمـن  املتصلـة  الرئيسيـة  الدوليـة  الصكـوك  حالـة   -  الجدول 2 
)يف 31 كانون األول/ديسمرب 2013(

املنضمونملزمالصك

1٤9اعماتفزقية الحمزية املزدية للمواد اليووية

71اعمتعحيل اتفزقية الحمزية املزدية للمواد اليووية

117لمحواة قوا ح ال لوك امل علقة بأمزن املصزدن املععة وأميهز

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2013/cn203/cn203Ministerial- املوقع:  يف  متاح   70
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اإلنشزدات ال كميلية ملحواة قوا ح ال لوك بعأن اس رياد املصزدن 
املععة وتصحيرهز

8٤ل

90اعمالتفزقية الحولية لقمع أ مزل اإلنهزب اليوون

إنشزدات األمن اليوون املوجهة للحول األ ضزء

يف عام 2013، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن سلسلة األمن النووي منشوراً رئيسيًا، عبارة عن 
النووي لدولة ما” 71،  لنظام األمن  النووي: اهلدف والعناصر األساسية  بعنوان “أساسيات األمن  وثيقة 

كان جملس حمافظي الوكالة قد أقره يف أيلول/سبتمرب 2012.
وخالل السنة قيد االستعراض، صدر منشور أساسيات األمن النووي ودليالن تنفيذيان، ‘‘وضع 
اهلياكل األساسية لألمن النووي يف برامج الطاقة النووية’’ )سلسلة األمن النووي اليت تصدرها الوكالة، 
رقم 19( 72، و‘‘نظم األمن النووي وتدابري الكشف عن املواد النووية واملواد املشعة األخرى اخلارجة عن 
التحكم الرقايب’’ )سلسلة األمن النووي اليت تصدرها الوكالة، رقم 21( 7٣. وتواصل الوكالة وضع األدلة 

التنفيذية ضمن سلسلة األمن النووي، بدعم من الدول األعضاء فيها.
النووي مرتني، وهي هيئة دائمة مؤلفة من كبار اخلرباء  املعنية بإرشادات األمن  اللجنة  واجتمعت 
وضع  بشأن  توصيات  لتقدمي   2012 عام  يف  أنشئت  األعضاء  الدول  مجيع  أمام  العضوية  ومفتوحة 
واستعراض منشورات سلسلة األمن النووي اليت تصدرها الوكالة. واستعرضت اللجنة مقرتحات املنشورات 
املقبلة  اإلرشادات  لوثائق  املقرتحة  الطريق  خريطة  استعرضت  وأقرهتا، كما  املنشورات  هذه  ومسودات 

وتناولتها بالتعليق.

قز حة بيزازت الحوادث والتجزن غري املرشون

املشروع  غري  االجتار  عن  بيانات  للوكالة  التابعة  املشروع  غري  واالجتار  احلوادث  بيانات  قاعدة  تتضمن 
واألنشطة األخرى غري املأذون هبا واحلوادث اليت وقعت بداية من عام 1993. واستمر تزايد عدد الدول 
األعضاء يف قاعدة بيانات احلوادث واالجتار غري املشروع التابعة للوكالة، حيث بلغ 124 دولة عضواً 

ودولة واحدة غري عضو يف هناية الفرتة اليت يغطيها التقرير. 
 2 وقوع 477  عن  البيانات  قاعدة  إنشاء  منذ  أبلغت  قد  الدول  عام 2013، كانت  هناية  ويف 
حادثة، أو أكدت حدوثها من خالل قاعدة البيانات، منها 146 حادثة يف عام 2013. ومن بني هذه 
احلوادث، أفيد أن 424 منها قد انطوت على حيازة غري مشروعة ملواد نووية أو مصادر مشعة وحماولة 

يف  عليه  )اُطــلــع   www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1590r_web.pdf املــوقــع:  يف  مــتــاح   71 

10 حزيران/يونيه 2014(.
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أو فقدان مصادر مشعة. وانطوى ما جمموعه 337 1 حادثة  أُبلغ عن سرقة  بيعها. ويف 664 حالة، 
على اكتشاف مواد غري خاضعة للمراقبة، وتصرف غري مأذون به، وحركة غري متعمدة أو غري مأذون هبا، 
وختزين ملواد نووية أو مصادر مشعة و/أو مواد ملوثة باإلشعاع. ويف عام 2013، انطوت أربع حوادث 

على مصادر مشعة من الفئات 1 إىل 3 7٤ يف أنشطة غري مأذون هبا، منها ثالثة يف شكل سرقات.

تطوير املواند البرشية يف مجزل األمن اليوون

يظل التعليم والتدريب ضروريني لتعزيز األمن النووي بصورة مستدامة. ويف عام 2013، نظمت الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية 88 نشاطًا تدريبيًا تناولت مجيع جوانب األمن النووي، ومشلت أكثر من 000 2 

شخص.
تطور  واستمر  النووي.  األمن  لدعم  وطنية  مراكز  ستة  أعضاء  دول  أنشأت  العام،  غضون  ويف 
الشبكة الدولية ملراكز التدريب والدعم يف جمال األمن النووي، اليت أنشأهتا الوكالة لتسهيل التعاون بني 

هذه املراكز، وأصبحت تضم حاليًا 98 عضواً من 39 دولة وسبع منظمات دولية.
وسّلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باحلاجة إىل وجود مستويات خمتلفة من اخلربة باألمن النووي 
يف كل دولة. وحبسب البنية التحتية الوطنية، حتتاج احلالة ليس فقط ألشخاص مدربني تدريبًا جيداً يف 
التعليم وذوي خربة  من  عالية  أيضًا ألخصائيني وخرباء على درجة  وإمنا  النووي،  األمن  بعض جماالت 
بدعم من  أوروبية،  أطلقت مخس جامعات  النووي. ويف عام 2013،  األمن  واسعة يف مجيع جماالت 
مناهج ومواد وكتب  باستخدام  العلوم، وذلك  املاجستري يف  ملنح درجة  أوروبيًا  برنــــاجمًا جتريبيًا  الوكالـــــة، 
مدرسية قامت بإعدادها الشبكة الدولية للتثقيف يف جمال األمن النووي، اليت أنشئت عام 2010 حتت 
رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتشجيع التثقيف يف جمال األمن النووي. وباإلضافة إىل ذلك، أطلقت 
جامعة شواللونغكورن يف تايلند برناجمًا ملنح درجة املاجستري يف العلوم يف جمال الضمانات النووية واألمن 
النووي، يستند إىل حّد كبري على املواد واملناهج الدراسية اليت أعدهتا الشبكة الدولية للتثقيف يف جمال 

األمن النووي.

اس عراضزت األقران امل علقة بزألمن اليوون

الدول  األقران واخلدمات االستشارية ملساعدة  استعراضات  تنفيذ  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  واصلت 
على تقييم نظمها واحتياجاهتا املتعلقة باألمن النووي. وُنظمت بعثات لذلك الغرض ركزت على احلماية 

املادية والتدابري القانونية والتنظيمية والعملية ملراقبة األسلحة النووية وغريها من املواد املشعة.
النووي  لألمن  الدولية  االستشارية  اخلدمات  بعثات  من  ثالث  الوكالة  أجنزت   ،2013 عام  ويف 
من  واحدة  وبعثة  وشيلي؛  وتونس  ألبانيا  من  يف كل  التدابري  واختاذ  واالستجابة  الكشف  نظم  بشأن 

الفئة 1، خطر القرب من مصدر منفرد: يشكل خطورة بالغة على الشخص؛ الفئة 2، خطر القرب من مصدر   74

الــقــرب مــن مــصــدر منفرد: يشكل خــطــورة على  الفئة 3، خطر  منفرد: يشكل خــطــورة شــديــدة على الشخص؛ 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/ املــوقــع:  يف  متاحة  أخــرى  ومعلومات  املشعة  املــصــادر  تصنيف  الشخص. 
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للخدمات  بعثات  وست  شيلي؛  يف  املؤسسية  األساسية  اهلياكل  بشأن  االستشارية  اخلدمات  بعثات 
وزمبابوي،  وزامبيا،  بيالروس،  إىل  الكربى  العامة  الفعاليات  يف  النووي  األمن  بشأن   االستشارية 
للحماية  دولية  بعثات  بأربع  الوكالة  اضطلعت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  وماليزيا.  وكمبوديا،  النكا،  وسري 
املادية يف أسرتاليا وهنغاريا والواليات املتحدة، وخمتربات الوكالة يف سايربسدورف، وهي أول بعثة يف منشأة 
تابعة للوكالة. ومن أجل تبادل اخلربات فضاًل عن الدروس املستفادة ومناقشة حتسني اخلدمات، نظمت 
الوكالة حلقة دراسية دولية حول اخلدمات االستشارية للحماية املادية يف باريس يف كانون األول/ديسمرب.

وجرى التنويه يف عدد من املنتديات بأمهية استعراضات األقران. وباإلضافة إىل مساعدة الدولة على 
حتديد أفضل املمارسات واجملاالت اليت حباجة إىل حتسينات، فإن هذه االستعراضات متثل أيضًا تدبرياً 
مفيداً من تدابري بناء الثقة للتأكد من أن الدولة تفي باملتطلبات وباإلرشادات املبينة يف إطار عمل األمن 

النووي ووثائق سلسلة األمن النووي اليت تصدرها الوكالة واليت تدعم إطار العمل.

الحّح من املخزطر

واصلت الوكالة تقدمي املشورة إىل الدول بشأن التوصيف والتقييم الرمسيني للتهديدات، واستخدام خطة 
التهديدات األساسية وتعهدها، وحتليل نقاط الضعف، ووضع منهجيات لتقييم أداء نظم احلماية املادية. 
وعلى وجه التحديد، قدمت الوكالة املساعدة لكوبا لرفع مستوى نظم احلماية املادية، وواصلت العمل 
مناسبًا.  تأمينًا  النشاط  عالية  املصادر  تأمني مجيع  للمساعدة يف ضمان  البوليفارية  فنزويال  مع مجهورية 
باستخدام  الفلبني  يف  النشاط  عالية  املشعة  املصادر  من  مهجوراً  مصدراً   16 بتأمني  الوكالة  وقامت 
الوكالة أيضًا يف حتديث 50 موقعًا تضم مصادر عالية  تكنولوجيا اخلاليا الساخنة احملمولة. وساعدت 
النشاط يف ست دول، وأجنزت عملية حتديث أمنية ملرفق للتخلص من النفايات املشعة يف دولة أخرى. 
الدول  يف  املنتشرة  األنظمة  هلذه  اإلمجايل  العدد  ليصل  بعد،  عن  للمراقبة  أنظمة  بثالثة  تربعت  كما 
األعضاء إىل 21 نظامًا. كما واصلت املشاركة يف إعادة وقود اليورانيوم عايل التخصيب املستخدم يف 
الوكالة يف إعادة  الروسي، ساعدت  برنامج إعادة وقود مفاعل األحباث   مفاعالت األحباث. ويف إطار 
 203 من  يقرب  وما  اجلديد،  التخصيب  العايل  اليورانيوم  وقود  من  44 كيلوغرامًا  من  يقرب  ما 
كيلوغرامات من وقود اليورانيوم العايل التخصيب املستنفد، من أوزبكستان وبولندا واجلمهورية التشيكية 

وهنغاريا إىل االحتاد الروسي.
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الرقابة عىل الصادرات

مجموعة موّردي املواد النووية

فريونيكا كوتشينوفا  برئاسة   ،7٥ النووية  املواد  موردي  جملموعة  والعشرون  الثالثة  العامة  اجللسة  ُعقدت 
بصربيا  العامة  اجللسة  يومي 13 و14 حزيران/يونيه. ورحبت  براغ  التشيكية( يف  )اجلمهورية  مسيغولوفا 

واملكسيك يف أول جلسة عامة هلما كحكومتني مشاركتني يف جمموعة موردي املواد النووية.
وأدىل كاريل شوارزنربغ، النائب األول لرئيس الوزراء وزير خارجية اجلمهورية التشيكية، ببيان ترحيب 
النووية،  املواد  القوي ألنشطة جمموعة موردي  تأييد حكومته  التشيكية. وأعرب عن  نيابة عن احلكومة 
اليت ال تكف عن  النووية  التهديدات  العاملية ملواجهة  للمجموعة يف اجلهود  الكبري  وأشار إىل اإلسهام 

التطور، مما يعزز إىل حّد كبري روح ومقاصد معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
وأجنزت جمموعة موردي املواد النووية استعراضًا أساسيًا لقوائمها للمواد احلساسة وذات االستخدام 
ملواكبة  نيوزيلندا،  عام 2010 يف كرايستشريش،  العامة  بدأته يف جلستها  قد  اجملموعة  املزدوج، كانت 
أشكال التقدم املستجدة يف التكنولوجيا واجتاهات السوق والتحّديات األمنية. ونتيجة لذلك، اعتمدت 
اجللسة العامة للمجموعة عام 2013 يف براغ 28 تعدياًل على قوائم ضوابط اجملموعة، وسُيقدم طلب 
إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنشر كل التعديالت الـ 54 املتفق عليها يف النسخ املنقحة من الوثيقة 

.INFCIRC/254/Parts 1 and 2

النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  لتنفيذ  القوي  دعمها  جمدداً  املشاركة  احلكومات  وأكدت 
تنفيذاً كاماًل وتامًا وفّعااًل، فضاًل عن حتقيق عاملية االنضمام إليها.

ناقشت  فقد  متامًا،  الفّعالة  التصدير  التزامها بضوابط  على  املشاركة جمدداً  تأكيد احلكومات  ومع 
املمارسات يف طلبات  أفضل  واإلنفاذ، وكذلك  الرتاخيص  منح  اجليدة يف جمال  واملمارسات  املعلومات 

العضوية، وأشارت إىل التحّديات املتزايدة اليت تواجه النظام الدويل لعدم االنتشار النووي.
املخاوف  مشاركتها  اجملموعة عن  أعربت  النووية،  املواد  موردي  املسندة جملموعة  الوالية  إطار  ويف 
البالغة املرتبطة بأنشطة االنتشار على الصعيد العاملي. وعلى وجه اخلصوص، أشري إىل خماوف شديدة 
أجرهتا يف 12 شباط/ اليت  النووية  والتجربة  الدميقراطية  الشعبية  النووي جلمهورية كوريا  الربنامج  بشأن 

القلق يساور احلكومات املشاركة إزاء  النووي. كما ظل  فرباير، وما يرتكه ذلك من آثار على االنتشار 
الربنامج النووي جلمهورية إيران اإلسالمية. وأكدت اجملموعة جمدداً دعمها القائم منذ أمد طويل للجهود 
الدبلوماسية الرامية للتوّصل إىل حل للمسألة النووية اإليرانية على أساس معاهدة عدم انتشار األسلحة 

أسرتاليا،  إسبانيا،  األرجنتني،  الــروســي،  االحتــاد  هــي:  النووية  املــواد  مــوردي  املشاركة حاليًا يف جمموعة  احلكومات   75

تركيا،  بيالروس،  بولندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  الربازيل،  إيطاليا،  آيسلندا،  آيرلندا،  أوكرانيا،  أملانيا،  إستونيا، 
سويسرا،  السويد،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رومانيا،  الــدامنــرك،  أفريقيا،  جنوب  مجهورية كوريا،  التشيكية،  اجلمهورية 
صربيا، الصني، فرنسا، فنلندا، قربص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، املكسيك، 
اململكة املتحدة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان. ويشارك كل من 

املفوضية األوروبية ورئيس جلنة زانغر كمراقبني دائمني.
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النووية وتنفيذ مجهورية إيران اإلسالمية الكامل لقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة وجملس حمافظي 
الوكالة دون مزيد من التأخري. كما أيدت اجملموعة اجلهود الدبلوماسية املبذولة لنزع السالح النووي من 
السلمية  بالوسائل  الدميقراطية  الشعبية  النووية جلمهورية كوريا  للمسألة  وإجياد حل  الكورية  اجلزيرة   شبه 

ومبا يتفق مع البيان املشرتك الصادر عن احملادثات السداسية عام 2005.
التنفيذ  لكفالة  اجلهود  قصارى  وتبذل  اليقظة  تتوخى  أن  الدول  مجيع  املشاركة  احلكومات  ودعت 
الفّعال جلميع قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة ذات الصلة بأغراض جمموعة موردي املواد النووية.

وتناولت جمموعة موردي املواد النووية بالتقييم التطورات املستجدة منذ اجللسة العامة للمجموعة املعقودة 
عام 2012 يف سياتل، وناقشت كيفية تعزيز أنشطتها. ويف اجللسة العامة، قامت اجملموعة أيضًا مبا يلي:

مواصلة النظر يف مجيع جوانب تنفيذ بيان التعاون النووي املدين مع اهلند 7٦ لعام 2008،  •
ومناقشة عالقة جمموعة موردي املواد النووية باهلند؛

املوافقة على تعديل اجلزء ذي الصلة من الفقرة 3 )أ( واملرفق جيم من اجلزء 1 من املبادئ  •
التوجيهية لإلشارة إىل توصيات الوكالة الدولية املعرتف هبا بشأن احلماية املادية؛

مناقشة إطار إلشراك دوائر الصناعة لنشره على املوقع اإللكرتوين جملموعة موردي املواد النووية  •
كنموذج ألفضل املمارسات؛

تقاسم  • لتسهيل  النووية  املواد  موردي  ومعّدل جملموعة  عام جديد  موقع  إطالق  على  املوافقة 
املعلومات مع اجلمهور بعدة لغات؛

تعزيز جهود  • على  واالتفاق  النووية،  املواد  موردي  التوعية جملموعة  برنامج  عن  تقرير  مناقشة 
التوعية؛

التوعية  • لربنامج  إدارته  يف  النووية  املواد  موردي  جمموعة  لرئيس  إضافية  إرشادات  توفري 
للمجموعة، مبا يف ذلك مع جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 1540 )2004( بشأن 

أنشطة السمسرة والعبور، من حيث صلتها بتنفيذ املبادئ التوجيهية للمجموعة 77؛
هُنجها  • عن  للتعبري  النووية  للمواد  املوردة  الدول  مجيع  بدعوة  للمجموعة  العامة  اجللسة  قيام 

املسؤولة إزاء الصادرات النووية من خالل االلتزام باملبادئ التوجيهية للمجموعة.

نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

عقد نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف جلسته العامة السابعة والعشرين يف روما يف الفرتة من 14 إىل 18 
تشرين األول/أكتوبر الستعراض وتقييم أنشطته وزيادة تكثيف جهوده ملنع انتشار وسائل إيصال أسلحة 

http://www.iaea.org/Publi- :املصوبة(. متاحة يف املوقع( INFCIRC/734 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة  76

cations/Documents/Infcircs/2008/infcirc734c.pdf )اُطلع عليه يف 30 أيار/مايو 2014(.

http://www.nuclearsuppliersgroup. املوقع:  يف  متاحة  التوجيهية’’.  ‘‘املبادئ  النووية،  املــواد  مــوردي  جمموعة   77

org/en/guidelines )اُطلع عليه يف 30 أيار/مايو 2014(.
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الدمار الشامل. وافتتحت اجللسة العامة إميا بونينو، وزيرة الشؤون اخلارجية، وترأسها كارلو تريتزا، الذي 
اجللسة  النرويج. وتلقت  املقرر عقدها عام 2014 يف  التالية  العامة  اجللسة  سيستمر يف رئاستها حىت 
رسالة هتنئة من رئيس اجلمهورية اإليطالية. وجاء عقد هذه اجللسة بعد 25 عامًا من أول جلسة عامة 

لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وهي اجللسة اليت عقدت يف روما عام 1988.
وأكد الشركاء يف نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف 78 جمدداً املفهوم القائل بأن انتشار أسلحة الدمار 
الشامل، وكذلك وسائل إيصاهلا، يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني، على النحو الذي يعرتف به 
قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1540 )2004(. وتبادل الشركاء املعلومات بشكل شامل حول 
التطورات القائمة واحملتملة النتشار القذائف اليت استجدت منذ اجللسة العامة األخرية املعقودة يف برلني.

مناقشات مستفيضة  األعضاء  أجرى  القذائف،  تكنولوجيا  مراقبة  لنظام  املسندة  الوالية  إطار  ويف 
حول مسائل تتعلق بعدة بلدان، من بينها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية إيران اإلسالمية، 
العاملي، وخباصة ما يتعلق بربامج  القذائف على الصعيد  انتشار  وأعربوا عن قلقهم فيما يتعلق بأنشطة 
القذائف اجلارية يف الشرق األوسط ومشال شرق آسيا وجنوب آسيا، وهي الربامج اليت ميكن أن تغذي 
أنشطة انتشار القذائف يف أماكن أخرى من العامل. وأكدوا التزامهم بتنفيذ قرارات جملس األمن التابع 
 ،)2006( و1718   ،)2006(  1695 القرارات  فيها  مبا  االنتشار،  بعدم  املتصلة  املتحدة  لألمم 
و1874   ،)2008( و1835   ،)2008( و1803   ،)2007( و1747   ،)2006( و1737 
يف  األعضاء  نظر  )2013(. كما  و2094   ،)2013( و2087   ،)2010( و1929   ،)2009(
العملي. واتفق  الشامل واستخدامها  الدمار  إيصال أسلحة  يتعلق بوسائل  فيما  حاالت حرجة أخرى، 

الشركاء على االستمرار يف تبادل وجهات النظر حول تطورات برنامج القذائف.
التوجيهية  املبادئ  العامة، رحب الشركاء بأن  السياسات  التوجيهية ومسائل  باملبادئ  يتعلق  وفيما 
لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف وقوائم املواد اخلاضعة للمراقبة 79 تشكل معياراً دوليًا ملراقبة الصادرات 
جيري التقيد به على حنو متزايد من قبل غري األعضاء يف نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، وأصبح مدرجًا 
اليت  املهتمة  لتوعية ومساعدة األطراف  أيضًا على مضاعفة جهودهم  املتحدة. واتفقوا  األمم  يف وثائق 
مجيع  ودعوا  القذائف،  تكنولوجيا  مراقبة  نظام  ومقاصد  أهداف  وتدعم  القذائف،  انتشار  عدم  تدعم 
الدول إىل ممارسة أقصى درجات اليقظة ملنع نقل أّي من األصناف واملواد والسلع والتكنولوجيات اليت 
ميكن أن تسهم يف برامج قذائف أسلحة الدمار الشامل اليت تثري القلق من انتشارها، وفقًا لتشريعاهتا 

الوطنية ومبا يتفق مع القانون الدويل.

أملانيا، أوكرانيا،  الروسي، األرجنتني، إسبانيا، أسرتاليا،  القذائف 34 عضواً: االحتــاد  يضم نظام مراقبة تكنولوجيا   78

التشيكية، مجهورية كوريا،  آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تركيا، اجلمهورية 
النمسا،  النرويج،  املتحدة،  اململكة  لكسمربغ،  فنلندا، كندا،  فرنسا،  السويد، سويسرا،  الدامنرك،  أفريقيا،  جنوب 

نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.
باملعدات  اخلاص  واملرفق  القذائف،  تكنولوجيا  مراقبة  لنظام  التوجيهية  ‘‘املبادئ  القذائف،  تكنولوجيا  مراقبة  نظام   79

يف  عليه  )اُطلع   http://www.mtcr.info/english/guidelines.html املوقع:  يف  متاح  والتكنولوجيا’’.  والربجميات 
30 أيار/مايو 2014(.
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وأكد الشركاء جمدداً األمهية احلامسة للعمل التقين املستمر لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وأشاروا 
هذه  ملعاجلة  استشرافية  إجراءات  اختاذ  ضرورة  وإىل  الصلة،  ذات  للتكنولوجيات  السريع  التطور  إىل 
الزاوية يف عمل نظام  ُيعد حجر  باملعدات والربجميات والتكنولوجيا  املرفق اخلاص  التطورات. وأقروا بأن 
مراقبة تكنولوجيا القذائف ملنع األعمال غري املشروعة لنقل تكنولوجيا القذائف. كما أعربوا عن تقديرهم 
واجتماع  واإلنفاذ،  الرتخيص  خرباء  اجتماع  جلهود  وكذلك  التقنيني،  اخلرباء  اجتماع  إلجنازات  العميق 

تبادل املعلومات.
الدمار  أسلحة  إيصال  وسائل  برامج  لدعم  الشراء  واسرتاتيجيات  أنشطة  أيضًا  الشركاء  وناقش 
التكنولوجية  واالجتاهات  حتّديات؛  من  عليه  تنطوي  وما  املادية  غري  التكنولوجيا  نقل  وخماطر  الشامل؛ 
الرئيسية يف برامج القذائف؛ والضوابط الشاملة املطبقة على األصناف غري املدرجة يف القوائم. وأظهرت 
مراقبة  نظام  يف  األعضاء  البلدان  قبل  من  التصدير  لضوابط  املستمر  التحديث  أن  املناقشات  هذه 
السمسرة  الرتكيز على مسائل  أمهية  أكدوا على  أكرب. كما  تأثرياً  أن حيدث  القذائف ميكن  تكنولوجيا 

والعبور وإعادة الشحن، وعلى اجلهود املبذولة الستغالهلا للتهرب من الرقابة على الصادرات.
مراقبة  نظام  رئيس  راناو،  يورغ  هبا  اضطلع  اليت  التوعية  ألنشطة  تقديرهم  عن  الشركاء  وأعرب 
تكنولوجيا القذائف املنتهية واليته. وجرى تشجيع الرئيس اجلديد للنظام على القيام باملزيد من أنشطة 
التوعية واالتصاالت من أجل زيادة الشفافية حول النظام والرتويج ألهدافه. كما شجع الشركاء يف نظام 
البلدان غري  مراقبة تكنولوجيا القذائف على استمرار بذل اجلهود الفردية واجلماعية واإلقليمية ملساعدة 
املطلوب  النحو  على  بالقذائف  املتعلقة  التصدير  ضوابط  تنفيذ  يف  األخرى  املعنية  واألطراف  األعضاء 
مبوجب قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1540 )2004(. ويف هذا الصدد، أشار الشركاء إىل 
توفري معايري  التوجيهية يف  80 ومبادئه  القذائف  تكنولوجيا  مراقبة  نظام  ينطوي عليها مرفق  اليت  الفائدة 
أساسية دولية ألفضل املمارسات يف جمال الرقابة على صادرات املواد املتصلة بالقذائف. واتفقوا على أن 
املبادئ التوجيهية جيب أاّل تعيق التقدم والتطور التكنولوجيني وبرامج الفضاء طاملا ال تسهم هذه الربامج 
للنظام  لالنضمام  املتقدمة  البلدان  بأنشطة  الشركاء  ورحب  الشامل.  الدمار  أسلحة  إيصال  أنظمة  يف 
البلدان األخرى غري األعضاء اليت تدعم أهداف  التوجيهية للنظام، وبأنشطة  اليت تنفذ بالفعل املبادئ 

ومقاصد نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف.
واستعرض الشركاء عدداً من اجلوانب الرئيسية لسري العمل الداخلي للنظام، مبا يف ذلك املسائل 
املتعلقة باستمرارية وفعالية رئاسات نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. ورحبوا بإعالن أوكرانيا عرضها تويل 

رئاسة نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف يف عامي 2015 و2016، ووافقوا عليه.
ذلك  مبا يف  مستقباًل،  بالعضوية  الصلة  ذات  املسائل  النظر حول  أيضًا وجهات  الشركاء  وتبادل 
العضوية.  على  للحصول  فردية  طلبات  بدقة  نوقشت  العضوية. كما  لتقييم  يتبعوهنا  اليت  العامة  الُنهج 

وستظل مسألة العضوية مدرجة يف جدول األعمال.

ــاملــعــدات والـــربجمـــيـــات والــتــكــنــولــوجــيــا’’. مــتــاح يف املــوقــع:  ــاص ب نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الـــقـــذائـــف، ‘‘املـــرفـــق اخلــ  80 

http://www.mtcr.info/english/annex.html )اُطلع عليه يف 30 أيار/مايو 2014(.
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املسائل املتعلقة بالقذائف

مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية

ُعقد االجتماع السنوي العادي الثاين عشر للدول املشرتكة يف مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار 
القذائف التسيارية يف فيينا يومي 30 و31 أيار/مايو، مبشاركة 65 وفداً مسجاًل.

وأقّر املشاركون بأمهية املدونة كأداة فريدة متعّددة األطراف لبناء الثقة وكفالة الشفافية، وهو األمر الذي 
أكدته أيضًا الرسالة اليت وجهها األمني العام لألمم املتحدة مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور املدونة.

وعرضت مجهورية كوريا، الرئيس املنتهية واليته ملدونة الهاي، اخلطوط العريضة للجهود اليت ُبذلت 
خالل العام املنصرم لتشجيع عاملية االنضمام إىل املدونة وتعزيز تنفيذها من قبل الدول املشرتكة فيها.

للفرتة 2013 - 2014،  األخرية كرئيس  العامة  اجللسة  انُتخبت خالل  اليت  اليابان،  وعرضت 
أهداف رئاستها للعام املقبل: التنفيذ الكامل والشامل للمدونة يف مجيع جوانبها، وتعزيز أنشطة التوعية 

للنهوض بعملية حتقيق عاملية االنضمام للمدونة.
املشرتكة  الدول  املدونة. وأعربت  81 مشرتكة يف  ويف هناية عام 2013، كانت هناك 134 دولة 
عن تقديرها ألنشطة التوعية اليت قام هبا الرئيس املنتهية واليته، وكذلك الدول املشرتكة املهتمة واالحتاد 

األورويب، ضمن جهات أخرى، لالحتفال بالذكرى العاشرة لصدور املدونة.
وأكدت الدول املشرتكة يف املدونة من جديد التهديد للسالم واألمن الدوليني الذي ميثله انتشار 
الدويل يف  للمجتمع  مستمر  قلق  يشكل مصدر  الذي  األمر  إيصاهلا،  الشامل ووسائل  الدمار  أسلحة 
بعض املناطق. وأشارت يف هذا الصدد إىل قيام مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بعملية إطالق يف 12 

إسبانيا،  إريــرتيــا،  أرمينيا،  أذربيجان، األرجنتني، األردن،  إثيوبيا،  الــروســي،  الـــ 134 هــي: االحتــاد  املشرتكة  الــدول   81

آيرلندا،  أوكرانيا،  أوغندا،  أوزبكستان،  أوروغــواي،  أنــدورا،  أملانيا،  ألبانيا،  إكــوادور،  أفغانستان،  إستونيا،  أسرتاليا، 
فاسو،  بوركينا  بنن،  بنما،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  بــاالو،  بــاراغــواي،  اجلــديــدة،  غينيا  بابوا  إيطاليا،  آيسلندا، 
تيمور -  تونغا،  تونس،  توفالو،  تركيا، تشاد،  تركمانستان،  بيالروس،  بــريو،  بولندا،  البوسنة واهلرسك،  بوروندي، 
التشيكية،  اجلمهورية  الوسطى،  أفريقيا  مــارشــال، مجهورية  القمر، جــزر كــوك، جــزر  األســـود، جــزر  اجلبل  ليشيت، 
السابقة، مجهورية  اليوغوسالفية  مقدونيا  املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية  تنزانيا  الدومينيكية، مجهورية  اجلمهورية 
السلفادور، سلوفاكيا،  مارينو،  زامبيا، ساموا، سان  الدامنرك، روانــدا، رومانيا،  أفريقيا، جورجيا،  مولدوفا، جنوب 
ــيــون، ســيــشــيــل، شــيــلــي، صــربــيــا،  ــنــام، الــســويــد، ســويــســرا، ســريال ســلــوفــيــنــيــا، ســنــغــافــورة، الــســنــغــال، الـــســـودان، ســوري
الفلبني،  فرنسا،  فانواتو،  غينيا،  بيساو،   - غينيا  غيانا،  غواتيماال،  غانا،  غامبيا،  غابون،  الــعــراق،  طاجيكستان، 
الرسويل، كرواتيا، كمبوديا،  الكرسي  الكامريون،  فيجي، قربص، كازاخستان،  فنلندا،  البوليفارية،  فنزويال  مجهورية 
ليتوانيا،  ليبرييا،  ليبيا،  لكسمربغ،  التفيا،  الكونغو، كرييباس، كينيا،  فــريدي، كوستاريكا، كولومبيا،  كندا، كابو 
موزامبيق،  موريتانيا،  منغوليا،  املتحدة،  اململكة  ملديف،  مــالوي،  املغرب،  مــايل، مدغشقر،  مالطة،  ليختنشتاين، 
هندوراس،  هاييت،  نيوزيلندا،  نيكاراغوا،  نيجرييا،  النيجر،  النمسا،  النرويج،  املوحدة،  ميكرونيزيا  واليــات  موناكو، 

هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.
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رّد عليه جملس  ما  التسيارية، وهو  القذائف  تكنولوجيا  فيها  استخدمت  كانون األول/ديسمرب 2012 
األمن التابع لألمم املتحدة على النحو الواجب يف قراره 2087 )2013(.

ويف هذا السياق، رأت الدول املشرتكة يف مدونة الهاي لقواعد السلوك أن من التطورات املشجعة 
ورود اشرتاكات جديدة يف املدونة، وخاصة يف هذه املناطق.

وأكدت الدول املشرتكة يف املدونة جمدداً أمهية قرار اجلمعية العامة 42/67 املؤرخ 3 كانون األول/
ورحبوا  التسيارية.  القذائف  انتشار  ملنع  السلوك  لقواعد  الهاي  مدونة  يدعم  الذي   2012 ديسمرب 
باعتماده يف الدورة السابعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة من ِقبل 162 دولة عضو يف األمم 
يف  املشرتكة  الدول  ستستمر  اليت  املدونة،  إىل  االنضمام  عاملية  حتقيق  إمكانية  يبني  ما  وهو  املتحدة، 

دعمها.
يتعلق  فيما  سيما  وال  للمدونة،  الكامل  التنفيذ  أمهية  على  املدونة  يف  املشرتكة  الدول  وشّددت 

بإخطارات ما قبل إطالق القذائف وتقدمي اإلعالنات السنوية يف الوقت املناسب.

تنفيذ قرار مجلس األمن 1540 )2004(

حالة التنفيذ

بالقرار 1540 )2004( إىل اجمللس يف كانون األول/ديسمرب  املنشأة عماًل  قدمت جلنة جملس األمن 
استعراضًا لتنفيذ القرار خالل عام 2013 82. وغطت أنشطة اللجنة اجملاالت الرئيسية التالية: الرصد 
والتنفيذ الوطين؛ واملساعدة؛ والتعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك جلنة 
جملس األمن املنشأة عماًل بالقرارين 1267 )1999( و1989 )2011(، وجلنة جملس األمن املنشأة 
عماًل بالقرار 1373 )2001(، وكذلك الشفافية والتوعية عرب وسائط اإلعالم. وواصل مكتب األمم 

املتحدة لشؤون نزع السالح تقدمي الدعم للجنة القرار 1540.
اليت مل تقدم تقريرها  الدول  التيسري والرصد، وتشجيع  القيام جبهود  القرار 1540  وواصلت جلنة 
األول عن جهودها يف جمال التنفيذ على أن تفعل ذلك، وفقًا ملا هو مطلوب يف القرار. وقدمت دولتان 
أخريان، مها جنوب السودان وليبرييا، أول تقاريرمها، ليصل بذلك عدد التقارير األّولية املقدمة من الدول 
تقدم  8٣ مل  األعضاء  الدول  يزال هناك 22 من  األعضاء. وال  الدول  من 193 من  تقريراً  إىل 171 

.S/2013/769  82

تشاد، تيمور - ليشيت، جزر القمر، جزر سليمان، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،   83

زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، سوازيلند، الصومال، غامبيا، غينيا - بيساو، غينيا اإلستوائية، غينيا، كابو 
فريدي، ليسوتو، مايل، مالوي، موريتانيا، موزامبيق، هاييت.
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 بعد تقريرها األول إىل اللجنة. وخالل العام، قدمت 28 من الدول األعضاء 8٤ معلومات إضافية عن 
ما تبذله من جهود لتنفيذ القرار.

وكان جملس األمن قد شجع مجيع الدول، يف القرار 1977 )2011(، على أن تعد على أساس 
الواردة  الرئيسية  تنفيذ األحكام  الرامية إىل  للتنفيذ ترسم األولويات واخلطط  طوعي خطط عمل وطنية 
ليصل  الوطنيتني،  عملهما  املتحدة خطيت  واململكة  قريغيزستان  وقدمت   .)2004( القرار 1540  يف 
عدد اخلطط الوطنية اليت تلقتها اللجنة إىل مثاين خطط. وقام مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح 
القرار  جلنة  خرباء  وشارك  للتنفيذ.  الوطنية  العمل  خطط  وتنفيذ  إعداد  لتسهيل  أنشطة  ودعم  بتنظيم 
1540 يف اجلهود املبذولة إلعداد خطط العمل الوطنية يف أرمينيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، 

ومجهورية كوريا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ومجهورية مولدوفا.
وتوباغو،  وترينيداد  فاسو،  بوركينا   1540 القرار  جلنة  زارت  احلكومات،  من  دعوة  على  وبناًء 
الدول  تلك  إجنازات  عن  املعلومات  أحدث  على  احلصول  هلا  أتاح  مما  وغرينادا،   ومجهورية كوريا، 
باملمثلني  وخرباؤها  اللجنة  ممثلو  والتقى  للمساعدة.  احتياجاهتا  عن  فضاًل  حتّديات،  من  تواجهه  وما 
مجهورية  لزيارة  دعوات  أيضًا  اللجنة  وتلّقت  املستوى.  رفيعو  مسؤولون  بينهم  ومن  املعنيني،  الوطنيني 

مولدوفا وموزامبيق والنيجر.
القرار. فعلى سبيل  للتعاون لتحقيق أهداف  للبحث عن سبل جديدة  الدول األعضاء  وواصلت 
استعراض  أول  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  من  بدعم  وكرواتيا،  بولندا  أجرت  املثال، 
اخلربات.  تبادل  وسهَّل  الفّعالة  املمارسات  هذا  األقران  استعراض  وحدد  القرار.  لتنفيذ  جلهودمها  أقران 
واستضافت كرواتيا بعد ذلك حلقة دراسية لتحديد ممارسات التنفيذ الفّعالة، بالتعاون مع املركز اإلقليمي 
السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  ومكتب  وتنفيذه  األسلحة  حتديد  من  التحقق  على  للمساعدة 

وبالتعاون مع عشر دول مشاركة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا 8٥.
وقرر جملس األمن، مبوجب قراره 2118 )2013( بشأن األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية 
السورية، إلزام الدول األعضاء بإبالغ اجمللس على الفور بأّي انتهاكات للقرار 1540 )2004(، مبا يف 
ذلك حيازة اجلهات الفاعلة من غري الدول لألسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد، 

من أجل اختاذ التدابري الالزمة.

إسرائيل، أملانيا، باراغواي، بنما، بوتان، بوركينا فاسو، جامايكا، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية   84

مولدوفا، جورجيا، الدامنرك، سنغافورة، سويسرا، العراق، غواتيماال، الفلبني، كرواتيا، كولومبيا، لكسمربغ، ليتوانيا، 
ليختنشتاين، مدغشقر، املكسيك، اململكة املتحدة، اهلند، الواليات املتحدة، اليونان.

ألــبــانــيــا، الــبــوســنــة واهلـــرســـك، بـــيـــالروس، تــركــيــا، اجلــبــل األســــود، مجــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــوســالفــيــة الــســابــقــة، صربيا،   85

قريغيزستان، كرواتيا، الواليات املتحدة.
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املساعدة

أقّر جملس األمن يف قرراه 1540 )2004( بأن ‘‘بعض الدول قد تلزمها املساعدة يف تنفيذ أحكام’’ 
اللجنة  وواصلت  ذلك’’.  تفعل  أن  إىل   ... املساعدة  تقدمي  على  القادرة  ‘‘الدول  ودعا  القرار،  ذلك 
الرتكيز على حتديد وحتليل احتياجات املساعدة؛ وتيسري مواءمة  لتقدمي املساعدة، مع  حتسني إجراءاهتا 
طلبات املساعدة وعروض املساعدة؛ وتعزيز احلوار حول املساعدة مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون 

اإلقليمية، ومع املنظمات غري احلكومية حسب االقتضاء؛ وزيادة الوعي باملسائل املتعلقة باملساعدة.
وتلقت اللجنة طلبات للمساعدة من العراق، وغرينادا، وقرغيزستان، واجلماعة الكاريبية، ومنظومة 
التكامل ألمريكا الوسطى، ومّت إحالتها إىل مقدمي املساعدة. ولزيادة تيسري تقدمي املساعدة التقنية لتنفيذ 
ومواد  أسلحة  انتشار  ملكافحة  العاملية  الشراكة  مع  حوارها  اللجنة  واصلت   ،)2004(  1540 القرار 

.G8 الدمار الشامل التابعة جملموعة الثمانية

التعاون بني لجنة القرار 1540 واملنظمات الدولية

متاشيًا مع القرار 1977 )2011( 8٦، كثفت اللجنة تعاوهنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف ميدان 
دعم األمن النووي، بوسائل من قبيل املشاركة يف أنشطة التوعية املختلفة، مبا فيها املؤمتر الدويل لألمن 
النووي الذي تنظمه الوكالة وحلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بالتنسيق الفّعال ملراقبة احلدود، اليت ُتعقد 

لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ والشرق األوسط وأمريكا الالتينية. 
وزادت اللجنة من تعاوهنا مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية من خالل مناقشات حول املساعدة 
التقنية والتعاون يف إطار الفريق العامل املعين مبنع اهلجمات بأسلحة الدمار الشامل والتصّدي هلا التابع 
لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت اللجنة مشاركتها 
املعنية  العمل  احليوان، وفرقة  العاملية لصحة  البيولوجية، واملنظمة  اتفاقية األسلحة  تنفيذ  مع وحدة دعم 
باإلجراءات املالية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

واجلرمية، ومنظمة اجلمارك العاملية، ومنظمة الصحة العاملية.
وعززت اللجنة تفاعلها مع املنظمات الربملانية. وألقى رئيس اللجنة خطابًا رئيسيًا 87 أمام االحتاد 
الربملاين الدويل يف مجعيته عام 2013، مبا كان تدشينًا ملرحلة جديدة من التعاون الرفيع املستوى بني جلنة 

القرار 1540 واالحتاد.

الدولية  واملنظمات  الــدول  مع  املشاركة  بالقرار 1540 على  املنشأة عماًل  اللجنة  القرار 1977 )2011(  حيث   86

واإلقليمية ودون اإلقليمية يف تعزيز تبادل اخلربات والدروس املستفادة واملمارسات الفّعالة يف اجملاالت اليت يشملها 
القرار 1540 )2004(.

ـــن الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة املــنــشــأة عــمــاًل بــالــقــرار 1540  أوه جــــوون )مجــهــوريــة كـــوريـــا(، رئــيــس جلــنــة جمــلــس األمـ  87

عــام 2013، جنيف، 7 تشرين األول/أكــتــوبــر 2013.  الـــدويل  الــربملــاين  االحتـــاد  أمـــام مجعية  بــيــان   ،)2004( 
http://www.un.org/en/sc/1540/transparency-and-outreach/outreach-events/pdf/ املوقـــــع:  يف  متــــاح 

ChairStatementAssemblyIPU2013.pdf )اُطلع عليه يف 5 أيار/مايو 2014(.
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التابع ملنظمة  النـزاعات  وبدعم من مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ومركز منع نشوب 
يف  إقليمية  عمل  حلقة  الثاين/يناير  املستقلة يف كانون  الدول  رابطة  نظمت  أوروبا،  يف  والتعاون  األمن 
الرمسية  غري  التوصيات  من  جمموعة  املشاركون  واعتمد   .)2004(  1540 القرار  تنفيذ  حول  مينسك 

لتعزيز تنفيذ القرار.
واشرتكت منظمة الدول األمريكية وحكومة املكسيك، بدعم من مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع 
الوطنية  العمل  الصادرات لدعم خطة  الرتاخيص ومراقبة  تنظيم حلقة عمل حول ضوابط  السالح، يف 

املكسيكية لتنفيذ القرار.
األول/ يف كانون  األفريقي  االحتاد  نظم  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  من  وبدعم 

ديسمرب حلقة عمل يف أديس أبابا، تركزت على فوائد عاملية اإلبالغ، والزيارات القطرية اليت قامت هبا 
جلنة القرار 1540، وخطط العمل الوطنية لتنفيذ القرار.

التعاون مع املجتمع املدني والقطاع الخاص

استهدفت جهود االتصال اليت قامت هبا جلنة القرار 1540 كاًل من دوائر الصناعة واجلمهور العام لرفع 
الوعي بأمهية القرار 1540 )2004( وتنفيذه. كما شاركت اللجنة وخرباؤها يف عدد من الفعاليات اليت 

نظمها اجملتمع املدين أو شارك فيها.
املدين  اجملتمع  منتدى  النمسا  استضافت  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  وبدعم من مكتب 
بعنوان  فيينا  يف  الثاين/يناير  يف كانون  عقد  الذي   ،)2004( األمن 1540  جملس  بقرار  املعين  األول 
األكادميية  واملؤسسات  احلكومية  غري  املنظمات  من   45 ممثلو  املنتدى  وحضر  للمشاركة’’.  ‘‘فرص 
ومراكز البحوث والرابطات الصناعية من أحناء العامل، فضاًل عن العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية. 
وشّدد املنتدى على أن مجاعات ومنظمات اجملتمع املدين ميكنها أن تسهم يف تعزيز تنفيذ القرار تنفيذاً 

فّعااًل من خالل التعاون والتفاعل مع احلكومات الوطنية.
وبالتعاون مع مركز التجارة واألمن الدوليني التابع جلامعة جورجيا، الواليات املتحدة، نشر مكتب 
شؤون نزع السالح عددين جديدين من دليل القرار 1540 88، وهي جملة تفاعلية ُتنشر على شبكة 
واجملتمع  واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  تستخدمها  2012 كي  عام  أنشئت  اإلنرتنت 
بني   )2004(  1540 بالقرار  املتعلقة  واملمارسات  املعلومات  اجمللة  وتنشر  الصناعة.  ودوائر  املدين 

اجلمهور املستهدف.
واالستجابات:  والتحّديات  ‘‘املخاطر  بعنوان  مؤمتر  األول/ديسمرب  يف كانون  فيسبادن  يف  وُعقد 
أملانيا  نظمته  البيولوجي’’،  األمن  ملخاطر  التصّدي  يف  الصناعة  دوائر  تتبعها  اليت  الفّعالة  املمارسات 
تعاون  تطوير  إىل  املؤمتر  فيسبادن’’. وسعى  ‘‘عملية  إطار  السالح يف  نزع  بالتعاون مع مكتب شؤون 
مستدام بني جلنة القرار 1540 واألمم املتحدة والقطاع اخلاص. وضم هذا املؤمتر ممثلني لشركات األدوية 

متاحة يف املوقع: /http://cits.uga.edu/publications/compass )اُطلع عليه يف 30 أيار/مايو 2014(.  88
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األكادميية،  واملؤسسات  البحوث  ومراكز  البيولوجية،  السالمة  لصناعة  والوطنية  اإلقليمية  والرابطات 
والدول األعضاء واملنظمات الدولية.

عام  العربية  املصارف  احتاد  قمة  مؤمتر  الصناعة  دوائر  مع  األخرى  التعاونية  الفعاليات  وتضمنت 
2013، الذي عقد يف فيينا يف حزيران/يونيه، والذي تضمن جلسة خاصة عن القرار 1540 )2004( 
يقرب من 100 مؤسسة  ما  اخلاصة  اجللسة  السالح. وحضر  نزع  بالتعاون مع مكتب شؤون  ُنظمت 
مصرفية والعديد من املنظمات الدولية واإلقليمية. وأذكت هذه اجللسة الوعي مبتطلبات القرار ملنع متويل 

انتشار أسلحة الدمار الشامل من جانب اجلهات الفاعلة من غري الدول.
مكتب شؤون  مع  بالتعاون  الكاريبية،  واجلماعة  البهاما  اشرتكت جزر  األول/أكتوبر،  تشرين  ويف 
وتسهيل  واملوانئ  البحري  النقل  ألمن  التحتية  البنية  إقليمية حول  عمل  حلقة  تنظيم  يف  السالح،  نزع 
التجارة اآلمنة يف منطقة البحر الكارييب. وشّددت حلقة العمل، اليت حضرها أكثر من عشرة من الدول 
األعضاء يف اجلماعة الكاريبية 89، فضاًل عن املاحنني احملتملني واملنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات 
االستثمارية وكيانات القطاع اخلاص، على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لدرء اخلطر األمين املتمثل يف 

انتشار أسلحة الدمار الشامل من جانب اجلهات الفاعلة من غري الدول.
أنشطة  تسهيل  على  تركزت  فعالية   20 حنو  ودعم  بتنظيم  السالح  نزع  شؤون  مكتب  واضطلع 
التعاون بني  اتباع هُنج منسقة على الصعيد اإلقليمي(، وتيسري  التنفيذ الوطنية )مبا يف ذلك من خالل 
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وإقامة الشراكات الفّعالة مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

وخالل عام 2013، قدمت كازاخستان والنرويج والواليات املتحدة واالحتاد األورويب منحًا ملكتب 
االحتاد  جدد  متوز/يوليه،  ويف   .)2004(  1540 بالقرار  املتعلقة  األنشطة  لدعم  السالح  نزع  شؤون 

األورويب دعمه املايل املقدم إىل املكتب لتنفيذ القرار 90.

اإلعالنات السياسية وغريها من املبادرات

النهج اإلنساني املتبع إزاء نزع السالح النووي

اكتسب النهج اإلنساين املتبع إزاء نزع السالح النووي زمخًا كبرياً يف عام 2013. ويف يومي 4 و5 آذار/
استخدام  اليت ترتتب على  اإلنسانية  باآلثار  املعين  املؤمتر  أوسلو  النرويج يف  استضافت حكومة  مارس، 
الصليب  وجلنة  املتحدة  األمم  إىل  باإلضافة  دولة،   127 جمموعه  ما  املؤمتر  وحضر  النووية.  األسلحة 
األمحر الدولية، واحلركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر، وممثلي اجملتمع املدين. وكان املؤمتر يهدف 

سانت كيتس  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  البهاما،  جــزر  جامايكا،  وتوباغو،  ترينيداد  بليز،  وبــربــودا،  أنتيغوا   89

ونيفيس، سانت لوسيا، غرينادا، غيانا، مونتسريات، هاييت.
الرمسية  اجلــريــدة  متــوز/يــولــيــه 2013،  املـــؤرخ 22   CFSP/2013/391 اجملــلــس  مــقــرر  انــظــر: جملس االحتـــاد األورويب،   90 

املــــوقــــع:  يف  مــــتــــاح   .44  -  40 الـــصـــفـــحـــات   ،)2013 متــــوز/يــــولــــيــــه   23(  L 198 األورويب،   لـــــالحتـــــاد 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0391&qid=1401474000274&from=EN

)اُطلع عليه يف 30 أيار/مايو 2014(.
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إىل تعزيز الفهم القائم على احلقائق لآلثار اإلنسانية لتفجريات األسلحة النووية، وتيسري إجراء مناقشة 
مستنرية هلذه اآلثار مع أصحاب املصلحة. وتركزت العروض املقدمة على إمكانات التأهب واالستجابة 
على  املرتتبة  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  العواقب  عن  فضاًل  نووي،  تفجري  وقوع  حال  يف  األوىل 

التفجري يف األجلني املتوسط والطويل.
وأبرز امللخص الذي أعده رئيس املؤمتر عدداً من النقاط الرئيسية، من بينها استبعاد أن تستطيع أّية 
دولة أو هيئة دولية أن تعاجل على حنو مالئم حالة الطوارئ اإلنسانية املباشرة النامجة عن تفجري سالح 
نووي، وأن تقدم مساعدة كافية للمتضررين. كما نقل استنتاجًا مؤّداه أن آثار التفجري النووي ستكون 
حمسوسة عرب احلدود الوطنية، مع تأثريات إقليمية وعاملية ال يستهان هبا. وخالل املؤمتر، أعرب عدد من 
الدول عن اهتمامهم مبواصلة استكشاف هذه املسألة وتوسيع نطاق اخلطاب املتعلق باآلثار اإلنسانية 
اليت ترتتب على استخدام األسلحة النووية. وبناًء على ذلك، عرضت حكومة املكسيك استضافة مؤمتر 

للمتابعة يف عام 2014.
النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف  ملؤمتر  التحضريية  للجنة  الثانية  الدورة  ويف 
الستعراض املعاهدة عام 2015، أدىل ممثل جنوب أفريقيا ببيان مشرتك 91 بالنيابة عن 80 دولة طرفًا يف 
املعاهدة 92، وهو البيان الذي اعتمد على بيانات مشرتكة صادرة بالنيابة عن 16 دولة يف الدورة األوىل 
للجنة التحضريية ملؤمتر استعراض املعاهدة عام 2015 9٣، وبالنيابة عن 35 دولة، مبا فيها دولة مراقبة 
واحدة، يف الدورة السابعة والستني للجنة األوىل للجمعية العامة 9٤. ويف البيان املشرتك، أعلنت جنوب 
النووية يف املاضي قد أثبتت أهنا حتدث أضراراً غري مقبولة  أفريقيا أن خربة استخدام واختبار األسلحة 

عبد الصمد منيت )جنوب أفريقيا(، بيان مشرتك عن اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية يف الدورة الثانية للجنة التحضريية   91

ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2015، جنيف، 24 نيسان/أبريل 
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ املوقع:  يف  متاح   .2013

npt/prepcom13/statements/24April_SouthAfrica.pdf )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.

إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إكوادور، إندونيسيا، أوروغــواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران )مجهورية اإلسالمية(، آيرلندا،   92

البوسنة  فــاســو،  بوركينا  بــوتــســوانــا،  بنما،  بنغالديش،  الــربازيــل،  ــاالو،  بـ بـــاراغـــواي،  اجلــديــدة،  غينيا  بــابــوا  آيسلندا، 
واهلرسك، بريو، بيالروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، جامايكا، اجلزائر، جزر سليمان، مجهورية 
تنزانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، زامبيا، ساموا، السلفادور، سنغافورة، سوازيلند، سويسرا، 
الــرســويل، كمبوديا، كوبا،  الكرسي  قطر، كازاخستان،  قــربص،  الفلبني،  غواتيماال،  غرينادا،  غانا،  شيلي، صربيا، 
ماليزيا،  مالطة،  ليسوتو،  ليختنشتاين،  لكسمربغ،  لبنان،  الكويت، كينيا،  ديــفــوار، كوستاريكا، كولومبيا،  كــوت 
نيجرييا،  النيجر،  نيبال،  النمسا،  النرويج،  ناميبيا،  موزامبيق،  موريشيوس،  ملديف،  املكسيك،  املــغــرب،  مصر، 

نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، اليمن.
ــرا(، بــيــان مــشــرتك يف الــــــدورة األوىل لــلــجــنــة الــتــحــضــرييــة ملــؤمتــر األطــــــراف يف مــعــاهــدة عــدم  ــسـ ــويـ بــيــنــو الغــنــر )سـ  93

 انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة الســتــعــراض املــعــاهــدة عـــام 2015، فــيــيــنــا، 2 أيـــار/مـــايـــو 2012. مــتــاح يف املــوقــع: 
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPT2015/PrepCom2012/statements/20120502/Switzerland-

OnBehalfOf.pdf )اُطلع عليه يف 28 أيار/مايو 2014(.
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بسبب عشوائيتها وطبيعتها اليت يتعذر السيطرة عليها. وردد البيان الرسائل الرئيسية ملؤمتر أوسلو، وأكد 
أنه جيب أاّل ُتستخدم األسلحة النووية أبداً مرة أخرى حتت أّي ظرف من الظروف حتقيقًا ملصلحة بقاء 
النووية  الدول يف منع استخدام وانتشار األسلحة  البيان على املسؤولية املشرتكة جلميع  البشرية. وشّدد 

وحتقيق نزع السالح النووي.
وأيد ما جمموعه 123 دولة البيان املشرتك 9٥ الذي أدىل به ممثل نيوزيلندا يف الدورة الثامنة والستني 
للجنة األوىل للجمعية العامة. وأعاد البيان تأكيد عدد من النقاط الرئيسية الواردة يف البيان املشرتك الذي 
املذكورة أعاله.  النقاط  فيها  املعاهدة، مبا  التحضريية ملؤمتر استعراض  للجنة  أُلقي يف دورة عام 2013 
وأعلنت 18 دولة، من بينها 13 دولة عضواً يف منظمة حلف مشال األطلسي، بيانًا مشرتكًا منفصاًل 9٦ 
أدىل به ممثل أسرتاليا يف الدورة الثامنة والستني للجنة األوىل للجمعية العامة. ورحبت تلك الدول بالبيان 
الذي أدىل به ممثل نيوزيلندا، وأكدت جمدداً، إدراكًا منها للضرورة امللّحة هلذا األمر، على التزامها الراسخ 
ببناء عامل خاٍل من األسلحة النووية. وأكدوا، يف الوقت نفسه، أن هذا اهلدف يتطلب درجة عالية من 
تضافر  يستلزم  أنه  النووية، كما  لألسلحة  احلائزة  الدول  وخاصة  البلدان،  جانب  من  السياسية  اإلرادة 

جهود مجيع الدول للعمل معًا.

مبادرات أخرى

مبادرة عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي

املستويني  على  مشاركتهم  النووي  السالح  ونزع  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  مبادرة  أعضاء  واصل 
اجتماعها يف  التوايل عقب  والسابع على  السادس  الوزاريني  بيانيها  املبادرة  والعملي. وأصدرت  الوزاري 
الهاي يف نيسان/أبريل، ويف اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بنزع السالح النووي يف أيلول/

سبتمرب. ويف النصف الثاين من العام، انضمت دولتان أخريان، مها الفلبني ونيجرييا، إىل األعضاء العشرة 
األصليني للمجموعة، وهم أسرتاليا، وأملانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وبولندا، وتركيا، وشيلي، وكندا، 

واملكسيك، وهولندا، واليابان.
على  جهود،  من  تبذله  ما   2013 عام  يف  املبادرة  واصلت  السياسية،  اإلعالنات  جانب  وإىل 
املستويني الفردي واجلماعي، لالتصال مع الدول احلائزة لألسلحة النووية بشأن مشروع منوذج اإلبالغ 
املقرتح وفقًا لإلجراءين 5 و21 من استنتاجات وتوصيات مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية عام 2010. كما أصدرت املبادرة ألول مرة عدداً من ورقات العمل املقدمة إىل اللجنة التحضريية 
ملؤمتر األطراف يف املعاهدة، وهي الورقات اليت تركت أثراً جوهريًا على عمل الدول األطراف، على النحو 

الذي انعكس يف امللخص الذي أعده الرئيس.

A/C.1/67/PV.13، الصفحات 21 إىل 23.  95

املرجع نفسه، الصفحتان 24 و25.  96
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النووية، وشاركت يف مؤمتر  األسلحة  استخدام  إىل  النظر  اإلنساين يف  النهج  أيضًا  املبادرة  وتبنت 
أوسلو. ويف البيان الوزاري الذي أصدرته املبادرة يف أيلول/سبتمرب 97، أعلنت اعتزامها عقد اجتماع يف 
هريوشيما عام 2014 ملناقشة إسهامها يف الدورة الثالثة للجنة التحضريية ملؤمتر األطراف يف املعاهدة يف 
نيسان/أبريل 2014، وكذلك الرتكيز على اآلثار اإلنسانية الكارثية الستخدام األسلحة النووية يف ضوء 

األمهية التارخيية ملوقع االجتماع.

خطزب الرئيس أوبزمز يف برلني

يف 19 حزيران/يونيه، ألقى رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما عند بوابة براندنبورغ يف برلني خطابًا 98، 
نيسان/ براغ يف  ألقاه يف  الذي  التارخيي  للخطاب  متابعة  أن يكون  به يف خمتلف جوانبه  كان مقصوداً 

يعين  املفهوم  هذا  إن  أوباما  الرئيس  قال  العدالة،  مع  السالم  موضوع  عن  حديثه  ويف   .2009 أبريل 
‘‘السعي وراء حتقيق األمن لعامل خاٍل من األسلحة النووية، مهما كان هذا احللم بعيداً’’. وأعلن عدداً 
من اخلطوات اإلضافية للمضي ُقدمًا يف ذلك. فبالنسبة لتخفيضات األسلحة النووية، قال إن الواليات 
املتحدة ميكنها االحتفاظ بقوة ردع اسرتاتيجية قوية وذات مصداقية مع خفض عدد رؤوسها احلربية النووية 
االسرتاتيجية املنشورة بنسبة تصل إىل الثلث. وأعلن عزمه السعي إىل التفاوض مع االحتاد الروسي على 
خفض األسلحة النووية لتجاوز املواقف النووية املاضية اليت كان اجلانبان يتخذاهنا إبان احلرب الباردة. كما 
تعهد الرئيس أوباما بالعمل يف إطار منظمة حلف مشال األطلسي سعيًا وراء إجراء ختفيضات جريئة يف 
األسلحة النووية غري االسرتاتيجية للواليات املتحدة واالحتاد الروسي يف أوروبا. كما أعلن اعتزامه استضافة 
مؤمتر قمة جديد لألمن النووي عام 2016 يف واشنطن العاصمة، فضاًل عن دعم التصديق على معاهدة 
النووية، وبدء مفاوضات بشأن معاهدة إلهناء إنتاج املواد االنشطارية ألغراض  احلظر الشامل للتجارب 

صنع األسلحة النووية.

بنزع السالح  املعين  الرفيع املستوى  العامة  أمــام اجتماع اجلمعية  بيان  تيمرمانز، وزيــر خارجية مملكة هولندا،  فرانز   97

https://www.un.org/en/ga/68/meetings/nu- :26 أيلول/سبتمرب 2013. متاح يف املوقع  النووي، نيويورك،
cleardisarmament/pdf/NL_en.pdf )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/19/remarks-president-obama- املوقع:  يف  متاح   98

brandenburg-gate-berlin-germany )اُطلع عليه يف 15 نيسان/أبريل 2014(.
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اف  زحية صحفية جحيحة بقلم م ؤولني حكوميني كبزن سزبقني

يف 5 آذار/مارس، نشر جورج شولتز ووليم بريي وهنري كيسنجر وسام نان مقال رأي يف صحيفة وول 
 سرتيت جورنال The Wall Street Journal 99 تركز بشكل أدق على احلّد من املخاطر النووية أكثر 
مما تركز على أهداف نزع السالح النووي يف حّد ذاته. واقرتحوا أربعة جماالت تستلزم اهتمامًا عاجاًل. 
أواًل، تأمني املواد النووية ملنع اإلرهاب النووي، مبا يف ذلك تطوير نظام عاملي لألمن املادي النووي يف 
الفوري.  النووية من وضع اإلطالق  إزالة مجيع األسلحة  النووي عام 2014. وثانيًا،  مؤمتر قمة األمن 
والواليات  الروسي  االحتاد  يف  االسرتاتيجية،  غري  األسلحة  وخاصة  النووية،  الرتسانات  ختفيض  وثالثًا، 
املتحدة إىل ما دون املستويات احملّددة يف معاهدة ستارت اجلديدة على أساس املعاملة باملثل والتحقق، 
وبشرط توفري الدعم الكايف لإلشراف على املخزونات. ورابعًا، ضرورة أن تطلق الواليات املتحدة مبادرة 

للتحقق لتسهيل اإلجراءات املستقبلية.

 اجتماع الجمعية العامة الرفيع املستوى املعني
بنزع السالح النووي

عماًل بقرار اجلمعية العامة 39/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012، ُعقد اجتماع اجلمعية العامة 
النووي كجلسة عامة استمرت يومًا واحداً، هبدف معلن يتمثل يف  الرفيع املستوى املعين بنزع السالح 
املسامهة يف حتقيق هدف نزع السالح النووي. وشجع القرار الدول األعضاء على املشاركة يف االجتماع 
للجمعية  نوعه  من  اجتماع  أول  ليكون  أيلول/سبتمرب،   26 يف  االجتماع  وُعقد  مستوى.  أعلى  على 

العامة ُيكرس حصراً ملوضوع نزع السالح النووي.
بيانًا يف االجتماع. وألقى االثنا  وألقى رؤساء الدول واحلكومات والوزراء واملمثلون أربعة وسبعني 
عشر رئيسًا من رؤساء الدول واحلكومات التالية أمساؤهم ببيانات: رئيس النمسا، هاينز فيشر؛ ورئيسة 

Henry A. Kissinger, S. Nunn, William J. Perry and George P. Shultz, “Next Steps in Reducing Nu-  99

 clear Risks: The pace of nonproliferation work today doesn’t match the urgency of the threat”, The

http://online.wsj.com/news/articles/SB100014241 :متاح يف املوقع .Wall Street Journal, 5 March 2013

27887324338604578325912939001772 )اُطلع عليه يف 21 نيسان/أبريل 2014(. انظر أيضًا مقاالت الرأي 

 H. A. Kissinger, S. Nunn, W. J. Perry and G. P. Shultz, The Wall Street Journal: “A World Free :السابقة
 of Nuclear Weapons”, 4 January 2007 (http://online.wsj.com/article/SB116787515251566636.html)

and “Toward a Nuclear-Free World”, 15 January 2008 (http:// ؛)اُطلع عليه يف 21 نيسان/أبريل 2014(
 How” نيسان/أبريل 2014(؛  عليه يف 21  )اُطلع   online.wsj.com/article/SB120036422673589947.html)

 to Protect Our Nuclear Deterrent: Maintaining confidence in our nuclear arsenal is necessary as the

number of weapons goes down”, 19 January 2010 (http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424

 and “Deterrence in (052748704152804574628344282735008 )اُطلع عليه يف 21 نيسان/أبريل 2014(؛

the Age of Nuclear Proliferation: The doctrine of mutual assured destruction is obsolete in the post-

Cold War era”, 7 March 2011 (http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703300904576

(178760530169414 )اُطلع عليه يف 21 نيسان/أبريل 2014(.
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منغوليا،  ورئيس  روحاين؛  حسن  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  ورئيس  مرياندا؛  شينشيال  لورا  كوستاريكا، 
البغدوري تساخيا؛ ورئيس ناميبيا، هيفيكبوىن بوهامبا؛ ورئيسة وزراء بنغالديش، الشيخة حسينة؛ ورئيس 
ليسوتو،  وزراء  ورئيس  آيب؛  شينزو  اليابان،  وزراء  ورئيس  روسنوك؛  جريي  التشيكية،  اجلمهورية  وزراء 
الرزاق؛  عبد  حاجي  تون  بن  جنيب  حممد  سري  داتو  ماليزيا،  وزراء  ورئيس  ثابان؛  توماس  موتسواهي 

ورئيس وزراء نيوزيلندا، جون كي؛ ورئيس وزراء باكستان، حممد نواز شريف.
وأدىل ببيانات 48 متكلمًا على املستوى الوزاري وممثلون عن مخس منظمات دولية: جامعة الدول 
العربية؛ واالحتاد الربملاين الدويل؛ وجلنة الصليب األمحر الدولية؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ واللجنة 
املدين كلمتني  للمجتمع  ممثالن  ألقى  النووية. كما  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية 

أمام االجتماع.
ورحبت الدول بانعقاد االجتماع الرفيع املستوى ألول مرة يف تاريخ األمم املتحدة باعتباره جتمعًا 
تارخييًا. وأعربت عن تقديرها إلندونيسيا لقيامها، بالنيابة عن حركة عدم االحنياز، بدفع هذه املبادرة إىل 

األمام، وكذلك لألمني العام جلهوده النشطة ومشاركته املستمرة يف مسائل نزع السالح.
أول  منذ  الدويل  األعمال  جدول  على  مدرجًا  النووي كان  السالح  نزع  أن  إىل  الدول  وأشارت 
استخدام لألسلحة النووية، وأن أول قرار اختذته اجلمعية العامة كان يسعى إىل ختليص الرتسانات الوطنية 
من األسلحة الذرية وسائر األسلحة الرئيسية القابلة للتكييف ألغراض الدمار الشامل. وأعادت الدول 
التأكيد، إدراكًا منها للضرورة امللّحة هلذا األمر، على التزامها الراسخ بتحقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف 
العديد من زعماء  أن مشاركة  النووية واحلفاظ عليه. واعتربت عدة دول  األسلحة  بناء عامل خال من 

العامل يف االجتماع الرفيع املستوى تعبري واضح عن دعم نزع السالح النووي.
ودعت دول عديدة إىل إعالن يوم عاملي لنزع السالح النووي، وإىل عقد مؤمتر رفيع املستوى عام 
2018 الستعراض التقدم احملرز يف نزع السالح النووي. واعتربت تلك الدول أن باستطاعة هذا املؤمتر 
حتديد السبل والطرائق الكفيلة بإزالة األسلحة النووية بأقل تأخري ممكن. ويكون اهلدف من هذا املؤمتر 
أجل  إطار زمين حمّدد من  النووية ضمن  األسلحة  التام على  للقضاء  برنامج مرحلي  االتفاق على  هو 
أو  النووية، وإنتاجها، واقتنائها، واختبارها، وختزينها، ونقلها، واستخدامها،  حظر استحداث األسلحة 

التهديد باستخدامها، مع النص على تدمريها.
ولبلوغ تلك الغاية، اعتمدت اجلمعية العامة يف 5 كانون األول/ديسمرب القرار 32/68، الذي قررت 
فيه أن تعقد األمم املتحدة، يف موعد ال يتجاوز عام 2018، مؤمتراً دوليًا رفيع املستوى بشأن نزع السالح 
النووي الستعراض التقدم احملرز يف هذا الصدد. وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت يوم 26 أيلول/سبتمرب يومًا 
دوليًا لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية ُيكرس لتعزيز هذا اهلدف، بوسائل منها إذكاء وعي اجلمهور وتثقيفه 
البشرية وبشأن ضرورة إزالتها على حنو تام، من أجل  النووية من خطر يهدد  بشأن ما تشكله األسلحة 

تعبئة اجلهود الدولية لتحقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة النووية.
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الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعني بنزع السالح النووي

مع استمرار الشعور بالقلق البالغ إزاء ما يرتتب على أّي استعمال لألسلحة النووية من آثار وخيمة يف 
احلالة اإلنسانية، ويف حماولة لتهيئة حالة من الزخم تفضي إىل الشروع يف مفاوضات متعّددة األطراف 
لنزع السالح النووي، اعتمدت اجلمعية العامة السابعة والستني لألمم املتحدة يف 3 كانون األول/ديسمرب 
األطراف’’.  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  ‘‘املضي  املعنون   56/67 القرار   2012
ُقدمًا مبفاوضات نزع  العضوية لوضع مقرتحات للمضي  بالقرار، أنشئ فريق عامل مفتوح باب  وعماًل 
السالح النووي املتعّددة األطراف، من أجل إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ عليه، لكي 
جيتمع يف جنيف يف عام 2013 ملدة تصل إىل 15 يوم عمل، مبشاركة من املنظمات الدولية واجملتمع 

املدين. وُطلب إىل الفريق تقدمي تقرير 100 عن أعماله إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني.
وعقد الفريق العامل املفتوح باب العضوية اجتماعًا تنظيميًا يف 14 آذار/مارس يف جنيف. وانتخب 
الفريق مانويل دينغو )كوستاريكا( رئيسا، وأقّر جدول أعماله 101. واتفق على أن ُيطبق النظام الداخلي 
للجمعية العامة مع إجراء التعديالت الالزمة، يف ضوء الوالية املسندة للفريق يف القرار 56/67. واتفق 

الفريق أيضًا على طرائق ملشاركة اجملتمع املدين مشاركة واسعة يف أعماله 102.
وبعد مشاورات غري رمسية مكثفة، مّت حتديد برنامج وهيكل عمل الفريق، فضاًل عن املواضيع احملّددة 
على  رئيسيني  على موضوعني  الفريق  الرئيس، ركز  من  اقرتاح  على  وبناًء  أيار/مايو.  ملناقشتها يف شهر 

النحو التايل:
السالح  نزع  جمال  يف  األطراف  واملتعّددة  والثنائية  االنفرادية  القائمة  االلتزامات  تقييم  )أ( 
النووي، فضاًل عن مقرتحات نزع السالح النووي اليت سبق طرحها. ومشلت هذه، ضمن مجلة أمور، 
خطة األمني العام لألمم املتحدة ذات النقاط اخلمس 10٣ ومبادرة راجيف غاندي. كما ُأخذت يف 

االعتبار نظم التحقق القائمة، وتدابري الشفافية وبناء الثقة؛
املتعّددة  النووي  السالح  نزع  ومفاوضات  النووي  السالح  نزع  ورؤى  جوانب  خمتلف  )ب( 

األطراف، فضاًل عن التحّديات الكامنة.
النووية  والتفجريات  النووية  األسلحة  آثار  على  االهتمام  تركز  الثاين،  الرئيسي  املوضوع  إطار  ويف 
احملتملة )اآلثار التنموية واالقتصادية واملالية واإلنسانية واألمنية، وما إىل ذلك(، والوضع القانوين لألسلحة 

النووية، ومسؤوليات الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول األخرى، والطريق إىل األمام.

القرار 56/67، الفقرات 1 إىل 3.  100

A/AC.281/2، الفقرة 7.  101

ُدعيت للمشاركة يف أعمال الفريق كل املنظمات اليت تتمتع باملركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي   102

أو املعتمدة لدى إدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة، فضاًل عن ‘‘املنظمات األخرى املهتمة واملعنية واملختصة وفقًا 
لنطاق عمل الفريق’’.

يف  عليه  )اُطــلــع   http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/sg5point.shtml املــوقــع:  يف  متاحة   103 

5 أيار/مايو 2014(.
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املطلوب، وكذلك خالل  النحو  على  وآب/أغسطس  أيار/مايو وحزيران/يونيه  الفريق يف  واجتمع 
دورة مؤمتر نزع السالح اليت استمرت 24 أسبوعًا، أساسًا باعتباره فريقًا تفاعليًا غري رمسي أو يف شكل 
مناقشات مفتوحة، أدارها دبلوماسيون كبار 10٤. وشهدت هذه االجتماعات أيضًا مشاركة خرباء دوليني 

وممثلني ملنظمات غري احلكومية كأعضاء يف مناقشات الفريق.
وعرض عدد من الدول األعضاء واملنظمات غري احلكومية ورقات عمل تتضمن مقرتحات 10٥.

وُنظمت املقرتحات اليت نظر فيها الفريق يف ست جمموعات 10٦ على النحو التايل:
املتعّددة األطراف من أجل  النووي  السالح  نزع  ُقدمًا مبفاوضات  باملضي  الكفيلة  الُنهج  )أ( 

إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ عليه؛
املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  املضي  يف  مراعاهتا  ينبغي  اليت  العناصر  )ب( 

األطراف من أجل إجياد عامٍل خاٍل من األسلحة النووية واحلفاظ عليه؛
النووية يف السياق األمين للقرن احلادي والعشرين للمضي ُقدمًا  استعراض دور األسلحة  )ج( 
النووية  األسلحة  من  خاٍل  عامٍل  إجياد  أجل  من  األطراف  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات 

واحلفاظ عليه؛
دور القانون الدويل يف املضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف من  )د( 

أجل إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ عليه؛
النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  املضي  يف  األخرى  الفاعلة  واجلهات  الدول  دور  )هـ( 

املتعّددة األطراف من أجل إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ عليه؛
اإلجراءات العملية األخرى اليت ميكن أن تسهم يف املضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح  )و( 

النووي املتعّددة األطراف من أجل إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ عليه.
املواضيع  مبجموعات  املتعلقة  املسائل  من  طائفة  بشأن  أرائهم  عن  الفريق  يف  املشاركون  وأعرب 
النووي  السالح  نزع  ومفاوضات  النووي  السالح  لنزع  الراهنة  احلالة  يف  آراؤهم  ذلك  يف  مبا  هذه، 
املتعّددة األطراف وآفاقها يف املستقبل، وااللتزامات واملبادرات القائمة، والعناصر اليت ينبغي مراعاهتا يف 
مفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف والنهج املمكنة لتلك املفاوضات، وأدوار ومسؤوليات 
األسلحة  من  خال  عامل  إلجياد  معاجلتها  ينبغي  أخرى  مسائل  بني  من  وذلك  الفاعلة،  اجلهات  مجيع 

انظر أيضًا: A/68/514، الفقرة 13.  104

مجهورية إيران اإلسالمية، وآيرلندا وسويسرا معًا، وكوبا، وماليزيا )بالنيابة عن كوستاريكا وماليزيا(، ومصر )بالنيابة عن   105

وبلجيكا،  والربتغال،  وإيطاليا،  وأملانيا،  أسرتاليا،  )نيابة عن  واليابان  والنمسا،  واملكسيك،  اجلديد(،  الربنامج  ائتالف 
وبولندا، والدامنرك، وسلوفاكيا، والسويد، وفنلندا، وكندا، وهولندا(، فضاًل عن شروع بلوغ اإلرادة احلامسة ومكتب بازل 

للسالم، وهيئة الُعَمد املناصرون للسالم، ومؤسسة السالم يف العصر النووي، ورابطة األمم املتحدة لشباب رومانيا.
)مصر(؛ وكيلي  العطوي  حــامت  الفريق حممد  رئيس  التايل:  النحو  على  املواضيع  مناقشات جمموعات  مديرو  كــان   106

أندرسون )كندا(؛ وروالند ستورم )النمسا(؛ ولوران مامسجيان )سويسرا(؛ وألكسندر بن أكواه )غانا(.



حولية األمم امل ححة ليتن ال مد 201٣: الجتء الثزاي

٦2

النووية واحلفاظ عليه. وعقب هذه املناقشات، اعتمد الفريق تقريره النهائي 107 يف 30 آب/أغسطس 
بشأن العمل الذي أجنزه.

لألمم  العامة  اجلمعية  الحظت  العضوية،  باب  املفتوح  العامل  الفريق  تقرير  يف  النظر   وعند 
املتحدة 108 مع االرتياح أن الفريق قد أجرى مناقشات بناءة تتسم باالنفتاح والشفافية قوامها التحاور 
أجريت  اليت  املناقشات  تضمن  الذي  بتقريره  النووي، ورحبت  السالح  بنزع  تتعلق  ملعاجلة مسائل شىت 
واملقرتحات اليت قدمت خالل مداوالته. وأقرت اجلمعية بأمهية ما قدمته املنظمات الدولية واجملتمع املدين 
املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  للمضي  مسامهات  من  والبحوث  األكادميية  واألوساط 
األطراف، على حنو ما تبني يف سياق أعمال الفريق العامل. وشّددت على أن اهلدف العاملي من املضي 
ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف ال يزال يتمثل يف إجياد عامل خال من األسلحة 
النووية واحلفاظ عليه، وشّددت أيضًا على أمهية التصّدي للمسائل ذات الصلة باألسلحة النووية بصورة 

شاملة حتاورية بناءة من أجل النهوض مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف.
وأهابت اجلمعية العامة جبميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية واجملتمع املدين مواصلة املناقشات 
ُقدمًا  املضي  بشأن سبل  والسالم واألمن  السالح  نزع  املعنية مبسائل  املتحدة  األمم  هيئات  اليت جتريها 
مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف، وشجعتها على أخذ تقرير الفريق العامل وما يتضمنه 
اإلنسانية  للمسائل  للتصّدي  اليت جتريها حمافل أخرى  املناقشات  االعتبار، يف سياق  من مقرتحات يف 

واملسائل املتعلقة بالصحة وحقوق اإلنسان والبيئة والتنمية.
الدول  آراء  يلتمس  أن  العام  األمني  إىل  بطلبها  الفريق  تقرير  نظرها يف  العامة  اجلمعية  واختتمت 
يشمل  مبا  األطراف  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  املضي  بسبل  يتعلق  فيما  األعضاء 
اخلطوات اليت اختذهتا الدول األعضاء بالفعل حتقيقًا لتلك الغاية، وأن يقدم تقريراً عن هذا املوضوع إىل 
والستني،  التاسعة  دورهتا  أن جتري، يف  اجلمعية  قررت  والستني. كما  التاسعة  دورهتا  العامة يف  اجلمعية 
استعراضًا للتقدم احملرز، وأن تستطلع مزيداً من اخليارات للمضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي 

املتعّددة األطراف، باالستعانة جبهات منها الفريق العامل إذا لزم األمر.

.A/68/514  107

انظر قرار اجلمعية العامة 46/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب 2013. انظر أيضًا التذييل الثاين لالطالع على   108

املزيد من املعلومات عن القرار.



الفصل الثاني

األسلحة البيولوجية والكيميائية



أنجيال كني، ممثلة األمم املتحدة السامية لشؤون نزع السالح، 
تتكلم إىل الصحفيني عن أعمال بعثة األمم املتحدة للتحقيق 

يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية يف الجمهورية العربية 
 السورية. ويظهر يف الصورة أيضاً رئيس البعثة أكي سيلسرتوم 
)يف الوسط(، وموريتسيو باربيتيش )أقىص اليسار(، قائد فريق 

العنرص التابع ملنظمة الصحة العاملية يف فريق التحقيق.
من صور األمم املتحدة/أماندا فوازار
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الثزاي الفصل 

والكيميائية البيولوجية  األسلحة 

هديف أن أمتكن، يف عام 2013، من جلب املزيد من األصوات إىل طاولة املفاوضات، من خالل 
توسيع نطاق البلدان املمثلة وتوسيع عضوية فرادى الوفود، على حّد سواء.

 جوديت كورومي، رئيسة اجتماع الدول األطراف
يف اتفاقية حظر األسلحة البيولوجية عام 2013

التطورات واالتجاهات يف عام 2013

شهد عام 2013 تطورات هامة جعلته عامًا استثنائيًا بالنسبة التفاقية األسلحة الكيميائية 1. ومشلت 
األسلحة  استخدام  مزاعم  يف  للتحقيق  املتحدة  األمم  بعثة  بإنشاء  العام  األمني  قرار  التطورات  هذه 
الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية )بعثة األمم املتحدة( 2 يف أعقاب طلبات منفصلة من جانب 
دول أعضاء للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية؛ ومنح جائزة نوبل للسالم عام 2013 
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ واملقرر الذي اختذه اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
بشأن   ،)2013(  2118 قراره  يف  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  وأيده  أيلول/سبتمرب،   27 يف 
بعثة  وكانت  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  برنامج  على  للقضاء  املعجل  الربنامج 
األمم املتحدة والبعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة للقضاء على برنامج 
غري  )البعثة املشرتكة(، على حّد سواء، متثالن جهداً  السورية  العربية  الكيميائية يف اجلمهورية  األسلحة 
مسبوق جيري يف منطقة حرب نشطة ووفقًا ملواعيد مستهدفة طموحة، وهو ما أظهر بدرجة أكرب التعاون 
بني  املشرتكة  البعثة  سياق  سيما يف  وال  الكيميائية،  األسلحة  ومنظمة حظر  املتحدة  األمم  بني  الوثيق 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة يف اجلمهورية العربية السورية.

تلك  وتدمري  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وختزين  وإنــتــاج  استحداث  حظر  اتفاقية  هو  الكامل  املعاهدة  عنوان   1
 .http://disarmament.un.org/treaties/t/cwc :األسلحة. وميكن االطالع على نصها وحالة االنضمام إليها يف املوقع

)اُطلع عليه يف 16 متوز/يوليه 2014(.
استند إنشاء بعثة األمم املتحدة إىل السلطة املخولة لألمني العام مبوجب قرار اجلمعية العامة 37/42 جيم املؤرخ   2

30 تشرين الثاين/نوفمرب 1987، وقرار جملس األمن 620 )1988(.
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حظر  منظمة  فيها  أسهمت  اليت  املتحدة،  األمم  بعثة  يف  واضحًا  الوثيق  التعاون  هذا  كما كان 
األسلحة الكيميائية، فضاًل عن منظمة الصحة العاملية، مبسامهات أساسية بناًء على طلب األمني العام 

لألمم املتحدة.
السورية  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  استخدام  مزاعم  أدت  ذلك،  على   وعالوة 
استخدام  مزاعم  يف  للتحقيق  العام  األمني  بآلية  االهتمام  جتدد  إىل  إجراءات  من  ذلك  أعقب  وما 
يف  حتقيقان  أجري  السورية،  الكيميائية  األسلحة  مسألة  ظهور  وقبل  والبيولوجية.  الكيميائية  األسلحة 
إطار هذه اآللية يف أوائل التسعينات من القرن املاضي ٣. ومنذ ذلك احلني، ظلت آلية األمني العام يف 
اجلانب األعظم بعيدة عن االهتمام العاملي، باستثناء بعض البلدان املهتمة، قبل أن يتم تنشيطها نتيجة 

لألحداث اليت استجدت يف اجلمهورية العربية السورية.
األسلحة  اتفاقية  إىل  والصومال،  السورية  العربية  اجلمهورية  دولتني،  بانضمام  أيضًا  العام  ومتيز 

الكيميائية، مبا وصل بعضوية منظمة حظر األسلحة الكيميائية إىل ما جمموعه 190 دولة عضواً.
وسبق هذه التطورات تطور رئيسي آخر يف تنفيذ االتفاقية يف عام 2013. ففي 19 نيسان/أبريل، 
موضوعية  ختامية  وثيقة  باعتماد   ٤ الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  الثالث الستعراض  املؤمتر  بنجاح  اختتم 

واستشرافية، توفر توجيهًا بشأن السياسات مستقباًل.
ويف عام 2013، ُعقدت اجتماعات اتفاقية األسلحة البيولوجية ٥ يف إطار برنامج العمل فيما بني 

الدورات للفرتة 2012 - 2015 بتفويض من مؤمتر االستعراض السابع املعقود عام 2011.
وُعقد اجتماع اخلرباء الثاين لربنامج العمل فيما بني الدورات للفرتة 2012 - 2015 يف جنيف 
ارتياحه  عن  الرئيس  وأعرب  اآلراء.  بتوافق  تقريره  واعتمد  آب/أغسطس،   16 إىل   12 من  الفرتة  يف 
لنتائج االجتماع، مشرياً إىل أنه كان من املشجع االستماع إىل وجهات نظر مسامهني جدد يف النقاش 
اتفاقية األسلحة  الدول األطراف يف  مثل إكوادور وبنن وغانا ومنغوليا وميامنار وغريها. وعقد اجتماع 
البيولوجية يف جنيف يف الفرتة من 9 إىل 13 كانون األول/ديسمرب. وحددت الدول األطراف جمموعة 
أمور،  تناوهلا االجتماع. وضمن مجلة  اليت  املوضوعات  املشرتكة عرب كامل نطاق  التفامهات  واسعة من 
كرس اجتماع الدول األطراف جلسة عمل لتقرير أعده الرئيس عن أنشطة حتقيق عاملية االنضمام إىل 
االتفاقية للنظر يف التقدم احملرز حنو بلوغ هذه الغاية. ورحبت الدول األطراف بأربع دول أطراف جديدة 

انضمت التفاقية األسلحة البيولوجية يف عام 2013، وهي غيانا، والكامريون، ومالوي، وناورو.

عام 1992.  وأذربيجان  موزامبيق  الكيميائية يف  األسلحة  استخدام  منفصلة عن  مبزاعم  التحقيقان  هــذان  يتصل   3 
.S/24344و S/24065 انظر

العنوان الكامل من املؤمتر هو الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر الدول األطراف الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة   4
الكيميائية.

ــتـــاج وختـــزيـــن األســلــحــة الــبــكــرتيــولــوجــيــة )الــبــيــولــوجــيــة(  عـــنـــوان املــعــاهــدة الــكــامــل هـــو اتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنـ  5 
ــيـــهـــا يف املــــوقــــع:  ــام إلـ ــمــ ــلـــى نـــصـــهـــا وحــــالــــة االنــــضــ ــلــــحــــة. وميــــكــــن االطــــــــالع عـ  والــتــكــســيــنــيــة وتــــدمــــري تـــلـــك األســ

http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc. )اُطلع عليه يف 18 حزيران/يونيه 2014(.
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األسلحة البيولوجية

برنامج العمل فيما بني الدورات التفاقية األسلحة البيولوجية

ُعقدت اجتماعات اتفاقية األسلحة البيولوجية يف عام 2013 يف سياق برنامج العمل فيما بني الدورات 
الذي يستمر أربع سنوات املتفق عليه يف مؤمتر االستعراض السابع عام 2011. ويهدف هذا الربنامج إىل 
تعزيز تنفيذ االتفاقية، وحتسني فعاليتها كحاجز عملي ضد استحداث أو استخدام األسلحة البيولوجية؛ 
وُأسندت إليه والية ‘‘مناقشة وتعزيز الفهم املشرتك والعمل الفّعال’’ بشأن مواضيع حمّددة تتعلق بتنفيذ 
اتفاقية األسلحة البيولوجية. ويستند الربنامج إىل ثالثة بنود دائمة يف جدول األعمال جيري النظر فيها 
كل عام: )أ( التعاون واملساعدة، مع الرتكيز بشكل خاص على تعزيز التعاون واملساعدة مبوجب املادة 
العاشرة؛ )ب( استعراض التطورات يف جمال العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة باالتفاقية؛ )ج( تعزيز التنفيذ 
على الصعيد الوطين. ويضم كل من هذه البنود عدداً من البنود الفرعية )انظر اجلدول 1(. وباإلضافة 
السنتني  يتمثل يف فرتة  فيه مرة كل سنتني، وكان  النظر  بنداً جيري  يتضمن جدول األعمال  إىل ذلك، 

2012 - 2013 يف كيفية كفالة املشاركة على نطاق أوسع يف تدابري بناء الثقة.

املواضيع املشمولة بالبنود الدائمة عىل جدول أعمال برنامج العمل   - الجدول 1 
للفرتة 2012 - 2015 التفاقية حظر األسلحة البيولوجية

البند الدائم عىل جدول األعمال

التعاون واملساعدة
استعراض التطورات الحاصلة يف 

ميدان العلم والتكنولوجيا
 تعزيز التنفيذ عىل 

الصعيد الوطني

ال قزنير  ن تيفيذ املزدة 	 
العزرشة، وتعغيل قز حة 
بيزازت امل ز حة وال عزون

ال حّحيزت والعقبزت أمزا 	 
تطوير ال عزون الحويل، 

وامل ز حة وال بزدل يف مجزل 
العلوا وال كيولوجيز البيولوجية

ال حابري املحّحدة لل يفيذ الكزمل 	 
والعزمل للمزدة العزرشة

ال بل والوسزئل الكفيلة 	 
بزس هحاف وتعبئة املواند، بمز 
يف ذلك املواند املزلية، من أجل 
سّح الثغرات وتلبية الح يزجزت

ال طونات ال ي يمكن أن تؤدن 	 
إىل اس خحاا ي عزنض مع 

أحكزا التفزقية

ال طونات ال ي يمكن أن 	 
ت  فيح التفزقية ميهز

ال حابري الرامية إىل تعتيت 	 
إدانة املخزطر البيولوجية  ىل 

الصعيح الوطيي

محوازت قوا ح ال لوك الطو ية 	 
وغري ذلك من ال حابري الرامية 
إىل تعجيع األوسزط العلمية 
واألكزديمية والصيز ية  ىل 

ال لوك امل ؤول

ال حابري املحّحدة لل يفيذ الكزمل 	 
والعزمل لمتفزقية

ال بل والوسزئل الكفيلة 	 
ب عتيت ال يفيذ  ىل الصعيح 

الوطيي، وتبزدل أفضل 
املمزنسزت والخربات

ال عزون  ىل الصعيحين 	 
اإلقليمي ودون اإلقليمي

ال حابري الوطيية واإلقليمية 	 
والحولية ل ح ني ال ممة 

البيولوجية واألمن البيولوجي 
يف املخ ربات

ال حابري املمكية األخرى	 
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البند الدائم عىل جدول األعمال

التعاون واملساعدة
استعراض التطورات الحاصلة يف 

ميدان العلم والتكنولوجيا
 تعزيز التنفيذ عىل 

الصعيد الوطني

برامج ال عليم وال حنيب 	 
وال بزدل وال وأمة، وغريهز من 
وسزئل تيمية املواند البرشية

بيزء القحنات يف مجزلت 	 
ال ممة البيولوجية واألمن 

البيولوجي والكعف واإلبمغ 
 ن تفيش األمراض املعحية أو 
الهجمزت بزألسلحة البيولوجية

تي يق ال عزون مع امليظمزت 	 
الحولية واإلقليمية األخرى ذات 

الصلة، وغريهز من الجهزت 
صزحبة املصلحة

ال طونات امل علقة بأاعطة 	 
امليظمزت امل عّحدة األطراف مثل 
ميظمة الصحة العزملية، وامليظمة 
العزملية لصحة الحيوان، وميظمة 
األمم امل ححة لألغذية والتنا ة، 

والتفزقية الحولية لحمزية 
اليبزتزت، وميظمة حظر األسلحة 

الكيميزئية

ال طونات األخرى ذات الصلة 	 
بزلتفزقية

وناقشت الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية هذه البنود على املستوى الفين يف اجتماع 
اخلرباء املعقود يف آب/أغسطس، ومّت استعراض املعلومات الناجتة عن هذا االجتماع وصياغتها يف تفامهات 
)هنغاريا(  جوديت كورومي  وترأست  األول/ديسمرب.  يف كانون  األطراف  الدول  اجتماع  يف  مشرتكة 

اجتماعات عام 2013، وتوىل أورس مشيد )سويسرا( ومازالن حممد )ماليزيا( منصيب نائيب الرئيس.

اجتماع الخرباء

يف  جنيف  للفرتة 2012 - 2015 يف  الدورات  بني  فيما  العمل  لربنامج  الثاين  اخلرباء  اجتماع  ُعقد 
دولة   83 منها  دولة،   88 جمموعه  ما  االجتماع  يف  وشارك  آب/أغسطس.   16 إىل   12 من   الفرتة 
طرفًا ٦، وثالث دول موقعة 7، ودولتان من خارج النظام 8، مّت منحهما صفة مراقب. وانضم إىل الوفود 

إندونيسيا،  أملانيا،  ألبانيا،  إكـــوادور،  إستونيا،  أسرتاليا،  إسبانيا،  األردن،  األرجنتني،  أذربيجان،  الــروســي،  االحتــاد   6
بلجيكا،  الربتغال،  الــربازيــل،  البحرين،  باكستان،  إيطاليا،  آيرلندا،  اإلسالمية،  إيــران  أوكرانيا، مجهورية  أوروغـــواي، 
بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، تونس، اجلبل األســود، اجلزائر، جورجيا، 
اجلمهورية التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، سري النكا، 
الفلبني،  فرنسا،  غواتيماال،  غــانــا،  الــعــراق،  الــصــني،  شيلي،  سويسرا،  السويد،  السنغال،  سلوفاكيا،  السلفادور، 
مجهورية فنزويال البوليفارية، فنلندا، كازاخستان، الكرسي الرسويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كولومبيا، الكويت، كينيا، 
العربية السعودية، اململكة املتحدة، منغوليا،  ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، املغرب، املكسيك، اململكة  ليبيا، 

النرويج، النمسا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.
مجهورية تنزانيا املتحدة وميامنار ونيبال.  7

إسرائيل وناميبيا.  8
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 الوطنية مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، ومثانية من الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية 
القانون،  وبإنفاذ  والعدالة،  وباجلرمية  االنتشار،  وعدم  السالح  بنزع  معنية  وكاالت  فيها  مبا   ،9 األخرى 
وبالقانون اإلنساين الدويل، وبالتكنولوجيا، وبالصحة العامة، وبصحة احليوان والنبات. وبناًء على دعوة 
املنظمات  االجتماع سبع من  النظر، شارك يف  قيد  للموضوعات  اخلاصة  للطبيعة  الرئيس، وتقديراً  من 
العلمية واملهنية واألكادميية واخلرباء 10 كضيوف على اجتماع اخلرباء. وحضر االجتماع 13 من املنظمات 
غري احلكومية ومعاهد البحوث األخرى. وإمجااًل، جتمع يف جنيف أكثر من 350 شخصًا، من بينهم 
قرابة 200 من اخلرباء الفنيني، للنظر يف بنود جدول األعمال الدائمة ويف البند الذي ُينظر فيه مرة كل 
سنتني. وكما هو احلال يف السنوات السابقة، أتاح هذا العدد الكبري والتنوع الواسع للمشاركني الجتماع 
اخلرباء أن يستفيد من خربات خمتلف الرؤى الوطنية واإلقليمية والدولية واملستقلة. وبدأ العمل املوضوعي 
لالجتماع بعقد جلسة رمسية أتاحت للدول فرصًا لإلدالء بتعليقات استهاللية. وأدىل ببيانات 19 دولة، 
بعضها بالنيابة عن جمموعات أوسع. كما تكلمت سبع من املنظمات غري احلكومية ومعاهد البحوث 
األعمال  جدول  بنود  من  بند  لكل  عمل  جلستا  ذلك  بعد  وُخصصت  االفتتاح.  يوم  يف  الوفود  أمام 
الدول  الثقة. وقدمت  بناء  ُينظر كل سنتني حول كيفية زيادة املشاركة يف تدابري  الذي  الدائمة، وللبند 
األطراف ما جمموعه 59 من العروض أو البيانات، بينما قدمت املنظمات الدولية 11 عرضًا أو بيانًا، 

وقدم ضيوف االجتماع مخسة عروض أو بيانات خالل هذه اجللسات.
واستفاد اجتماع اخلرباء من اجلدول الزمين الكامل للفعاليات اليت نظمتها على هامش االجتماع 
والدول، وضيوف  األخرى،  احلكومية  املهنية واألكادميية وغري  االتفاقية، واجلماعات  تنفيذ  وحدة دعم 

االجتماع.
واستفادت الوفود أيضًا من جمموعة متنوعة من املوارد األخرى اليت مشلت 18 من ورقات العمل 
عن  أساسية  معلومات  ورقات  االتفاقية  تنفيذ  دعم  وحدة  وأعدت  االجتماع.  خالل  تعميمها  جرى 
اليت حتول  التحّديات والعقبات  باالتفاقية 11، وعن  الصلة  العلوم والتكنولوجيا ذات  التقدم يف  جوانب 
الرئيس بتجميع  قام  الدويل 12. وأثناء االجتماع،  الصعيد  التعاون واملساعدة والتبادل على  دون تطوير 
املناقشات  من  املستخلصة  واملقرتحات  واالستنتاجات  والتوصيات  والرؤى  والدروس  باالعتبارات  قائمة 

واملوارد املتاحة، وُأحلقت هذه الوثيقة كتذييل للتقرير.

الــقــرار 1540(، واالحتــاد  بالقرار 1540 )2004( )جلنة  املنشأة عماًل  املتحدة  لألمم  التابع  األمــن  جلنة جملس   9
األورويب، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

)اإلنرتبول(، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
االحتاد الدويل لرابطات السالمة البيولوجية مركز البحوث والتدريب واملعلومات يف جمال التحقق، وشبكة مصنعي   10

تشو،  وتشنغ   ،Sanofi سانويف  وشركة  Nanabiosys يف مجهورية كــوريــا،  وخمــتــربات  النامية،  البلدان  يف  اللقاحات 
وسيمون وين - هوبسون.

.BWC/MSP/2013/MX/INF.1/Rev. 1  11
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آب/أغسطس.   16 يف  االجتماع  واختتم  اآلراء،  بتوافق   1٣ الثاين  اخلرباء  اجتماع  تقرير  واعتمد 
ويف الكلمة اليت ألقاها الرئيس يف ختام االجتماع، أشار إىل ارتياحه للنتائج، وقال، ‘‘كان من املشجع 
بصفة خاصة أن نستمع إىل بعض األصوات اجلديدة: وبالنسبة يل كرئيس، كان مفيد جداً أن استمع 
دول  ضمن  ميامنار،  ومن  غانا،  ومن  منغوليا،  ومن  إكوادور،  ومن  بنن،  من  األسبوع  هذا  ملسامهات 

أخرى’’.

اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية

يف  وشارك  األول/ديسمرب.  13 كانون  إىل   9 من  الفرتة  يف  جنيف  يف  األطراف  الدول  اجتماع  ُعقد 
االجتماع ممثلون عن 102 دولة طرفًا 1٤، فضاًل عن دولتني موقعتني 1٥، ودولة غري طرف 1٦. وباإلضافة 
إىل ذلك، شارك يف االجتماع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، و8 من الوكاالت املتخصصة 
واملنظمات الدولية األخرى 17، و15 من املنظمات غري احلكومية ومعاهد البحوث. وإمجااًل، شارك قرابة 

500 مشارك يف االجتماع.
وأجرى اجتماع الدول األطراف مناقشة عامة، أدىل فيها 35 دولة من الدول األطراف ببيانات. 
األمحر  الصليب  وجلنة  األورويب،  االحتاد  هي  مراقبة،  منظمات  ثالث  العامة  املناقشة  يف  شارك  كما 
الدولية، وجلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 1540 )2004(. وبعد املناقشة العامة، أدىل ممثلو 10 

من املنظمات غري احلكومية ومعاهد البحوث ببيانات خالل جلسة غري رمسية.

.BWC/MSP/2013/MX/3  13

االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية   14

باكستان،  إيطاليا،  آيرلندا، آيسلندا،  إيــران اإلسالمية،  أوغندا، أوكرانيا، مجهورية  أوروغــواي،  إندونيسيا،  املتحدة، 
واهلرسك،  البوسنة  فاسو،  بوركينا  بــوتــان،  بنن،  بنما،  بنغالديش،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  الــربازيــل،  البحرين، 
الكونغو  التشيكية، مجهورية  اجلمهورية  اجلــزائــر،  األســـود،  اجلــبــل  تــونــس،  تركيا،  تايلند،  بــيــالروس،  بـــريو،  بــولــنــدا، 
الدميقراطية، مجهورية كوريا، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، 
رومانيا، زامبيا، سري النكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، 
العراق، عمان، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، مجهورية فنزويال البوليفارية، فنلندا، فيجي، قربص، قطر، كازاخستان، 
ليتوانيا،  ليبيا،  لكسمربغ،  التفيا،  الكويت، كينيا،  الرسويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا،  الكرسي 
موريشيوس،  منغوليا،  املتحدة،  اململكة  السعودية،  العربية  اململكة  املكسيك،  املغرب،  مدغشقر،  ماليزيا،  مالطة، 

موزامبيق، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.
كوت ديفوار وميامنار.  15

إسرائيل.  16

جلنة القرار 1540، واالحتاد األورويب، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(،   17

واملنظمة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  الكيميائية،  األسلحة  حظر  ومنظمة  )الناتو(،  األطلسي  مشــال  حلف  ومنظمة 
العاملية لصحة احليوان.
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وبعد ذلك، خصصت الدول األطراف جلسات عمل لكل بند من البنود الثالثة الدائمة يف جدول 
الثقة.  بناء  تدابري  يف  الكاملة  املشاركة  سنتني حول كيفية كفالة  مرة كل  ُينظر  الذي  وللبند  األعمال، 
وخالل هذه اجللسات، حددت الدول األطراف جمموعة واسعة من التفامهات املشرتكة عرب كامل نطاق 
املوضوعات اليت تناوهلا االجتماع. كما خصص اجتماع الدول األطراف جلسة عمل لتقرير أعده الرئيس 
عن أنشطة حتقيق عاملية االنضمام إىل االتفاقية 18، ولتقرير وحدة دعم تنفيذ االتفاقية )انظر أيضًا الفرع 

املعنون ‘‘عمل وحدة دعم تنفيذ االتفاقية’’، الصفحة 64(.
واستفاد اجتماع الدول األطراف من اجلدول الزمين الكامل للفعاليات املقامة على هامش االجتماع 
الدول  وكذلك  األخرى،  احلكومية  غري  واملنظمات  واألكادميية  املهنية  اجلماعات  بتنظيمها  قامت  اليت 

وضيوف االجتماع ووحدة دعم تنفيذ االتفاقية.
كما كان مبقدور الوفود االستفادة من جمموعة متنوعة من املوارد األخرى. فقد جرى تعميم إحدى 

عشرة ورقة عمل خالل االجتماع.
الدول  توصلت  الدويل،  الصعيد  على  واملساعدة  التعاون  خالل  من  القدرات  ببناء  يتعلق  وفيما 
برامج  قيمة تطوير وتسهيل  يلي:  ما  التفامهات اجلديدة، مبا يف ذلك  األطراف إىل جمموعة واسعة من 
وتقاسم  القدرات،  بناء  أجل  من  والتدريب  التعليم  جمال  يف  الدويل  التبادل  وسائل  من  وغريها  التوأمة 
العاملي؛  الصعيد  على  عليها  والسيطرة  األمراض  عن  الكشف  على  القدرة  وحتسني  املتقدمة،  اخلربات 
وأمهية تعزيز التنسيق املشرتك بني الوكاالت والتعاون املتعّدد القطاعات للتأهب لتفشي األمراض املعدية 
صاحبة  واجلهات  الصلة  ذات  واإلقليمية  الدولية  املنظمات  مع  التنسيق  وأمهية  هلا؛  والتصّدي  وكشفها 

املصلحة األخرى.
من  عدداً  األطراف  الدول  استعرضت  والتكنولوجيا،  العلوم  جمال  يف  بالتطورات  يتعلق  وفيما 
التطورات األخرية، وحّددت وناقشت التطورات اليت ميكن أن تستفيد منها اتفاقية األسلحة البيولوجية 
والتطورات اليت ميكن أن تؤدي إىل استخدامات خمالفة ألحكام االتفاقية. ونوقشت مفاهيم مثل السلوك 
املسؤول للعلم باعتباره موضوعًا رئيسيًا ينبغي الرتويج له فيما تبذله الدول األطراف من جهود يف جمال 
التثقيف والتوعية مبخاطر وفوائد علوم احلياة والتكنولوجيا البيولوجية. وكان هناك إقرار مشرتك باملسامهة 
القيمة لرابطات أصحاب املصلحة يف جمال العلوم واألوساط األكادميية ودوائر الصناعة يف عمل الدول 

األطراف، وبأمهية االستمرار يف تشجيعها على املشاركة يف برنامج عمل ما بني الدورات.
لتحسني  سبل  إلجياد  استعدادها  األطراف  الدول  أبرزت  الوطين،  الصعيد  على  للتنفيذ  وبالنسبة 
أن  هلا  ينبغي  أنه يف حني  مفاده  رأي  الوفود يف  واشرتكت  احمللي.  املستوى  على  هبا  تعمل  اليت  الطريقة 
تأخذ يف احلسبان االختالفات يف الظروف الوطنية والعمليات القانونية والدستورية، فإن هناك العديد من 
املسؤوليات املشرتكة يف جمال التنفيذ على املستوى الوطين. وجرى تشجيع الدول األطراف على مواصلة 
التعلم من بعضها البعض عن طريق تبادل اخلربات الوطنية، والتفكري بشكل مجاعي يف سبل ووسائل تعزيز 

التنفيذ على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك من خالل التعاون على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي.
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السنوية  التبادالت  يف  املشاركة  زيادة  حول كيفية  مشرتكة  تفامهات  األطراف  الدول  وحّددت 
الثقة، مبا يف ذلك ما يلي: قيمة عقد حلقات دراسية وحلقات عمل  للمعلومات يف إطار تدابري بناء 
الفرصة للدول لإلبالغ عما تواجهه من صعوبات وعن  الثقة وإتاحة  بناء  بتدابري  الوعي  لتعزيز  إقليمية 
وتقاسم  يشاركون،  ال  الذين  أولئك  تشجيع  يف  األطراف  الدول  نشاط  وأمهية  للمساعدة؛  احتياجاهتا 
املعلومات عن األسباب احملّددة لعدم املشاركة؛ وإمكانية إصدار التقارير السنوية بلغات أكثر من لغات 

األمم املتحدة.
التقرير الذي سجلها بتوافق اآلراء 19،  التفامهات املشرتكة وباعتماد  الرئيس بتحديد هذه  ورحب 
اهتمامها  الوفود  وأظهرت  وتعاونية.  بناءة  بطريقة  وحيوية،  تفاعلية  مناقشات  أجرينا  ‘‘أننا  إىل  مشرياً 
التوّصل إىل تفاهم مشرتك بشأن  الوقت الذي سعت فيه إىل  البعض، يف  لبعضها  باملواضيع واحرتامها 

التدابري العملية لتعزيز تنفيذ االتفاقية’’.
ونظر االجتماع أيضًا يف التقدم حنو حتقيق عاملية االنضمام إىل االتفاقية، ورحب بالدول األطراف 
األربع اجلديدة اليت انضمت إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية يف عام 2013، وهي غيانا، والكامريون، 
إليها، وسلط  االنضمام  إىل  االتفاقية  بعد طرفًا يف  ليست  اليت  الدول  الرئيس  ومالوي، وناورو. وحّث 
األساسية  الركائز  من  واحدة  باعتبارها  البيولوجية  األسلحة  اتفاقية  به  تقوم  الذي  الدور  على  الضوء 
للجهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل ضد أسلحة الدمار الشامل. كما شجع الرئيس الدول األطراف على 

الرتويج التفاقية األسلحة البيولوجية وتقدمي املساعدة إىل الدول اليت تتأهب لالنضمام إىل االتفاقية.

عمل وحدة دعم تنفيذ االتفاقية

التقرير  وتضمن   .20 السنوي  تقريرها  االتفاقية  تنفيذ  دعم  وحدة  قدمت  األطراف،  الدول  اجتماع  يف 
ملخصًا ملا بذلته الوحدة من جهود لتقدمي الدعم إلدارة االتفاقية، وللتنفيذ على الصعيد الوطين، وتدابري 
املساعدة،  وعروض  طلبات  بيانات  قاعدة  وتعهد  االتفاقية،  إىل  االنضمام  عاملية  وحتقيق  الثقة،  بناء 

وبرنامج الرعاية.
والجتماع  اخلرباء  الجتماع  فنية  العمل كأمانة  االتفاقية  إلدارة  الوحدة  قدمته  الذي  الدعم  ومشل 
لتلك االجتماعات؛ وتطوير وتوسيع موقعها على  املعلومات األساسية  الدول األطراف؛ وإعداد وثائق 
شبكة اإلنرتنت؛ ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية وتقدمي التقارير عنها؛ واالحتفاظ باتصال منتظم 
مع املنظمات الدولية ذات الصلة، وكذلك املؤسسات والرابطات املهنية والتجارية واألكادميية؛ وتنظيم 

حلقات العمل واحللقات الدراسية واالجتماعات ذات الصلة واملشاركة فيها.
وكجزء من جهود الوحدة يف إطار التنفيذ على الصعيد الوطين، قامت بتنقيح إمكانية الوصول إىل 
القسم احملظور من موقعها على شبكة اإلنرتنت لتسهيل التواصل بني الدول األطراف؛ وواصلت التفاعل 

مع مقدمي املساعدة ذات الصلة؛ وواصلت مجع وتوزيع تفاصيل نقاط االتصال الوطنية.
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وفيما يتعلق بتدابري بناء الثقة، قامت الوحدة بتعهد قدرات اإلبالغ اإللكرتوين؛ وجتميعها العروض 
وتوزيعها؛ وتوفري املساعدة واملشورة اإلداريتني بشكل روتيين؛ واملشاركة يف حلقات العمل املعنية بتعزيز 

تدابري بناء الثقة أو تنظيمها؛ والكتابة إىل الدول األطراف لتذكريها باملوعد النهائي لتقدمي تقاريرها.
وقدمت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية الدعم لرئيسة اجتماع الدول األطراف عام 2013 يف أنشطتها 
الرامية إىل تعزيز عاملية االنضمام إىل االتفاقية، وساعدهتا يف إعداد املراسالت مع الدول غري األطراف 
فيها. كما  واملشاركة  األطراف  الدول غري  الرئيس وممثلي  بني  لالجتماعات  التحضري  االتفاقية، ويف  يف 
دعمت الوحدة الدول األطراف يف تعزيز عاملية االنضمام إىل االتفاقية وتنسيق أنشطتها واطالعها على 
التقدم احملرز يف االنضمام إىل االتفاقية أو التصديق عليها. وقامت الوحدة بالرتويج لعاملية االنضمام إىل 
االتفاقية خالل العديد من احللقات الدراسية والفعاليات اليت شاركت فيها. وقدمت الوحدة املعلومات 
واملشورة بشأن االتفاقية إىل العديد من اجلهات املوقعة والدول غري األطراف، فضاًل عن توفري املعلومات 
التقدم احملرز حنو حتقيق عاملية  القسم احملظور من موقعها على شبكة اإلنرتنت عن  اجملمعة ونشرها يف 

االنضمام إىل االتفاقية.
املساعدة  تقدمي  عروض  لتخزين  اإلنرتنت  شبكة  على  بيانات  قاعدة  تطوير  الوحدة  وواصلت 
قاعدة  إىل  األطراف  الدول  املقدمة من  املعلومات  باالتفاقية. وأضيفت  الصلة  ذات  املساعدة  وطلبات 
املعلومات.  وتكنولوجيا  املوظفني  موارد  به  تسمح  حسبما  املورد  هلذا  الفين  التطوير  ويستمر  البيانات. 
ويف 1 تشرين الثاين/نوفمرب، كانت قاعدة البيانات تضم 23 عرضًا للمساعدة من مخس دول أطراف، 
وطلبني للمساعدة من اثنتني من الدول األطراف. وأُبلغت وحدة دعم تنفيذ االتفاقية أن تقدمي املساعدة 

جاء نتيجة لطلب مقدم يف قاعدة البيانات.
الدول  وزيادة مشاركة  لدعم  املصمم  الرعاية  برنامج  إدارة  االتفاقية  تنفيذ  دعم  تولت وحدة  كما 
األطراف النامية يف اجتماعات برنامج عمل ما بني الدورات. ويف 1 تشرين الثاين/نوفمرب، كانت ثالث 
دول أطراف واالحتاد األورويب قد قدمت متوياًل طوعيًا هلذا الربنامج. وتقدمت 12 من الدول األطراف، 
وثالث من الدول املوقعة، ودولة واحدة غري طرف بطلبات للحصول على دعم للمشاركة يف اجتماع 
اخلرباء. ووفقًا للوالية املسندة للربنامج، اليت قررها مؤمتر االستعراض السابع عام 2011، أعطيت األولوية 
للدول األطراف اليت مل تشارك يف االجتماعات من قبل، أو اليت مل يكن مبقدورها إرسال خرباء بانتظام. 
ونتيجة  االتفاقية.  إىل  االنضمام  عاملية  تشجيع  أجل  من  األطراف،  غري  الدول  مشاركة  روعيت  كما 
اخلرباء.  اجتماع  22، يف  املوقعة  الدول  21، ودولتني من  أطراف  لذلك، متت رعاية مشاركة ست دول 

وبسبب نقص األموال، تعذر رعاية مشاركة أّي دول يف اجتماع الدول األطراف.
وتضمن تقرير وحدة دعم تنفيذ االتفاقية أيضًا تفاصيل عن تقدمي املعلومات يف إطار تدابري بناء 
الثقة. ويف السنوات األخرية، ازدادت مستويات املشاركة يف هذه العملية الدولية للشفافية، حيث بلغت 
ذروهتا يف عام 2010 مبشاركة 72 دولة طرفًا. وظلت املشاركة ثابتة يف عامي 2011 و2012 مبستوى 

إكوادور، بنن، بوركينا فاسو، اجلبل األسود، كولومبيا، هندوراس.  21

ميامنار ونيبال.  22
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69 دولة طرفًا، وهو ما ميثل حوايل 42 يف املائة من حجم العضوية يف االتفاقية. ومع ذلك، اخنفضت 
املشاركة قلياًل عام 2013 إىل 63 دولة طرفًا، وهو ما ميثل 37 يف املائة من حجم العضوية يف اتفاقية 

األسلحة البيولوجية )انظر الشكل 1(.

املشاركة يف تدابري بناء الثقة التفاقية األسلحة البيولوجية الشكل 1 - 

األسلحة الكيميائية

يشكل استخدام األسلحة الكيميائية انتهاكاً خطرياً للقانون الدويل وإهانة إلنسانيتنا املشرتكة. وإننا 
حباجة ملواصلة توخي اليقظة لضمان القضاء على هذه األسلحة الفظيعة، ليس يف سوريا فحسب، 

بل ويف كل مكان.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة 2٣

 الدورة االستثنائية الثالثة ملؤتمر الدول األطراف 
الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية

ُعقدت الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر الدول األطراف الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية 
)مؤمتر االستعراض الثالث( يف الفرتة من 8 إىل 19 نيسان/أبريل يف الهاي. وحضر املؤمتر ما جمموعه 

الكيميائية  األســلــحــة  اســتــخــدام  مــزاعــم  يف  للتحقيق  املــتــحــدة  األمـــم  لبعثة  النهائي  التقرير  تلقي  عند  مــالحــظــات   23 

ــع:  ــوقــ املــ مـــتـــاحـــة يف  ــــرب 2013.  ــمــ ــ ــســ ــ ــ األول/دي ــون  ــ ــانـ ــ ــــورك، 12 كـ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــهــــوريــ اجلــــمــ  يف 
http://www.un.org/sg/statements/index. asp?nid=7353 )اُطلع عليه يف 17 متوز/يوليه 2014(.

عدد الدول األطراف المشاركة نسبة الدول األطراف المشاركة
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122 دولة طرفًا 2٤. وحضرت دولتان موقعتان 2٥، ودولة واحدة غري موقعة 2٦ على اتفاقية األسلحة 
واهليئات  املتخصصة  والوكاالت  الدولية  املنظمات  من   8 ممثلو  أيضًا  مراقب. وحضر  بصفة  الكيميائية 
الدولية األخرى 27، فضاًل عن 70 منظمة غري حكومية 28. وانتخب املؤمتر كريستوف باتوري )بولندا( 

ألبانيا،  إكــوادور،  أفغانستان،  إستونيا،  أسرتاليا،  إسبانيا،  أرمينيا،  األردن،  األرجنتني،  أذربيجان،  الروسي،  االحتــاد   24

إيــران  إندونيسيا، أوروغـــواي، أوغــنــدا، أوكرانيا، مجهورية  أنـــدورا،  أنتيغوا وبــربــودا،  املتحدة،  العربية  أملانيا، اإلمـــارات 
ــاراغـــواي، بــاكــســتــان، الــبــحــريــن، الـــربازيـــل، الــربتــغــال، بلجيكا، بلغاريا،  اإلســالمــيــة، آيــرلــنــدا، آيــســلــنــدا، إيــطــالــيــا، بـ
بيالروس،  القوميات، بريو،  متعّددة  بوليفيا  بولندا، دولة  البوسنة واهلرسك،  فاسو،  بوركينا  بنن،  بنما،  بنغالديش، 
الو  مجهورية  مجهورية كــوريــا،  الدومينيكية،  اجلمهورية  التشيكية،  اجلمهورية  اجلــزائــر،  تونس،  توغو،  تركيا،  تايلند، 
الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، 
السودان، سورينام،  السنغال،  السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة،  زامبيا، زمبابوي، سري النكا،  رومانيا، 
السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، 
الــرســويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت  الكرسي  الكامريون،  قطر، كازاخستان،  قــربص،  نــام،  فييت  فيجي،  فنلندا، 
ماليزيا،  مالطة،  ليسوتو،  ليتوانيا،  ليبيا،  لبنان، لكسمربغ،  الكويت، كينيا، التفيا،  ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، 
النرويج،  ناميبيا،  موناكو،  موزامبيق،  منغوليا،  املتحدة،  اململكة  السعودية،  العربية  اململكة  املكسيك،  املــغــرب، 
النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليمن، اليونان.

إسرائيل وميامنار.  25

أنغوال.  26

الدولية، ومنظمة األمن  الدولية، واحملكمة اجلنائية  االحتاد األفريقي، وأمانة اجلماعة الكاريبية، وجلنة الصليب األمحر   27

والتعاون يف أوروبا، واجلمعية الربملانية ملنظمة حلف مشال األطلسي، وحمكمة التحكيم الدائمة، وجامعة الدول العربية.
أكادميية العلوم، ومركز عمان للسالم والتنمية، ومركز جودة املعلومات يف األرجنتني، ومعهد آسر، ومركز برادفورد   28

لبحوث نزع السالح، وجامعة بولنت أجاويد، ونشرة األحداث الكيميائية والبيولوجية، واجمللس األورويب للصناعات 
الكيميائية، ومركز دراسات األمن الدويل وحتديد األسلحة، ومركز عدم االنتشار والرقابة على الصادرات، وتشاتام 
باألسلحة  املعين  العامل  والفريق  الفلبني،  يف  الكيميائية  الصناعات  ورابطة  الدولية،  للشؤون  امللكي  هاوس/املعهد 
الكيميائية، ومدينة الهاي، واللجنة االستشارية ملواطين كولورادو املعنية بنزع السالح الكيميائي، واجمللس األرجنتيين 
البحوث  ومؤسسة  السكان،  ورعــايــة  البيئة  محاية  ومنظمة  اخلارجية،  للشؤون  املصري  واجمللس  الدولية،  للعالقات 
الصليب  ومؤسسة  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  األخضر  العامل  ومؤسسة   ،NPSGlobal ومؤسسة  االسرتاتيجية، 
األخــضــر الــدولــيــة، ومــؤســســة الصليب األخــضــر بــروســيــا، ومــؤســســة الصليب األخــضــر بــســويــســرا، ومجعية ضحايا 
مكافحة  أحبـــاث  هــامــبــورغ/فــريــق  وجامعة  حلبجة،  اإلنــســان يف  حــقــوق  ومكتب  حلبجة،  الكيميائية يف  األسلحة 
الكيميائي اهلندي،  البيولوجية، وبرنامج هارفارد ساسكس، ومركز اتصاالت الصور واللقطات، واجمللس  األسلحة 
الــدفــاع، ومعهد دراســات األمــن، واحلملة الدولية إلزالــة األسلحة النووية - البحرين،  ومعهد دراســات وحتليالت 
واملركز الدويل للسالمة الكيميائية واألمن، واملركز الدويل للتدخالت والبحوث الصحية يف أفريقيا، واجمللس الدويل 
للرابطات الكيميائية، واجمللس الدويل لعلوم احلياة، واحلوار الدويل املعين بالذخائر الغارقة - جزر الكاريبـي، واحلوار 
املتحدة األمريكية،  الــواليــات  الغارقة -  بالذخائر  املعين  الــدويل  الغارقة - أوروبـــا، واحلـــوار  بالذخائر  املعين  الــدويل 
واملكتب الدويل للسالم، ومركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار/معهد مونتريي للدراسات الدولية، وجامعة 
النفس يف كردستان،  وعلماء  االجــتــمــاع  علماء  ورابــطــة  األكــــراد،  مــن  اجلماعية  ــادة  اإلبـ ومنظمة ضحايا  كينياتا، 
املــســؤولــة يف  للرعاية  الوطنية  واللجنة  لنساء كــردســتــان،  القانونية  الشبكة  ــادة مجــاعــيــة،  إبـ بـــدون  ورابــطــة كــردســتــان 
للعالقات  اهلولندي  واملعهد  املتحدة،  بــالــواليــات  للعلوم  الوطنية  للبحوث/األكادميية  الــوطــين  واجملــلــس  إندونيسيا، 
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رئيسًا له. وانتخب املؤمتر أيضًا ممثلي عشر دول أطراف 29 نوابًا لرئيس املؤمتر، كما انتخب سعد عبد 
اجمليد إبراهيم العلي )العراق( رئيسًا للجنة اجلامعة. وعقب بيان افتتاحي ٣0 أدىل به املدير العام ملنظمة 
الذي  املتحدة،  العام لألمم  األمني  املؤمتر  أمام  أيضًا  تكلم  أوزومكو،  الكيميائية، أمحد  األسلحة  حظر 
شّدد على اإلجنازات اليت حتققت يف املاضي، وعلى استمرار أمهية احلظر العاملي املفروض على األسلحة 

الكيميائية يف املنعطف احلرج الذي مير به العامل.
باعتماد وثيقة ختامية موضوعية واستشرافية ٣1، أكدت  الثالث بنجاح  واختتم مؤمتر االستعراض 
الوثيقة  وتضمنت  العاملي.  الصعيد  على  الكيميائية  األسلحة  حبظر  األطراف  الدول  التزام  جديد  من 

استعراضًا شاماًل لتنفيذ االتفاقية منذ عام 2008، وقدمت توجيهًا للسياسات مستقباًل.
وأبرز املؤمتر دور االتفاقية باعتبارها درعًا واقيًا ضد األسلحة الكيميائية، وأيد يف هذا السياق تعزيز 
جهود االتصال وبناء القدرات والتثقيف والتوعية والدبلوماسية العامة. كذلك، سلط املؤمتر الضوء على 
الدول  القوي من جانب  العلوم والتكنولوجيا، وااللتزام  التطورات يف جمال  مجلة أمور، منها أمهية رصد 
األطراف مبواصلة تعميق املشاركة والتفاعل مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف االتفاقية، مبا يف 

ذلك دوائر الصناعات الكيميائية.

املنظمات غري احلكومية، وجامعة  تنمية  التطبيقية، ومركز  العلمية  للبحوث  الدولية )كلينغندايل(، ومنظمة هولندا 
أوكــان، ومؤسسة أوميغا لألحباث، ومنظمة Rafudesc يف بنن، ومنظمة برملانيون من أجل العمل العاملي، ومعهد 
العالقات الدولية، ومؤمترات بوغواش للعلوم والشؤون العاملية، ومنظمة Qestas للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان، 
احملاربني  عن حق  الــدفــاع  ومجعية  الكيميائية،  األسلحة  دعــم ضحايا  ومجعية  أفريقيا،  يف  والتنمية  السالمة  ومجعية 
فــارس، ومعهد االستقرار االسرتاتيجي يف جنوب آسيا، ومعهد  القدماء وضحايا األسلحة الكيميائية يف مقاطعة 
ستكهومل الدويل ألحباث السالم، واجلمعية امللكية، واملكتب الوطين األوغندي للمعايري، واجلامعة الوطنية املستقلة 

يف املكسيك، وجامعة ليدز، ومركز البحوث والتدريب املعلومات يف جمال التحقق.
االحتاد الروسي، أرمينيا، مجهورية إيران اإلسالمية، اجلزائر، جنوب أفريقيا، سري النكا، كندا، املكسيك، هندوراس،   29

الواليات املتحدة.
http://www.opcw.org/index. املــوقــع:  يف  متاحة   .RC-3/DG.4 الوثيقة  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة   30

php?eID=dam_frontend_push&docID=16327 )اُطلع عليه يف 4 حزيران/يونيه 2014(.

http://www.opcw.org/index. املـــوقـــع:  يف  مــتــاحــة   .3RC-3/ الــوثــيــقــة  الــكــيــمــيــائــيــة،  األســلــحــة  حــظــر  منظمة   31

php?eID=dam_frontend_push&docID=16406 )اُطلع عليه يف 4 حزيران/يونيه 2014(.
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الدورة الثامنة عرشة ملؤتمر الدول األطراف

الكيميائية يف الهاي يف  األسلحة  اتفاقية حظر  األطراف يف  الدول  ملؤمتر  الثامنة عشرة  الدورة  ُعقدت 
الفرتة من 2 إىل 5 كانون األول/ديسمرب. وحضر املؤمتر ما جمموعه 130 دولة طرفًا ٣2. كما حضرته 
واحدة من الدول املوقعة ٣٣، واثنتان من الدول غري املوقعة ٣٤ على االتفاقية بصفة مراقب. ومشل احلضور 
٣٥، وكذلك 39  الدولية األخرى  املتخصصة واهليئات  الدولية والوكاالت  املنظمات  أيضًا ممثلي 7 من 
منظمة غري حكومية ٣٦. وانتخب املؤمتر سعد عبد اجمليد إبراهيم العلي )العراق( رئيسًا له. كما انتخب 

إكــوادور،  أفغانستان،  إستونيا،  أسرتاليا،  إسبانيا،  إريرتيا،  أرمينيا،  األردن،  األرجنتني،  أذربيجان،  الروسي،  االحتــاد   32

ألبانيا، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران 
بنما،  بنغالديش،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  الربازيل،  البحرين،  باكستان،  إيطاليا،  آيسلندا،  آيرلندا،  اإلسالمية، 
بيالروس،  بــريو،  القوميات،  متعّددة  بوليفيا  دولــة  بولندا،  البوسنة واهلرسك،  بــورونــدي،  فاسو،  بوركينا  بوتان،  بنن، 
تايلند، تركيا، توغو، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية 
مقدونيا  مجهورية  الشعبية،  الدميقراطية  الو  مجهورية  مجهورية كوريا،  املتحدة،  تنزانيا  مجهورية  الدميقراطية،  الكونغو 
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سري النكا، 
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصومال، الصني، 
طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، مجهورية فنزويال البوليفارية، فنلندا، 
ديفوار،  الــرســويل، كرواتيا، كندا، كوبا، كــوت  الكرسي  الكامريون،  قطر، كازاخستان،  قــربص،  نــام،  فييت  فيجي، 
املغرب،  ماليزيا،  مــايل،  مالطة،  ليتوانيا،  ليبيا،  لكسمربغ،  لبنان،  التفيا،  الكويت، كينيا،  كوستاريكا، كولومبيا، 
النرويج،  ناميبيا،  موناكو،  موزامبيق،  موريشيوس،  املتحدة،  اململكة  السعودية،  العربية  اململكة  مــالوي،  املكسيك، 

النمسا، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليمن، اليونان.
إسرائيل.  33

أنغوال وجنوب السودان.  34

اجلماعة الكاريبية، واحملكمة اجلنائية الدولية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة حلف   35

مشال األطلسي، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث العدل واجلرمية.
 - البيولوجي  األمــن  ومــشــروع  األسلحة،  حتديد  رابطة  والتنمية،  للسالم  عمان  ومركز  بولونيا،   - العلوم  أكادميية   36

الكيميائي 2030 يف جامعة باث، ومركز برادفورد لبحوث نزع السالح، ونشرة األحداث الكيميائية والبيولوجية، 
الدولية، واجمللس املصري للشؤون  الدامنركي للدراسات  التنمية، واملعهد  القانونية واحلركة من أجل  ومركز املساعدة 
اتفاقية حظر  بائتالف  املستشار   - األخــضــر  الصليب  ومنظمة  الــعــامــة،  والــرعــايــة  البيئة  ومنظمة محاية  اخلــارجــيــة، 
األخــضــر -  والصليب  األخــضــر - روســيــا،  والصليب  الــدولــيــة،  األخــضــر  الصليب  ومنظمة  الكيميائية،  األسلحة 
اهلندي  الكيميائي  الكيميائية يف حلبجة، وبرنامج هارفارد ساسكس، واجمللس  سويسرا، ومجعية ضحايا األسلحة 
الــدويل املعين بالذخائر  الــدراســات األمنية، واحلــوار  الــدفــاع، ومعهد  )مومباي، اهلند(، ومعهد دراســات وحتليالت 
الغارقة، وجامعة كينياتا، وائتالف شبكة املنظمات الكردية لدى احملكمة اجلنائية الدولية، ومنظمة ضحايا اإلبادة 
إبــادة مجاعية، ومنظمة احملامني املعنيني بقضايا اإلبــادة اجلماعية،  اجلماعية يف كردستان، ومنظمة كردستان بــدون 
الدولية )كلينغندايل(، ومركز جامعة أوكان للدراسات األوروبية - اآلسيوية، ومنظمة  واملعهد اهلولندي للعالقات 
الدفاع عن حقوق ضحايا األسلحة الكيميائية يف ساردشت، ودار باكستان، ومؤمترات بوغواش للعلوم والشؤون 
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)الكامريون(  ميلونو  أوديت  انتخاب  املؤمتر، فضاًل عن  لرئيس  نوابًا   ٣7 أطراف  املؤمتر ممثلي عشر دول 
رئيسة للجنة اجلامعة.

سنة  باعتبارها   2013 على  الضوء  سلط   ،٣8 املؤمتر  إىل  العام  األمني  وجهها  اليت  الرسالة  ويف 
استثنائية بالنسبة لالتفاقية، وأشار إىل اختتام مؤمتر االستعراض الثالث بنجاح؛ ومنح جائزة نوبل للسالم 
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ وانضمام مجهورية العربية السورية والصومال إىل االتفاقية؛ وظهور مبدأ 

عاملي معزز مناهض لألسلحة الكيميائية.
خرباء  فريق  مبسامهة  ورحب   .2013 عام  يف  الكيميائية  األسلحة  استخدام  العام  األمني  وأدان 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف بعثة األمم املتحدة اليت أنشئت الحقًا للتحقيق يف مزاعم استخدام 
املتحدة  األمم  بني  التعاون  العام  األمني  أبرز  السورية. كما  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة 
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف سياق البعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم 

املتحدة اليت أنشئت مؤخراً للقضاء على برنامج األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية.
وتأكيداً على التزام األمم املتحدة القوي بتعزيز عاملية االنضمام إىل االتفاقية وتنفيذها تنفيذاً كاماًل، 

دعا األمني العام الدول الست ٣9 اليت ال تزال خارج االتفاقية إىل االنضمام إليها دون تأخري.
نوبل  جلنة  بقرار   ،٤0 االفتتاحية  الكيميائية، يف كلمته  األسلحة  ملنظمة حظر  العام  املدير  ورحب 
اعرتافًا  ميثل  ذلك  أن  إىل  وأشار  الكيميائية.  األسلحة  ملنظمة حظر  للسالم  نوبل  جائزة  منح  النروجيية 

واضحًا بـ 16 عامًا من اإلجنازات السابقة للمنظمة ومبسامهاهتا القيمة يف السالم واألمن العامليني.
إدانته للهجوم املؤكد بغاز السارين الذي وقع يف ضاحية الغوطة  وبعد أن أكد املدير العام جمدداً 
العام  األمني  تصرف  مواردها حتت  قد وضعت  املنظمة  أن  إىل  أشار  آب/أغسطس،  بدمشق يف 21 
متثل يف  للمنظمة  غري مسبوق  عام 2013 شهد جهداً  أن  إىل  وأشار  املتحدة.  األمم  بعثة  يف سياق 
 شكل القضاء على األسلحة الكيميائية السورية، وقدم نظرة عامة على التقدم احملرز حىت ذلك الوقت. 

العاملية، والفريق العامل للعلماء املعنيني باألسلحة الكيميائية والبيولوجية، ومجعية دعم ضحايا األسلحة الكيميائية، 
ومجــعــيــة الــدفــاع عــن حــق احملــاربــني الــقــدمــاء وضــحــايــا األســلــحــة الكيميائية يف مقاطعة فــــارس، ومــعــهــد االســتــقــرار 
االسرتاتيجي يف جنوب آسيا، ومعهد ستكهومل الدويل ألحباث السالم، ومنظمة ترنش Trench )اخلندق(، ومركز 

.YASNA البحوث والتدريب واملعلومات يف جمال التحقق، ومنظمة
االحتاد الروسي، أرمينيا، مجهورية إيران اإلسالمية، اجلزائر، جنوب أفريقيا، سري النكا، كندا، املكسيك، هندوراس،   37

الواليات املتحدة.
ــــدول األطـــــراف يف اتــفــاقــيــة حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، ألـــقـــاه جــارمــو  ــام الـــــدورة الــثــامــنــة عــشــرة ملــؤمتــر الـ بــيــان أمــ  38 

 ســاريــفــا، نــائــب األمـــني الــعــام ملــؤمتــر نـــزع الــســالح، الهــــاي، 2 كــانــون األول/ديـــســـمـــرب 2013. مــتــاح يف املــوقــع: 
www.un.org/sg/statements/?nid=7319 )اُطلع عليه يف 17 متوز/يوليه 2014(.

إسرائيل، أنغوال، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، جنوب السودان، مصر، ميامنار.  39

http://www.opcw.org/index. املــوقــع:  يف  متاحة   .C-18/DG.17 الوثيقة  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة   40

php?eID=dam_ frontend_push&docID=16971 )اُطلع عليه يف 17 متوز/يوليه 2014(.
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ومع تأكيده على أن جهود املنظمة ظلت ترتكز على تلك املهمة التارخيية، أشار إىل أن العديد من املعامل 
مل تتحقق بعد للوصول إىل تاريخ االنتهاء املستهدف يف 30 حزيران/يونيه 2014.

عام  يف  االتفاقية  إىل  والصومال  السورية  العربية  اجلمهورية  بانضمام  أيضًا  العام  املدير  ورحب 
2013، وكرر دعوته إىل الدول الست املتبقية خارج االتفاقية لالنضمام إليها دون مزيد من التأخري أو 

الشروط املسبقة.
وأشار املدير العام أيضًا إىل اختتام مؤمتر االستعراض الثالث الذي ُعقد يف نيسان/أبريل من ذلك 

العام بنجاح، واعتماده وثيقة ختامية استشرافية وموضوعية وتوجيهًا للسياسات مستقباًل.
وعقب كلمة املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، تكلم أمام املؤمتر املنسق اخلاص للبعثة 
املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة يف اجلمهورية العربية السورية، سيغريد كاغ.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية

فيما يتعلق بأنشطة نزع السالح الكيميائي والتحقق من ذلك، حتققت منظمة حظر األسلحة الكيميائية، 
يف 31 كانون األول/ديسمرب، من تدمري أسلحة كيميائية من الفئة 1 يبلغ حجمها 597.246 57 
طن مرتي أو 82 يف املائة من الكمية املعلن عنها؛ وتدمري أسلحة كيميائية من الفئة 2 يبلغ حجمها 
931 919 طن مرتي أو 45 يف املائة من الكمية املعلن عنها؛ وتدمري كل األسلحة الكيميائية املعلن 
عنها من الفئة 3. ووصل إمجايل األسلحة الكيميائية من الفئتني 1 و2 إىل 517.177 58 طن مرتي 
العربية  اجلمهورية  الصادر عن  اإلعالن  األرقام  عنها. وتشمل هذه  املعلن  الكمية  املائة من  أو 81 يف 
السورية لدى انضمامها إىل االتفاقية يف عام 2013. وواصل االحتاد الروسي والواليات املتحدة وليبيا 
مع  العمل  املنظمة  واصلت  منها. كما  لكل  عنها  املعلن  املخزونات  تدمري  استكمال  حنو  تقدم  إحراز 

العراق لتدمري املخزونات املتبقية يف أقرب وقت ممكن.
وتواصلت أنشطة املنظمة للتحقق يف املرافق الصناعية طوال عام 2013. وخالل العام، أجريت 
نفاذ  بدء  ومنذ  االتفاقية.  من  السادسة  للمادة  وفقًا  الكيميائية  الصناعات  ملرافق  تفتيش  عملية   229

االتفاقية يف عام 1997، أجري ما جمموعه 599 2 عملية تفتيش يف مجيع أحناء العامل.
بأنشطة  االضطالع  الكيميائية  األسلحة  حظر  ملنظمة  التابع  العلمي  االستشاري  اجمللس  وواصل 
االتفاقية.  بتنفيذ  املتصلة  والتكنولوجيا  العلوم  جمال  يف  التطورات  بشأن  العام  املدير  إىل  املشورة  إسداء 
وواصل الفريقان العامالن املؤقتان التابعان للمجلس، الفريق املعين بـ ‘‘التقارب بني الكيمياء والبيولوجيا’’ 
والفريق املعين بـــــ ‘‘التثقيف والتوعية يف جمال العلوم والتكنولوجيا ذات الصلة باالتفاقية’’، اجتماعاهتما يف 

عام 2013. ومّت تشكيل فريق عامل مؤقت جديد يف عام 2013 للنظر يف املسائل املتعلقة بالتحقق.
وواصلت األمانة التقنية مساعدة الدول األطراف يف حتقيق تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كاماًل وفّعااًل، ويف 
تطوير القدرات الوطنية ذات الصلة يف جماالت املساعدة واحلماية من األسلحة الكيميائية، والتنفيذ على 
الدورات وحلقات  بتنظيم 77 من  التقنية  األمانة  الدويل. وقامت  والتعاون  واملساعدة  الوطين،  الصعيد 

العمل واحللقات الدراسية والفعاليات ألكثر من 050 2 مشاركًا من مجيع أحناء العامل.
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وواصلت منظمة حظر األسلحة الكيميائية تعزيز تفاعلها مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة 
يف االتفاقية، مبا يف ذلك الصناعات الكيميائية والدوائر العلمية واألوساط األكادميية، وغريهم من ممثلي 
اجملتمع املدين. وبناًء على الطلب الوارد يف توصية من مؤمتر االستعراض الثالث، واصلت األمانة التقنية 
الدويل  املشاركة يف اجمللس  أمور، منها  الكيميائية، من خالل مجلة  الصناعات  تفاعلها مع ممثلي  تعزيز 

للرابطات الكيميائية.
وبانضمام الصومال يف 29 أيار/مايو واجلمهورية العربية السورية يف 14 أيلول/سبتمرب، ارتفع عدد 
اقرتبت  االتفاقية،  خارج  فحسب  دول  بقاء ست  ومع  دولة.   190 إىل  االتفاقية  يف  األطراف  الدول 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية من حتقيق هدفها املتمثل يف عاملية االنضمام بالكامل. وقد كرر املدير 
شروط  أو  تأخري  دون  االتفاقية  إىل  لالنضمام  الست  الدول  هذه  دعوته  عديدة،  مناسبات  يف  العام، 
مسبقة. ويف عام 2013، واصلت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أيضًا االضطالع بأنشطة لتشجيع 
االنضمام إىل االتفاقية من خالل احلفاظ على االتصال مبمثلي الدول غري األطراف ورعاية حضور هؤالء 

املمثلني لفعاليات ودورات منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
اجتماعات  ثنائية وعقد  بزيارات  القيام  العام  املدير  ونائب  العام  املدير  العام، واصل  مدار  وعلى 

وإلقاء الكلمات أمام خمتلف احملافل الدولية واألكادميية والعلمية.

منح جائزة نوبل للسالم عام 2013

لعام 2013  النروجيية قرارها منح جائزة نوبل للسالم  يف 11 تشرين األول/أكتوبر، أعلنت جلنة نوبل 
الكيميائية’’.  األسلحة  على  للقضاء  مكثفة  جهود  من  تبذله  ‘‘ملا  الكيميائية  األسلحة  حظر  ملنظمة 
أوسلو  اجلائزة يف  التقنية،  األمانة  األطراف وموظفي  الدول  ممثلي  يضم  وفد  يرافقه  العام،  املدير  وتلقى 
يف 10 تشرين األول/أكتوبر بالنيابة عن املنظمة. ويف الكلمة اليت ألقاها يف حفل تسليم اجلائزة، أبرز 
املدير العام اإلجنازات العملية للمنظمة وللدول األطراف يف جمال نزع السالح يف مواجهة إرث احلرب 

الكيميائية واجلهود املستمرة للتصّدي للتحّديات الناشئة.
ولالحتفال هبذا احلدث التارخيي، أعلن املدير العام أيضًا أن اجلائزة املالية املمنوحة من جلنة نوبل 
النروجيية سُتستخدم يف إنشاء صندوق جلوائز سنوية تقدمها منظمة حظر األسلحة الكيميائية. وسُتمنح 

هذه اجلوائز اعرتافًا باملسامهات البارزة يف تعزيز أهداف االتفاقية.

 بعثة األمم املتحدة للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية 
يف الجمهورية العربية السورية

ر  ليذكِّ السورية  العربية  الكيميائية يف اجلمهورية  املأساوي لألسلحة  يف عام 2013، حدث االستخدام 
العام  األمني  مبا يف ذلك  الدويل،  اجملتمع  وأدان  األسلحة.  تشكلها هذه  اليت  باألخطار  الدويل  اجملتمع 
لألمم املتحدة واملدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، بأشد العبارات املمكنة اهلجوم املؤكد بغاز 
السارين الذي وقع يف ضاحية الغوطة بدمشق يف 21 آب/أغسطس. وبناًء على طلب من األمني العام، 
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بعثة األمم  الكيميائية مواردها حتت تصرفه، ووفرت خرباء لنشرهم مع  وضعت منظمة حظر األسلحة 
املتحدة. وشارك فريقان من خرباء منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف هذه البعثة. ووفرت املنظمة أيضًا 
مرافقها لتحليل البيانات والعينات اليت مّت مجعها. )انظر أيضًا الفرع املعنون ‘‘بعثة األمم املتحدة للتحقيق 

يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية’’، الصفحة 77(.

 البعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة 
للقضاء عىل برنامج األسلحة الكيميائية يف الجمهورية العربية السورية

يف 27 أيلول/سبتمرب، اعتمد اجمللس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية مقرراً تارخييًا ٤1، بعنوان 
وأيد  السورية.  الكيميائية  األسلحة  برنامج  على  القضاء  بشأن  السورية’’  الكيميائية  األسلحة  ‘‘تدمري 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة هذا املقرر يف قراره 2118 )2013( الصادر يف نفس اليوم. واستند 
هذان القراران إىل االتفاق اإلطاري ٤2، الذي تفاوض عليه االحتاد الروسي والواليات املتحدة يف جنيف 
يف 14 أيلول/سبتمرب. ويف ذلك اليوم، قدمت اجلمهورية العربية السورية صك انضمامها إىل االتفاقية، 
طالبة تطبيق االتفاقية بشكل مؤقت حلني دخوهلا حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية يف 14 

تشرين األول/أكتوبر.
جيري  حيث  مسبوق،  غري  حتّديًا  ميثل  التنفيذي  اجمللس  أقره  الذي  املعجل  التدمري  برنامج  وكان 
وثيقة  مشاورات  إجراء  وبعد  مستهدفة طموحة.  مبواعيد  للوفاء  نشطة  منطقة حرب  به يف  االضطالع 
بني املدير العام للمنظمة واألمني العام لألمم املتحدة، أعلن يف 16 تشرين األول/أكتوبر إنشاء البعثة 
املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة للقضاء على برنامج األسلحة الكيميائية 

للجمهورية العربية السورية. ويف اليوم نفسه، ُعني سيغريد كاغ منسقًا خاصًا للبعثة املشرتكة.
وأكملت البعثة املشرتكة بنجاح املهام األّولية احلامسة املسندة إىل الفريق حبلول التارخيني املستهدفني 
العربية  اجلمهورية  مساعدة  املهام  هذه  ومشلت  الثاين/نوفمرب.  تشرين  و1  األول/أكتوبر  تشرين  يف 27 
عنها،  املعلن  املواقع  من  والتحقق  الكيميائية،  لألسلحة  برناجمها  عن  األّويل  اإلعالن  تقدمي  السورية يف 

وإمتام التدمري الوظيفي ملرافق إنتاج األسلحة الكيميائية وخلطها وتعبئتها.
ويف 15 تشرين الثاين/نوفمرب، اختذ اجمللس التنفيذي مقرراً للمتابعة ٤٣، حيدد املتطلبات التفصيلية 
التنفيذي  اجمللس  مقرر  وتضمن  الكيميائية.  األسلحة  إنتاج  ومرافق  السورية  الكيميائية  األسلحة  لتدمري 

 https://www.opcw.org/index املوقع:  متاح يف   .EC-M-33/DEC.1 املقرر  الكيميائية،  األسلحة  منظمة حظر   41

php?eID=dam_frontend_push&docID=16141 )اُطلع عليه يف 17 متوز/يوليه 2014(.

وزارة خارجية الواليات املتحدة، ‘‘إطار للقضاء على األسلحة الكيميائية السورية’’، 14 أيلول/سبتمرب 2013.   42

حزيران/يونيه   4 يف  عليه  )اُطلع   http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/09/214241.htm املوقع:  يف  متاح 
.)2014

http://opcw.unmissions.org/ املوقع:  متاح يف   .EC-M-34/DEC.1 املقرر  الكيميائية،  األسلحة  منظمة حظر   43

_Portals/0/E_EC-M-34DEC.1_e_pdf )اُطلع عليه يف 18 متوز/يوليه 2014(.
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أيضًا التواريخ املتصلة باالنتهاء من هذا التدمري. وأقّر اجمللس إبعاد املواد الكيميائية من اجلمهورية العربية 
السورية إىل موقع خارج أراضيها لتدمريها. وحتدد املوعد املستهدف إلكمال تدمري مجيع املواد الكيميائية 

املعلن عنها ليكون يف موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2014.
وبناًء على طلب اجمللس، أعد املدير العام ‘‘خطة لتدمري األسلحة الكيميائية السورية خارج أراضي 
الالزمة إلزالة األسلحة  الرتتيبات  العربية السورية’’ ٤٤. وحددت هذه اخلطة مجلة أمور منها  اجلمهورية 

الكيميائية السورية وتدمريها بعد ذلك، كما أوضحت الشروط الالزمة لتنفيذها بشكل فّعال.
مساعدات  تقدمي  األطراف  الدول  من  عدد  قرارات  على  يتوقف  اخلطة  تنفيذ  يف  النجاح  وكان 
الكيميائية  املواد  مفعول  الالزمة إلبطال  التسهيالت  أهنا ستقدم  إىل  املتحدة  الواليات  وأشارت  كبرية. 
للنقل  البحر. وكمسامهة يف عملية رئيسية متعّددة اجلنسيات  ذات األولوية على منت سفينة يف عرض 
البحري للتمكني من إزالة ونقل املواد الكيميائية السورية يف البحر، قدمت الدامنرك والنرويج سفينتني من 
الروسي  أمنية حبرية دامنركية ونروجيية. وعرض االحتاد  ُيتوخى أن تصحبهما حراسة  سفن الشحن، كان 
إيطاليا  ووافقت  إضافية.  حبرية  أمنية  توفري حراسة  املتحدة  واململكة  والصني  السورية  العربية  واجلمهورية 
العربية  اجلمهورية  من  اآلتية  األولوية  ذات  الكيميائية  للمواد  تاورو  جويا  ميناء  استخدام  السماح  على 
السورية على منت سفن البضائع لنقلها إىل سفينة الواليات املتحدة MV Cape Ray لتدمريها يف البحر.

من  أزيلت  اليت  الكيميائية  املواد  تدمري  خيار  أيضًا  التقنية  األمانة  تابعت  اجمللس،  طلب  على  وبناًء 
األسلحة  مكونات  ذلك  ومشل  الكيميائية.  املواد  من  للتخلص  جتارية  مرافق  يف  السورية  العربية  اجلمهورية 
التقنية  الثاين/نوفمرب، وجهت األمانة  املرتبطة هبا. ويف 21 تشرين  للتفاعالت  الثنائية وأّي كتل  الكيميائية 
دعوة للشركات اليت قـد ترغـب فـي إبداء اهتمامها باملشاركة يف تقدمي عروض أسعار ملعاجلة املواد الكيميائية، 

العضوية وغري العضوية واخلطرية وغري اخلطرية، وما يتصل هبا من مواد تغليف وحاويات، والتخلص منها.
للشراء والتسليم  تنفيذ عملية ضخمة  مّت  الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب،  ويف شهري تشرين 
ونقلها  آمن  بشكل  الكيميائية  املواد  لتغليف  الالزمة  واملعدات  باملواد  السورية  العربية  اجلمهورية  لتزويد 
إىل ميناء املغادرة. وحبلول هناية كانون األول/ديسمرب، كان قد مّت إىل حّد كبري توفري العناصر الرئيسية 
العربية  اجلمهورية  وقدمت  آمن.  بشكل  وإزالتها  ونقلها  الكيميائية  األسلحة  مواد  تغليف  من  للتمكني 
أثناء  السورية خطة لنقل املواد الكيميائية من مواقع التخزين إىل امليناء، وكذلك خطة لألمن والسالمة 

حترك املواد داخل أراضيها.
وحدثت بعض التأخريات يف عملية إزالة املواد يف كانون األول/ديسمرب، نتيجة ملزيج من املخاوف 
السيئة. ويف  التغليف والنقل، والظروف اجلوية  األمنية، وشراء وتسليم كميات كبرية من مواد ومعدات 
31 كانون األول/ديسمرب، مل يكن قد مّت الوفاء بتاريخ االنتهاء املستهدف إلزالة املواد الكيميائية ذات 

األولوية ٤٥.

.EC-M-36/DG.3 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، الوثيقة  44

املواد الكيميائية ذات األولوية املقرر إزالتها هي عامل اخلردل ومكونات األسلحة الكيميائية الثنائية الرئيسية، وهي   45

األنـواع DF وA وB وBB، مبا فيها ملح BB، على النحو املعلن من جانب اجلمهورية العربية السورية.
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على  القضاء  يف  احملرز  التقدم  عن  مفصلة  شهرية  تقارير  التنفيذي  اجمللس  إىل  العام  املدير  وقدم 
برنامج األسلحة الكيميائية السورية. وأرسلت التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة ليحيلها بعد ذلك 
إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة. وتعاونت منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة بشكل 

فّعال يف إطار البعثة املشرتكة، وفيما بني املكاتب يف نيويورك والهاي وقربص ودمشق.
للمنظمة  التقنية  األنشطة  لتسهيل  استئمانيًا  صندوقًا  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  وأنشأت 
لدعم التحقق من تدمري األسلحة الكيميائية السورية. وبناًء على طلب اجمللس، أنشأت املنظمة أيضًا 
من  مالية سخية  تقدمي مسامهات  السورية. وظل  الكيميائية  األسلحة  لتدمري  استئمانيًا خاصًا  صندوقًا 
الدول األطراف، فضاًل عن تقدمي املساعدات العينية، أمراً أساسيًا يف جناح تنفيذ هذه املقررات. وأنشأت 

األمم املتحدة بشكل منفصل صندوقًا استئمانيًا ثالثًا.

آلية األمني العام للتحقيق يف االستخدام املزعوم 
لألسلحة الكيميائية والبيولوجية

يف إطار آلية األمني العام لألمم املتحدة للتحقيق يف ادعاءات استعمال األسلحة الكيميائية أو البيولوجية 
أو التكسينية، يؤذن لألمني العام بإجراء حتقيقات عند ورود تقارير من أّي من الدول األعضاء تسرتعي 
انتباهه إىل إمكانية حدوث استخدام لألسلحة الكيميائية أو البكرتيولوجية )البيولوجية( أو التكسينية قد 
يشكل انتهاكًا ألحكام بروتوكول جنيف لعام 1925 أو غريه من القواعد ذات الصلة يف القانون الدويل 
العريف. وتنبثق الوالية األصلية لآللية من قرار اجلمعية العامة 37/42 جيم املؤرخ 30 تشرين الثاين/نوفمرب 
1987. واعتمدت عام 1990 املبادئ التوجيهية واإلجراءات ذات الصلة باآللية ٤٦. كما أعاد جملس 
العام.  التحقيق املسندة إىل األمني  املتحدة، يف قراره 620 )1988(، تأكيد والية  التابع لألمم  األمن 
ويضطلع األمني العام هبذه التحقيقات للتيقن من الوقائع، وتقدمي تقرير على وجه السرعة عن نتائج أّي 
حتقيقات من هذا القبيل إىل مجيع الدول األعضاء. ووضعت املبادئ التوجيهية واإلجراءات التقنية إلجراء 

مثل هذه التحقيقات يف أواخر الثمانينات من القرن املاضي ٤7، ومّت حتديث تذييالهتا عام 2007.
نتيجة  الدويل  اجملتمع  جانب  من  متجدد  باهتمام  العام  األمني  آلية  حظيت   ،2013 عام  ويف 
لألحداث يف اجلمهورية العربية السورية وقرار األمني العام إنشاء بعثة األمم املتحدة للتحقيق يف مزاعم 
الكيميائية  األسلحة  مسألة  ظهور  وقبل  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  استخدام 

.A/44/561 انظر  46

الــدول  يــقــوم، مبساعدة مــن خــرباء مؤهلني تقدمهم  الــعــام أن  العامة إىل األمــني  يف عــام 1987، طلبت اجلمعية   47

املناسب وعلى حنو  الوقت  بالتحقيق يف  التوجيهية واإلجـــراءات مبا يسمح له  املــبــادئ  األعــضــاء، بوضع مزيد من 
يتسم بالكفاءة يف أّي تقارير عن أّي استخدام حمتمل ألسلحة كيميائية أو بكرتيولوجية )بيولوجية( أو مّسية )القرار 
37/42 جيم املــؤرخ 30 تشرين الثاين/نوفمرب 1987(. ويف عام 1990، أقرت اجلمعية العامة مقرتحات فريق 
املــؤرخ 4 تشرين   )A/44/561( العام األمــني  تقرير  الـــواردة يف  بقرارها 37/42 جيم  املنشأ عماًل  املؤهلني  اخلــرباء 

األول/أكتوبر 1989 وإضافاته )القرار 57/45 جيم(.
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املاضي. وكان ذلك  القرن  التسعينات من  أوائل  اآللية يف  مّت إجراء حتقيقني يف إطار  السورية، كان قد 
عام  أذربيجان  ويف  موزامبيق  يف  الكيميائية  األسلحة  استخدام  عن  منفصلة  مبزاعم  يتعلقان  التحقيقان 

.٤8 1992
ويتعني على األمني العام يف إطار هذه اآللية أن يقوم بوضع وتعّهد قوائم اخلرباء املؤهلني واملختربات 
وتشمل  قصرية.  مهلة  خالل  التحقيقات  تلك  بإجراء  تكليفهم  األعضاء  للدول  ميكن  لكي  املؤهلة 
القائمة، اليت حيتفظ هبا مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، أكثر من 300 خبري رشحتهم قرابة 
50 دولة من الدول األعضاء، منهم ما يزيد على 120 خبرياً يف اجملال البيولوجي. كما تتضمن القائمة 
40 خمترباً حتليليًا رشحهم العديد من الدول األعضاء. ويف حالة الشروع يف عملية حتقيق، تسمح هذه 
الالزمة  املتخصصة  واخلربات  املعارف  حتديد  إىل  للحاجة  بسرعة  يستجيب  بأن  العام  لألمني  القائمة 
للقيام ببعثات لتقّصي احلقائق. وقد قدمت دولتان ترشيحات جديدة أو مستكملة هلذه القائمة يف عام 

.2013
واألمني العام هو السلطة الرئيسية الختاذ القرار يف إطار اآللية. وبناًء على تقييم املعلومات املقدمة 
من الدول األعضاء بشأن مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية أو البيولوجية، يقرر األمني العام ما إذا 
 كان هناك ما يربر إجراء حتقيق، ويبلغ مجيع الدول األعضاء بقراره على وجه السرعة. وإذا كان هناك 
الدولة  إىل  العام مبسؤولية تأمني وصول فريق اخلرباء املؤهلني فوراً  ما يربر إجراء حتقيق، يضطلع األمني 
األعضاء.  الدول  إىل مجيع  الفور  على  التحقيق  نتائج  وإبالغ  أراضيها،  التحقيق يف  اليت جيري  العضو 
وإخطار  املؤهلني،  للخرباء  األساسي  الفريق  وتعيني  اختيار  أيضًا  العام  األمني  مسؤوليات  وتتضمن 

املختربات اليت قد تلزم خدماهتا أثناء التحقيق، وتأمني ما يلزم من معدات للتحقيق.
وميكن أن تعني الدول األعضاء اخلرباء املؤهلني واملختربات الذين قد تلزم خدماهتم يف حالة إجراء 
حتقيق. وميكنها أيضًا توفري التدريب أو الدورات املتخصصة للخرباء املؤهلني لكفالة توفر أساس مشرتك 
للتفاهم والعمل يف إجراء التحقيقات. وجيب على أّي دولة من الدول األعضاء ُيطلب إجراء حتقيق يف 
االنتهاء من  لتمكينهم من  الالزمة  املساعدة  تقدم هلم  اخلرباء، وأن  فريق  تستعد الستقبال  أن  أراضيها 
عملهم. ورغم أن مجيع الدول األعضاء مدعوة إىل عدم رفض طلب األمني العام إجراء حتقيق، فإن من 

حق الدولة العضو املقرر إجراء التحقيق يف أراضيها أن متتنع عن إتاحة إمكانية الوصول.
قد  الكيميائية،  األسلحة  التفاقية  املنفذة  اهليئة  وهي  الكيميائية،  األسلحة  حظر  منظمة  وكانت 
أنشئت مبوجب االتفاقية اليت دخلت حيز النفاذ عام 1997. وميكن ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 
تقوم  حني  ويف  املتحدة.  لألمم  العام  األمني  تصرف  حتت  مواردها  تضع  أن  ذلك،  منها  ُطلب  إذا 
املنظمة بتنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية ويؤذن هلا بإجراء حتقيق يف حالة االستخدام املزعوم لألسلحة 
الكيميائية، فإن اتفاقية األسلحة البيولوجية، اليت دخلت حيز النفاذ عام 1975، ال تتضمن مثل هذه 
اهليئة للتحقق. ولذلك، يؤذن حاليًا لألمني العام وحده بالشروع يف إجراء حتقيق دويل يف املوقع يف حالة 

.S/24344و S/24065 انظر  48
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مزاعم استخدام األسلحة البيولوجية، ولذلك فإن وظيفة آلية األمني العام تتسم بأمهية خاصة يف جمال 
األسلحة البيولوجية.

اتصال داخل  العمل كنقطة  املتحدة لشؤون نزع السالح  ويف عام 2013، واصل مكتب األمم 
األمانة العامة لألمم املتحدة لتسهيل تقدمي الدعم الفين واإلداري وتنسيقه حلسن سري اآللية ٤9. ولضمان 
يف  املتحدة  لألمم  تابع  بكفاءة كفريق  العمل  على  وقدرهتم  القائمة  يف  املدرجني  اخلرباء  تدريب  جودة 
التدريب  توفري  تيسري  السالح  نزع  مكتب شؤون  توىل  بالصعوبة،  تتسم  أن  ميكن  ميدانية  ظل ظروف 
 .٥0 نظرية’’  ‘‘حماكاة  تدريبًا على شكل  الدامنرك  استضافت  أيار/مايو،  اخلرباء. ويف   املتخصص هلؤالء 

كما أعرب عدد من الدول األعضاء عن الرغبة يف استضافة تدريبات مماثلة مستقباًل.
منظمة  مثل  الصلة،  ذات  األخرى  الدولية  املنظمات  مع  تعاوهنا  من  أيضًا  املتحدة  األمم  وزادت 
الدولية  واملنظمة  احليوان،  لصحة  العاملية  واملنظمة  الكيميائية،  األسلحة  ومنظمة حظر  العاملية،  الصحة 
للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، عن طريق إقامة عالقات تعاونية وعقد اتفاقيات لدعم آلية األمني العام. ويف 
عام 2012، أبرمت األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية ترتيبًا تكميليًا التفاق عالقتهما 
أيضًا  املتحدة  التحقيقات. ووقعت األمم  التعاون من أجل إجراء  الذي حيدد طرائق  لعام 2001 ٥1، 
لتعزيز  العاملية لصحة احليوان ٥٣،  املنظمة  العاملية ٥2، ومع  الصحة  تفاهم منفصلة مع منظمة  مذكرات 

التعاون وتبادل املعلومات وتطوير القدرات التقنية.

 بعثة األمم املتحدة للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية 
يف الجمهورية العربية السورية

بناًء على طلب من اجلمهورية العربية السورية يف 19 آذار/مارس، وبعد ذلك من جانب دول أعضاء 
اجلمهورية  الكيميائية يف  األسلحة  استخدام  منفصلة عن  مزاعم  للتحقيق يف  املتحدة،  األمم  أخرى يف 
للتحقيق يف مزاعم  املتحدة  بعثة األمم  العام أن ينشئ يف 21 آذار/مارس  السورية، قرر األمني  العربية 
استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية، استناداً إىل السلطة املخولة له مبوجب قرار 

.www.un. org/disarmament/WMD/Secretary-General_Mechanism/ :يتوفر املزيد من املعلومات يف املوقع  49

عقدت الدورة التدريبية األوىل يف أوميا، السويد يف عام 2009. واستضافت فرنسا التدريب الثاين يف عام 2012.  50

.A/55/988  51

العاملية آللية  يتعلق بدعم منظمة الصحة  املتحدة فيما  العاملية ومنظمة األمــم  ‘‘مذكرة تفاهم بني منظمة الصحة   52

الثاين/ السمية’’، 31 كانون  أو  البيولوجية  أو  الكيميائية  لألسلحة  املزعوم  االستخدام  للتحقيق يف  العام  األمــني 
www.un.org/disarmament/WMD/Secretary-General_Mechanism/UN_ :يناير 2011. متاحة يف املوقع

WHO_MOU_2011.pdf )اُطلع عليه يف 17 متوز/يوليه 2014(.

‘‘مذكرة تفاهم بني املنظمة العاملية لصحة احليوان واألمم املتحدة فيما يتعلق بتعاون املنظمة مع آلية األمني العام   53

للتحقيق يف االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو السمية’’، 25 حزيران/يونيه 2012. متاحة 
)اُطلع   www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/accords/UNODA_ANG.pdf املوقع:  يف 

عليه يف 17 متوز/يوليه 2014(.
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اجلمعية العامة 37/42 جيم وقرار جملس األمن 620 )1988(. وكان الغرض من هذه البعثة احملايدة 
العام  الكيميائية. وعنيَّ األمني  استخدام األسلحة  الصلة مبزاعم  األدلة ذات  إقامة  احلقائق هو  لتقّصي 
آكي سيلسرتوم )السويد( رئيسًا للبعثة. وبناًء على طلب األمني العام، وضعت منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية ومنظمة الصحة العاملية مواردمها حتت تصرف بعثة األمم املتحدة لدعم أنشطة التحقيق. ومل 
تكن اجلمهورية العربية السورية دولة طرفًا يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية وقت ادعاء قوى املعارضة 

ألول مرة استخدام احلكومة السورية لألسلحة الكيميائية يف 19 آذار/مارس. 
متقدم  فريق  نشر  ومّت  البعثة يف الهاي،  نيسان/أبريل وآب/أغسطس، جتمعت  بني  ما  الفرتة  ويف 
إىل قربص الستكمال الرتتيبات اللوجستية للقيام بأنشطة يف املوقع يف اجلمهورية العربية السورية. غري أن 
السلطات السورية ظلت لفرتة طويلة متتنع عن منح البعثة حق الوصول للقيام بأنشطتها بسبب خالفات 
حول طرائق العمل. وانتظاراً لالتفاق على طرائق نشر البعثة يف اجلمهورية العربية السورية، قامت البعثة 
برصد التطورات، ومجع املعلومات املقدمة من الدول األعضاء وحتليلها. وخالل ذلك الوقت، قام رئيس 

البعثة وبعض أعضاء الفريق بزيارة عواصم البلدان اجملاورة واالضطالع بأنشطة لتقّصي احلقائق فيها.
السالح  نزع  لشؤون  السامية  املمثلة  من  قام كل  السورية،  العربية  اجلمهورية  من حكومة  وبدعوة 
للحكومة  املستوى  رفيعي  ممثلني  مع  للتشاور  متوز/يوليه  و25   24 يومي  دمشق  بزيارة  البعثة  ورئيس 
آب/أغسطس  و14   13 يومي  التعاون  طرائق  على  أخرياً  االتفاق  ومّت  التعاون.  طرائق  بشأن  السورية 
عقب مشاورات أجريت بعد ذلك يف مقر األمم املتحدة. وبناًء على ذلك، وصلت بعثة األمم املتحدة 
السورية يف  العربية  اجلمهورية  يف  احلقائق  لتقّصي  أنشطتها  وبدأت  آب/أغسطس،  دمشق يف 18  إىل 
19 آب/أغسطس، بالتحقيق يف أول حادث مبلغ عنه يف خان العسل، ويف اثنني من احلوادث املزعومة 
األخرى. غري أن األمني العام دعا البعثة، يف 22 آب/أغسطس، للتحقيق على وجه السرعة يف حادث 
هجوم باألسلحة الكيميائية وقع يف منطقة الغوطة بدمشق صباح يوم 21 آب/أغسطس. ويف 24 آب/

أغسطس، وصلت املمثلة السامية لشؤون نزع السالح إىل دمشق للتفاوض مع السلطات السورية بشأن 
إمكانية الوصول إىل املوقع إلتاحة الفرصة إلجراء حتقيق آخر يف حادث 21 آب/أغسطس. واستجابت 
احلكومة السورية، على سبيل األولوية، لطلب األمم املتحدة يف 25 آب/أغسطس. واخنرط املفتشون يف 
التحقيق يف موقع اهلجوم يف الفرتة من 26 إىل 31 آب/أغسطس. وحققت البعثة، على سبيل األولوية، 
يف حادث الغوطة بدًءا من 26 آب/أغسطس، بعد اهلجوم خبمسة أيام فحسب. وكان التخطيط للبعثة 
معقداً ويتسم باحلساسة الشديدة، حيث ظلت طرق الدخول إىل املناطق ذات الصلة والعناصر احليوية 
اليوم األول.  قناصة يف  لنريان  البعثة  اللحظات األخرية. كما تعرضت  املتبقية غري مؤكدة حىت  األخرى 
وعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحّديات، متكنت البعثة من القيام بأنشطة واسعة يف املوقع يف الوقت 

احملدود الذي كان متاحًا هلا.
املقابالت  املواقع، وإجراء  بزيارة  أفرادها  فقام  التقليدية.  التحقيق  أنشطتها طرق  البعثة يف  واتبعت 
من  اختيار  واسرتشد  العينات.  وأخذوا  الطبية،  السجالت  واستعرضوا  واألطباء،  والشهود  الناجني  مع 
متت مقابلتهم بقائمة مرجعية موحدة هتدف إىل حتديد األفراد الذين ظهرت عليهم أعراض وعالمات 
ترتاوح بني املتوسطة والشديدة، أو من كان مبقدورهم تقدمي تاريخ واضح ومفصل لذلك احلادث. وُطلب 
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الفريق  هامة. وأجرى  أعراض  عليهم  الذين ظهرت  للمرضى  الطبية  السجالت  توفري  أيضًا  األطباء  من 
مقابالت مع العديد من الناجني واملمرضات واألطباء املعاجلني، الذين استجاب العديد منهم على الفور 

للحادث.
والدم، وعينات  والبول  الشعر  عينات من  مبا يف ذلك  بيولوجية،  عينات طبية  أيضًا  الفريق  ومجع 
البعثة  التأثر باهلجوم، ومجع 30 عينة من الرتبة والبيئة. وغادرت  موثقة من املواقع والذخائر يف منطقة 
النهائية  اللمسات  اليت مجعتها، ووضعت  العينات  السورية يف 31 آب/أغسطس مع  العربية  اجلمهورية 

على تقريرها عن هجوم الغوطة. ومّت إرسال العينات إىل أربعة خمتربات عينتها املنظمة لتحليلها.
وأظهرت نتائج حتاليل حادث الغوطة الطبيعة الواسعة النطاق للهجوم. فمن بني عينات الدم اليت 
مّت اختبارها، جاءت نتائج 85 يف املائة منها إجيابية لغاز السارين. وتأكدت النتائج بالتقييمات السريرية، 
التعرض لعامل غاز األعصاب. كما جاءت  اليت وثقت أعراضًا وعالمات تتفق مع أعراض وعالمات 
نتائــــــج اختبار العينات املأخوذة من منطقة التأثر واملناطق احمليطة هبا إجيابية لغاز السارين. ومتكن الفريق 
أيضًا من دراسة ما سقط وانفجر من الصواريخ سطح/سطح القادرة على محل محولة كيميائية. وثبت أن 

معظم الصواريخ أو شظايا الصواريخ اليت مّت العثور عليها كانت حتمل السارين.
ويف 16 أيلول/سبتمرب، قدم األمني العام تقرير البعثة ٥٤ عن حادث الغوطة يف 21 آب/أغسطس، 
الذي خلص إىل أنه مّت استخدام األسلحة الكيميائية على نطاق واسع نسبيًا، مما أّدى إىل سقوط العديد 
من الضحايا املدنيني. وعند تقدمي التقرير إىل جملس األمن، أعرب األمني العام عن رأي مفاده أن هذا 
االستخدام لألسلحة الكيميائية يشكل انتهاكًا خطرياً لربوتوكول جنيف لعام 1925 وغريه من قواعد 

القانون الدويل العريف، وأنه يشكل جرمية حرب.
وعادت البعثة، بقيادة آكي سيلسرتوم، إىل اجلمهورية العربية السورية يف 25 أيلول/سبتمرب ملتابعة 
واختتام حتقيقاهتا يف مجيع املزاعم املعلقة املوثوق فيها. وبعد االنتهاء من أنشطة تقّصي احلقائق، غادرت 
األمني  إىل  البعثة  رئيس  قدمه  الذي   ،٥٥ النهائي  تقريرها  إعداد  بغية  أيلول/سبتمرب  البلد يف 30  البعثة 
العام يف 12 كانون األول/ديسمرب. وأحيل التقرير على الفور إىل كل من جملس األمن واجلمعية العامة. 
األول/ديسمرب،  يومي 13 و16 كانون  التقرير  على  األمن  العامة وجملس  اجلمعية  العام  األمني  واطلع 
على التوايل. وكانت الدول األعضاء يف األمم املتحدة قد أبلغت األمني العام عن ما جمموعه 16 إدعاًء 
حبوادث منفصلة تنطوي على استخدام مزعوم لألسلحة الكيميائية. وقررت بعثة األمم املتحدة، استناداً 
إىل كفاية ومصداقية املعلومات اليت وردهتا، أن تواصل التحقيق يف سبعة من املزاعم اليت أُبِلغ هبا األمني 
العام ٥٦. وخلصت البعثة إىل أن األسلحة الكيميائية قد استخدمت يف الصراع بني الطرفني يف اجلمهورية 

.A/67/997-S/2013/553  54

.A/68/663-S/2013/735  55

نيسان/أبريل 2013؛ وســراقــب يف 29  الشيخ مقصود يف 1  العسل يف 19 آذار/مــــارس 2013؛ وحــي  خــان   56

نيسان/أبريل 2013؛ والغوطة يف 21 آب/أغسطس 2013؛ والبحارية يف 22 آب/أغسطس 2013؛ وجوبر يف 
24 آب/أغسطس 2013؛ وأشرفية صحنايا يف 25 آب/أغسطس 2013.
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العربية السورية، ليس فقط يف منطقة الغوطة بدمشق يف 21 آب/أغسطس، ولكن أيضًا وعلى نطاق 
أصغر يف جوبر يف 24 آب/أغسطس، ويف سراقب يف 29 نيسان/أبريل، ويف أشرفية صحنايا يف 25 
استخدام  أن  على  عندئذ  العام  األمني  وشّدد  آذار/مارس.   19 يف  العسل  خان  ويف  آب/أغسطس، 

األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية هو جرمية شنعاء ضد القيم العاملية للبشرية.
حادث  عن  املتحدة  األمم  بعثة  تقرير  صدور  وبعد  قبل  اهلامة  األحداث  من  سلسلة  وتتابعت 
للقضاء  إطار  على  املتحدة  والواليات  الروسي  االحتاد  اتفق  أيلول/سبتمرب،   14 ففي  مباشرة.  الغوطة 
على األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية. وتضمن هذا اإلطار جمموعة طموحة من املواعيد 
اجلمهورية  أودعت  هام،  تطور  ويف  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  لتدمري  النهائية 
ووفقًا  نفسه.  اليوم  ذلك  يف  الكيميائية  األسلحة  حظر  اتفاقية  إىل  انضمامها  صك  السورية  العربية 

لالتفاقية، دخلت املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية يف 14 تشرين األول/أكتوبر.
اآلراء  بتوافق  الكيميائية  األسلحة  حظر  ملنظمة  التنفيذي  اجمللس  اعتمد  أيلول/سبتمرب،   27 ويف 
العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  على  التام  القضاء  لتحقيق  املعجل  الربنامج  بشأن   ٥7 مقرراً 
السورية  العربية  اجلمهورية  يف  التفتيش  أعمال  ببدء  املقرر  ويلزم   .2014 عام  منتصف  حبلول  السورية 
ما حدده  التدمري، وهو  معامل طموحة ألعمال  إىل حتديد  ويدعو  األول/أكتوبر،  تشرين  يوم 1  حبلول 
بقرار جملس األمن 2118  املقرر بعد ذلك  الثاين/نوفمرب 2013. وُأحلق  جملس األمن يف 15 تشرين 
)2013(، الذي اختذ أيضًا باإلمجاع يف 27 أيلول/سبتمرب. ودعا قرار جملس األمن إىل التنفيذ الكامل 
الكيميائية  الذي تضمن إجراءات خاصة لسرعة إجناز تدمري األسلحة  للمنظمة  التنفيذي  ملقرر اجمللس 
يف اجلمهورية العربية السورية بشكل ميكن التحقق منه. وكلَّف القرار أيضًا بالقضاء التام على مجيع مواد 
ومعدات األسلحة الكيميائية يف النصف األول من عام 2014، وألزم اجلمهورية العربية السورية بالتعاون 
التام مع كل جوانب تنفيذ القرار، مبا يف ذلك من خالل منح موظفي منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
احلق يف تفتيش أّي موقع ومجيع املواقع يف اجلمهورية العربية السورية فوراً ودون قيود. وقرر جملس األمن 
سيعود  فإنه   ،)2013(  2118 القرار  مبوجب  ملسؤولياهتا  السورية  احلكومة  امتثال  عدم  حالة  يف  أنه 

لالنعقاد للنظر يف اختاذ رد مناسب مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.
ويف 16 تشرين األول/أكتوبر، أنشئت رمسيًا البعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
البعثة  وُكلفت  السورية.  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  برنامج  على  للقضاء  املتحدة  واألمم 
املشرتكة، برئاسة املنسق اخلاص سيغريد كاغ، باإلشراف على القضاء على برنامج األسلحة الكيميائية 
حزيران/يونيه   30 حبلول  حمّددة  مراحل  ثالث  يف  ذلك  يكتمل  أن  على  املناسب،  الوقت  يف  السورية 
2014، بأكثر الطرق أمنًا وأمانًا. )انظر أيضًا الفرع املعنون ‘‘البعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة 
السورية’’،  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  برنامج  على  للقضاء  املتحدة  واألمم  الكيميائية 

الصفحة 73(.

.EC-M-33/DEC.1 منظمة حظر األسلحة الكيميائية، املقرر  57



األسلحة البيولوجية والكيميزئية

81

مراقبة الصادرات

فريق أسرتاليا

يف الفرتة من 3 إىل 7 حزيران/يونيه، عقد فريق أسرتاليا ٥8 جلسته السنوية العامة يف باريس. وترأست 
أسرتاليا االجتماع الذي استضافته فرنسا.

يف  الكيميائية  لألسلحة  املزعوم  االستخدام  مسألة  احتلت   ،2013 لعام  العامة  اجللسة  ويف 
اجلمهورية العربية السورية مكانًا بارزاً يف مناقشات الفريق. وعقب صدور بيان صحفي يف 28 كانون 
رأيه  جمدداً  أكد  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  التطورات  إزاء  قلقه  عن  الفريق  فيه  أعرب  الثاين/يناير، 
من  باملزيد  خطرياً  هتديداً  تشكل  ظلت  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  بأن  القائل 
العامة  اجللسة  وأكدت  العامل.  يف  االنتشار  عدم  لقواعد  وحتّديًا  األوسط  الشرق  يف  االستقرار  زعزعة 
ويتناىف  الظروف  من  أّي ظرف  مقبول حتت  غري  أمر  الكيميائية  األسلحة  استخدام  أن  أسرتاليا  لفريق 
للتحقيق يف مزاعم  الفريق على دعم بعثة األمم املتحدة  القانونية للمجتمع الدويل. وحّث  القواعد  مع 
استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية. كما حث مجيع أطراف النزاع السوري على 
الالزمة  اخلطوات  واختاذ  الظروف  من  أّي ظرف  استخدامها يف  عن  والتخلي  الكيميائية  األسلحة  نبذ 
للقضاء على مجيع خمزونات تلك األسلحة. كما شّدد الفريق على أنه جيب على احلكومة السورية طمأنة 
الفريق يف جلسته  الذي وجهه  للنداء  الكيميائية. وتطويراً  أمن خمزونات األسلحة  الدويل بشأن  اجملتمع 
العامة لعام 2012، شّدد الفريق على ضرورة ممارسة مجيع الدول اليقظة الزائدة فيما يتعلق بالصادرات 
اجلمهورية  إىل  والبيولوجية  الكيميائية  باألسلحة  احملتملة  الصلة  ذات  للعناصر  املزدوج  االستخدام  ذات 

العربية السورية.
املقرر  والبيولوجية  الكيميائية  املواد  لقوائم  استعراضهم  املشاركني  اخلرباء  واصل  االجتماع،  وخالل 
حنو  على  ُتستخدم  أصبحت  رقابته  قوائم  أن  إىل  الفريق  أشار  التصدير. كما  على  للرقابة  إخضاعها 
متزايد كمعيار ألفضل املمارسات العاملية للضوابط املفروضة على املواد واملعدات الكيميائية والبيولوجية 
احلساسة ذات االستخدام املزدوج وما يتصل هبا من التكنولوجيات غري امللموسة. وأكدت اجللسة العامة 

فريق أسرتاليا هو جمموعة تعاونية وطوعية من البلدان اليت تعمل على التصّدي النتشار التكنولوجيات واملــواد اليت   58

ميكن أن تيسر للدول أو اجلهات من غري الدول استحداث أو اقتناء أسلحة كيميائية أو بيولوجية. ويلتزم املشاركون 
يف فريق أسرتاليا بضمان أاّل تعوق رقابتهم على الصادرات التجارة املشروعة والتعاون التقين يف القطاعات الكيميائية 
األرجنتني،  األعــضــاء:  الـــدول  مــن  دولــة  األوروبــيــة و41  املفوضية  الفريق:  املشاركني يف  قائمة  والبيولوجية. وتضم 
تركيا،  بولندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  إيطاليا،  آيسلندا،  آيرلندا،  أوكرانيا،  أملانيا،  إستونيا،  أسرتاليا،  إسبانيا، 
فنلندا،  فرنسا،  سويسرا،  السويد،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رومانيا،  الــدامنــرك،  مجهورية كــوريــا،  التشيكية،  اجلمهورية 
قربص، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، مالطة، املكسيك، اململكة املتحدة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، 
هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن هذا املوضوع يف 

.www.australiagroup.net :املوقع
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لفريق أسرتاليا التزام الفريق بضمان أاّل تعوق رقابتهم على الصادرات التجارة املشروعة والتعاون التقين يف 
القطاعات الكيميائية والبيولوجية.

وواصل الفريق عملية استعراضه ملخاطر االنتشار املرتبطة بالتكنولوجيات اجلديدة والناشئة، وذلك 
للرقابة  الوطنية  القوائم  يف  مستقباًل  إدراجها  يربر  ما  هناك  يكون  قد  اليت  واملعدات  املواد  حتديد  بغية 
على الصادرات. وكانت جماالت الرتكيز الرئيسية تتمثل يف التطورات يف العوامل الكيميائية، فضاًل عن 
اإلنتاج  الصغر، والتطورات يف معدات  املتناهية  النانو  البيولوجيا وتكنولوجيا  احلديثة يف علوم  التطورات 

الكيميائية والبيولوجية ذات االستخدام املزدوج.
واتفق املشاركون يف فريق أسرتاليا على تعميق التعاون من خالل زيادة تبادل املعلومات بشأن الُنهج 
لتعزيز  التدابري  من  الشاملة وغريها  األحكام  تنفيذ  واخلربة يف  الدخول،  تأشريات  منح  تدقيق  املتبعة يف 
دعم عمل  األكادميية يف  والقطاعات  الصناعة  دوائر  بإشراك  التزامهم  أكدوا جمدداً  الفريق. كما  فعالية 
الفريق، مبا يف ذلك زيادة الوعي بالضوابط املفروضة على حتويالت التكنولوجيا غري امللموسة وخدمات 
برنامج نشط لالتصال  الفريق على مواصلة  واتفق  االنتشار.  زاوية  باحلساسية من  تتسم  اليت  السمسرة 
الضوابط  قوائم  اعتماد  نطاق  توسيع  بغية  عامي 2013 و2014،  الدويل يف  الصعيد  على  واملشاركة 

واملمارسات ومواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل منع انتشار األسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ويف 12 آب/أغسطس، أصبحت املكسيك رمسيًا العضو الثاين واألربعني يف فريق أسرتاليا. وجاء 
ذلك نتيجة لتوافق اآلراء يف اجللسة العامة اليت عقدها الفريق يف حزيران/يونيه وتأييدها القوي لعضوية 
املكسيك يف الفريق. ويف ترحيب األعضاء اآلخرين باملكسيك، أقروا باجلهود الثابتة اليت تبذهلا احلكومة 
التوجيهية لفريق  الرقابة على الصادرات بشكل كامل مع قوائم الضوابط املشرتكة واملبادئ  لتوفيق نظام 
أسرتاليا، وعزمها على املسامهة بشكل أكثر فاعلية يف اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي ملنع انتشار 

األسلحة الكيميائية واألسلحة البيولوجية.



املسائل املتعلقة باألسلحة التقليدية
الفصل الثالث



الصورة العليا: أعضاء فريق من بعثة االتحاد األفريقي يف الصومال 
يقومون بإعداد صندوق من املتفجرات البالستيكية لتفجري ذخائر تّم 

االستيالء عليها من مسلحي حركة الشباب.
من صور األمم املتحدة/توبن جونز

الصورة السفىل: أحد أفراد الوحدة البوروندية يف بعثة االتحاد األفريقي يف 
الصومال يقف حارساً عىل مخبأ أسلحة تحت األرض يف داينييل.

من صور األمم املتحدة/توبن جونز
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الثزلث الفصل 

التقليدية املسائل املتعلقة باألسلحة 

إنين أرحب من كل قليب باعتماد اجلمعية العامة اليوم أول معاهدة لتجارة األسلحة على اإلطالق. 
وهو إجناز دبلوماسي تارخيي يأيت تتوجياً ألحالم طال أمدها ولسنوات عديدة من اجلهد املبذول. إنه 
انتصار لشعوب العامل. فمعاهدة جتارة األسلحة ستزيد صعوبة حتويل األسلحة الفتاكة إىل األسواق 
غري املشروعة، وستساعد على إبعاد أمراء احلرب والقراصنة واإلرهابيني واجملرمني وأمثاهلم عن امتالك 
االنتهاكات  ملنع  جهود  من  نبذله  فيما  جديدة  قوية  أداة  املعاهدة  وستكون  الفتاكة.  األسلحة 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان أو خروقات القانون اإلنساين الدويل. كما أهنا ستعطي زمخاً تشتد احلاجة 

إليه جلهود نزع السالح وعدم االنتشار األخرى املبذولة على الصعيد العاملي.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة 1

التطورات واالتجاهات يف عام 2013 

جتارة  ملعاهدة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتماد  يف  املتمثل  التارخيي  باحلدث   2013 عام  متيز 
األسلحة. وجاء اعتماد معاهدة جتارة األسلحة الذي طال انتظاره تتوجيًا جلهود امتدت ألكثر من عقد 
ولسنوات عديدة من املفاوضات املعقدة يف إطار األمم املتحدة، مبا يف ذلك ثالث دورات الجتماعات 
فريق من اخلرباء احلكوميني، وفريق عامل مفتوح باب العضوية، وأربع دورات للجنة حتضريية، ومؤمتران 

دبلوماسيان.
وكما تنص املادة 1 من معاهدة جتارة األسلحة، فإن اهلدفني املتالزمني للمعاهدة يتمثالن يف وضع 
التقليدية،  األسلحة  الدولية يف  التجارة  تنظيم  أو حتسني  لتنظيم  املمكنة  املشرتكة  الدولية  املعايري  أعلى 
ومنع التجارة غري املشروعة يف األسلحة التقليدية والقضاء عليها واحليلولة دون حتويلها إىل األسواق غري 

املشروعة. ومن املتوقع أن جتلب املعاهدة املزيد من املساءلة والشفافية إىل جتارة األسلحة العاملية.
وستزيد معاهدة جتارة األسلحة من صعوبة حصول منتهكي حقوق اإلنسان، واحلكومات اليت حتول 
والذخائر.  األسلحة  على  املسلحة،  واجلماعات  األسلحة  ومهريب  املشروع،  غري  لالستخدام  األسلحة 

ــتــــاح يف املــــوقــــع:  ــيــــســــان/أبــــريــــل 2013. مــ نــ نــــيــــويــــورك، 2  ــة،  ــحــ ــلــ ــيــــان بــــشــــأن اعـــتـــمـــاد مـــعـــاهـــدة جتـــــــارة األســ ــ ب  1 
 http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1805#U7LLC_ldXTY

)اُطلع عليه يف 1 متوز/يوليه 2014(.
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ومعاهدة جتارة األسلحة هي أول معاهدة عاملية تربط االعتبارات اإلنسانية واعتبارات حقوق اإلنسان 
بالقرارات املتعلقة بصادرات األسلحة.

اجملتمع  املتحدة ومنظمات  واألمم  األعضاء  الدول  نظمت  األسلحة،  معاهدة جتارة  اعتماد  وبعد 
املعاهدة،  على  والتصديق  التوقيع  على  الدول  لتشجيع  العام  من  املتبقية  الفرتة  يف  نشطة  محلة  املدين 
تدابري  باختاذ  األطراف  الدول  املعاهدة  تنفيذ  مبكر. وسيلزم  النفاذ يف وقت  للتمكني من دخوهلا حيز 
خمتلفة لتحسني أنظمتها وضوابطها الوطنية لالسترياد والتصدير، واملشاركة يف تبادل املعلومات مع الدول 
األطراف األخرى، ومنع حتويل األسلحة عن وجهتها. وإدراكًا ألن االمتثال للمعاهدة سيمثل حتّديات 
خطرية لكثري من الدول األطراف احملتملني يف املعاهدة، بدأ العديد من املنظمات الدولية واإلقليمية وغري 
املعاهدة  تنفيذ  املهتمة يف  الدول األطراف  احلكومية يف عام 2013 تصميم مشاريع وأنشطة ملساعدة 

عند دخوهلا حيز النفاذ.
األسلحة  بشأن  له  قرار  أول  األمن  جملس  اختاذ  يف  متثل  آخر  رئيسيًا  تطوراً   2013 عام  وشهد 
غري  للتدفقات  السليب  باألثر  األمن  جملس  اعرتاف  جمدداً  القرار  وأكد   .2 اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية 
املشروعة لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، اليت كثرياً ما تقوض اجلهود اليت يبذهلا اجمللس للمساعدة 

يف استعادة السالم واالستقرار يف مناطق النزاع وما بعد النزاع املدرجة يف جدول أعماله.
اليت  النارية،  لألسلحة  األبعاد  الثالثية  الطباعة  حنو  املتنامي  االجتاه  إزاء  متزايد  قلق  أيضًا  وُسجل 
الدويل  الصك  وتنفيذ  وتعقبها  األسلحة  وسم  على  هبا  يستهان  ال  انعكاسات  عليها  ترتتب  أن  ميكن 

لتعقب األسلحة ٣.
ومرة أخرى، مل يتمكن فريق اخلرباء احلكوميني املعين مبواصلة تشغيل سجل األمم املتحدة لألسلحة 
اخلفيفة رمسيًا كفئة  الصغرية واألسلحة  إدراج األسلحة  االتفاق على مسألة  التقليدية وزيادة تطويره من 
من فئات اإلبالغ. كما مل يتمكن الفريق من التوّصل إىل اتفاق بشأن أّي من املقرتحات اليت تقدم هبا 
اخلرباء خالل دوراته الثالث لتوسيع نطاق سجل األسلحة التقليدية. ويف تقريره النهائي، الذي اعتمد 
الدول  وشجع  طيار،  بال  املسلحة  اجلوية  للمركبات  تفصيلي  وصف  على  الفريق  اتفق  اآلراء،  بتوافق 

األعضاء على اإلبالغ عن عمليات نقلها هلذه األسلحة.

قرار جملس األمن 2117 )2013(.  2

الـــعـــنـــوان الــكــامــل لــلــصــك هـــو الــصــك الـــــدويل لــتــمــكــني الـــــدول مـــن الــكــشــف عـــن األســلــحــة الــصــغــرية واألســلــحــة   3 
ــع:  ــوقــ ــاح يف املــ ــ ــت ــنـــــص مــ ــ ــــوق هبــــــا. والـ ــوثـ ــ ــقـــة مـ ــطـــريـ ــنــــاســــب وبـ ــــت املــ ــوقـ ــ ــــري املــــشــــروعــــة وتـــعـــقـــبـــهـــا يف الـ  اخلـــفـــيـــفـــة غـ

www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_English.pdf )اُطلع عليه يف 7 متوز/يوليه 2014(.
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معاهدة تجارة األسلحة

يف  بدأت  ومعقدة  طويلة  لعملية  تتوجيًا  ليمثل  نيسان/أبريل  يف   ٤ األسلحة  جتارة  معاهدة  اعتماد  جاء 
التسعينات من القرن املاضي بناًء على طلب اجملتمع املدين. وأشيد بإبرام معاهدة جتارة األسلحة كإجناز 

كبري يف جمال نزع السالح وتنظيم األسلحة يف عام 2013.

 مؤتمر األمم املتحدة الختامي املعني بوضع
معاهدة تجارة األسلحة

اختتم مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة، الذي ُعقد يف مقر األمم املتحدة 
يف نيويورك يف الفرتة من 18 إىل 28 آذار/مارس، دورة عمله دون التوّصل إىل توافق يف اآلراء بشأن 
نص مشروع املعاهدة الذي قدمه رئيس املؤمتر، بيرت وولكوت )أسرتاليا(، يف 27 آذار/مارس 2013. 
ونتيجة لذلك، انتقلت جمموعة من الدول لتقدمي نص مشروع للمعاهدة العتماده بواسطة اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة. ويف 28 آذار/مارس، اشرتكت أربع وستون دولة يف تقدمي مشروع قرار، تعتمد اجلمعية 

العامة مبوجبه معاهدة جتارة األسلحة.

اعتماد معاهدة تجارة األسلحة

يف 2 نيسان/أبريل 2013، اعتمدت اجلمعية العامة معاهدة جتارة األسلحة دون أن ُتدخل أّي تغيري 
جوهري على مشروع املعاهدة املذكور أعاله املقّدم قرب هناية املؤمتر اخلتامي. وصوتت أغلبية ساحقة 
واجلمهورية  اإلسالمية  إيران  )مجهورية  دول  ثالث  ضده  صوتت  بينما  القرار،  لصاحل  دولة   154 تبلغ 

العربية السورية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(، وامتنعت 23 دولة عن التصويت ٥.
وفيما يلي جوانب هامة من املعاهدة:

يغطي نطاق معاهدة جتارة األسلحة مجيع منظومات األسلحة اهلامة املدرجة يف سجل األمم  •
على  وعالوة  اخلفيفة.  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  وكذلك   ،٦ التقليدية  لألسلحة  املتحدة 
األسلحة  من  نطاق  أوسع  على  املعاهدة  ‘‘تطبيق  على  بلد  املعاهدة كل  تشجع  ذلك، 

التقليدية’’؛
أحكام  • نفس  بتطبيق  الدول  تقوم  أن  على  تنص  منفصلة،  مادة  إطار  الذخائر يف  تناول  مّت 

عملية  بأّي  اإلذن  قبل  املعاهدة،  نطاق  يشملها  اليت  األسلحة  على  املنطبقة  والتقييم  احلظر 

 http://disarmament.un.org/treaties/t/att :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  4
)اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.

لالطالع على نص القرار، انظر قرار اجلمعية العامة 234/67 باء املؤرخ 2 نيسان/أبريل 2013.  5

التالية: دبابات القتال، ومركبات القتال املصفحة، ومنظومات املدفعية ذات  يشمل سجل األمم املتحدة الفئات   6
العيار الكبري، والطائرات العمودية اهلجومية، والطائرات املقاتلة، والسفن احلربية، والقذائف والقاذفات.
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لألجزاء  بالنسبة  مماثلة  أحكامًا  املعاهدة  تتضمن  أدناه(. كما  )انظر  الذخائر  هذه  لتصدير 
واملكونات احلرجة؛

التقليدية  • األسلحة  تصدير  األطراف  الدول  على  حتظر  واضحة  أحكامًا  املعاهدة  تتضمن 
جانب  من  املفروض  األسلحة  حظر  انتهاك  الصادرات  هذه  شأن  من  إذا كان  والذخائر، 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة، أو إذا توفرت للدولة املصدرة معلومات بأن تلك األصناف 
أو خمالفات جسيمة  اإلنسانية،  أو جرائم ضد  إبادة مجاعية،  ارتكاب جرمية  ستستخدم يف 

التفاقيات جنيف لعام 1949 7 أو هجمات موجهة ضد مدنيني؛
بتقييم  • أو ذخائر،  قبل اإلذن بتصدير أسلحة  الدول األطراف،   تلزم معاهدة جتارة األسلحة 

ما إذا كان تصدير هذه األصناف سيسهم يف توطيد السالم واألمن أو يف تقويضهما. كما 
جيب على الدولة الطرف املصدرة تقييم خطر إمكان استخدام األصناف املصّدرة يف ارتكاب 
حلقوق  الدويل  القانون  أو  الدويل  اإلنساين  للقانون  خطرية  انتهاكات  ارتكاب  تسهيل  أو 
اجلرمية  أو  باإلرهاب  املتعلقة  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات  مبوجب  جرائم  أو  اإلنسان، 
املنظمة العابرة للحدود الوطنية. وجيب أن يأخذ هذا التقييم يف االعتبار أيضًا خطر استخدام 
األصناف املصدرة الرتكاب أعمال عنف خطرية العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطرية 
إجراء  بعد  املصدِّرة،  الطرف  الدولة  رأت  وإذا  ارتكاهبا.  تسهيل  أو  واألطفال،  النساء  ضد 
التقييم والنظر يف تدابري التخفيف املتوفرة، أن هناك خطراً كبرياً حبدوث أّي من النتائج السلبية 
رة  املذكورة يف الفقرة 1 من املادة 8، املذكور بعضها أعاله، وجب على الدولة الطرف املصدِّ

أاّل تأذن بالتصدير؛
التقليدية وإعادة شحنها،  • العابر لألسلحة  املرور  لتنظيم  تدابري  باختاذ  الدول األطراف ملزمة 

عن  األسلحة  حتويل  ملنع  تدابري  باختاذ  ملزمة  أهنا  األسلحة. كما  يف  السمسرة  عن  فضاًل 
وجهتها؛

تتضمن معاهدة جتارة األسلحة أيضًا أحكامًا بشأن اإلبالغ: إذ جيب تقدمي تقرير أّويل عن  •
حالة املنظومة الرقابية يف الدولة الطرف؛ وتقارير سنوية عن الصادرات والواردات من األسلحة 
املعاهدة  تنفيذ  لتيسري  الدوليني  والتعاون  املساعدة  لتشجيع  أحكامًا  تتضمن  التقليدية. كما 

واالمتثال هلا.

لعام  واتفاقية جنيف  املــيــدان؛  املسلحة يف  بالقوات  واملــرضــى  اجلرحى  حــال  لتحسني  لعام 1949  اتفاقية جنيف   7
بشأن  لعام 1949  واتفاقية جنيف  البحار؛  املسلحة يف  الــقــوات  لتحسني حــال جرحى ومرضى وغرقى   1949
معاملة أسرى احلرب؛ واتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب؛ والربوتوكول 
اإلضايف لعام 1977 التفاقيات جنيف املعقودة يف 12 آب/أغسطس 1949، واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات 
املعقودة يف 12 آب/أغسطس 1949،  لعام 1977 التفاقيات جنيف  اإلضــايف  والــربوتــوكــول  الدولية؛  املسلحة 

واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية.
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فتح باب التوقيع عىل املعاهدة ودخولها حيز النفاذ

ُفتح باب التوقيع على معاهدة جتارة األسلحة يف 3 حزيران/يونيه 2013. وكان الفتًا للنظر أن 67 دولة 
وقعت على املعاهدة يف نفس يوم فتح باب التوقيع عليها. وحبلول هناية عام 2013، كان عدد املوقعني 
العام  التصديق عليها لدى األمني  بالفعل صكوك  بلغ 115 دولة، أودعت 9 منها  املعاهدة قد  على 
لألمم املتحدة، وهو وديع املعاهدة. ومن املقرر أن تدخل املعاهدة حيز النفاذ بعد 90 يومًا من تاريخ 

إيداع صك التصديق أو القبول أو املوافقة اخلمسني لدى الوديع.

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

هتديداً  يشكالن  بال ضوابط  وانتشارها  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  االجتار  ظل 
أفريقيا  ليبيا ومايل ومجهورية  بلدان مثل  تأثرت احلالة األمنية يف  الدوليني، حيث  للسالم واألمن  خطرياً 
وظلت  احلكومية.  املخزونات  من  احملولة  األسلحة  على  احلصول  لسهولة  نتيجة  مباشراً  تأثراً  الوسطى 
األسلحة الصغرية تغذي العنف يف مناطق النزاع، وتوفر األدوات املؤاتية للجرمية املسلحة والعنف يف مجيع 
مناطق العامل، وهو ما أسفر عن عواقب وخيمة بالنسبة ملاليني املدنيني وللجهود املبذولة لتعزيز املصاحلة 
الوطنية والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف البلدان اخلارجة من نزاعات مسلحة. وظلت األمم املتحدة، 
مع خمتلف املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية وغري احلكومية، تنشط يف تشجيع ودعم احلكومات يف 
تنفيذ خمتلف الصكوك العاملية واإلقليمية ملنع ومكافحة بالء تدفق األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

وانتشارها غري املشروع.

مجلس األمن

يف حاالت النزاع وما بعد النزاع يف مجيع أحناء العامل، حتدث أعمال العنف باستخدام األسلحة الصغرية 
السلع،  هذه  يف  املربح  املشروع  غري  االجتار  بسبب  واسع  نطاق  على  تتوفر  اليت  اخلفيفة،  واألسلحة 
وبسبب ضعف التنظيم والضوابط، مبا يف ذلك بالنسبة للمخزونات احلكومية. وظلت أفريقيا مصدر قلق 
بوجه خاص يف هذا الصدد. وظل العديد من البلدان األفريقية يتضرر بشكل خاص من اآلثار السلبية 
وتدفقات  نقاط ساخنة جديدة  مع ظهور  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املشروع  لالجتار غري 
جديدة لألسلحة عرب احلدود مبا يهدد االستقرار اهلش يف املناطق اليت ال تزال تتعاىف من نزاعات املاضي 

أو اليت تواجه توترات سياسية متصاعدة. 
ويف عام 2013، اهتم جملس األمن اهتمامًا خاصًا مبسألة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة. 
األثر  على  ترتكز  واليت  سنتني،  جتري كل  اليت  املفتوحة  مناقشته  اجمللس  عقد  أيلول/سبتمرب،   26 ويف 
الذي خيلفه النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتكديسها املزعزع لالستقرار وإساءة 
تارخيه،  يف  األوىل  للمرة  األمن،  اختذ جملس  املناقشة،  وعقب  الدوليني.  واألمن  السالم  على   استعماهلا 
ر اجمللس، يف قراره، الدول األعضاء بالتزامها أن متتثل امتثااًل  8 ترّكز حصراً على هذه املسألة. وذكَّ قراراً 

قرار جملس األمن 2117 )2013(.  8
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تامًا وفّعااًل حبظر توريد األسلحة الذي يفرضه اجمللس، واختاذ جمموعة من التدابري لتسهيل تنفيذه، مثل 
حتسني إدارة خمزونات األسلحة والذخائر ووسم األسلحة. وأكد اجمللس عزمه اختاذ التدابري املناسبة لتعزيز 
آليات رصد حظر توريد األسلحة، بسبل منها إيفاد موظفني مكرسني أو وحدات مراقبة مكرسة ضمن 

بعثات األمم املتحدة ذات الصلة من أجل رصد عمليات حظر توريد األسلحة بصورة فّعالة.
اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  استخدام  إساءة  بأن  األمن  جملس  أقّر  ذلك،  على  وعالوة 
واإلمنائي  اإلنساين  الصعيد  من  وعلى كل  اإلنسان  حقوق  على  النطاق  واسعة  سلبية  آثاراً  ختّلف 
اجمللس  وربط  املسلحة.  النـزاعات  املدنيني يف خضم  أمن  على  سيما  وال  االقتصادي،   - واالجتماعي 
بني إساءة االستخدام هذه وبني العنف ضد النساء والفتيات، وتفاقم العنف اجلنسي واجلنساين، وإقدام 
األطراف يف النـزاعات املسلحة على جتنيد األطفال. وجدير بالذكر أيضًا أن جملس األمن حث الدول 
األعضاء، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، واملنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، 
وأنشطة  املالية  واملعامالت  االجتار  وطرق  فيهم  املشتبه  التجار  بشأن  املعلومات  وتبادل  التعاون  على 
السمسرة املشتبه فيها، اليت ميكن أن تسهل حتويل مسار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أو نقلها 

غري املشروع أو تكديسها بصورة تزعزع االستقرار أو إساءة استخدامها.

برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

ظل تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع 
للمجتمع  بالنسبة  أولوية  ميثل   10 األسلحة  لتعقب  الدويل  والصك   9 عليه  والقضاء  ومكافحته  جوانبه 
الدويل. وعقب النجاح يف اختتام مؤمتر االستعراض الثاين املعين باألسلحة الصغرية 11، شرعت الدول يف 
عام 2013 يف التحضري الجتماع الدول اخلامس الذي ُيعقد كل سنتني بشأن برنامج العمل والصك 

الدويل، واملقرر عقده يف حزيران/يونيه 2014.
املبذولة  اجلهود  الرتحيب يف سياق  بأشد  األسلحة كتطور حيظى  معاهدة جتارة  اعتماد  إىل  وُنظر 
ملكافحة االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ فاملعاهدة تكمل وتستكمل برنامج 
العمل بدرجة أكرب. فتضمني املعاهدة حكمًا يقضي بأن تتخذ الدول األطراف تدابري لتنظيم السمسرة 
املتعلقة بتحويل األسلحة عن وجهتها، يساعد على تعزيز  يف األسلحة والذخرية، فضاًل عن األحكام 
الرئيسي  اهلدف  وهو   - األسلحة  واخلفيفة  الصغرية  األسلحة  يف  االجتار  مكافحة  إىل  الرامية  اجلهود 

مــن مجيع جوانبه،  اخلفيفة  الصغرية واألســلــحــة  باألسلحة  املــشــروع  غــري  بــاالجتــار  املعين  املتحدة  األمــم  تقرير مؤمتر   9
نيويورك، 9 - 20 متوز/يوليه A/CONF.192/15( 2001(، الفقرة 24.

املشروعة وتعقبها يف  اخلفيفة غري  الصغرية واألسلحة  الكشف عن األسلحة  الــدول من  لتمكني  الــدويل  ‘‘الصك   10

http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_ :املوقع املناسب وبطريقة موثوق هبا’’. متاح يف  الوقت 
English.pdf )اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.

ُعقد مؤمتر األمم املتحدة املعين باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل ملنع االجتار غري املشروع باألسلحة   11

الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه يف نيويورك يف الفرتة من 27 آب/أغسطس 
إىل 7 أيلول/سبتمرب 2012.
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لربنامج العمل غري امللزم قانونًا. ويف الوقت نفسه، تلزم املعاهدة الدول األطراف باختاذ التدابري الالزمة 
ملنع التدفقات غري املشروعة للذخائر، وهي مسألة كانت غائبة متامًا عن برنامج العمل.

 اجتماع الدول الخامس الذي ُيعقد كل سنتني للنظر يف تنفيذ 
برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية

باألسلحة  املشروع  غري  ‘‘االجتار  املعنون   ،2013 األول/ديسمرب  5 كانون  املؤرخ   48/68 القرار  يف 
إىل   16 من  الفرتة  يف  تعقد  أن  العامة  اجلمعية  قررت  جوانبه’’،  مجيع  من  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية 
ومتاشيًا  سنتني.  الدول كل  تعقدها  اليت  االجتماعات  من  التايل  االجتماع   2014 حزيران/يونيه   20
مع املمارسات السابقة، تقرر أن يتضمن اجتماع الدول اخلامس الذي ُيعقد كل سنتني للنظر يف تنفيذ 
واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  االجتار  على  والقضاء  ومكافحة  مبنع  املتعلق  العمل  برنامج 

اخلفيفة من مجيع جوانبه جزًءا منفصاًل بشأن الصك الدويل لتعقب األسلحة.
معينًا  رئيسًا  )أفغانستان(  تانني  األعضاء ظاهر  الدول  ويف 29 آب/أغسطس 2013، رشحت 
الجتماع الدول اخلامس الذي ُيعقد كل سنتني، مع تكليفه بوالية قيادة العملية التحضريية لالجتماع. 
وطلب الرئيس املكلف إىل أنتوين سيمبسون )نيوزيلندا( االضطالع بإدارة اجلزء املتعلق بالصك الدويل 

لتعقب األسلحة من اجتماع الدول اخلامس الذي ُيعقد كل سنتني.
البناءة يف نيويورك، اتفقت الدول األعضاء بشكل  وبعد عدة جوالت من املشاورات غري الرمسية 
غري رمسي على جدول األعمال املؤقت الجتماع الدول اخلامس الذي ُيعقد كل سنتني، الذي من املقرر 
وبناء  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  خمزونات  إدارة  مثل  اهلامة  املوضوعات  من  عدداً  يعاجل  أن 
القدرات، وكذلك نقل التكنولوجيا واملعدات ألول مرة يف تاريخ هذه االجتماعات اليت ُتعقد كل سنتني.

آلية األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية

وهي  الصغرية،  باألسلحة  املتعلقة  األعمال  لتنسيق  املتحدة  األمم  آلية  واصلت   ،2013 عام  طوال 
السالح وحتديد األسلحة  بنزع  الصلة  املسائل ذات  الوكاالت، معاجلة  تنسيق داخلية مشرتكة بني  آلية 
وتنظيمها من منظور متعّدد التخصصات ينطوي على جوانب مرتابطة تتعلق بالسالم واألمن، والتنمية، 
اإلرهاب، وحقوق  املواطن، ومكافحة  اجلرمية، وأمن  العامة، ومنع  القانون، واحلوكمة، والصحة  وسيادة 

اإلنسان، وحقوق الطفل واملرأة، واهلجرة، والتشريد القسري، واملساعدات اإلنسانية.
آلية  نطاق  العام  األمني  وسع  األسلحة،  جتارة  معاهدة  إبرام  سبقت  اليت  املفاوضات  سياق  ويف 
والتنسيق  للتشاور  العمل كمنتدى  من  اآللية  لتمكني   ،12 الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  األعمال  تنسيق 
وتنظيم  الصغرية،  األسلحة  ذلك  مبا يف  التقليدية،  باألسلحة  املتعلقة  املسائل  من  واسعة  حول جمموعة 
العام إىل اآللية إجراء دراسة مشرتكة بني  جتارة األسلحة والذخائر. ودعمًا للمفاوضات، طلب األمني 

تتألف آلية تنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية حاليًا من 23 كيانًا من كيانات األمم املتحدة، وتتوفر قائمة   12

هبا يف املوقع: www.poa-iss.org/CASA/CASA.aspx )اُطلع عليه يف 7 متوز/يوليه 2014(.
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الوكاالت حول اآلثار الضارة املرتتبة على عمليات نقل األسلحة غري املنظمة بالنسبة للدول واملواطنني 
وأثرها على عمل األمم املتحدة، وهي الدراسة اليت نشرت يف آذار/مارس 1٣.

املتعلقة باألسلحة الصغرية، ُطلب إىل  آلية تنسيق األعمال  وعالوة على ذلك، ونتيجة ملداوالت 
كيانات األمم املتحدة املسؤولة عن إعداد التقارير حول املسائل اإلنسانية ومسائل حقوق اإلنسان أن 
تأخذ األحكام ذات الصلة يف معاهدة جتارة األسلحة يف االعتبار عند وضع تقاريرها بشأن احلاالت اليت 

تقع يف جماالت اهتمامها.

فريق الدول املهتمة بالتدابري العملية لنزع السالح

1٤، لسد  للسالم’’ وملحقها  املعنون ‘‘خطة  العام  تقرير األمني  العملي عن  السالح  انبثق مفهوم نزع 
للدول  الفعلية  واالحتياجات  السالح  نزع  األطراف يف جمال  املتعّددة  التقليدية  املفاوضات  بني  الفجوة 
اخلفيفة.  واألسلحة  الصغرية  لألسلحة  املنفلت  االنتشار  بسبب  تفاقمت  اليت  النزاعات،  من  املتضررة 
والرتويج التباع  والذخائر،  األسلحة  العملي مجع وتدمري  السالح  نزع  الفّعالة يف جمال  التدابري  وتشمل 
العملية لنزع  العامة فريق الدول املهتمة بالتدابري  سياسة متكاملة إلدارة األسلحة 1٥. وأنشأت اجلمعية 
السالح ليكون مبثابة منتدى غري رمسي ومفتوح يتسم بالشفافية لتعزيز ودعم هذه التدابري اليت تساعد 

الدول املتضررة يف جهودها الرامية لتوطيد السالم 1٦.
األمم  وهيئات  األعضاء  للدول  جتمعًا  السالح  لنزع  العملية  بالتدابري  املهتمة  الدول  فريق  ونظم 
الدروس املستفادة من  لتقاسم  الصلة  املنظمات اإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين ذات  املعنية  املتحدة 
مبادرات نزع السالح العملية املنفذة يف اآلونة األخرية، مبا يف ذلك مجع وتدمري األسلحة والذخائر يف 
شرق أفريقيا 17، واحلّد من العنف املسلح يف أمريكا الوسطى 18، والتطبيق العملي ملعايري حتديد األسلحة 

ــارة املـــرتتـــبـــة عـــلـــى عــمــلــيــات نـــقـــل األســلــحــة  ــضــ ــ ــار ال ــ ــ ــغـــرية، اآلثـ ــصـ ــال املــتــعــلــقــة بـــاألســـلـــحـــة الـ ــمــ ــة تــنــســيــق األعــ ــيـ آلـ  13 

ــم املـــتـــحـــدة لــشــؤون  ــ ــم املـــتـــحـــدة، مــكــتــب األمـ ــ ــنـــني وأثــــرهــــا عــلــى عــمــل األمـ ــواطـ ــلـــدول واملـ  غـــري املــنــظــمــة بــالــنــســبــة لـ
ــوقـــع:  املـ مـــتـــاحـــة يف  ــويــــورك، 2013(.  ــ ــي ــ )ن آذار/مـــــــــــارس 2013  ــــم 23،  رقـ غــــري دوريـــــــة  ــة  ــ ــ ــســــالح، ورق الــ ــــزع   نـ

/www.un.org/disarmament/publications/occasionalpapers/23 )اُطلع عليه يف 7 متوز/يوليه 2014(.

.A/50/60-S/1995/1و A/47/277-S/24111  14

انظر قرار اجلمعية العامة 50/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012.  15

انظر قرار اجلمعية العامة 38/52 زاي املؤرخ 9 كانون األول/ديسمرب 1997.  16

‘‘تأمني خمازن ذخائر اجليش يف شرق أفريقيا’’، عرض مقدم من الفريق االستشاري املعين باأللغام.  17

‘‘التخفيف من التحويل غري املشروع لألسلحة كتدبري وقائي فّعال للحّد من العنف املسلح يف أمريكا الوسطى’’،   18

البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  والتنمية يف  السالح  ونــزع  للسالم  اإلقليمي  املتحدة  األمــم  مركز  من  مقدم  عــرض 
الكاريبـي.
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الصغرية 19. كما ناقش الفريق املسائل املتعلقة مبعاهدة جتارة األسلحة، مثل املبادرات اإلقليمية يف أفريقيا 
ودور الربملانيني يف هذا السياق.

تتمثل  السالح  لنزع  العملية  بالتدابري  املهتمة  الدول  لفريق  أخرى  رئيسية  وظيفة  هناك  وكانت 
املتحدة  األمم  عمل  برنامج  تنفيذ  يف  املتاحة  املوارد  مع  املساعدة  من  االحتياجات  مواءمة  تسهيل  يف 
املعين باألسلحة الصغرية. ويف هذا الصدد، أّيد فريق الدول املهتمة إنشاء مرفق صندوق األمم املتحدة 
االستئماين لدعم التعاون يف جمال تنظيم األسلحة، وعمل كمنتدى للرتويج ملرفق الصندوق االستئماين 

بني اجلهات املاحنة احملتملة والدول املستفيدة واملنظمات غري احلكومية.

املعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية

املعايري  املتحدة  األمم  أطلقت  الصغرية،  باألسلحة  املعين  العمل  لربنامج  الثاين  االستعراض  مؤمتر  أثناء 
املكثفة  التطوير  جهود  من  سنوات  لثالث  نتيجة  ما كان  وهو   ،20 الصغرية  األسلحة  لتحديد  الدولية 
بالتعاون مع الشركاء يف مجيع أحناء العامل. ومّت تصميم هذه املعايري بغية تبسيط عمليات رسم السياسات 
والربجمة واملمارسات املتعلقة بتحديد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة مبشاركة 23 كيانًا من كيانات 
اجملتمع  دوائر  عن  فضاًل  الصغرية،  باألسلحة  املتعلقة  األعمال  تنسيق  آلية  معًا  تشكل  املتحدة  األمم 

العاملي املعنية بتحديد األسلحة الصغرية.
الصغرية  األسلحة  لتحديد  األساسية  اجلوانب  بشأن  وشاملة  واضحة  توجيهات  املعايري  وتوفر 
واألسلحة اخلفيفة، مبا يف ذلك املسائل القانونية والسياسية واملسائل املتعلقة بالتشغيل؛ ومّت وضعها على 
غرار املعايري اليت وضعتها األمم املتحدة بالفعل يف جماالت األعمال املتعلقة باأللغام 21، ونزع السالح 
الصغرية  األسلحة  لتحديد  الدولية  املعايري  وتدخل   .22 إدماجهم  وإعادة  وتسرحيهم  السابقني  املقاتلني 
القائمة بشأن حتديد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة  العاملية  ضمن اإلطار الذي تشكله الصكوك 
)أّي برنامج العمل، والصك الدويل لتعقب األسلحة وبروتوكول األسلحة النارية(، وتستفيد من أفضل 

املمارسات اليت ُوضعت على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.
ومّت وضع املعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية بالتعاون مع شبكة عاملية من اخلرباء من األمم 
املتحدة واحلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. وعند إطالق املعايري 

اجلديدة، مّت عرض مجيع النماذج التشغيلية )اليت يبلغ جمموعها مثانية مناذج(.

‘‘تعزيز التطبيق العملي للمعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية’’، عرض مقدم من معهد األمم املتحدة لبحوث   19

نزع السالح.
متاحة يف املوقع: www.smallarmsstandards.org )اُطلع عليه يف 7 متوز/يوليه 2014(.  20

املعايري الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام، متاحة يف املوقع: http://www.mineactionstandards.org )اُطلع عليه   21

يف 7 متوز/يوليه 2014(.
املعايري املتكاملة لنزع السالح والتسريح وإعــادة اإلدمــاج، متاحة يف املوقع: www.unddr.org )اُطلع عليه يف 7   22

متوز/يوليه 2014(.
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العنف املسلح والتنمية

يف 31 كانون األول/ديسمرب،كانت أكثر من 100 دولة قد أيدت إعالن جنيف بشأن العنف املسلح 
والتنمية 2٣. ويهدف اإلعالن، الذي يعرتف بأن العنف املسلح سبب ونتيجة لتخلف التنمية، إىل دعم 
عام  حبلول  وخارجها،  النزاع  سياقات  يف  املسلح  العنف  يف  للقياس  قابلة  ختفيضات  حتقيق  يف  الدول 

.2015
عام  بعد  ملا  التنمية  خبطة  املعين  املستوى  الرفيع  البارزة  الشخصيات  فريق  أصدر  أيار/مايو،  ويف 
2015 تقريره 2٤، الذي اقرتح فيه الفريق إدراج املوضوعات املتعلقة باألمن كهدف جديد خلطة ما بعد 

عام 2015.
توجيهية  مبادئ  بوضع  املسلح  العنف  مسألة  السالح  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  وعاجل 
بشأن كيفية إنشاء مناطق خالية من األسلحة واحلفاظ عليها. ورغم أن املناطق اخلالية من األسلحة قد 
ُتعرف بأمساء خمتلفة يف خمتلف األماكن، فإن املفهوم الذي تتأسس عليه هو نفسه: مساحات حمدودة 
جغرافيًا حُيظر فيها على املدنيني محل أو حيازة األسلحة - وذلك باإلضافة إىل املناطق اليت تعينها معظم 
احلّد من  أجل  املطارات - من  أو  احملاكم  مثل  السالح  من  بالفعل كبيئات خالية  الوطنية  التشريعات 
العنف املسلح وتعزيز السالمة العامة. ومن شأن توفري توجيهات شاملة حول كيفية إنشاء املناطق اخلالية 
من األسلحة واحلفاظ عليها أن يساعد احلكومات الوطنية والسلطات احمللية واملنظمات الدولية العاملة 

يف جماالت التنمية وبناء السالم يف جهودها الرامية إىل منع العنف املسلح واحلّد منه 2٥.

ذخائر األسلحة التقليدية

خالل العقد املاضي، شهد أكثر من 60 بلداً حوادث انفجارات بسبب خمزونات الذخرية غري املستقرة. 
أدت  بأسرها. كما  حملية  جمتمعات  يف  الرزق  سبل كسب  وتقويض  اآلالف  موت  عن  ذلك  وأسفر 
الوطنية غري املأمونة أو اليت ال ختضع ملراقبة كافية إىل عمليات حتويل كبرية للذخائر   خمزونات الذخائر 
املتفجرة  األجهزة  إعداد  متزايد يف  املسرّبة بشكل  الذخرية  تلك  املشروعة. وتستخدم  األسواق غري  إىل 

اليدوية الصنع.

www.geneva- :إعالن جنيف بشأن العنف املسلح والتنمية’’، جنيف، 7 حزيران/يونيه 2006. متاح يف املوقع‘‘  23

declaration.org/fileadmin/docs/GD-Declaration-091020-EN.pdf )اُطلع عليه يف 7 متوز/يوليه 2014(.

فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام 2015، شراكة عاملية جديدة: القضاء على   24

الفقر وحتويل االقتصاديات من خالل التنمية املستدامة )نيويورك، دار نشر Bocoup، 2013(. متاح يف املوقع: 
http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf )اُطلع عليه يف 1 متوز/يوليه 2014(.

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، ‘‘املبادئ التوجيهية: كيفية إنشاء مناطق خالية من األسلحة واحلفاظ   25

http://www.un.org/disarmament/publications/more/gfz- :عليها’’، آذار/مارس 2014. متاحة يف املوقع
/guidelines )اُطلع عليه يف 7 متوز/يوليه 2014(.
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الصعيد  اختاذ إجراءات على  التقليدية طوال دورة حياهتا  الذخرية  إدارة خمزونات  ويتطلب حتسني 
الوطين واإلقليمي والعاملي. ويف عام 2013، واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، بالتعاون 
األفضل  للوقاية  املتحدة  األمم  برنامج  تنفيذ  املتحدة،  باألمم  باأللغام  املتعلقة  األعمال  دائرة  الوثيق مع 
بالذخرية 2٦. وتتوافق  املتعلقة  الدولية  التقنية  التوجيهية  املبادئ  الذي يشرف على نشر   ،SaferGuard
املبادئ  وهتدف  أعاله.  املذكورة  الصغرية  األسلحة  لتحديد  الدولية  املعايري  مع  التوجيهية  املبادئ  هذه 
خمزونات  وأمن  سالمة  لتعزيز  جهودها  يف  وغريها  والصناعة  الوطنية  السلطات  مساعدة  إىل  التوجيهية 
الذخرية - مبا يقلل بالتايل من اخلطر املزدوج النفجارها أو حتويلها إىل جهات غري مشروعة. واملبادئ 
لالحتياجات  وفقًا  تطبيقها  ليتم  املتصاعد،  الشمول  من  ثالثة مستويات  تتيح  منظمة حبيث  التوجيهية 
األساسية  املبادئ  لتطبيق  الطرق  أنسب  األساسي  املستوى  ويقدم  معينة.  حالة  أو  معني  لبلد  احملّددة 
إلدارة آمنة ومأمونة للذخرية طوال دورة حياهتا. ويفصل املستويان الالحقان التدابري املطردة اليت ميكن 
اختاذها لتحقيق أعلى املعايري. واعتمدت اجلمعية العامة، بتوافق اآلراء، القرار املعنون ‘‘املشاكل الناشئة 
ُقدمًا يف  للمضي  أيد اختاذ خطوات هامة  الذي   ،27 التقليدية’’  الذخرية  عن تكديس فائض خمزونات 
تنفيذ املبادئ التوجيهية، ورحب بإنشاء األمم املتحدة آلية الوقاية األفضل SaferGuard حتقيقًا لسرعة 
االستجابة. وتسمح هذه اآللية بنشر خرباء الذخرية بسرعة ملساعدة الدول، بناًء على طلبها، يف إدارة 
خمزونات الذخرية على وجه السرعة، مبا يف ذلك يف أعقاب االنفجارات غري املقصودة للذخرية، وتشجع 

الدول القادرة على تقدمي اخلربة الفنية أو الدعم املايل هلذه اآللية على القيام بذلك.

الشفافية يف عمليات نقل األسلحة التقليدية والنفقات العسكرية

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية

يهدف سجل األمم املتحدة لتعزيز الشفافية يف عمليات نقل األسلحة التقليدية على الصعيد الدويل. 
وتقوم الدول األعضاء يف األمم املتحدة بصورة طوعية بإبالغ السجل بوارداهتا وصادراهتا من األسلحة 
التقليدية يف الفئات السبع التالية: )أ( دبابات القتال؛ )ب( مركبات القتال املصفحة؛ )ج( منظومات 
السفن  )و(  اهلجومية؛  العمودية  الطائرات  )هـ(  املقاتلة؛  الطائرات  )د(  الكبري؛  العيار  ذات  املدفعية 
احلربية؛ )ز( القذائف والقاذفات. وباإلضافة إىل ذلك، وكجزء من املعلومات األساسية، يشجع السجل 
الوطين،  اإلنتاج  من  واملشرتيات  العسكرية،  املخزونات  مثل  إضافية،  معلومات  تقدمي  على  احلكومات 

وعمليات النقل الدولية لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.

جاء وضع هذه املبادئ التوجيهية، وهي عبارة عن معايري مفصلة كي تستخدمها بصورة طوعية البلدان اليت ترغب   26

املــؤرخ 2 كانون األول/ العامة 61/63  الــذخــرية فيها، استجابة لقرار اجلمعية  أمــان وأمــن مواقع ختزين  يف حتسني 
 http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG/ :ديسمرب 2008. وهي متاحة يف املوقع

)اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.
قرار اجلمعية العامة 52/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب 2013.  27
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فريق الخرباء الحكوميني لعام 2013

املتغرية،  التقنية  والتطورات  العسكرية  البيئة  عن  املعلومات  آخر  وتضمينه  السجل  أمهية  على  للحفاظ 
يقوم فريق من اخلرباء احلكوميني باستعراض السجل مرة كل ثالث سنوات منذ إنشائه. وأجري سابع 
األول/ املؤرخ 2 كانون  العامة 39/66  اجلمعية  لقرار  وفقًا  النوع يف عام 2013،  استعراض من هذا 

ديسمرب 2011. وكما كان احلال مع فريق اخلرباء احلكوميني السابق، أعد مكتب األمم املتحدة لشؤون 
نزع السالح ورقة مفاهيمية غري رمسية بشأن عمل السجل، قدمت للخرباء معلومات أساسية وسهلت 

مناقشاهتم.
السجل  يف  الدول  مبشاركات  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  بتحليل  احلكوميني  اخلرباء  فريق  وقام 
عدد  يف  الفريق  ونظر  األخرية.  السنوات  يف  املشاركة  مستوى  اخنفاض  إزاء  قلقه  عن  وأعرب  مؤخراً، 
القائمة، بإضافة فئة لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة،  من املقرتحات لتوسيع فئات اإلبالغ السبع 
التوّصل إىل  الفريق من  يتمكن  السجل. ومل  يتجزأ من  الوطين كجزء ال  اإلنتاج  وبإدراج املشرتيات من 

اتفاق بشأن أّي من هذه املقرتحات.
وأوصى الفريق، يف تقريره 28، بزيادة الدعم املقدم لألمانة العامة من أجل توسيع دورها يف تعهد 
السجل وتعزيزه. وأوصى الفريق بأن تقوم الدول األعضاء باإلبالغ عن املركبات اجلوية املسلحة بال طيار 
بشأن  نظرها  بوجهات  العام  األمني  تزويد  ومواصلة  التقرير،  يف  الصلة  ذات  الفقرات  مع  يتفق   بشكل 
ما إذا كان عدم إدراج األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة كفئة رئيسية يف السجل حيّد من أمهيته، أو 
يؤثر بشكل مباشر على قرارات املشاركة يف السجل. والحظ الفريق أيضًا أن صغر حجم الفريق يف عام 
2013، مقارنة بالسنوات السابقة، قد أثَّر سلبًا على عمله. ولذلك، فقد أوصى بأن يتألف فريق اخلرباء 
احلكوميني مستقباًل من ما ال يقل عن 20 من اخلرباء الذين ميثلون بلدان ذات رؤى متباينة فيما يتعلق 

بالشفافية يف جمال التسلح.

تجارة األسلحة املبلغ عنها يف العالم

منذ إطالق موقع ‘‘جتارة األسلحة املبلغ عنها يف العامل’’ 29 على شبكة اإلنرتنت يف عام 2011، وهو 
املوقع الذي يضم كل املعلومات املقدمة من الدول األعضاء إىل السجل حىت هناية عام 2013، ساهم 
املبلغ عنها  التجارة  أمناط  الدويل لألسلحة، حيث يصور  النقل  االنفتاح على عمليات  زيادة  املوقع يف 
ألّي مستخدم يف اجملال األكادميي أو غري ذلك. ويف عام 2013، قام مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع 
العديد من اإلمكانيات اجلديدة للموقع هبدف تعزيز فائدته  البيانات بإضافة  السالح بتحديث قاعدة 
بدرجة أكرب. وتشمل هذه اإلضافات قسمًا لإلحصاءات يبني عدد التقارير املقدمة، ميكن البحث فيه 
حسب املنطقة والسنة، وعدد األسلحة املصدرة أو املستوردة، للبحث فيها حسب الفئة والسنة واملنطقة. 

.A/68/140  28

متوز/يوليه   7 يف  عليه  )اُطــلــع   http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx املــوقــع:  يف  متاح   29

.)2014
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وباإلضافة إىل ذلك، أضيفت إمكانية البحث السريع الذي يتيح للمستخدمني البحث بصورة موجهة 
الدول  املائة من  لبلد معني يف فرتة معينة. وقد قدم 39 يف  فئة معينة  عن عمليات نقل األسلحة من 

املبلغة معلوماهتا الوطنية عن طريق شبكة اإلنرتنت.

التقرير السنوي عن السجل

صدر يف عام 2013 تقرير األمني العام املوّحد احلادي العشرون ٣0. وتضمن التقرير وإضافاته معلومات 
قدمتها 57 حكومة عما قامت به من عمليات نقل لألسلحة التقليدية يف عام 2012. وبعد صدور 
املقدمة يف  التقارير  عدد  إمجايل  ليصل  هبا،  اخلاصة  املعلومات  أخرى  دولة  قدمت 13  التقرير،  إضافة 
بني  ومن   .2012 عام  يف  احلال  عليه  عما كان  قلياًل  الرقم  هذا  ويزيد  تقريراً.   70 إىل   2013 عام 
أّي  عنه’’،  يبلغ  ما  وجود  ‘‘عدم  إىل  تقريراً   22 أشار  عام 2013،  يف  وردت  اليت  السبعني  التقارير 
تضّمن  بينما  بالسجل،  املشمولة  السبع  الفئات  من  أّي  لألسلحة يف  نقل  عمليات  أّي  عدم حدوث 
32 تقريراً معلومات عن الصادرات و30 تقريراً معلومات عن الواردات يف الفئات السبع، على التوايل. 
وباإلضافة إىل ذلك، قدمت 23 دولة معلومات أساسية إضافية عن املخزونات العسكرية، و12 دولة 
عن املشرتيات من اإلنتاج الوطين، و37 دولة عن عمليات نقل دولية ألسلحة صغرية وأسلحة خفيفة، 
من بينها تقريران ‘‘بعدم وجود ما ُيبلغ عنه’’. ويتضمن املرفق األول هلذا الفصل جدواًل يسجل مجيع 
الردود اليت تلقاها األمني العام. وبلغت النسبة املئوية من التقارير اليت تضمنت معلومات عن عمليات 
نقل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة أكثر من 50 يف املائة )انظر الشكل 1(. ويتضمن املرفق الثاين 
الصغرية واألسلحة  نقل األسلحة  اليت قدمت معلومات عن عمليات  بالدول  قائمة كاملة  الفصل  هلذا 

اخلفيفة منذ عام 2004.
وكما كان احلال يف السنوات السابقة، ظلت نسبة املشاركة من الدول األعضاء من أفريقيا )3 من 
بني 54 دولة(، وآسيا واحمليط اهلادئ )13 من بني 53 دولة(، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي 
)9 من بني 33 دولة(، منخفضة نوعًا ما، يف حني سجلت أوروبا الغربية ودول أخرى )26 من بني 

30 دولة(، وشرق أوروبا )19 من بني 23 دولة( نسبًا أعلى للمشاركة )انظر اجلدول 1(.

.Add.1و A/68/138  30
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الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  نقل  عمليات  عن  اإلبالغ   - الشكـل 1 
كنسبة مئوية من إجمايل التقارير املقدمة

املشاركة اإلقليمية للدول األعضاء يف سجل األمم املتحدة لألسلحة   - الجـدول 1 
التقليدية: 2001 - 2013

2001200220032004200520062007200820092010201120122013

الحول األفريقية 
111717101٦1٦1٥8٤٤22٣)املجمون: ٥٤(

الحول اآلسيوية 
٣1٣029٣2٣1272٦21181٦18111٣)املجمون: ٥٣(

دول أونوبز 
الرشقية 

21212220212122221919211٦19)املجمون: 2٣(

دول أمريكز 
المتييية وميطقة 
البحر الكزنيبي 
2٣2٦2٤21182120111٣817٦9)املجمون: ٣٣(

دول أونوبز 
الغربية ودول 

أخرى )املجمون: 
)٣0٣0٣029٣029٣0٣0292٦2٥27212٦

116124121113115115113918072855670املجموع

يبني اجلدول املشاركة يف السجل على أساس السنوات اليت مّت فيها تقدمي التقرير الوطين. مالحظة: 

جزء من التقارير الوطنية مع بيانات عن عمليات نقل األسلحة الصغرية والخفيفة

٪٤ ٪٥ ٪٤

٪٥٣

٪٣٣

٪٥٩ ٪٦٠ ٪٥٦ ٪٦٠
٪٥٣

٪ ١٠٠

٪ ٨٠

٪ ٦٠

٪ ٤٠

٪ ٢٠

صفر ٪
٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣
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 املعلومات املوضوعية عن املسائل العسكرية، بما يف ذلك 
شفافية النفقات العسكرية

النفقات  عن  املتحدة  األمم  تقرير  خالل  من  سنوية،  تقارير  تقدمي  إىل  األعضاء  الدول   ُدعيت 
بيانات. ويف حني  تتوفر عنها  العسكرية آلخر سنة مالية  نفقاهتا  العسكرية ٣1، تتضمن معلومات عن 
التقليدية،  األسلحة  مشاركتها يف سجل  عن  الصك  هذا  يف  األعضاء  الدول  مشاركة  معّدل  ينخفض 
يظل تقرير األمم املتحدة عن النفقات العسكرية هو الصك العاملي األول يف جمال الشفافية يف النفقات 

العسكرية. ومنذ إنشائه عام 1980، شارك أكثر من 120 دولة يف الصك مرة واحدة على األقل.

التقرير السنوي عن النفقات العسكرية

يف عام 2013، تلقى مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح 56 تقريراً وطنيًا عن النفقات العسكرية 
للعام املايل األخري )2012(، بينها تقريران ‘‘بعدم وجــود مـــا ُيبلغ عنه’’. وكان هذا الرقم أعلى قلياًل 
مما كان عليه احلال يف عام 2012، عندما مّت تسجيل 49 تقريراً فحسب، وهو أدىن مستوى منذ عام 
2001. وكان عدد الدول املشاركة يف عام 2013 أعلى بكثري من العقدين األّولني من تشغيل الصك، 
الفصل  الثالث هلذا  املرفق  يرتاوح بني 20 و35 دولة كل سنة. ويتضمن  ما  عندما كان يشارك عادة 

جدواًل يضم مجيع الردود اليت تلقاها األمني العام.
وكما هو احلال مع سجل األسلحة التقليدية يف السنوات السابقة، تباينت نسبة املشاركة يف عام 
اليت وردت يف عام 2013، جاء 6  تقريراً  الـ 56  املناطق. ومن بني  تباينًا واسعًا بني خمتلف   2013
البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  تقارير من  اهلادئ، و7  تقارير من آسيا واحمليط  أفريقيا، و4  تقارير من 
الغربية ودول أخرى. ويعرب اجلدول 2 عن  الشرقية، و22 من أوروبا  من أوروبا  الكاريبـي، و21 تقريراً 

املشاركة اإلقليمية يف تقرير األمم املتحدة عن النفقات العسكرية.

عن  املتحدة  األمم  تقرير  يف  األعضاء  للدول  اإلقليمية  املشاركة   - الجـدول 2 
النفقات العسكرية: 2001 - 2013

2001200220032004200520062007200820092010201120122013

أفريقيز 
1٦٤٤1٤2٥2٣٣2٣)املجمون: ٥٤(

آسيز واملحيط 
الهزدئ 

111٥1٦1٦1٦171٥1٣91٣118٤)املجمون: ٥٣(

أونوبز الرشقية 
17181٦20191919211917201٤٦)املجمون: 22(

كان ُيسمى أصاًل أداة األمم املتحدة املوحدة لإلبالغ عن النفقات العسكرية، مث ُأعيد تسميته باالسم احلايل يف   31

عام 2011 نتيجة الستعراض لألداة قام به فريق من اخلرباء احلكوميني.
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2001200220032004200520062007200820092010201120122013

أمريكز المتييية 
وميطقة البحر 

الكزنيبي 
81٥1٣9111٤1٤117٥10921)املجمون: ٣٣(

دول أونوبز 
الغربية ودول 

أخرى )املجمون: 
)٣02٤2٦2٦29282٦282721202٣1٦22

61807578758078775860674956املجموع

اليت تتضمن  العسكرية،  النفقات  الدول األعضاء عن  املقدمة من  التقارير  إىل  يبني اجلدول املشاركة يف األداة استناداً  مالحظة: 
عمومًا معلومات عن آخر سنة مالية متاحة. وهذه املعلومات يطلبها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح من خالل مذكرة 

شفوية تصدر سنويًا، عماًل بتكليف يصدر يف قرار اجلمعية العامة ذي الصلة.

 مرفق صندوق األمم املتحدة االستئماني لدعم التعاون 
يف مجال تنظيم األسلحة

أطلقت األمم املتحدة، يف 7 حزيران/يونيه، مرفق صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم التعاون يف 
جمال تنظيم األسلحة، وهو مرفق مرن يركز على النتائج ويدعم كل جوانب تنفيذ معاهدة جتارة األسلحة، 
املرفق  ويتضمن  اخلفيفة.  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلق  العمل  برنامج  لتنفيذ  فضاًل عن مشاريع 
أيضًا أحكامًا لتمويل أنشطة االستجابة السريعة املتصلة مبعاهدة جتارة األسلحة وتنفيذ برنامج العمل، 
يف منع نشوب النزاعات وحاالت ما بعد النزاع مباشرة على حّد سواء. والكيانات املؤهلة للتمويل يف 
إطار املرفق هي الكيانات األعضاء يف آلية األمم املتحدة لتنسيق األعمال املتعلقة باألسلحة الصغرية، 

واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات البحثية.
وتتمثل أهداف املرفق فيما يلي:

تقدمي الدعم للتحضري للتصديق على معاهدة جتارة األسلحة وتنفيذها، مبا يف ذلك من خالل  •
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛

كفالة تكامل أنشطة تنفيذ برنامج عمل األمم املتحدة املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ •
حتسني فعالية املساعدة املقدمة من خالل حتسني التنسيق والرصد ومواءمة املوارد؛  •
تشجيع زيادة االستدامة من خالل إجياد مصادر متويل أكثر قابلية للتنبؤ. •

ويتوىل فريق للتخطيط االسرتاتيجي اختاذ القرارات بشأن أولويات املرفق ومتويله، وهو الفريق الذي 
يتألف من احلكومات املاحنة ومكتب شؤون نزع السالح. ويف السنة األوىل من تشغيل املرفق، قرر متويل 
حلكومة  عاجلة  مساعدة  تقدمي  إىل  يهدف  اخلاصة’’، كان  للظروف  ‘‘مشروع  بينها  من  مشاريع،   9

الفلبني لتطهري الذخائر اليت تناثرت من جراء تدمري مستودع للذخرية بفعل إعصار هايان.
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االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة

ويف الوقت نفسه، ال بّد وأن نظل نلتزم اليقظة يف مواجهة اآلثار اليت ترتتب على األسلحة اجلديدة 
والناشئة وتكنولوجياهتا. وإنين أشجعكم بصفة خاصة على االخنراط بدرجة أكرب يف حوار بشأن 
مجيع جوانب مسألة منظومات األسلحة الذاتية التشغيل، من أجل حتسني فهمنا لألثر اإلنساين 

اخلطري احملتمل هلا، والنظر يف اآلثار املرتتبة عليها يف سياق القانون اإلنساين الدويل واالتفاقية.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة ٣2 

اجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية

أو عشوائية  الضرر  مفرطة  اعتبارها  ميكن  معينة  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو  اتفاقية حظر   حتظر 
األثر ٣٣ أو تقيد استخدام األسلحة التقليدية اليت تعترب بالغة القسوة يف آثارها، مما حيدث أضراراً عشوائية 
يف  السامية  املتعاقدة  لألطراف  السنوي  االجتماع  وأتاح  هلا.  داعي  ال  معاناة  يف  يتسبب  أو  للمدنيني 
إساءة  احتمال  ملعاجلة  فرصة  الثاين/نوفمرب،  تشرين  و15   14 يومي  جنيف  يف  ُعقد  الذي  االتفاقية، 
استخدام بعض األسلحة التقليدية، مبا فيها تلك اليت تستفيد من التطور السريع للتكنولوجيا. واتفقت 
األطراف السامية املتعاقدة على عقد اجتماع غري رمسي اخلرباء يستمر أربعة أيام يف عام 2014 ملناقشة 
التشغيل يف سياق  الذاتية  الفتاكة  الناشئة يف جمال منظومات األسلحة  بالتكنولوجيات  املتصلة  املسائل 
نظم  االجتماع،  سبقت  اليت  الفرتة  ويف   .٣٤ معينة  تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  االتفاقية  ومقاصد  أهداف 
رئيس االجتماع، جان هوغو سيمون ميشيل )فرنسا( مشاورات واسعة النطاق حول إمكانية إقرار والية 
يف هذا املوضوع، أواًل من خالل تنظيم حلقة دراسية وقت الغداء يف جنيف يف 3 أيلول/سبتمرب بشأن 
األسلحة الذاتية التشغيل تضمنت عرضني قدمهما نيلس ميلتسر، من مركز جنيف للسياسات األمنية، 
وكاثلني الواند، من جلنة الصليب األمحر الدولية، على التوايل، مث بعد ذلك من خالل مشاورات أجريت 
يف نيويورك، على هامش أعمال اللجنة األوىل، ويف جنيف. وأيدت بلدان عديدة فكرة عقد االجتماع 
غري الرمسي، مؤكدين أن االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة هي أنسب حمفل ملعاجلة هذه القضية. 
وكان ذلك يعكس أيضًا رغبة اجملتمع الدويل املتزايدة يف معاجلة هذه األسلحة يف مجيع جوانبها على وجه 
السرعة. ورغم أنه مل حيدث إطالقًا أن مّت نشر منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل يف احلروب، 
فإن اآلالت اليت تعمل دون سيطرة أو إشراف اإلنسان عليها مباشرة قد تصبح واقعًا يف املستقبل. ومن 
األسلحة  على  املرتتبة  اآلثار  ينظر يف  وأن  التكنولوجيا،  هلذه  األفضل  الفهم  االجتماع  يعزز  أن  املتوقع 

الذاتية التشغيل يف القانون الدويل، وخباصة القانون اإلنساين الدويل.

تشرين   14 جنيف،  معينة،  تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  االتفاقية  يف  السامية  املتعاقدة  األطـــراف  اجتماع  إىل  رسالة   32

الثاين/نوفمرب 2013.
 http://disarmament.un.org/treaties/t/ccwc :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  33

)اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.
.CCW/MSP/2013/10 انظر  34
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وواصلت بعض الدول اإلعراب عن خماوفها بشأن مزاعم استخدام األسلحة احلارقة ضد املدنيني. 
األسلحة  باستخدام  يتعلق  فيما  وخباصة  القائم،  الدويل  اإلنساين  القانون  تنفيذ  مسألة  أيضًا  وأثريت 

املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان. وانعكست هذه املسائل يف التقرير النهائي لالجتماع ٣٥.
األلغام  باسم  أيضًا  املعروفة  لألفراد،  املضادة  األلغام  غري  األلغام  قضية  مناقشة حول  دارت  كما 
للمركبات،  املضادة  األلغام  عن  عاملية  دراسة  عن  عرض  إىل  االجتماع  واستمع  للمركبات.   املضادة 
اشرتك يف وضعها معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم ومركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض 
اإلنسانية ٣٦، وسجلت مجيع ضحايا األلغام يف مجيع أحناء العامل، مبا هيأ الساحة إلجراء نقاش تفاعلي. 
املتعاقدة  األطراف  بني  إجيابية  بصورة  اآلراء  تبادل  لتشجيع  االجتماع  رئيس  بذهلا  اليت  اجلهود  ورغم 
السامية، كان من الصعب التغلب على اخلالفات املستمرة يف وجهات النظر بشأن هذه املسألة. ورغم 
األدلة على  املزيد من  تطلب  البلدان  استمرت سنوات عديدة، ظلت بعض  اليت  املوضوعية  املناقشات 
التكلفة اإلنسانية اليت ترتتب على األلغام غري األلغام املضادة لألفراد. وسُتدرج هذه املسألة مرة أخرى 

على جدول أعمال اجتماع األطراف املتعاقدة السامية عام 2014.
وشّددت األطراف املتعاقدة السامية أيضًا على أمهية حتقيق امتثال أوسع لالتفاقية وفقًا خلطة العمل 
املعجلة لتحقيق عاملية االتفاقية ٣7. كما دعت األمني العام لألمم املتحدة ورئيس اجتماع عام 2014 
اهلامة  باملسامهة  االجتماع  واعرتف  وبروتوكوالهتا.  االتفاقية  إىل  االنضمام  لزيادة  سلطتيهما  ممارسة  إىل 
لربنامج رعاية االتفاقية يف حتقيق عاملية االتفاقية وتنفيذها. وُقدم إىل االجتماع تقرير وحدة دعم تنفيذ 
االتفاقية ٣8، الذي عرض بالتفصيل األنشطة اليت تقوم هبا الوحدة لتعزيز حتقيق عاملية االتفاقية، وتعزيز 
تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا، ودعم برنامج الرعاية، وزيادة حتسني موقع االتفاقية على شبكة اإلنرتنت، 
تتسم  بطريقة  السامية  املتعاقدة  األطراف  إبالغ  الوحدة  وواصلت  اإلبالغ.  بيانات  قواعد  ذلك  مبا يف 

بالشفافية عن التكاليف املقدرة والفعلية ألنشطة العام السابق.
وتضمن التقرير النهائي لالجتماع ٣9 والية األنشطة املقرر القيام هبا يف عام 2014، مبا يف ذلك 
تعيني رمييغيوز أ. هينكزل )بولندا( رئيسًا الجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية عام 2014، 
باإلضافة إىل مقرر بشأن مواعيد ومدة اجتماعات اخلرباء واملؤمترات السنوية لالتفاقية يف عام 2014 ٤0.

املرجع نفسه، الفقرات 16 إىل 18.  35

CCW/MSP/2013/SR.2، الفقرات 36 إىل 41.  36

CCW/CONF.IV/4/Add.1، املرفق األول.  37

.CCW/MSP/2013/5  38

.CCW/MSP/2013/10  39

اجتماع اخلرباء ملناقشة املسائل املتصلة بالتكنولوجيات الناشئة يف جمال منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل   40

)13 - 16 أيار/مايو 2014(؛ واجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية )13 - 14 تشرين الثاين/نوفمرب 
نيسان/أبريل 2014(؛  اخلامس )10 - 11  الربوتوكول  السامية يف  املتعاقدة  الثامن لألطراف  2014(؛ واملؤمتر 
الثاين/نوفمرب  تشرين  املعّدل )12  الثاين  الربوتوكول  السامية يف  املتعاقدة  لألطراف  السادس عشر  السنوي  واملؤمتر 

.)2014



امل زئل امل علقة بزألسلحة ال قليحية

10٣

الربوتوكول املعّدل املتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألفخاخ املتفجرة 
واألجهزة األخرى )الربوتوكول الثاني املعّدل(

املتفجرة  واألجهزة  األفخاخ  على  القضاء  إىل  الرامية  اجلهود  دعم  أيضاً  املتحدة  األمم  ستواصل 
األخرى اليت تستخدمها خمتلف اجلماعات بوترية متزايدة. وإنين أرحب باجلهود اجلارية للتصّدي 
املتفجرة  األجهزة  استخدام  نطاق  التصّدي التساع  املتضررة يف  الدول  تواجهها  اليت  للتحّديات 
اليدوية الصنع. ويشكل الربوتوكول الثاين املعّدل عنصراً أساسياً يف هذه العملية. وإنين أدعو إىل 
بذل املزيد من اجلهد للتصّدي لتحويل املواد اليت ميكن استخدامها يف هذه األجهزة أو استخدامها 

بصورة غري مشروعة، والتفاعل مع من يستخدموهنا لتحسني االمتثال للقانون اإلنساين الدويل.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة ٤1

واصلت األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين املعّدل الرتكيز على تعزيز تنفيذ الربوتوكول. 
يف  السامية  املتعاقدة  لألطراف  عشر  اخلامس  السنوي  املؤمتر  اختذها  اليت  اهلامة  القرارات  واستفادت 
من  بتوجيه  السامية،  املتعاقدة  األطراف  بني  فيما  لآلراء  املثمر  التبادل  من  املعّدل  الثاين  الربوتوكول 
املنسقني ومن وحدة دعم التنفيذ، للمساعدة يف تنشيط آلية تنفيذ الربوتوكول. وأتاح ذلك للدول فرصة 
 .٤2 للربوتوكول  الرئيسيني  املوضوعني  بشأن  املمارسات  وأفضل  وخرباهتا  الفنية  وتقاسم خربهتا  للتفاعل 
وظلت املسألة املعقدة لألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع حماًل للرتكيز، حيث اعرتفت الدول باألثر اإلنساين 
اخلطري هلذه األجهزة يف مجيع أحناء العامل. فكثرياً ما تكون هذه األجهزة هي السالح املفضل يف حاالت 

حمدودية املوارد وعدم إمكانية احلصول على أسلحة أخرى.

 املؤتمر السنوي الخامس عرش لألطراف املتعاقدة السامية 
يف الربوتوكول الثاني املعّدل

غاليغوس  لويس  وترأسه  الثاين/نوفمرب،  تشرين   13 يف  جنيف  يف  عشر  اخلامس  السنوي  املؤمتر  ُعقد 
تتمثل يف  للمؤمتر  الرئيسية  املهمة  وكانت   .٤٣ للرئيس  نواب  ثالثة  يساعده  وكان  )إكوادور(،  شرييبوغا 
األطراف  من  نداًء  املؤمتر  واعتمد  مستقباًل.  العمل  واليات  على  واالتفاق  اخلرباء  فريق  عمل  النظر يف 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وأوصى  املعّدل،  الثاين  للربوتوكول  العاملي  االمتثال  لتعزيز  السامية  املتعاقدة 
املعّدل  الثاين  للربوتوكول  االنضمام  حاليت  وبعد  الغاية.  هذه  لبلوغ  سلطتيهما  مبمارسة  املؤمتر  ورئيس 

رسالة من األمني العام لألمم املتحدة إىل اجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية   41

معينة، 14 تشرين الثاين/نوفمرب 2013، جنيف.
حالة الربوتوكول الثاين املعّدل وتنفيذه؛ واألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع.  42

ميخائيل خفوستوف )بيالروس(، ووو هايتاو )الصني(، وبايفي كايرامو )فنلندا(.  43
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وقدم  طرف.   100 إىل  الربوتوكول  يف  السامية  املتعاقدة  األطراف  عدد  ارتفع   ،٤٤ األخرية  اآلونة   يف 
ما جمموعه 57 بلداً ٤٥ تقاريرها الوطنية السنوية عن تنفيذ الربوتوكول ٤٦.

األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع

الصنع، مع استمرار  اليدوية  املتفجرة  املتعلق باألجهزة  العمل  السامية بأمهية  املتعاقدة  اعرتفت األطراف 
هذه األجهزة يف التسبب يف آثار إنسانية خطرية. وأكد منسق هذه املسألة أن األجهزة املتفجرة اليدوية 
املتاحة  األساليب  لتعدد  نظراً  واستخداماهتا  أنواعها  يف  واملرونة  بالتنوع  تتسم  طبيعتها،  حبكم  الصنع، 
لصنعها وإيصاهلا وتفجريها. إذ ميكن نشرها بطرق متنوعة، كما ميكن صنعها بأّي مكونات مفيدة تكون 
متاحة. ومع ازدياد صعوبة احلصول على بعض املواد املصدرية، مثل أنواع املتفجرات املالئمة لألغراض 
العسكرية والتجارية، أصبح صانعو القنابل أكثر إبداعًا بصورة متزايدة يف صنع األجهزة املتفجرة اليدوية 
الصنع من متفجرات حملية الصنع. ومل يعد هناك ما حيّد من تعقيد وتطور األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع 
إاّل براعة صانع القنابل واملواد املتاحة له. ومع سعي احلكومات لتحديد وتنفيذ تدابري فّعالة ملواجهة هذه 
األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، تتغري باستمرار خصائص األجهزة وتكوينها وطريقة تفجريها. ولذلك، 
يظل العمل املتعلق باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع يتسم بأمهية بالغة حيث تظل هذه األسلحة ختلق 

مشاكل إنسانية كبرية وتتسبب يف وقوع أعداد كبرية من الضحايا يف صفوف املدنيني والعسكريني.
وتركز العمل الذي اضطلع به فريق اخلرباء ٤7، الذي اجتمع يف جنيف يومي 8 و9 نيسان/أبريل، 
املمارسات  أفضل  وتطوير  الصنع؛  اليدوية  املتفجرة  األجهزة  عن  املعلومات  تبادل  مواضيع:  أربعة  على 
الرامية إىل املساعدة على التصّدي لتحويل املواد اليت ميكن استخدامها يف هذه األجهزة أو استخدامها 
انتهاكات  وقوع  ومنع  الدويل،  اإلنساين  للقانون  االمتثال  لتعزيز  املبذولة  واجلهود  مشروعة؛  غري  بصورة 
اليدوية الصنع؛ وتقدمي املساعدة  املتفجرة  يتعلق باألجهزة  القائمة فيما  الدويل  القانون اإلنساين  لقواعد 

لضحايا األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع.
أواًل، وفيما يتعلق بتقاسم اخلربات بشأن حوادث األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، عرض عدد من 
اخلرباء دراسات حاالت وقدموا معلومات عن خربات حوادث هذه األجهزة، ومنعها، وآثارها اإلنسانية 
احلاالت مدى  دراسات  ونقلت  وتنفيذها.  وقواعدها  معينة  تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  االتفاقية  إطار  يف 
تصنيع  ملنع  املبذولة  اجلادة  اإلمدادات واجلهود  اعرتاض سلسلة  الدول يف  تواجهها  اليت  املشكلة  تعقيد 
األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع واستخدامها بواسطة اخلرباء االثين عشر الذين ركزوا على األبعاد الوطنية 

واإلقليمية احملّددة هلذه األجهزة املتفجرة.

الكويت )24 أيار/مايو 2013(، وزامبيا )25 أيلول/سبتمرب 2013(.  44

CCW/AP.II/CONF.15/8، الفقرة 12.  45

.http://www.unog.ch/ccw :انظر موقع االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة على شبكة اإلنرتنت  46

يتوىل املنسق، نامدي باين )أسرتاليا( واملنسق املشارك، لوران مامسيجان )سويسرا(، توجيه األعمال املتعلقة باألجهزة   47

املتفجرة اليدوية الصنع.
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وأشار عدد من العروض إىل امتداد هتديد األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع إىل النطاق العاملي ٤8. 
وسيستمر األثر اإلنساين يف االزدياد، حيث سيتماشى مع الفائدة العسكرية املتصورة من هذه األجهزة، 
وال سيما لدى اجلهات الفاعلة من غري الدول. وأشار مقدمو العروض إىل أنه بالنسبة لبعض اجلهات، 
ُتعد األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع أسهل األسلحة اليت ميكن احلصول عليها. كما أكدوا على الطبيعة 
الدينامية والدائمة التغري هلذا التهديد، الفتني النظر إىل حتسن األساليب اإلرهابية يف احلوادث األخرية اليت 
استخدمت فيها األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع. وشّددوا على ضرورة اتباع هنج أكثر مشواًل وكلية على 
اليت  التصّدي خلطر استخدام هذه األجهزة. وقالوا إن احلدود  الوطنية واإلقليمية والدولية يف  املستويات 
يسهل اخرتاقها والقدرات احملدودة ملراقبة احلدود تشكل حتّديات ال يستهان هبا، حيث أصبحت األجهزة 
املكونات  حركة  بني  العالقة  اخلرباء  أبرز  الوطنية. كما  للحدود  عابرة  مشكلة  الصنع  اليدوية  املتفجرة 
املستخدمة يف األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع واألنشطة اإلجرامية األخرى، مثل االجتار بالبشر وهتريب 

املخدرات واالجتار غري املشروع باألسلحة.
الصلة  القائمة ذات  املمارسات  والتوصيات وأفضل  التوجيهية  للمبادئ  الفريق جتميعًا  ناقش  وثانيًا، 
باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع ٤9، اليت هتدف إىل التصّدي لتحويل املواد اليت ميكن استخدامها يف صنع 
هذه األجهزة أو استخدامها غري املشروع. ويظل هذا التجميع يوفر للوفود أداة مرجعية مفيدة لالستفادة 
منها عند احلاجة. ورسم اخلرباء صورة عامة للتحّديات اليت تعرتض فهم حركة املواد اليت ميكن استخدامها 
من  واسعة  جمموعة  تغطي  املتفجرة  األجهزة  هذه  أن  بينها  ومن  الصنع،  اليدوية  املتفجرة  األجهزة  لصنع 
األسلحة اليت تضم عدداً كبرياً من التصاميم واملكونات اليت عادة ما تتوفر ألغراض مشروعة ٥0. ولفت 
التقنية  التوجيهية  املبادئ  من  جزًءا  أصبحت  اليت  التنفيذ  أدوات  إىل  االنتباه  السالح  نزع  مكتب شؤون 
اليت  التوصيات  استخدام  إىل  الدول  ودعا  الذخرية،  لتحويل  التصّدي  أجل  من  بالذخرية  املتعلقة  الدولية 

تتضمنها هذه املبادئ التوجيهية لتوسيع نطاق العمل املتعلق باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع.
وثالثًا، ووفقًا لقواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة على استخدام األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع 
وعلى محاية املدنيني، شجع املنسق املشاركني على النظر يف كيفية تعزيز االمتثال للقانون اإلنساين الدويل 
ومنع وقوع انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل القائم. وعرضت باحثة مستقلة نتائج حبث ميداين قامت 
به يف أفغانستان بشأن اخلسائر النامجة يف صفوف املدنيني عن استخدام األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع 
ر بواسطة الضحية، واليت ال متيز بطبيعتها بني األهداف املدنية والعسكرية. وعالوة على ذلك،  اليت ُتفجَّ

اليدويــــــــــــــــــة  املتفجرة  األجهزة  عن  النامجة  اإلصابات  عدد  ازداد  املسلح،  العنف  من  للحّد  العمل  منظمة  حسب   48

الصنع إىل قرابة 000 21 إصابة يف عام 2012، باملقارنة بالسنة السابقة. وكان املدنيون يشكلون 81 يف املائة 
من هذه اإلصابات.

 http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/55E574B550D10 املـــوقـــع:  يف  مــتــاحــة   49

D00C1257A78006B2196/$file/IEDs+Compilation.pdf )اُطلع عليه يف 8 متوز/يوليه 2014(.

رأى اخلبري القادم من أكادميية جنيف أنه يف ضوء اتساع التعريف الوارد يف الربوتوكول الثاين املعّدل لألجهزة املتفجرة   50

اليدوية الصنع، سيكون من املفيد أن تتمكن الدول من تقدمي أمثلة لألسلحة اليت تدخل، أو ال تدخل، يف نطاق 
األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع بالنسبة ألغراض املبادئ التوجيهية أو أفضل املمارسات.
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كشف البحث أن مجع األموال من قبل القائمني على تيسري اهلجمات االنتحارية قد مّت يف بلد جماور 
يؤكد  مما   ،٥1 االنتحارية  التفجريات  تنفيذ  يسهلون  أهنم كانوا  يدركون  أشخاص ال  من  بتربعات وردت 
أمهية رفع وعي الضحايا املدنيني هلذه األسلحة. وعالوة على ذلك، تقامست دائرة األمم املتحدة لألعمال 
املتعلقة باأللغام ومنظمة األمم املتحدة للطفولة خرباهتما يف التخفيف من اآلثار املدمرة لألجهزة املتفجرة 

اليدوية الصنع على املدنيني ويف جمال محاية املدنيني.
رابعًا، تركزت املناقشات ٥2 على أمهية توفري املساعدة الدولية لضحايا اهلجمات اليت تتم باستخدام 
األسلحة املتفجرة، مبا يف ذلك األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، وشجعت الدول على أن تأخذ يف االعتبار 

خطة العمل املتعلقة مبساعدة الضحايا مبوجب الربوتوكول اخلامس اليت اعتمدت يف عام 2008 ٥٣.
ومع إحاطة املؤمتر السنوي علمًا بتقرير املنسق واملنسق املشارك لألعمال املتعلقة باألجهزة املتفجرة 
حتّديات  تشكل  مازالت  املتفجرة  األجهزة  هذه  بأن  القائلة  اخلرباء  آراء  يف  املؤمتر  نظر  الصنع،  اليدوية 
املسلحة وخارجها  النزاعات  أثناء  ما تستخدم بشكل عشوائي  إنسانية، حيث إن هذه األسلحة كثرياً 
على حّد سواء. وكان من النتائج اإلجيابية للمؤمتر االتفاق على العمل على أفضل املمارسات للتصّدي 
لتبادل  بيانات  قاعدة  إنشاء  إمكانية  واستكشاف   ،2014 عام  يف  الصنع  اليدوية  املتفجرة  لألجهزة 
استخدامها يف  اليت ميكن  للمواد  املشروع  االستخدام غري  بشأن  املعلومات  تقاسم  لتحسني  املعلومات 

صنع األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع.
وأشار املؤمتر إىل قيام املنسقني بتجميع املبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات وغريها من التوصيات 
القائمة الرامية إىل معاجلة حتويل املواد اليت ميكن استخدامها يف صنع األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع أو 
االستخدام غري املشروع هلا، وطلب إىل وحدة دعم التنفيذ نشر التجميع وتعهده وحتديثه بشكل منتظم.

وقرر املؤمتر أيضًا مواصلة العمل بشأن هذه املسألة يف عام 2014، وقرر على وجه اخلصوص أن 
يقوم فريق اخلرباء باخلطوات التالية:

مواصلة تبادل املعلومات عن األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، وحوادث األجهزة املتفجرة  )أ( 
واآلثار  باملخاطر  التوعية  و/أو  العامة  التوعية  محالت  تنظيم  ذلك  يف  مبا  ومنعها،  الصنع،  اليدوية 
اإلنسانية، يف ضوء أمهية إطار االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة وقواعدها وتنفيذها فيما يتعلق 

بالتهديد الذي تشكله األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع؛
التصّدي خلطر األجهزة  مواصلة تطوير أفضل املمارسات اليت هتدف إىل املساعدة على  )ب( 

املتفجرة اليدوية الصنع، مبا يف ذلك عن طريق القيام مبا يلي:
استكشاف إمكانية إنشاء قاعدة بيانات أو بوابة أو برنامج لتبادل املعلومات كأداة   ’1‘
لتحسني تقاسم املعلومات بشأن حتويل املواد اليت ميكن استخدامها لصنع األجهزة 

كانت غالبية الضحايا من املدنيني العابرين أكثر مما كانت من األهداف العسكرية.  51

لــوران مامسيجان )سويسرا(.  الصنع،  اليدوية  املتفجرة  باألجهزة  املتعلقة  املشارك لألعمال  املنسق  اجلــزء  تــرأس هذا   52

ونظراً للقيود املتعلقة بالوقت أثناء االجتماع، مل ُيقدم سوى عرض واحد.
CCW/P.V/CONF/2008/12، املرفق الرابع.  53
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املتفجرة اليدوية الصنع واالستخدام غري املشروع هلا، وغري ذلك من وسائل احلّد من 
خطر األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع؛

دراسة طرق للحّد من خماطر استخدام خمزونات الذخائر العسكرية واملتفجرات من   ’2‘
اليدوية  املتفجرة  التجارية يف صنع األجهزة  املتفجرات  أو خمزونات  خملفات احلرب 

الصنع؛
تعزيز التعاون واملساعدة على الصعيد الدويل من أجل املساعدة يف دعم القدرات   ’3‘
خلطر  التصّدي  بغية  ذلك،  ُيطلب  عندما  السامية،  املتعاقدة  لألطراف  الوطنية 
التجارية  السرية  جلوانب  االعتبار  إيالء  ومع  الصنع؛  اليدوية  املتفجرة  األجهزة 
ومتطلبات األمن الوطين واالهتمام املشروع بالتجارة يف هذه املواد ومراعاة األنشطة 
ذلك  يف  مبا  واإلقليمية،  الدولية  املنظمات  هبا  تضطلع  اليت  الصلة  وذات  احلالية 

املنظمات املشار إليها يف التجميع؛
اليدوية الصنع لكي تتمكن  املتفجرة  املناقشات بشأن مساعدة ضحايا األجهزة  مواصلة  )ج( 
تعزيز  الضحايا، وكذلك بشأن  املتعلقة مبساعدة  العمل  للمساعدة من مراعاة خطة  املقدمة  اجلهات 

تقدمي املساعدة لضحايا األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، مع إيالء االعتبار خلطة العمل.

حالة الربوتوكول الثاني املعّدل وتنفيذه

وتنفيذه.  املعّدل  الثاين  الربوتوكول  حالة  مسألة  بشأن  املناقشات  الرئيس،  مسؤولية  حتت  استمرت، 
مبا يف ذلك  إليه،  االنضمام  الربوتوكول وحتقيق عاملية  تنفيذ  تناول  السامية  املتعاقدة  األطراف  وواصلت 
مسألة عالقة الربوتوكول الثاين األصلي بالربوتوكول الثاين املعّدل. ورأى كثريون أن أفضل مسار للعمل 
األطراف  الدول  إحدى  تدرجييًا، كانت  األصلي  الربوتوكول  إلبطال  األجل  طويلة  خطة  يف  يتمثل 
بصورة  املسألة  هذه  يف  النظر  على  الدول  تساعد  أن  ميكن  تدرجيية  عملية  تشكل  فهي  اقرتحتها.   قد 
املعلومات  على  اخلرباء  رّكز  املعّدل،  الثاين  الربوتوكول  الوطين مبوجب  باإلبالغ  يتعلق  وفيما   .٥٤ شاملة 
واملعلومات  التقنية  باملتطلبات  املتعلقة  الوطين  السنوي  التقرير  من  ‘‘جيم’’  االستمارة  إطار  املقدمة يف 
أبلغت  قد  دولة  أن 100  املنسق  أعلن  الربوتوكول،  إىل  االنضمام  بعاملية  يتعلق  وفيما   .٥٥ هبا  املتصلة 
حىت اآلن موافقتها على االلتزام بالربوتوكول الثاين املعّدل، وأنه منذ املؤمتر السنوي الرابع عشر، انضمت 

دولتان جديدتان إىل الربوتوكول: الكويت وزامبيا.

استمرت األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين األصلي يف مناقشة هذا اخليار بالتفصيل.  54

املائة منها  قــدم 48 يف  البالغ عددها 98 طرفًا،  املعّدل  الثاين  الربوتوكول  السامية يف  املتعاقدة  من بني األطــراف   55

معلومات يف إطار االستمارة ‘‘جيم’’، وفعلت ذلك بالطريقة الصحيحة وفقًا لدليل إعداد التقارير، املتاح يف املوقع 
الشبكي لالتفاقية.
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الضوء على عمل  الذي سلط   ،٥٦ املعني  الرئيس  املقدم من  بالتقرير  السنوي علمًا  املؤمتر  وأحاط 
املتعاقدة  األطراف  من  املقدمة  الوطنية  السنوية  التقارير  عن  املنبثقة  املسائل  على  بالرتكيز  اخلرباء،  فريق 
الثاين املعّدل؛ وتطوير تكنولوجيات حلماية املدنيني من  السامية مبوجب املادة 13 )4( من الربوتوكول 

اآلثار العشوائية لأللغام؛ وحتقيق عاملية االنضمام إىل الربوتوكول.
االسرتاتيجية  من  املعّدل، وكجزء  الثاين  الربوتوكول  إىل  االنضمام  عاملية  زيادة  يتعلق مبسألة  وفيما 
أمهية  انعدام  ازدياد  إىل  الفريق  أشار  معينة،  تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  االتفاقية  عاملية  لتحقيق  العامة 
الربوتوكول  يف  املتبقية  السامية  املتعاقدة  األطراف  مع  الرئيس  حوار  واستمر  األصلي.  الثاين  الربوتوكول 
السبل  أفضل  الرتكيز على  مع   ،٥7 املعّدل  الثاين  الربوتوكول  بعد طرفًا يف  تصبح  اليت مل  األصلي  الثاين 
ملعاجلة انعدام أمهية الربوتوكول الثاين األصلي وإجياد سبل لتشجيعها على النظر يف أن تصبح أطرافًا يف 
الربوتوكول الثاين املعّدل. واتفق املؤمتر على أن تواصل األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية اتصاالهتا 

مع من تبقى من األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين األصلي ٥8.
تقدمي  يف  لواجبها  السامية  املتعاقدة  األطراف  تنفيذ  بالتحليل  الفريق  يتناول  أن  املؤمتر  وقرر 
املتعلقة  ‘‘دال’’  االستمارة  املقدمة يف  املعلومات  الرتكيز على  تقارير وطنية سنوية ودراسة حمتواها، مع 
‘‘بالتشريعات املتصلة بالربوتوكول’’. كما كلف املؤمتر فريق اخلرباء بالنظر يف دليل تقدمي التقارير بالنسبة 
لالستمارة ‘‘دال’’، الذي يتضمن مبادئ توجيهية مفصلة بشأن كيفية إكمال الدول لالستمارة. ومنذ 
اعتماد الربوتوكول الثاين املعّدل، حدث تقدم كبري يف األعمال املتعلقة باأللغام؛ وبالتايل، اعترب حتديث 

املعلومات الواردة يف الدليل أمراً يتسم بأمهية متزايدة.
وباإلضافة إىل ذلك، قرر املؤمتر أيضًا أن يستعرض فريق اخلرباء حالة الربوتوكول وتنفيذه، وأن ينظر 
السامية، فضاًل عن تطوير تكنولوجيات  املتعاقدة  املقدمة من األطراف  التقارير  املنبثقة عن  املسائل  يف 
حلماية املدنيني من اآلثار العشوائية لأللغام ٥9. وتقرر أيضًا أن يواصل فريق اخلرباء استكشاف مسألة 
األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع ٦0. وسوف ينظر املؤمتر السادس عشر السنوي يف عام 2014 يف نتائج 

عمل فريق اخلرباء ٦1.

.CCW/AP.II/CONF.15/2  56

أوزبكستان، أوغندا، بوروندي، توغو، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جيبويت، كوبا، ليسوتو، املكسيك، منغوليا،   57

موريشيوس.
اتفقت األطراف املتعاقدة السامية على أاّل ُيتخذ أّي إجراء فيما يتعلق بإهناء الربوتوكول الثاين األصلي إال مبوافقة   58

األطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول.
يف إطار املسؤولية العامة للمنسق، دافيد بوزتاي )هنغاريا(.  59

يف إطار املسؤولية العامة للمنسق، نامدي باين )أسرتاليا(، ويساعده املنسق املشارك، إروان روش )فرنسا(.  60

وافق املؤمتر على جدول األعمال املؤقت للمؤمتر السنوي السادس عشر يف عام 2014، وعلى هيئة مكتبه: بايفي   61

كايرامو )فنلندا( رئيسًا، ويساعده ثالثة نواب للرئيس ميثلون ألبانيا والصني وغواتيماال.
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املؤمترات  يعلق يف  أن  قرر  أواًل،  اإلجرائية.  املسائل  أيضًا مقررين بشأن مسألتني من  املؤمتر  واختذ 
املقبلة العمل باملادة 2 من النظام الداخلي، اليت تلزم بتقدمي وثائق تفويض رمسية، إاّل إذا اقرُتح إدخال 
تعديل على الربوتوكول الثاين املعّدل أو اعتماد صك جديد. وثانيًا، وبناًء على توصية من هيئة املكتب، 
قرر أن حُتذف املادة 12 من النظام الداخلي املتعلقة بالتكاليف، وأن ُتطبق مستقباًل فحسب الفقرة 5 
من املادة 13 من الربوتوكول الثاين املعّدل لتحديد تقاسم التكاليف يف مجيع املؤمترات القادمة. وأعيد يف 

وقت الحق ترقيم النظام الداخلي وإصداره ٦2.
اجتماعات  يف  احلكومية  غري  املنظمات  إحدى  مبشاركة  املتعلقة  املستمرة  املسألة  املؤمتر  وتناول 
الربوتوكول الثاين املعّدل. وتقرر أن يعاجل الرئيس هذه املسألة يف مشاورات غري رمسية من أجل إجياد حل 

مقبول جلميع األطراف املتعاقدة السامية قبل االجتماع التايل للربوتوكول الثاين املعّدل ٦٣.
وأخرياً، أشار املؤمتر إىل مسألة مدى فائدة احملاضر املوجزة فيما يتعلق بتكلفتها. وسيجرى الرئيس 

مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة قبل انعقاد املؤمتر السنوي السادس عشر ٦٤.

الربوتوكول الخامس املتعلق باملتفجرات من مخلفات الحرب

الالجئني  وعودة  اإلنسانية  املساعدات  وصول  احلرب  خملفات  من  املتفجرات  تعيق  أن  ميكن 
العواقب صدارة  هذه  جتنب  على  العمل  حيتل  أن  التنمية. وجيب  تقوض  أن  وميكن   واملشردين، 

ما يُبذل من جهد يف إطار الربوتوكول اخلامس.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة ٦٥

الربوتوكول.  تنفيذ  لتعزيز  جهودها  بذل  اخلامس  الربوتوكول  يف  السامية  املتعاقدة  األطراف  واصلت 
بني  املكثف  اآلراء  تبادل  من  اخلامس  الربوتوكول  مبوجب  سابقا  عليها  املتفق  التوصيات  واستفادت 
املنسقني ووحدة دعم التنفيذ والبلدان املتضررة فيما يتعلق باألولويات والتحّديات اليت تواجهها. ومشلت 
طوعي،  بشكل  تنفذ،  أن  على  السامية  املتعاقدة  األطراف  تشجيع  أمور،  مجلة  يف  التوصيات،  هذه 
العامة؛ وأن تواصل  الوقائية  التدابري  املتعلقة بالذخرية يف إطار موضوع  الدولية  التقنية  التوجيهية  املبادئ 
بناء القدرات فيما يتعلق مبسألة إزالة املتفجرات من خملفات احلرب؛ وأن تواصل معاجلة التزامات الدول 
األطراف مبوجب املادة 4 من الربوتوكول املتعلقة بتسجيل استخدام أو ترك الذخائر املتفجرة أثناء نزاع 
مسلح. كما دعت التوصيات املتفق عليها يف إطار الربوتوكول اخلامس إىل دمج االستمارتني ‘‘هاء’’ 

CCW/AP.II/CONF.15/8، الفقرتان 24 و25.  62

املرجع نفسه، الفقرتان 10 و26.  63

املرجع نفسه، الفقرة 27.  64

رسالة األمني العام لألمم املتحدة إىل اجتماع األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة،   65

ألقاها جارمو ساريفا، نائب األمني العام ملؤمتر نزع السالح، جنيف، 14 تشرين الثاين/نوفمرب 2013. متاحة يف 
املوقع: www.un.org/sg/statements/?nid=7276 )اُطلع عليه يف 8 متوز/يوليه 2014(.
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و‘‘واو’’ ٦٦ من منوذج التقارير الوطنية ملعاجلة التداخل بينهما، بغرض إدراج مجيع املعلومات عن طلبات 
املساعدة والدعم للتعاون واملساعدة يف استمارة واحدة فقط. وُقدمت هذه التوصية بالذات ألن عدداً 
من البلدان تعامل مع تقدمي املساعدة بالنسبة للمتفجرات املوجودة من خملفات احلرب يف املادة 7 بنفس 

الطريقة بالضبط اليت تعاملوا هبا مع تقدمي املساعدة وفقًا ألحكام املادة 8.

املؤتمر السابع لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الخامس

الثاين/ تشرين  و12   11 يومي  اخلامس  الربوتوكول  يف  السامية  املتعاقدة  لألطراف  السابع  املؤمتر  ُعقد 
الربوتوكول، جرى الرتحيب  يتعلق بعاملية  نوفمرب يف جنيف، وترأسه يان كنوتسون )السويد( ٦7. وفيما 
الربوتوكول  إىل  انضمت  اليت  السامية  املتعاقدة  األطراف  أحدث  باعتبارها  وزامبيا  والكويت  ببنغالديش 

اخلامس، مبا وصل مبجموع أطرافه إىل 84 طرفًا.
تقارير  يف  نظر  السامية. كما  املتعاقدة  األطراف  من  وطنيًا  تقريراً   52 املؤمتر  على  معروضًا  وكان 
مقدمة من منسقي املسائل املوضوعية، الذين نقلوا نتائج املناقشات اليت جرت خالل اجتماع اخلرباء يف 
جنيف يف الفرتة من 10 إىل 12 نيسان/أبريل. وتناول االجتماع اجلهود املبذولة ملنع ومعاجلة املشاكل 
اإلنسانية اليت تنجم عن املتفجرات من خملفات احلرب، اليت تتسبب يف سقوط أعداد من الضحايا أكرب 
مما تسببها األلغام األرضية أو الذخائر العنقودية. وركز االجتماع على جهود إزالة املتفجرات؛ والتعاون 
أثناء  املتفجرة  الذخائر  وترك  استخدام  الوطنية؛ وتسجيل  والتقارير  العامة؛  الوقائية  والتدابري  واملساعدة؛ 

نزاع مسلح؛ ومساعدة الضحايا.
املاحنة  والدول  املتضررة  الدول  مثمر جملموعة صغرية من  اجتماع  تنظيم  مّت   .٦8 التعاون واملساعدة 
املدعوة لتقدمي معلومات عن جهودها الرامية إىل مساعدة الدول املتضررة خالل اجتماع اخلرباء، الذي 
الذي  أثريت فيه جمموعة متنوعة من الشواغل واالحتياجات. وكان أحد الشواغل يتمثل يف االحتمال 
احلرب  خملفات  من  باملتفجرات  املعنية  للربامج  متويلها  على  احلفاظ  وهو  املاحنة  للبلدان  حتّديًا  يشكل 
واإلجراءات املتعلقة باأللغام، وهو التمويل الذي يبدو آخذاً يف الرتاجع ٦9. وال يزال هذا االجتاه املستمر 
وهي  الشعبية،  الدميقراطية  الو  مجهورية  تعتزم  ناحية،  فمن  السامية.  املتعاقدة  لألطراف  حتّديًا  يشكل 
التمويل من أجل  املزيد من  التماس  العامل،  املتفجرات من خملفات احلرب يف  من  الدولة األكثر تضرراً 
حتديد موعد هنائي منتظر لربامج إزالة هذه املتفجرات. ومن ناحية أخرى، فإن الدول املتضررة األخرى 
مثل كرواتيا وزامبيا، اليت مل تشهد سقوط ضحايا جدد للمتفجرات من خملفات احلرب، جتد صعوبة يف 
جذب انتباه اجلهات املاحنة على الرغم من مشاكل التلوث الكبرية النامجة عن املتفجرات من خملفات 

تتصل االستمارة ‘‘هاء’’ باخلطوات املتخذة لتنفيذ أحكام املادة 7 بشأن املساعدة املتعلقة باملتفجرات املوجودة من   66

خملفات احلرب. وتتصل االستمارة ‘‘واو’’ باخلطوات املتخذة لتنفيذ املادة 8 بشأن التعاون واملساعدة.
ساعده نائبان للرئيس: كاترينا سيكنسوفا )اجلمهورية التشيكية(، وأنايانسي رودريغيز كاميخو )كوبا(.  67

اضطلع املنسق، إيفجني ليسوتشنكو )أوكرانيا(، باألعمال املتعلقة بالتعاون واملساعدة.  68

CCW/P.V/CONF/2013/4، الفقرتان 1 و2.  69
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احلرب اليت تعرقل تنميتها االقتصادية. وكان اهلدف العام لالجتماع املصغر يتمثل يف مناقشة األولويات 
العمل  خطط  حالة  مناقشة  عن  فضاًل  اخلامس،  الربوتوكول  بالتزامات  الوفاء  تعرتض  اليت  والتحّديات 

الوطنية.
الدولية  واملنظمات  السامية  املتعاقدة  األطراف  تشجيع  املؤمتر  قرر  املنسق،  توصيات  على  وبناًء 
أثر  ملعاجلة  واملساعدة  التعاون  توفري  على  بذلك،  القيام  من  ميكنها  وضع  واملؤسسات يف  الصلة  ذات 
التأكد  على   70 املساعدة  من  احتياجاهتا  أعلنت  اليت  الدول  وتشجيع  احلرب؛  من خملفات  املتفجرات 
تلك  حالة  عن  منتظمة  حتديثات  إدخال  وعلى  الدقة،  وجه  على  االحتياجات  حددت  قد  أهنا  من 
الطلبات؛ واالستمرار يف صيغة االجتماع املصغر بني الدول املتضررة والبلدان املاحنة ملناقشة التحّديات 
واالحتياجات يف جمال التعاون واملساعدة؛ وتشجيع كل من اجلهات املاحنة واألطراف املتعاقدة السامية 

املتضررة على تقدمي املعلومات املتصلة باملادتني 7 و8 يف تقاريرها الوطنية.
التدابري الوقائية العامة 71. أدت املشاكل العاملية املتصلة بتخزين الذخرية وتداوهلا اآلمن إىل وضع 
املبادئ التوجيهية التقنية الدولية املتعلقة بالذخرية 72 يف عام 2012. وتوىل اثنان من خرباء مكتب األمم 
املتحدة لشؤون نزع السالح عرض املبادئ التوجيهية، اليت دخلت حاليًا املرحلة الثانية من التنفيذ، على 
أهنا  رأوا  اليت  التوجيهية  املبادئ  الشواغل بشأن  واملنظمات بعض  النامية  البلدان  وأثارت   .7٣ االجتماع 
تضع معياراً مرتفعًا جداً يصعب الوصول إليه. وعلى اجلانب اآلخر من النقاش، اختذت بعض البلدان 
املتقدمة إجراءات وطنية خاصة هبا تتجاوز املدى الذي ذهبت إليه املبادئ التوجيهية. ووجد االجتماع 
أن من املهم اجتذاب الدول املتضررة بدرجة أكرب إىل املناقشة، حيث إن البلدان املتقدمة كانت يف واقع 
األمر دائمًا ما هتيمن على النقاش يف هذه املسألة. ورئي أن ضرورة مواصلة رفع مستوى الوعي يف دوائر 
مكافحة األلغام يف مجيع أحناء العامل أمر يتسم باألمهية هو األخر، حيث مل يكن يعلم بوجود املبادئ 

التوجيهية سوى أقل من نصف الوفود املوجودة.
املتعاقدة السامية على تنفيذ تدابري  ولتقليل معّدالت فشل الذخرية، قرر املؤمتر تشجيع األطراف 
لضمان التخزين اآلمن لذخائرها، وخباصة إيالء عناية خاصة لكمية الذخائر املخزنة، وتقادم الذخائر، 
ومدى مالءمة مرافق التخزين وهياكله األساسية، واإلدارة املستمرة ملواقع ختزين الذخائر. كما دعا املؤمتر 
الثالث من املرفق التقين للربوتوكول اخلامس واإلبالغ عن ذلك  األطراف املتعاقدة السامية لتنفيذ اجلزء 
يف التقارير السنوية الوطنية املقدمة مبوجب الربوتوكول اخلامس، وشجع األطراف املتعاقدة السامية على 
تنفيذ املبادئ التوجيهية التقنية الدولية املتعلقة بالذخرية بصورة طوعية. وعالوة على ذلك، وبغية التقليل 
من معّدالت فشل الذخرية، قرر املؤمتر مواصلة تبادل وجهات النظر بشأن إدارة مواقع الذخائر خالل 

ُأعلنت الطلبات بصورة رمسية أو من خالل بيانات ألقيت أمام اجتماع اخلرباء.  70

اضطلع املنسق، ماريو أمادي )إيطاليا(، باألعمال املتعلقة بالتدابري الوقائية العامة.  71

توىل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح وضع املبادئ التوجيهية مبشاركة كاملة من دائــرة األعمال املتعلقة   72

باأللغام يف األمم املتحدة.
غيليان غوه والكسندر ريبل.  73
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األطراف  مع  الرئيسية  املسائل  مبتابعة  االتفاقية  تنفيذ  دعم  وحدة  وكلف  عام 2014.  اخلرباء  اجتماع 
املتعاقدة السامية اليت مل تبلغ بعد عن تنفيذها لتدابري وقائية عامة.

السامية  املتعاقدة  األطراف  على  7٤. جيب  ونقلها  وحفظها  املعلومات  بتسجيل  املتعلقة   4 املادة 
تسجيل استخدام أو ترك الذخائر املتفجرة أثناء نزاع مسلح. فبمجرد توقف األعمال القتالية النشطة، 
ُتنقل هذه املعلومات فيما بعد إىل الطرف الذي يسيطر على األراضي امللوثة. ووجد اجتماع اخلرباء يف 
نيسان/أبريل أن مستوى االمتثال للمادة 4 منخفض للغاية، حيث ال يزال يلزم إبالغ العديد من الدول 
بدرجة أكرب باملتطلبات املفروضة مبوجب أحكام هذه املادة. ويف عام 2012، استضافت جلنة الصليب 
األمحر الدولية حلقة عمل للخرباء حول املادة 4 7٥، بغرض توضيح املتطلبات اليت تفرضها املادة، والنظر 
يف ممارسات التنفيذ احلالية للدول. وتركزت حلقة العمل أيضًا على التحّديات الرئيسية اليت تواجه تنفيذ 
املادة 4. ويف اجتماع اخلرباء املتعلق بالربوتوكول اخلامس، فتحت التوصيات املقدمة من حلقة عمل جلنة 
الصليب األمحر الدولية الطريق أمام إجراء نقاش تفاعلي مفيد، رأى خالله الكثريون أن التوصيات تنشئ 
معايري مرتفعة جداً، بينما اعتربهتا بعض الدول األطراف معايري طاغية بأكثر من الالزم. وكان يلزم املزيد 
إىل جانب  الدولية  األمحر  الصليب  مع جلنة  بالتعاون  املادة 4،  تنفيذ  الدول على  لتشجيع  العمل  من 
إىل  املنضمة  الدول  هبا  اليت تضمن  الطريقة  أيضًا على  املناقشات  وتركزت  االتفاقية.  تنفيذ  وحدة دعم 

ائتالفات أو حتالفات مجع املعلومات املتعلقة باملادة 4 ونقلها إىل الطرف املعين 7٦.
وقرر املؤمتر مواصلة النظر يف تطهري أو إزالة أو تدمري املتفجرات من خملفات احلرب. ومّت تشجيع 
خملفات  من  املتفجرات  عن  املسؤولة  سلطاهتا  عن  اإلبالغ  على  املتضررة  السامية  املتعاقدة  األطراف 
القائمة يف جمال مسح  التحّديات  وعن  اجلمهور؛  إىل  املوجهة  والتثقيف  التوعية  احلرب؛ وعن محالت 
وتطهري وتدمري املتفجرات من خملفات احلرب والتقدم احملرز يف هذا اجملال على حّد سواء. كما شجع 
وإزالة  الستطالع  القدرات  بناء  دعم  مواصلة  على  واملتضررة  املاحنة  السامية  املتعاقدة  األطراف  املؤمتر 
وتدمري املتفجرات من خملفات احلرب على الصعيدين احمللي والوطين، كوسيلة لضمان تعزيز هذه الربامج 
يف  الواردة  االلتزامات  جوانب  مجيع  معاجلة  مبواصلة   2014 عام  اخلرباء  اجتماع  وُكلف  واستدامتها. 
املادة 4 مقرتنة باملادة 11، هبدف دعم مجيع األطراف املتعاقدة السامية يف تنفيذ إجراءات وتوجيهات 
التشغيل املناسبة وتوفري التدريب ملوظفيها. وشّدد املؤمتر على أن االلتزامات الواردة يف املادة 4 تشكل 

اضطلع املنسق، إيفان غرينفيتش )بيالروس( وصديق املنسق، غرفريد إلياس )أملانيا(، باألعمال املتعلقة بتطهري أو   74

إزالة أو تدمري املتفجرات من خملفات احلرب وبالشكل اإللكرتوين العام اخلاص باملادة 4.
ُعقد االجتماع، املعنون ‘‘التنفيذ العملـي ملقتـضيات التسجيل املنصوص عليها يف الربوتوكول اخلامس’’، يف جنيف   75

يومي 8 و9 تشرين الثاين/نوفمرب 2012، واستمع إىل عرض من راميوند مسيث )املستشار العسكري - التقين، 
وحدة األسلحة، جلنة الصليب األمحر الدولية( حول نتائج اجتماع اخلرباء الذي نظمته اللجنة الدولية.

أوروبـــا، عرضًا  املتحالفة يف  للقوات  العليا  القيادة  )الناتو(، مقر  فرانك كرمير، منظمة حلف مشــال األطلسي  قــدم   76

موجزاً، شّدد فيه على أخذ التزامات الــدول مبوجب القانون اإلنساين الــدويل يف احلسبان عند التحضري لعمليات 
الناتو وتنظيمها، وأكد أنه جيري بذل كل جهد ممكن لضمان االمتثال للمادة 4.
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تبادل  يستمر  أن  ينبغي  وبالتايل  حتالفات،  أو  ائتالفات  يف  الدول  مشاركة  عند  وطنية، حىت  مسؤولية 
اخلربات يف هذا الصدد.

تقدمي التقارير الوطنية 77. كانت هناك زيادة تدرجيية مشجعة يف عدد التقارير املقدمة من األطراف 
اليت أجراها  املباشرة  السامية كل عام. وكان هذا االجتاه يرجع يف جانب منه إىل االتصاالت  املتعاقدة 
املنسق مع الدول اليت مل تقدم تقاريرها بعد 78. وفيما يتعلق بتحسني جودة التقارير، أكد املنسق على 
بل  االلتزام،  تنفيذ  مّت  قد  بأنه  تقاريرها  يف  اإلفادة  جمرد  من  أبعد  هو  ما  إىل  الدول  تذهب  أن  ضرورة 
بتقدمي معلومات حمّددة عن هذا التنفيذ. وإىل جانب اإلحاطة اليت قدمها املنسق أثناء الدورة عن إزالة 
املتفجرات من خملفات احلرب، تضمنت اجلهود املبذولة ملساعدة الدول على حتسني جودة التقارير أيضًا 
تركز  79. كما  الوطنية’’  التقارير  من  املثلى  ‘‘االستفادة  بعنوان  لورقة  التنفيذ  دعم  وحدة  قدمته  عرضًا 
تتناول  الوطنية. ففي حني  التقارير  التداخل بني االستمارتني ‘‘هاء’’ و‘‘واو’’ من مناذج  النقاش على 
االستمارة ‘‘هاء’’ اإلبالغ عن تنفيذ املادة 7، وحتديداً مسألة املتفجرات املوجودة من خملفات احلرب، 
واملساعدة  التعاون  أنشطة  من  متنوعة  جمموعة  عن  اإلبالغ  من  الدول  متكن  ‘‘واو’’  االستمارة  فإن 
املتضررة فرصة  للدول  الدعم هلا. وتتيح االستمارتان على حّد سواء  يقدمون  اليت  املادة 8  املدرجة يف 

عرض تفاصيل التحّديات اليت تواجهها واحتياجاهتا للمساعدة.
الوطنية، وشجعها  التقارير  تقدمي  إىل  املراقبة  والدول  السامية  املتعاقدة  األطراف  املؤمتر مجيع  ودعا 
على استخدام دليل تقدمي التقارير الوطنية 80. وتقرر وضع استمارة موحدة تدمج االستمارتني ‘‘هاء’’ 
الثامن  للمؤمتر   2014 عام  دورة  يف  عليها  للموافقة  الوطنية،  التقارير  منوذج  من  احلاليتني  و‘‘واو’’ 
تنفيذ االتفاقية، أن يعكس دليل  املنسق، بدعم من وحدة دعم  السامية. وسيكفل  املتعاقدة  لألطراف 
تقدمي التقارير الوطنية التغيريات األخرية اليت أدخلت على منوذج التقارير الوطنية، كما سيدرس التقارير 

املقدمة مبوجب املادة 3 من الربوتوكول.
تقدمي املساعدة إىل الضحايا 81. تركز النقاش حول إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي واجلهود 
ذلك  يف  مبا  اخلامس،  الربوتوكول  إطار  يف  الضحايا  مبساعدة  املتعلقة  العمل  خطة  تعزيز  لزيادة  املبذولة 
كيفية خلق ثقافة التنفيذ، وما ينبغي أن يكون عليه الرتكيز املقبل يف إطار هذه املسألة املواضيعية. ويتعلق 
والرياضية  والثقافية  االجتماعية  احلياة  يف  وأسرهم  الناجني  مشاركة  إمكان  بكفالة  االجتماعي  اإلدماج 
الدخل وعلى أن  يتعلق اإلدماج االقتصادي بقدرهتم على كسب  والسياسية جملتمعاهتم احمللية، يف حني 

اضطلع املنسق، لودي ديواغنري )بلجيكا(، باألعمال املتعلقة بتقدمي التقارير الوطنية.  77

هذا العام، قدمت ألبانيا وشيلي وكوبا التقرير الوطين السنوي األّويل لكل منها، وهو جهد حظي باالعرتاف والتهنئة   78

من جانب املنسق أثناء االجتماع.
CCW/P.V/CONF/2013/6، املرفق األول.  79

اعتمد دليل تقدمي التقارير الوطنية يف املؤمتر الرابع.  80

بتقدمي  املتعلقة  باألعمال  )النمسا(،  فورغويرت  املنسق، كارولني  )شيلي( وصديق  غوزمان  فرناندو  املنسق،  اضطلع   81

املساعدة إىل الضحايا.
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 .82 واالستقالل  الذايت  االكتفاء  لتعزيز  العنصران ضروريان  وهذان  اجملتمع.  منتجني يف  أعضاء  يصبحوا 
وناقش اخلرباء أيضًا أمهية إدماج الضحايا يف عمليات صنع القرار والتخطيط، فضاًل عن تبادل اخلربات 
مع الصكوك القانونية الدولية األخرى ذات الصلة. ونظراً التساع مشاركة اخلرباء العسكريني يف االجتماع، 
مل يكن هناك سوى تفاعل حمدود يف النقاش املتعلق بتقدمي املساعدة إىل الضحايا. ودفع ذلك املنظمني 
املقبلة حبيث يشمل مناقشة على شكل  العمل يف االجتماعات  برنامج  إعادة هيكلة  اقرتاح إمكان  إىل 
مائدة مستديرة مصغرة تقتصر على خرباء مساعدة الضحايا، وتقدم تقريراً عن نتائجها إىل اجللسة العامة. 
املتفجرات من خملفات  إدماج ضحايا  إعادة  السامية على دعم  املتعاقدة  املؤمتر األطراف  وشجع 
املتخذة، سواء يف  العامة  والسياسات  العملية  التدابري  بشأن  تقرير  وتقدمي  واقتصاديًا،  اجتماعيًا  احلرب 
األطراف  بقوة  املؤمتر  عام 2014. كما شجع  اخلرباء  اجتماع  إىل  مباشرة  أو  الوطنية  السنوية  التقارير 
املتعاقدة السامية املتضررة على اإلبالغ عن ما تبذله من جهود لدعم ومساعدة الضحايا، يف االستمارة 
أثناء اجتماعات  التقرير السنوي الوطين املقدم مبوجب الربوتوكول اخلامس، وكذلك  ‘‘واو’’ من منوذج 
مع  املستفادة  والدروس  العملية  اخلربات  تبادل  عام 2014  يف  وسيستمر  املتعاقدة.  السامية  األطراف 
الصكوك القانونية الدولية األخرى ذات الصلة، فضاًل عن الرتكيز على تنفيذ االلتزامات املعلنة لضحايا 

املتفجرات من خملفات احلرب يف إطار خطة عمل الربوتوكول اخلامس واملادة 8 )2( من الربوتوكول.
تنفيذ خطة  عند  أنه  املؤمتر  قرر  اخلامس،  الربوتوكول  بالعمل عمومًا مبوجب  يتعلق  وفيما  وأخرياً، 
ينظر  أن  ينبغي   ،8٣ هبا  امللحقة  والربوتوكوالت  االتفاقية  إىل  االنضمام  عاملية  لتحقيق  املعجلة  العمل 
اجتماع اخلرباء عام 2014 يف مسألة حتقيق عاملية الربوتوكول اخلامس يف إطار املسؤولية العامة للرئيسة 

املعينة للمؤمتر الثامن.
الداخلي اليت تقتضي  النظام  باملادة 2 من  العمل  القادمة  ُيعلق يف املؤمترات  وقرر املؤمتر أيضًا أن 
اعُتمد صك  أو  املعّدل  الثاين  الربوتوكول  على  تعديل  إجراء  اقرُتح  إذا  إال  رمسية،  تفويض  أوراق  تقدمي 
النظام  من   12 املادة  إلغاء  املؤمتر  قرر  املكتب،  هيئة  توصية  على  وبناًء  ذلك،  على  وعالوة  جديد. 
اخلامس  الربوتوكول  من   10 املادة  من   3 الفقرة  فقط  وُتطبق  املواد.  وإصدار  ترقيم  وإعادة  الداخلي 

لتحديد تقاسم التكاليف يف مجيع املؤمترات القادمة.
تعيني  ذلك  مبا يف  عام 2014،  أنشطة  واليات  تتضمن  اليت   ،8٤ اخلتامية  وثيقته  املؤمتر  واعتمد 
كاترينا سيكنسوفا )اجلمهورية التشيكية( رئيسة للمؤمتر الثامن املقرر عقده عام 2014، وتعيني املنسقني 

CCW/P.V/CONF/2013/7، الفقرة 3.  82

بالصيغة اليت اعتمدها مؤمتر االستعراض الرابع لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية. لالطالع على النص، انظر   83

الوثيقة: CCW/CONF.IV/4/Add.1، املرفق األول.
.CCW/P.V/CONF/2013/11  84
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املسؤولني عن كل مسألة من املسائل املوضوعية 8٥، فضاًل عن مقرر عقد االجتماع القادم للخرباء يف 
جنيف يومي 3 و4 نيسان/أبريل 2014.

وحدة دعم تنفيذ االتفاقية

االتفاقية.  يف  السامية  املتعاقدة  األطراف  اجتماع  يف   8٦ السنوي  تقريرها  التنفيذ  دعم  وحدة  قدمت 
وتضمن تقرير الوحدة املواضيع التالية: اجلهود املتصلة بتعزيز وحتقيق عاملية االتفاقية وبروتوكوالهتا؛ ودعم 
اجتماعات اخلرباء واملؤمترات املعنية بالربوتوكول الثاين املعّدل والربوتوكول اخلامس واالتفاقية؛ ودعم تنفيذ 
االتفاقية وبروتوكوالهتا؛ واجلهود املبذولة لتسهيل االتصاالت فيما بني األطراف املتعاقدة السامية وتعهد 

قاعدة بيانات االتفاقية وموقعها على شبكة اإلنرتنت؛ وبرنامج الرعاية.
تقدمي  تواصل  أن  التنفيذ  دعم  وحدة  إىل  السامية  املتعاقدة  األطراف  طلبت   ،2012 عام  ويف 
تقرير سنوي عن أنشطتها، وكذلك عن الفرق بني تقديرات التكاليف والتكاليف الفعلية، حيث كانت 
التكاليف الفعلية دائمًا أقل من التقديرات. وبذلت الوحدة جهدا للتأكد من وضوح تفاصيل التكاليف 
تتضمن  التكاليف  تقديرات  أن  ومن  السابق،  العام  ألنشطة  النهائية  والنفقات  التقديرات  من  يف كل 
إسقاطات أكثر واقعية - خاصة فيما يتعلق حبجم الوثائق املقرر إصدارها. وسيستمر هذا املستوى من 

الشفافية يف اإلبالغ عن التكاليف مستقباًل.
املسؤولون  يبذهلا  اليت  اجلهود  دعم  من خالل  ذلك  يف  مبا  االتفاقية،  عاملية  حتقيق  تشجيع  وظل 
الرمسيون يف هذا الصدد، ميثل واحداً من اجملاالت ذات األولوية للوحدة. وتضمن ذلك إعداد وتوجيه 
رسائل تتعلق بتحقيق عاملية االتفاقية إىل املسؤولني الرمسيني، وتوفري ورقات معلومات أساسية ومذكرات 
مع  للمتابعة  الوحدة جهوداً  بذلت  ثنائية. كما  لقاءات  وتنظيم  االتفاقية،  إىل  االنضمام  بشأن  إحاطة 
املتعلقة بأسلحة  املعلومات األساسية لالنضمام إىل االتفاقية  الدول واجملموعات اإلقليمية لشرح  فرادى 
تقليدية معينة واإلجراءات املتبعة يف ذلك 87. كما قامت الوحدة بإعداد وتوجيه رسالة مشرتكة من ثالثة 

أو تدمريها  التخلص منها  أو  احلــرب  املتفجرات من خملفات  بإزالة  املتعلقة  )بــيــالروس( لألعمال  إيفان غرينفيتش   85

)املادة 3( وبالنموذج اإللكرتوين العام )املادة 4(؛ وماريا فيكتوريا بيكازو )األرجنتني(، ويساعدها فرناندو غوزمان 
)شيلي(، لألعمال املتعلقة مبساعدة الضحايا )املادة 8 )2((؛ ولودي ديواغنري )بلجيكا( لألعمال املتعلقة بتقدمي 
بالتعاون  املتعلقة  املسائل  مسؤولية  الثامن  للمؤمتر  املعينة  الرئيسة  وتتوىل  )ب((؛   )2( )املــادة 10  الوطنية  التقارير 
واملساعدة وطلبات احلصول على املساعدة )املادة 7(، والتدابري الوقائية العامة )املادة 9 واملرفق التقين للربوتوكول(.

.CCW/MSP/2013/5  86

تضمن ذلك حضور حلقة دراسية إقليمية لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا: حلقة العمل اإلقليمية املعنية بتطوير   87

القانون اإلنساين الدويل )مانيال، الفلبني، 9 - 12 متوز/يوليه 2013(؛ وصياغة وتيسري توجيه رسالة األمني العام 
لألمم املتحدة؛ وتنظيم جلسات إحاطة للوفود الزائرة؛ وتقدمي إحاطات مفصلة للدول غري األطراف يف االتفاقية؛ 

واملتابعة مع بلدان جزر احمليط اهلادئ اليت مل تصبح بعد من الدول األطراف.
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من املسؤولني الرمسيني 88 إىل وزراء خارجية الدول اليت ليست طرفًا بعد يف االتفاقية. وباإلضافة إىل هذه 
اجلهود املبذولة لتحقيق عاملية االتفاقية، ساعدت الوحدة أيضًا يف توجيه رسالة من األمني العام لألمم 

املتحدة حيث فيها وزراء خارجية الدول غري األطراف يف االتفاقية إىل االنضمام إليها.
اجتماعات  تنظيم  من خالل  االتفاقية  رعاية  لربنامج  الدعم  االتفاقية  تنفيذ  دعم  وحدة  وقدمت 
الوحدة  وقامت  بالرعاية.  املشمولني  األشخاص  بشأن  القرارات  تتخذ  اليت  التوجيهية،  للجنته  دورية 
األلغام  إلزالة  الدويل  جنيف  مركز  مع  بالتنسيق  وذلك  باملرشحني،  لالتصال  الالزمة  املتابعة  بإجراءات 
اجتماعات  خالل  ومّت  يومية.  بصورة  الربنامج  تشغيل  على  القائمة  اجلهة  باعتباره  اإلنسانية  لألغراض 
من كل  ُطلب خالهلا  االتفاقية،  عاملية  حتقيق  بشأن  موجهة  إحاطة  تنظيم جلسة  عام 2013  اخلرباء 
مشارك تبادل املعلومات حول احتماالت انضمام بلداهنم إىل االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة. 
وملناقشة  احملتملني،  املستفيدين  بشأن  للتداول  مرات  ثالث   89 للربنامج  التوجيهية  اللجنة  واجتمعت 

اجلهود املبذولة بشأن كيفية املضي ُقدمًا يف حتقيق عاملية االتفاقية وبروتوكوالهتا.
الصدد،  هذا  ويف  اخلرباء.  اجتماعي  أثناء  به  املضطلع  العمل  ودعم  بتنظيم  الوحدة  واضطلعت 
بالربوتوكول  املعين  اخلرباء  لفريق  املشاركني  منسقني  عمل  خطط  وإبالغ  إعداد  يف  الوحدة  ساعدت 
املعّدل، وإعداد إحاطات وبيانات الرئيس املعني، الذي يتوىل أيضًا مسؤولية مسألة سري عمل الربوتوكول 
‘‘جيم’’  لالستمارة  حتليل  عملية  وإجراء  املعني،  الرئيس  تقرير  إعداد  يف  الوحدة  وساعدت  وحالته. 
أيضًا  الوحدة  وساعدت  الصلة.  ذات  واملعلومات  التقنية  املتطلبات  بشأن  الوطنية  السنوية  التقارير  يف 
املنسقني املشاركني املعنيني باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع يف تنفيذ والياهتم، ويف تعهد جتميع املبادئ 
اليت  املواد  لتحويل  التصّدي  إىل  الرامية  التوصيات  القائمة وغري ذلك من  املمارسات  التوجيهية وأفضل 
التجميع  اليدوية الصنع أو استخدامها غري املشروع، وهو  ميكن استخدامها يف صنع األجهزة املتفجرة 

املنشور حاليًا على موقع االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة على شبكة اإلنرتنت.
يف  املنسقني  الوحدة  ساعدت  اخلامس،  بالربوتوكول  املعين  اخلرباء  الجتماع  التحضري  إطار  ويف 
واملادة  األلغام  إزالة  وهي  املواضيعية،  القضايا  مجيع  على  الرتكيز  مع  املوضوعية  للمناقشات  التحضري 
ومن  للضحايا.  املساعدة  وتقدمي  الوطين  واإلبالغ  العامة،  الوقائية  والتدابري  واملساعدة،  والتعاون   ،4
بعنوان  بإعداد ورقة  الوحدة  الدول يف هذا اجملال، قامت  الوطنية ومساعدة  التقارير  أجل حتسني نوعية 
‘‘االستفادة املثلى من التقارير الوطنية’’ 90 وعرضها يف اجتماع اخلرباء. وسهَّلت الورقة إعداد األطراف 
املتعاقدة السامية لتقاريرها السنوية الوطنية. كما ساعدت الوحدة املنسق املعين بتقدمي التقارير الوطنية يف 
التقارير الوطنية املقدمة مبوجب الربوتوكول اخلامس.  املتعاقدة السامية بشأن  توجيه رسالة إىل األطراف 

السنوي اخلامس عشر  عــام 2013، وللمؤمتر  االتفاقية  السامية يف  املتعاقدة  األطــراف  املعينون الجتماع  الــرؤســاء   88

لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول الثاين املعّدل، وللمؤمتر السابع لألطراف املتعاقدة السامية يف الربوتوكول 
اخلامس.

برئاسة املنسق، أرتوراس غيليوناس )ليتوانيا(.  89

CCW/P.V/CONF/2013/6، املرفق األول.  90
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وساعدت أيضًا منسقي مساعدة الضحايا يف مسائل التعاون مع الصكوك الدولية األخرى، والنهوض 
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، والدعوة ملساعدة الضحايا عرب مجيع صكوك االتفاقية.

ويف السنة الثالثة من بدء عمل وحدة دعم تنفيذ االتفاقية، واصلت الوحدة العمل وفقًا لواليتها، 
األطراف  مساعدة  إىل  الوحدة  وسعت  الوالية.  لتلك  الرئيسية  اجلوانب  يف  التقدم  من  املزيد  وحققت 
بشأن  تفاعلية  مناقشات  من خالل  الدويل  اإلنساين  القانون  فهمها حلدود  تعزيز  يف  السامية  املتعاقدة 
تويل  نفسه،  الوقت  اجلديدة. وظلت، يف  األسلحة  وتكنولوجيات  التشغيل  الذاتية  األسلحة  منظومات 
أمهية لتلبية احتياجات األطراف املتعاقدة السامية من خالل توفري اخلدمات الجتماعني من اجتماعات 

اخلرباء وثالثة مؤمترات سنوية، والرتويج لتحقيق عاملية االتفاقية، وتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا.

الذخائر العنقودية

االجتماع الرابع للدول األطراف يف اتفاقية الذخائر العنقودية

حتظر اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 91 استخدام الذخائر العنقودية أو تطويرها أو إنتاجها أو 
تكديسها أو نقلها حتت أّي ظرف من الظروف، وحتدد مواعيد هنائية واضحة لتدمري املخزونات املوجودة 
وإزالة وتدمري خملفات الذخائر العنقودية املوجودة يف املناطق امللوثة بالذخائر العنقودية. وتنص املادة 11 

من اتفاقية الذخائر العنقودية على ما يلي:
جتتمع الدول األطراف بانتظام للنظر يف أّي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو   -  1‘‘

تنفيذها، والختاذ قرارات بشأهنا عند الضرورة، مبا يف ذلك: 
سري هذه االتفاقية وحالتها؛ ‘‘)أ( 

املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام هذه االتفاقية؛ ‘‘)ب( 
التعاون واملساعدة الدوليان وفقًا للمادة 6 من هذه االتفاقية؛ ‘‘)ج( 

استحداث تكنولوجيات إلزالة خملفات الذخائر العنقودية؛ ‘‘)د( 
الطلبات املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادتني 8 و10 من هذه االتفاقية؛ ‘‘)هـ( 

طلبات الدول األطراف املنصوص عليها يف املادتني 3 و4 من هذه االتفاقية. ‘‘)و( 
يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول اجتماع للدول األطراف يف غضون   -  2‘‘
عقد  إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ويدعو  النفاذ.  حيز  االتفاقية  هذه  دخول  من  واحد  عام 

االجتماعات الالحقة سنويًا إىل أن ُيعقد أول مؤمتر استعراض.
’’]...[‘‘

http://disarmament.un.org/treaties/t/ املوقع:  يف  إليها  االنضمام  وحالة  املعاهدة  نص  على  االطــالع  ميكن   91

cluster_munitions )اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.
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ويف هذا الصدد، طلبت اجلمعية العامة يف قرارها 71/63 املؤرخ 2 كانون األول/ديسمرب 2008 
إىل األمني العام ‘‘أن يقدم ما يلزم من مساعدة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لالضطالع باملهام 

املوكلة إليه مبوجب اتفاقية الذخائر العنقودية’’.
الو  مجهورية  فينتيان،  يف  االتفاقية  يف  األطراف  للدول  اجتماعات  ُعقدت  اخللفية،  هذه  وإزاء 
يف  لبنان،  بريوت،  ويف   ،2010 الثاين/نوفمرب  تشرين   12 إىل   9 من  الفرتة  يف  الشعبية،  الدميقراطية 
الفرتة من 13 إىل 16 أيلول/سبتمرب 2011؛ ويف أوسلو، النرويج، يف الفرتة من 11 إىل 14 أيلول/

سبتمرب 2012. ووفقًا للمقرر 92 الذي اختذه اجتماع أوسلو، دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد 
االجتماع الرابع للدول األطراف يف لوساكا يف الفرتة من 13 إىل 16 أيلول/سبتمرب 2013.

فيما  بعقد اجتماع غري رمسي  للدول األطراف  الرابع  التحضريية لالجتماع  تيسري األعمال  وجرى 
على  االجتماع  هذا  وتركز  نيسان/أبريل 2013.   18 إىل   16 من  الفرتة  يف  جنيف  يف  الدورتني  بني 
إىل  املساعدة  وتقدمي  عام؛  بوجه  عملها  وسري  االتفاقية  وضع  االتفاقية:  لتنفيذ  األساسية  املوضوعات 
الضحايا؛ وإزالة وتدمري خملفات الذخائر العنقودية والتثقيف للحّد من املخاطر؛ وتدمري املخزونات مبا 
يف ذلك ما يتقرر االحتفاظ به؛ وحتقيق عاملية االتفاقية؛ واإلبالغ عن الشفافية؛ وتدابري التنفيذ الوطنية؛ 
والتعاون واملساعدة. وسبق اجتماع ما بني الدورتني عقد حلقات عمل فنية ملدة يوم واحد عن التطهري، 
وتدمري املخزون، ومساعدة الضحايا، والتعاون واملساعدة. وشارك يف حلقات العمل ويف اجتماع ما بني 

الدورتني ممثلو 111 دولة، واألمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واجملتمع املدين 9٣.
األطراف يف  للدول  الثالث  االجتماع  رئيس  )النرويج(،  الرابع ستيفن كونغستاد  االجتماع  وافتتح 
االتفاقية.  على  موقعة  دولة غري  فيها 48  مبا  االجتماع،  دولة يف  من 100  أكثر  االتفاقية. وشاركت 
املنظمات  من  وعدداً  الدولية  األمحر  الصليب  وجلنة  املتحدة  األمم  احلضور  ذلك، مشل  إىل  وباإلضافة 
واملؤسسات املعنية األخرى. وتضمن حفل االفتتاح رسائل من رئيس زامبيا مايكل شيلوفيا ساتا؛ ومن 
العام لألمم املتحدة، بان كي - مون؛ ومن نائب رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية، أوليفييه  األمني 

فودوز؛ ومن ممثل الئتالف الذخائر العنقودية، روبرت متونغا.

CCM/MSP/2012/5، الفقرة 31.  92

الثالث للدول األطـــراف، يكون املنسقون اجلــدد الذين يضطلعون  الــذي اختــذه االجتماع  وفقًا للمقرر ذي الصلة   93

بتوجيه برنامج العمل فيما بني الدورتني بدًءا من هناية االجتماع الثالث للدول األطراف على النحو التايل: الفريق 
عاملية  بتحقيق  املعين  العامل  والفريق  وزامبيا؛  عام - كوستاريكا  بوجه  االتفاقية وسري عملها  بوضع  املعين  العامل 
البوسنة واهلرسك وأفغانستان؛  الضحايا -  املساعدة إىل  بتقدمي  املعين  العامل  الربتغال وغانا؛ والفريق  االتفاقية - 
والفريق العامل املعين بالتطهري واحلّد من املخاطر - آيرلندا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية؛ والفريق العامل املعين 
السويد   - واملساعدة  بالتعاون  املعين  العامل  والفريق  وكرواتيا؛  إسبانيا   - به  االحتفاظ  يتقرر  ومــا  املخزون  بتدمري 
الصعيد  على  التنفيذ  بتدابري  املعين  العامل  والفريق  بلجيكا؛   - التقارير  بتقدمي  املعين  العامل  والفريق  واملكسيك؛ 

الوطين - نيوزيلندا.
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وترأس االجتماع ويلبور س. سيموسا، وزير خارجية زامبيا، مبساعدة من إنسيال سنجيال، املمثل 
للرئيس  نواب  أربعة  أيضًا  املكتب  هيئة  املتحدة يف جنيف. وضمت  األمم  مكتب  لدى  لزامبيا  الدائم 
اختارهم االجتماع بالتزكية 9٤، وكذلك جمموعة من منسقي االجتماعات غري الرمسية فيما بني الدورتني.

وانصب الرتكيز األساسي لالجتماع الرابع على حتقيق عاملية االتفاقية، وال سيما يف أفريقيا، وكذلك 
مزاعم  بشأن حاالت  أعرب عن خماوف  األخرية،  املسألة  هذه  وبشأن  العنقودية.  الذخائر  على وصم 
استخدام الذخائر العنقودية يف اجلمهورية العربية السورية يف عامي 2012 و2013. وكما كان احلال 
يف االجتماعات السابقة، قدمت الدول املتضررة من الذخائر العنقودية والدول اليت لديها خمزونات من 

الذخائر العنقودية تقارير عن ما تبذله من جهود لتنفيذ االتفاقية.
وفقًا  االتفاقية  تنفيذ  لدعم  وحدة  إنشاء  مسألة  وهي  وثيق،  باهتمام  حظيت  أخرى  مسألة  ومثة 
للدول  الثالث  االجتماع  يتجاوز  أاّل  ُيفضل  موعد  يف  بإنشائها  األطراف  الدول  اختذته  الذي  للمقرر 
األطراف كوحدة مستقلة لدعم تنفيذ االتفاقية، يستضيفها مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض 
بالتفاوض على منوذج للتمويل  اإلنسانية، ويرأسها موظف برتبة مدير 9٥. كما ُكلفت الدول األطراف 
لتغطية تكاليف أنشطة الوحدة، وتقدمي هذه املقرتحات إىل الدول األطراف للموافقة عليها. ورغم اجلهود 
اليت بذهلا رئيسا االجتماعني الثاين والثالث للدول األطراف وإجراء عدد من املشاورات غري الرمسية بشأن 
هذه املسألة، مل يتم التوّصل إىل اتفاق على منوذج التمويل املناسب. وحبلول موعد االجتماع الرابع، مل 
تكن الدول األطراف قد متكنت من سد الفجوة بني املواقف املتباينة، ملن يبحثون عن منوذج يقوم على 
أساس االشرتاكات املقررة جزئيًا أو كليًا )بناًء على مسامهات إلزامية من قبل مجيع الدول األطراف(، ومن 
يؤيدون إنشاء وحدة لدعم التنفيذ متول بالكامل من خالل التربعات. وبعد مناقشات مكثفة ومشاورات 
شاملة أجراها الرئيس يف اللحظة األخرية، قرر االجتماع الرابع إنشاء وحدة لدعم التنفيذ يستضيفها مركز 
جنيف ومتول من خالل التربعات حلني انعقاد أول مؤمتر الستعراض االتفاقية عام 2015. ويف غضون 
األزمات  منع  مكتب  له يف  مقراً  يتخذ  تنفيذي  منسق  من  املؤلف  احلايل،  املؤقت  احلل  يستمر  ذلك، 
والتعايف منها التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف تقدمي دعم التنفيذ للدول األطراف. ومع مالحظة 
عدم متكن الدول األطراف، يف هذه املرحلة، من االتفاق على منوذج لتمويل الوحدة، اتفق االجتماع 
على مواصلة املشاورات بشأن منوذج التمويل بغرض االتفاق، حبلول عام 2015، على منوذج مايل يتيح 

تأمني استمرار عمل الوحدة بشكل مستدام 9٦.
الـ 66 واألهداف  العملية  تنفيذ اخلطوات  بتقرير لوساكا املرحلي 97 عن  الرابع  ورحب االجتماع 
الواردة يف خطة عمل فينتيان لعام 2010 98، وكذلك بالورقات األوراق الوطنية املقدمة من عدد من 

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وكوستاريكا، ولبنان، والنرويج.  94

CCM/MSP/2011/5، الفقرة 29.  95

CCM/MSP/2013/6، الفقرات 29 إىل 35.  96

CCM/MSP/2013/6، املرفق األول.  97

CCM/MSP/2010/5، املرفق الثاين.  98
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الوفود عن حتقيق عاملية االتفاقية، والتطهري، وتدابري الشفافية، والتعاون واملساعدة. وعني االجتماع ستة 
منسقني إضافيني لألنشطة غري الرمسية فيما بني الدورات للفرتة 2013 - 2014 99. وقرر االجتماع 
أن ُيعقد يف عام 2014 اجتماع غري رمسي فيما بني الدورتني يف جنيف يف الفرتة من 7 إىل 9 نيسان/

أبريل 2014. وُرشح وزير خارجية كوستاريكا، ويساعده املمثل الدائم لكوستاريكا لدى مكتب األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف، ليكون الرئيس املعني لالجتماع اخلامس للدول األطراف 

املقرر عقده خالل األسبوع األول من شهر أيلول/سبتمرب 2014 يف سان خوسيه، كوستاريكا.
 ،100 االتفاقية  على  وقعت  قد  دول   108 كانت  الرابع،  االجتماع  انعقاد  موعد   وحبلول 

بينما صدقت عليها 84 دولة.

األلغام املضادة لألفراد

االجتماع الثالث عرش للدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام

 ،101 األلغام  تلك  وتدمري  لألفراد  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتكديس  استعمال  اتفاقية حظر  تنص 
يف الفقرة 1 من املادة 11، على عقد اجتماعات منتظمة للدول األطراف للنظر يف أّي مسألة تتعلق 
املسائل  )ب(  وحالتها؛  االتفاقية  سري  )أ(  يلي:  ما  ذلك  يف  مبا  تنفيذها،  أو  االتفاقية  تلك  بتطبيق 
 الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام االتفاقية؛ )ج( التعاون واملساعدة الدوليان وفقًا للمادة 6؛ 
)د( استحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام املضادة لألفراد؛ )هـ( طلبات الدول األطراف املقدمة مبوجب 

املادة 8؛ )و( القرارات املتعلقة بطلبات الدول األطراف وفق ما تنص عليه املادة 5.
وعالوة على ذلك، ووفقًا للمادة 12:

مضي مخس  بعد  لالستعراض  مؤمتر  عقد  إىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  يدعو   -  1‘‘
سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمترات استعراض 
أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط أاّل تقل الفرتة بني مؤمترات االستعراض، على 
أّي حال، عن مخس سنوات، وُتدعى مجيع الدول األطراف يف هذه االتفاقية إىل حضور كل مؤمتر 

استعراض.
يكون الغرض من عقد مؤمترات االستعراض ما يلي:  -  2‘‘

استعراض سري هذه االتفاقية وحالتها؛ ‘‘)أ( 

هولندا لوضع االتفاقية وسري عملها بوجه عام؛ والنرويج لتحقيق عاملية االتفاقية؛ واملكسيك لتقدمي املساعدة إىل   99

الضحايا؛ وسويسرا للتطهري واحلّد من املخاطر؛ وألبانيا لتدمري املخزونات وما يتقرر االحتفاظ به؛ وشيلي للتعاون 
واملساعدة.

عماًل باملادة 15، مل تعد االتفاقية مفتوحة للتوقيع.  100

 http://disarmament.un.org/treaties/t/mine_ban :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  101

)اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.
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النظر يف ضرورة عقد املزيد من اجتماعات الدول األطراف املشار إليها يف الفقرة  ‘‘)ب( 
2 من املادة 11 والفرتة الفاصلة بني هذه االجتماعات؛

عليه  تنص  ما  وفق  األطراف  الدول  من  املقدمة  الطلبات  بشأن  القرارات  اختاذ  ‘‘)ج( 
املادة 5؛

القيام، إذا لزم األمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه االتفاقية يف تقريره  ‘‘)د( 
اخلتامي’’.

’’]...[‘‘
وإزاء هذه اخللفية، وعماًل بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر قمة كارتاخينا من أجل عامل 
خال من األلغام املعقود يف عام 2009 102، ُعقد االجتماع الثاين عشر للدول األطراف يف جنيف 
يف الفرتة مـــــن 3 إىل 7 كانون األول/ديسمبــر 2012. وعمــــاًل مبقرر اختذه االجتماع الثاين عشر 10٣، 
ُعقد االجتماع الثالث عشر للدول األطراف يف جنيف يف الفرتة من 2 إىل 5 كانون األول/ديسمرب. 
للدول  الثالث  االستعراض  ملؤمتر  األول  التحضريي  االجتماع  عقد  األخري  االجتماع  هذا  وأعقب 

األطراف يف االتفاقية، الذي ُعقد يف 6 كانون األول/ديسمرب.
ووفقًا للممارسة املتبعة، سبقت االجتماع الثالث عشر للدول األطراف سلسلة من االجتماعات 

التحضريية واملشاورات غري الرمسية، مثل:
اجتماعات اللجان الدائمة املعقودة يف جنيف يف الفرتة من 27 إىل 30 أيار/مايو؛ )أ( 

االجتماعات الشهرية للجنة التنسيق؛ )ب( 
إلزالة  النهائية  املواعيد  لتمديد   5 املادة  إطار  يف  املقدمة  الطلبات  لتحليل  املنشأة  اآللية  )ج( 

األلغام؛
يوم  ملدة  لالجتماع  املعني  الرئيس  عادة  يعقده  الذي  الرمسي  غري  التحضريي  االجتماع  )د( 

واحد، والذي ُتدعى إليه مجيع الدول األطراف، والدول املراقبة، واملنظمات الدولية املهتمة.
الدول  املقدمة من  الفنية  التقارير  الدورتني على  ما بني  برنامج عمل  تركز  وعلى وجه اخلصوص، 
لتنفيذ  املتخذة  اخلطوات  بشأن  االتفاقية،  من   5 املادة  مبوجب  متديد  فرتات  منحها  مّت  اليت  األطراف، 
اليت مّت متديدها. كما نوقش عدد من مسائل  النهائية اجلديدة  باملواعيد  الصلة والوفاء  التوصيات ذات 

التنفيذ ذات الصلة:
املتعلقة بتدمري املخزونات،  • املادة 4  امتثال ثالث دول 10٤ اللتزاماهتا مبوجب  استمرار عدم 

فضاًل عن أمهية هذه املادة بالنسبة للدول األطراف اليت اكتشفت فيها خمزونات من األلغام 
املضادة لألفراد مل تكن معروفة من قبل؛

APLC/CONF/2009/9، الفقرة 29.  102

APLC/MSP.12/2012/10، الفقرة 32.  103

تركيا، وجنوب السودان، والسودان.  104
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بتدمري مجيع  • املادة 5  التزاميهما مبوجب من  البوليفارية إجناز  فنزويال  بوتان ومجهورية  إكمال 
األلغام املضادة لألفراد يف املناطق امللغومة؛

أن  • شأنه  من  ما  وهو  األطراف،  الدول  جانب  من  لألفراد  املضادة  األلغام  استخدام  مزاعم 
يشكل انتهاكًا رئيسيًا لالتفاقية؛

الشفافية  • تقارير  بعض  نوعية  وضعف   ،7 املادة  مبوجب  اإلبالغ  معّدل  اخنفاض  استمرار 
الوطنية، ال سيما باملقارنة باملعلومات املفصلة املقدمة يف طلبات التمديد مبوجب املادة 5؛

حتقيق عاملية االتفاقية، الذي ال يزال يشكل حتّديًا. •
وافتتح االجتماع الثالث عشر من ِقبل ماتياز كوفاشيتش )سلوفينيا(، رئيس االجتماع الثاين عشر 
)اجلزائر(.  ديلمي  بومجعة  الثالث عشر،  االجتماع  رئيس  انتخاب  ترأس عملية  الذي  األطراف،  للدول 
مولر،  مايكل  املتحدة يف جنيف،  األمم  بالنيابة ملكتب  العام  املدير  من  إىل رسائل  االجتماع  واستمع 
الذي ألقى رسالة بالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة؛ ومن نائبة رئيس جلنة الصليب األمحر الدولية، 
كريستني برييل؛ ومن ممثل احلملة الدولية حلظر األلغام األرضية، جودي وليامز؛ ومن رئيسة جملس إدارة 

مؤسسة مركز جنيف الدويل إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، باربرا هايرلنغ.
األمم  املراقبة، فضاًل عن  الدول  االجتماع ممثلو 100 دولة طرف، و15 من  أعمال  وشارك يف 

املتحدة، وعدد من املنظمات الدولية واإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية.
وتركز اهتمام االجتماع على انتهاك أحكام االتفاقية الرئيسية بشأن عدم استخدام األلغام املضادة 
الدول األطراف  املضادة لألفراد يف ثالث من  املزعوم لأللغام  اليمن، فضاًل عن االستخدام  لألفراد يف 
األخرى. وأعرب االجتماع عن قلقه إزاء هذه املزاعم، وأكد جمدداً تصميم الدول األطراف على وضع 
يف  بالتحقيق  اليمن  بالتزام حكومة  أيضًا  ورحب  األسلحة.  هذه  عن  الناجتة  واإلصابات  للمعاناة  حّد 
األلغام  ومنشأ  لألفراد،  املضادة  األلغام  نشر  املسؤولني عن  التحقيق، وحتديد  تقرير عن  وتقدمي  املسألة 
اليمن كانت قد أفادت  املضادة لألفراد املستخدمة، وكيفية احلصول على تلك األلغام )بالنظر إىل أن 
منذ فرتة طويلة تدمري كل خمزوهنا من األلغام املضادة لألفراد(، وتطهري املناطق امللغومة، وإجراءات منع 

وقمع أّي أنشطة حمظورة مستقباًل 10٥.
وأكد االجتماع الثالث عشر تطور عملية حظر األلغام وحيويتها، وركز على تقييم املرحلة النهائية 
بتقرير جنيف  10٦. ورحب االجتماع حبرارة  للفرتة 2010 - 2014  تنفيذ خطة عمل كارتاخينا  من 
املرحلي 107 باعتباره أداة مهمة لدعم تطبيق خطة عمل كارتاخينا من خالل قياس التقدم احملرز وتسليط 

الضوء على جماالت العمل ذات األولوية.

APLC/MSP.13/2013/6، الفقرات 23 إىل 25.  105

http://www.cartagenasummit.org/fileadmin/pdf/review-conference-2nd/2RC-Action- :متاحة يف املوقع  106

PlanFINAL-UNOFFICIAL-11Dec2009.pdf )اُطلع عليه يف 14 أيار/مايو 2014(.

.APLC/MSP.13/2013/6/Add.1  107
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ومببادرة من الرئاسة اجلزائرية لالجتماع الثالث عشر، ُخصصت جلسة خاصة للتعاون واملساعدة يف 
سياق االتفاقية. وعلى وجه التحديد، ُعقدت حلقتا نقاش، حول تقييم آلية التعاون واملساعدة القائمة 
يف إطار االتفاقية، وحول أشكال الشراكة األخرى من أجل تنفيذ أحكام االتفاقية. غري أنه مل ُينظر أو 

ُيقرتح اعتماد أّي توصية أو إجراء رمسي.
النهائية احملّددة هلا إلزالة األلغام مبوجب  للمواعيد  ومنح االجتماع ست دول أطراف 108 متديداً 
مجيع  النظر يف  ماتياز كوفاشيتش  برئاسة  التحليل  فريق  توىل  هبا،  املعمول  لإلجراءات  ووفقًا   .5 املادة 
الطلبات. واستمع االجتماع إىل حتديثات عن حالة تنفيذ املادة 5 من الدول اليت ُمنحت متديدات من 

قبل. وقدمت أربع دول أطراف إعالنات باالنتهاء من تنفيذ املادة 5 من االتفاقية 109.
وملا  عام 2013.  قلق يف  مصدر  ميثل  االتفاقية  تنفيذ  دعم  لوحدة  الدقيق  املايل  الوضع  واستمر 
العمل  برنامج  بشأن  الثاين  االستعراضي  املؤمتر  األطراف، عقب  الدول  أنشأهتا  اليت  العمل  فرقة  كانت 
املايل  النموذج  بشأن  اتفاق  إىل  التوّصل  أخفقت يف  قد  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلق 
للوحدة، فإن عدم االستدامة والقدرة على التنبؤ بتمويل عمل وحدة دعم التنفيذ، استناداً إىل التربعات، 
من  الصادر  ‘‘التوجيه  لـــ  ووفقًا  التنسيق.  جلنة  وقت  من  قدراً كبرياً  وتستهلك  للقلق  تدعو  مسألة  ظل 
على  االجتماع  وافق  العاشر،  االجتماع  اعتمده  الذي   ،110 التنفيذ’’  دعم  إىل وحدة  األطراف  الدول 
‘‘خطة عمل وحدة دعم التنفيذ وميزانيتها لعام 2014’’ 111 ألنشطة الوحدة يف عام 2014، على 
أعماهلـا  وسري  التنفيذ  دعم  وحدة  أنشطة  عن  مؤقت  ‘‘تقرير  وعلى  التنسيق،  جلنة  أقرته  الذي  النحو 

ومتويلـها والتقرير املايل األّويل لعام 2013’’ 112.
وأكد االجتماع جمدداً قلقه إزاء استمرار املستوى غري املرضي ملا تقدمه الدول األطراف من تقارير 
الشفافية الوطنية مبوجب املادة 7 من االتفاقية، من حيث املعّدل العام لالمتثال )أقل من 50 يف املائة 

لعام 2013( واحملتوى.
حزيران/يونيه   27 إىل   23 من  الفرتة  يف  مابوتو  يف  الثالث  االستعراضي  املؤمتر  ُيعقد  أن  وتقرر 
2014، مع اجتماعني حتضرييني قصريين يستغرق كل منهما يومًا واحداً يف جنيف يف 6 كانون األول/

ديسمرب 2013 و10 نيسان/أبريل 2014. وُعني هنريك بانز، نائب وزير الشؤون اخلارجية والتعاون يف 
موزامبيق رئيسًا للمؤمتر.

ونظراً لقصر الفرتة بني االجتماع الثالث عشر للدول األطراف واملؤمتر االستعراضي الثالث، اتفق 
االجتماع على أن يقتصر العمل فيما بني الدورات يف عام 2014 على فرتة بعد ظهر يوم 9 نيسان/

أبريل 2014، ويوم 11 نيسان/أبريل إذا لزم األمر، بغية النظر يف املقام األول يف طلبات التمديد املقدمة 

تركيا، وتشاد، والسودان، وصربيا، وموزامبيق، والنيجر.  108

أملانيا، وبوتان، ومجهورية فنزويال البوليفارية، وهنغاريا.  109

APLC/MSP.10/2010/3، الفقرات 13 إىل 17.  110

.APLC/MSP.13/2013/3  111

.APLC/MSP.13/2013/4  112
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مبوجب املادة 5. وباإلضافة إىل الدول األطراف اخلمس 11٣ اليت تضطلع بدور الرؤساء املشاركني، مّت 
انتخاب مخس دول أطراف أخرى 11٤ كرؤساء مشاركني للجان الدائمة بدًءا من هناية االجتماع الثالث 
عشر للدول األطراف، ملدة سنتني ودون املساس بأّي قرار قد يرغب املؤمتر االستعراضي الثالث يف اختاذه 

فيما يتعلق هبيكل جلنة االتفاقية أو برنامج اجتماعاهتا.
وقرر االجتماع أيضًا أن ترتأس بلجيكا االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف جنيف.

السابق  األول  التحضريي  االجتماع  ُعقد  الثالث عشر،  االجتماع  اختذه  الذي   11٥ للمقرر  ووفقًا 
للمؤمتر االستعراضي الثالث يف جنيف يف 6 كانون األول/ديسمرب. وترأس االجتماع هنريك بانز. ونظر 
االجتماع يف عناصر ملشروع إعالن سياسي، ويف استعراض وضع االتفاقية وسري عملها للفرتة 2010 - 

2014، ويف خطة عمل الفرتة 2015 - 2019، ويف مقرتح بشأن االجتماعات املمكنة بعد املؤمتر.
وحبلول موعد انعقاد االجتماع الثالث عشر، كانت 133 دولة قد وقعت على االتفاقية 11٦، بينما 

صدقت عليها 161 دولة.

الرقابة عىل الصادرات

اتفاق واسينار

عقد االجتماع العام التاسع عشر التفاق واسينار 117 يف فيينا يومي 3 و4 كانون األول/ديسمرب. وأفاد 
اتفاق واسينار أن االجتماع وافق على مواصلة العمل من أجل التصّدي للتحّديات اجلديدة، مبا يف ذلك 
التكنولوجيات الناشئة املثرية للقلق، ومواكبة التقدم يف التكنولوجيا والبحث واالبتكار. وأحرز تقدم يف 

إجراء استعراض شامل ومنهجي لقوائم اتفاق واسينار لضمان استمرار أمهيتها.

)تطهري  وموزامبيق  الضحايا(؛  إىل  املساعدة  )تقدمي  والنمسا  عــام(؛  بوجه  عملها  وســري  االتفاقية  )وضــع  نيوزيلندا   113

األلغام(؛ وإكوادور )املوارد، والتعاون واملساعدة(؛ والنرويج )تدمري املخزونات(.
)تطهري  واليابان  الضحايا(؛  إىل  املساعدة  )تقدمي  عــام(؛ وكوستاريكا  بوجه  االتفاقية وسري عملها  بلجيكا )وضــع   114

األلغام(؛ وإندونيسيا )املوارد، والتعاون واملساعدة(؛ وبولندا )تدمري املخزونات(.
APLC/MSP.13/2013/6، الفقرة 32.  115

عماًل باملادة 15، مل تعد االتفاقية مفتوحة للتوقيع.  116

ــادرات مــن األســلــحــة التقليدية والــســلــع والــتــكــنــولــوجــيــات ذات  أنــشــئ اتــفــاق واســيــنــار املــتــعــلــق بــالــرقــابــة عــلــى الـــصـ  117 

ــزدوج على أســـاس العناصر األّولــيــة الــيت اعــتُــمــدت يف متــوز/يــولــيــه 1996 )انــظــر املــوقــع الشبكي:   االســتــخــدام املــ
املشاركة  والــدول  مقره.  يوجد  بالنمسا حيث  فيينا  عــادة يف  االتفاق  اجتماعات  وُتعقد   .)www.wassenaar.org

آيرلندا،  أملانيا، أوكــرانــيــا،  الــروســي، األرجــنــتــني، إسبانيا، أســرتالــيــا، إستونيا،  اتــفــاق واسينار هــي: االحتـــاد  حاليًا يف 
الدامنرك،  أفريقيا،  جنوب  التشيكية، مجهورية كوريا،  اجلمهورية  تركيا،  بولندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  الربتغال،  إيطاليا، 
ليتوانيا، مالطة،  فنلندا، كرواتيا، كندا، التفيا، لكسمربغ،  السويد، سويسرا، فرنسا،  رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 

املكسيك، اململكة املتحدة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان.
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وأفاد اتفاق واسينار أيضًا أنه قد مّت االتفاق يف عام 2013 على ضوابط جديدة للتصدير يف عدد 
من اجملاالت، مبا يف ذلك أدوات املراقبة ومجع البيانات إلنفاذ القانون وشبكات االستخبارات وأنظمة أو 
معدات مراقبة شبكات بروتوكول اإلنرتنت. وأوضحت الدول املشاركة كذلك الضوابط القائمة املتعلقة 
مبعدات أو أنظمة قياس القصور الذايت، وختفيف بعض الضوابط، مثل تلك املفروضة على أجهزة القياس 
واملسجاًلت وأجهزة احلواسيب الرقمية. وقرر االجتماع العام مواصلة تقدمي إحاطات فنية معززة لعدد من 

الدول غري املشاركة يف عام 2014 عن التغيريات اليت تطرأ على قوائم ضوابط اتفاق واسينار.
جتارة  ملعاهدة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  باعتماد  املشاركة  الدول  رحبت  ذلك،  على  وعالوة 
على  الرقابة  خربات  لتبادل  استعدادها  عن  املشاركة  الدول  وأعربت  نيسان/أبريل.   2 يف  األسلحة 
الصادرات واملعارف الفنية املتعلقة هبا مع الدول األخرى، على النحو املقرتح يف معاهدة جتارة األسلحة.

املرفق األول

 جدول تجميعي للدول األعضاء التي قدمت تقارير 
يف عام 2013 إىل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية

الدولة
بيانات 

الصادرات
بيانات 
الواردات

معلومات أساسية

املخزونات 
العسكرية

املشرتيات من 
خالل اإلنتاج 

الوطني

عمليات النقل الدويل 
لألسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة

اعمالتحزد الرويس1

اعماعماعماعمل يوجحاألنجي ني2

اعماعمإسبزايز٣

اعماعماعماعماعمأسرتاليز٤

اعمل يوجحل يوجحإس وايز٥

اعماعماعماعماعمأملزايز٦

اعمل يوجحل يوجحأاحونا7

ل يوجحل يوجحأونوغوان8

اعماعماعمأوكراايز9

ل يوجحل يوجحل يوجحآيرليحا10

اعمل يوجحبزك  زن11

اعمل يوجحاعمألبزايز12

اعماعمالربازيل1٣

اعمل يوجحل يوجحاعمالربتغزل1٤

اعماعماعمبلجيكز1٥
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الدولة
بيانات 

الصادرات
بيانات 
الواردات

معلومات أساسية

املخزونات 
العسكرية

املشرتيات من 
خالل اإلنتاج 

الوطني

عمليات النقل الدويل 
لألسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة

اعماعماعماعمبلغزنيز1٦

ل يوجحل يوجحبوتزن17

اعمل يوجحالبوسية والهرسك18

اعماعماعماعمبوليحا19

ل يوجحاعمبيمنوس20

اعماعماعمتركيز21

اعماعمتريييحاد وتوبزغو22

ل يوجحل يوجحجزمزيكز2٣

ل يوجحل يوجحجتن القمر2٤

اعماعماعماعماعمالجمهونية ال عيكية2٥

اعماعماعمجمهونية كونيز2٦

جمهونية مقحوايز 27
اليوغوسمفية ال زبقة

ل يوجحل يوجح

ل يوجحل يوجحجمهونية مولحوفز28

اعماعمجيوب أفريقيز29

اعماعماعمل يوجحل يوجحالحاامرك٣0

اعماعماعماعمنومزايز٣1

ل يوجحل يوجحسزن مزنييو٣2

ل يوجحل يوجحال لفزدون٣٣

اعماعماعماعمسلوفزكيز٣٤

اعمل يوجحل يوجحسلوفيييز٣٥

اعماعمسيغزفونة٣٦

اعماعماعماعماعمال ويح٣7

اعماعمل يوجحاعمسويرسا٣8

اعماعماعمل يوجحشييل٣9

اعمل يوجحاعمرصبيز٤0

ل يوجحاعمالصني٤1

ل يوجحل يوجحغرييزدا٤2

اعماعماعماعمفرا ز٤٣
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الدولة
بيانات 

الصادرات
بيانات 
الواردات

معلومات أساسية

املخزونات 
العسكرية

املشرتيات من 
خالل اإلنتاج 

الوطني

عمليات النقل الدويل 
لألسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة

اعمل يوجحل يوجحفيليحا٤٤

اعمفييت ازا٤٥

اعمل يوجحقربص٤٦

اعماعمل يوجحكززاخ  زن٤7

اعمكرواتيز٤8

ل يوجحل يوجحكمبوديز٤9

اعماعماعماعمكيحا٥0

اعمل يوجحل يوجحلتفيز٥1

ل يوجحل يوجحلك مربغ٥2

اعماعملي واايز٥٣

اعمليخ يع زين٥٤

ل يوجحل يوجحل يوجحمزلطة٥٥

اعممزليتيز٥٦

اعماعمل يوجحاملك يك٥7

اعماعماعماعماململكة امل ححة٥8

ل يوجحل يوجحمونيعيوس٥9

ل يوجحل يوجحموازكو٦0

ل يوجحل يوجحازونو٦1

اعماعماعماليرويج٦2

اعماعماليم ز٦٣

ل يوجحل يوجحايبزل٦٤

اعمل يوجحالهيح٦٥

اعماعمل يوجحاعمهيغزنيز٦٦

اعماعماعماعماعمهوليحا٦7

اعماعماعمالوليزت امل ححة٦8

اعماعماعمل يوجحل يوجحاليزبزن٦9

اعماعماعماليوازن70
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اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

ت
دولة بوليفيز امل عّحدة القوميز

اعم

ريو 
ب

اعم
اعم

تزيليح 
اعم

اعم

تركيز 
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

تريييحاد وتوبزغو 
اعم

اعم ب
اعم

توغو 
ل يوجح

ل يوجح

جزمزيكز 
اعم

سود
جبل األ

ال
اعم

اعم
اعم

جتن القمر
ل يوجح

عيكية
جمهونية ال 

ال
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

جمهونية كونيز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

 زبقة
مفية ال

س
جمهونية مقحوايز اليوغو

اعم
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ني العام
ألم

عام تقرير ا
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

خفيفة
حة ال

سل
أل

رية وا
صغ

حة ال
سل

أل
ا

5
5

4
37

48
47

42
49

32
36

جمهونية مولحوفز
ل يوجح

ل يوجح
اعم

اعم

جيز
جون

اعم
اعم

الحاامرك
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

نومزايز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

سزن مزنييو
اعم

ت وجتن غرييزدين
 ي
ت في

سزا
اعم

سيز
ت لو

سزا
ل يوجح

 لفزدون
ال

ل يوجح

سلوفزكيز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

سلوفيييز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

 يغزل
ال

اعم

سوازيليح
ل يوجح

ل يوجح
ل يوجح

 ويح
ال

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

رسا
سوي

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

يل
شي

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

رصبيز
اعم

اعم
اعم

غزاز
ل يوجح

غرييزدا
اعم
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ني العام
ألم

عام تقرير ا
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

خفيفة
حة ال

سل
أل

رية وا
صغ

حة ال
سل

أل
ا

5
5

4
37

48
47

42
49

32
36

غيزاز
ل يوجح

 ز
فرا

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

ني
الفلب

ل يوجح
اعم

فيليحا
اعم

ي
ج
في

ل يوجح

ص
رب
ق

اعم
ل يوجح

ل يوجح

  زن
خ
كززا

اعم
اعم

اعم
اعم

كرواتيز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

كيحا
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

كولومبيز
اعم

اعم

لتفيز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

لبيزن
ل يوجح

ل يوجح

ربغ
 م

لك
اعم

لي واايز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

ع زين
خ ي

لي
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

طة
مزل

ل يوجح
ل يوجح

ل يوجح
ل يوجح

ل يوجح
ل يوجح

يل
مز

ل يوجح

مزليتيز
اعم

اعم
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ني العام
ألم

عام تقرير ا
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

خفيفة
حة ال

سل
أل

رية وا
صغ

حة ال
سل

أل
ا

5
5

4
37

48
47

42
49

32
36

 يك
املك

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

ى وآيرليحا 
ظم

طزايز الع
ربي
ححة ل

اململكة امل 
عمزلية

ال
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

ميغوليز
ل يوجح

اليرويج
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم

 ز
اليم

اعم

ايوزيليحا
اعم

اعم
اعم

ي
هزي 

اعم

هيغزنيز
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

هوليحا
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اعم

اعم
اليزبزن ج

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

ت 
رتيز

ع
م

ج 
من اإلا ز
ي
طي
الو

اعم
اعم

اليوازن
اعم

اعم
اعم

اعم

ت األرجنتني أيضًا عن حيازات عسكرية من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
يف الفرتة 2008-2010، أبلغ

أ 

ت ترينيداد وتوباغو معلومات عن حيازاهتا العسكرية من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
قدم

ب 

ت عن عمليات 
ت حمسوبة ضمن العدد اإلمجايل للدول اليت أبلغ

ت اليابان عن شراء أسلحة صغرية وأسلحة خفيفة من خالل مشرتيات من اإلنتاج الوطين يف السنوات 2004 - 2009. وهي ليس
أبلغ

ج 
نقل لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
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املرفق الثالث

 جدول تجميعي للتقارير التي قدمتها الدول األعضاء إىل 
تقرير األمم املتحدة بشأن النفقات العسكرية يف عام 2013

الدول املقدمة للتقارير

شكل التقرير

مبّسطموّحد
 تقرير عن 

“عدم وجود ما يبلغ عنه”

اعمألبزايز1

اعمأنميييز2

اعمأسرتاليز٣

اعماليم ز٤

اعمبيمنوس٥

اعمبلجيكز٦

اعمالبوسية والهرسك7

اعمبلغزنيز8

اعمبونكييز فزسو9

اعمكيحا10

اعمشييل11

اعمالصني12

اعمجتن القمر1٣

اعمكوس زنيكز1٤

اعمكرواتيز1٥

اعماعمقربص1٦

اعمالجمهونية ال عيكية17

اعمالحاامرك18

اعمالجمهونية الحوميييكية19

اعمال لفزدون20

اعمإس وايز21

اعمفيليحا22

اعمجونجيز2٣

اعمأملزايز2٤

اعمهيغزنيز2٥

اعمآي ليحا2٦

اعمالهيح27
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الدول املقدمة للتقارير

شكل التقرير

مبّسطموّحد
 تقرير عن 

“عدم وجود ما يبلغ عنه”

اعمآيرليحا28

اعماعمإيطزليز29

اعماليزبزن٣0

اعملتفيز٣1

اعمليخ يع زين٣2

اعملي واايز٣٣

اعملك مربغ٣٤

اعممزليتيز٣٥

اعممزلطة٣٦

اعماملك يك٣7

اعماعمالجبل األسود٣8

اعمهوليحا٣9

اعمايوزيليحا٤0

اعمبزناغوان٤1

اعمبوليحا٤2

اعمالربتغزل٤٣

اعمجمهونية مولحوفز٤٤

اعمنومزايز٤٥

اعمالتحزد الرويس٤٦

اعمال يغزل٤7

اعماعمرصبيز٤8

اعماعمسلوفيييز٤9

اعمإسبزايز٥0

اعمال ويح٥1

اعمسويرسا٥2

جمهونية مقحوايز اليوغوسمفية ٥٣
اعمال زبقة

اعمتركيز٥٤

اعمأوكراايز٥٥

اعمالوليزت امل ححة٥٦



نزع السالح اإلقليمي
الفصل الرابع



يقوم مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتوفري املعدات والتدريب 

إىل وزارة القوات املسلحة يف الجمهورية الدومينيكية من أجل تدمري 
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة.
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الفصل الرابع

نزع السالح اإلقليمي

إن ]معاهدة جتارة األسلحة[ ستزيد من صعوبة حتويل األسلحة الفتاكة إىل السوق غري املشروعة، 
وستساعد على احليلولة دون امتالك أمراء احلرب والقراصنة واإلرهابيني واجملرمني ومن على شاكلتهم 
االنتشار  السالح وعدم  إليه احلاجة جلهود نزع  تشتد  توفر زمخاً  الفتاكة. ... وسوف  لألسلحة 

األخرى املبذولة على الصعيد العاملي. 
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة 1

التطورات واالتجاهات يف عام 2013

املتحدة معاهدة جتارة  العامة لألمم  اعتماد اجلمعية  يتمثل يف  البارزة يف عام 2013  املعامل  كان أحد 
األسلحة 2 بأغلبية ساحقة من الدول األعضاء اليت صوتت لصاحل القرار 234/67 باء املؤرخ 2 نيسان/

أبريل 2013، بعد عملية تفاوض مطّولة ٣. وقد بذلت منظمات إقليمية ودون إقليمية جهوداً كبرية، 
املنظمات احلكومية وغري احلكومية لدعم  فنية ومتويلية من وكاالت دولية، من أجل حشد  مبساعدات 

معاهدة جتارة األسلحة أثناء العملية التحضريية، وللتوقيع والتصديق عليها بعد اعتمادها.
وظل اهتمام طائفة واسعة من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ينصب على 
التحّديات اليت يفرضها استمرار انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واستخدامها غري املشروع. 
ومّت تنفيذ أو إطالق العديد من الربامج واملشاريع هبدف بناء القدرات املؤسسية على الصعيدين الوطين 
واإلقليمي للتعامل بشكل أكثر فعالية مع تلك التحّديات وتعزيز التعاون والتنسيق. وجدير بالذكر أن 
اليت عفا  أو األسلحة والذخائر  الفوائض  املخزونات، والتخلص من  إدارة  هذه األنشطة وغريها مشلت 
عليها الزمن، وإصالح القطاع األمين، وتدريب املوظفني، ومتكني املرأة والتوعية املتعلقة الصغرية واألسلحة 

اخلفيفة، واحلّد من العنف املسلح، وأمن اجملتمع احمللي الذي يشمل السلطات احمللية واجملتمع املدين.

http://www. املــوقــع:  يف  متاح  نيسان/أبريل 2013.   2 نــيــويــورك،  األسلحة،  جتــارة  معاهدة  اعتماد  حــول  بيان   1
un.org/News/Press/docs//2013/sgsm14919.doc.htm )اُطلع عليه يف 23 حزيران/يونيه 2014(.

 http://disarmament.un.org/treaties/t/att :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  2
)اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

ُفتح باب التوقيع على معاهدة جتارة األسلحة يف 2 حزيران/يونيه؛ ويف هناية عام 2013، كانت 115 من الدول   3
األعضاء قد وقعت على املعاهدة، بينما صدقت عليها 9 دول أعضاء.
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للمناطق  املنشئة  املعاهدات  األطراف يف  للدول  الثالث  للمؤمتر  الثاين  التحضريي  االجتماع  وكان 
أبرز  من   ،2015 عام  يف  سيعقد  الذي  ومنغوليا،  عليها  املوقعة  والدول  النووية  األسلحة  من  اخلالية 
األحداث اليت شهدها العام، حيث زاد من تعزيز األساس الذي أرساه املؤمتران السابقان، اللذان ُعقدا 

يف املكسيك عام 2005، ويف نيويورك عام 2010.
بشأن  النووية  لألسلحة  احلائزة  والدول  آسيا  شرق  جنوب  أمم  رابطة  بني  املشاورات  وحققت 
الربوتوكول امللحق مبعاهدة بانكوك تقدمًا ملموسًا، مما زاد من احتماالت التوّصل إىل نتيجة إجيابية. كما 

تقدمت املشاورات بشأن بروتوكول معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى.
النووية وسائر أسلحة  إقليمي بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة  يتم عقد مؤمتر  أنه مل  غري 
الدمار الشامل يف الشرق األوسط، على الرغم من االتفاق يف مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار 
وأجريت   .2012 عام  يف  أصاًل  ُيعقد  أن  على   2010 عام  املعاهدة  الستعراض  النووية  األسلحة 
املسائل  بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  التوّصل  اتضح صعوبة  أنه  غري  عام 2013،  يف  مكثفة  مشاورات 

اإلجرائية واملوضوعية بني دول املنطقة والدول احلائزة لألسلحة النووية.
ومبساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغريها من الوكاالت الدولية، استمر خالل العام إحراز 
مبوجب  والسالمة  األمن  اللتزامات  االمتثال  لضمان  القدرات  وبناء  املؤسسات  تطوير  تقدم يف جهود 
املنشئة  املعاهدات  مبوجب  وكذلك  والبيولوجية،  الكيميائية  األسلحة  واتفاقييت  االنتشار  عدم  معاهدة 

للمناطق اخلالية من األسلحة النووية.
وحتقق تقدم يف جماالت متكني املرأة يف إطار برنامج عمل األمم املتحدة املتعلق باألسلحة الصغرية 
واحلاالت  النزاع  بعد  ما  مرحلة  يف  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  وبرامج  اخلفيفة؛  واألسلحة 
االنتقالية؛ ونزع السالح والتنمية. ويف هذا الصدد، ظل القرار التارخيي 1325 )2000( الذي اختذه 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن املرأة والسالم واألمن يلعب دوراً هامًا.
وباإلضافة إىل زيادة تعزيز اهلياكل املؤسسية واخلربات الفنية يف عام 2013، اتسمت أنشطة حتديد 
األسلحة أيضًا مبستويات ومعايري فنية أرقى، مثل املبادئ التوجيهية واإلجراءات الواردة يف املعايري الدولية 

لتحديد األسلحة الصغرية ٤، اليت لعبت دوراً ال يستهان به يف هذا الصدد.

أطلقت املعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية يف آب/أغسطس 2012. وقامت بوضعها األمم املتحدة، إىل   4
جانب شركائها الدوليني. انظر املوقع: /http://www.un.org/disarmament/update/20120829a )اُطلع عليه يف 

23 حزيران/يونيه 2014(.
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املناطق الخالية من األسلحة النووية

تعرتف املادة السابعة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية )معاهدة عدم االنتشار( ٥ بدور املناطق 
اخلالية من األسلحة النووية كنهج إقليمي يف السعي إىل نزع السالح النووي وعدم انتشاره، وهو ما أكده 

جمدداً مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2010 ٦.
واملناطق األربع اخلالية من األسلحة النووية هي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، وجنوب 
احمليط اهلادئ، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا، وهي تستبعد بشكل مجاعي نشر أو حيازة األسلحة النووية 
عمليًا يف مجيع األراضي الربية يف نصف الكرة اجلنويب، يف حني أن دخول معاهدة إنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى حيز النفاذ يف عام 2009 أنشأ أول منطقة خالية من األسلحة 

النووية تقع بالكامل مشال خط االستواء 7.
وضع  تستبعد  الدولية  املعاهدات  من  عدداً  هناك  فإن  اإلقليمية،  الصكوك  هذه  إىل  وباإلضافة 
أسلحة نووية على سطح القمر، ويف قاع البحر، ويف الفضاء اخلارجي، ويف منطقة أنتاركتيكا )القطب 

اجلنويب(، على التوايل 8.
ويف املالحظات االفتتاحية اليت أدىل هبا األمني العام لألمم املتحدة، بان كي - مون، أمام اجتماع 
إىل  دعا  أيلول/سبتمرب،  نيويورك يف 26  يف  النووي  السالح  بنزع  املعين  املستوى  الرفيع  العامة  اجلمعية 
الكثري  لديها  النووية  لألسلحة  احلائزة  غري  ‘‘الدول  أن  على  مشّدداً  النووي،  السالح  نـــــزع  يف   التوّسع 
مما ميكن أن تسهم به، مثلما رأينا يف توّسع التعاون بني أعضاء املناطق اخلالية من األسلحة النووية يف 

مناطق العامل’’ 9.

 http://disarmament.un.org/treaties/t/npt :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  5
)اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

أكد املؤمتر من جديد االقتناع بأن إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية ومعرتف هبا دوليًا على أساس ترتيبات   6
تتوّصل إليها دول املنطقة املعنية حبرّية هي عملية تدعم السالم واألمــن على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، وتعزز 

نظام عدم االنتشار النووي، وتسهم يف حتقيق أهداف نزع السالح النووي.
http://disarmament.un.org/treaties/ :ميكن االطالع على نصوص املعاهدات وحالة االنضمام إليها يف املوقع  7

)اُطلع عليه يف 23 حزيران/يونيه 2014(.
املرجع نفسه.  8

 http://www.un.org/en/ga/68/meetings/nucleardisarmament/pdf/opening_Ban_en.pdf :متاحة يف املوقع  9
)اُطلع عليه يف 23 حزيران/يونيه 2014(.
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االجتماع التحضريي الثاني للمؤتمر الثالث للدول األطراف يف املعاهدات 
املنشئة للمناطق الخالية من األسلحة النووية والدول املوقعة عليها ومنغوليا 

الثالث للدول األطراف يف املعاهدات املنشئة للمناطق اخلالية  الثاين للمؤمتر  ُعقد االجتماع التحضريي 
من األسلحة النووية والدول املوقعة عليها ومنغوليا يف جنيف يف 26 نيسان/أبريل، على هامش الدورة 

الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2015. 
أورغيل  ولوفسانتسريين  )املكسيك(  غوميز كاماتشو  خوسيه  خوان  االجتماع  رئاسة  يف  واشرتك 
الدول  من  واثنتان  النووية،  األسلحة  من  اخلالية  املناطق  دول  من  دولة   28 ممثلو  وحضره  )منغوليا(، 
الكاريبـي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  النووية  األسلحة  حظر  ووكالة  املتحدة،  واألمم  املراقبة، 
السالم  على  احلفاظ  يف  النووية  األسلحة  من  اخلالية  املناطق  مسامهة  املشاركون  وأبرز  املدين.  واجملتمع 
واألمن الدوليني، يف حني أكدوا أن هذه املناطق ليست غايات يف حّد ذاهتا وال بدائل للجهود األخرى 
املبذولة لتحقيق نزع السالح النووي. كما شجعوا على مواصلة التعاون بني املناطق اخلالية من األسلحة 
النووية يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك، وأعربوا عن تأييدهم إلنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية 
يف مناطق أخرى من العامل، مبا يف ذلك الشرق األوسط. وأبلغت الدول احلائزة لألسلحة النووية املشاركة 

االجتماع بالتقدم احملرز حنو توقيعها وتصديقها على الربوتوكوالت ذات الصلة.
معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

)معاهدة تالتيلولكو(

الالتينية  أمريكا  يف  النووية  األسلحة  لوكالة حظر  العام  للمؤمتر  والعشرون  الثالثة  العادية  الدورة  ُعقدت 
رئاسة  األرجنتني  وتولت  يومي 22 و23 آب/أغسطس.  آيرس  بوينس  10 يف  الكارييب  البحر  ومنطقة 

املؤمتر العام، بصفتها البلد املضيف، مع تويل كوبا وكوستاريكا منصيب نائيب الرئيس.
واعتمد املؤمتر العام القرار CG/Res.554 بشأن اخلطة االسرتاتيجية لوكالة حظر األسلحة النووية 
هذا  حول  الوكالة  عن  صادر  صحفي  لبيان  ووفقًا   .11 الكاريبـي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا   يف 
املوضوع 12، كانت املبادئ التوجيهية للخطة االسرتاتيجية تتمثل يف ‘‘الوصول إىل ضمانات أمن سلبية 
من الدول احلائزة لألسلحة النووية جلميع الدول يف املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبـي؛ واملسامهة بشكل فّعال يف نزع السالح النووي العام والكامل من خالل تعزيز 
اإلجراءات املتخذة على الصعيد املتعّدد األطراف لدعم التفاوض واعتماد صك ملزم قانونًا يهدف إىل 

مــعــاهــدة تالتيلولكو  الــكــاريــيب مبــوجــب  البحر  الالتينية ومنطقة  أمــريــكــا  الــنــوويــة يف  أُنــشــئــت وكــالــة حظر األســلــحــة   10 

لضمان الوفاء بااللتزامات اليت ترتبها املعاهدة. وميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع: 
http://disarmament.un.org/treaties/t/tlatelolco )اُطلع عليه يف 5 أيار/مايو 2014(.

متاح يف املوقع: http://opanal.org/Docs/cg/res/en/CGRes554٪20Strategic٪20Agenda.pdf )اُطلع عليه يف   11

12 تشرين الثاين/نوفمرب 2013(.
متاح يف املوقع: http://www.opanal.org/Docs/SBP/SBP57_en.pdf )اُطلع عليه يف 12 تشرين الثاين/نوفمرب   12

.)2013
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االنتشار، فضاًل عن نشر  النووي وعدم  السالح  نزع  التثقيف يف جمال  النووية؛ وتعزيز  األسلحة  حظر 
اجلهود اليت تضطلع هبا الوكالة’’.

كما اعتمد املؤمتر العام القرار CG/Res.563، املعنون ‘‘احلاجة املاسة لنزع السالح النووي العام 
والكامل’’ 1٣، الذي دعا الدول احلائزة لألسلحة النووية إىل ‘‘إزالة دور األسلحة النووية من مذاهبها 
النووية ووسائل إيصاهلا، مبا يف ذلك  النوعي لألسلحة  وسياساهتا األمنية’’، ووقف ‘‘تطوير والتحسني 
لضمان  الالزمة  السياسية  اإلرادة  ‘‘إظهار  على  السالح  نزع  مؤمتر  حّث  الصلة’’. كما  ذات  املرافق 
للنهوض  وشامل  متوازن  عمل  برنامج  وتنفيذ  اعتماد  خالل  من  الفنية  األعمال  يف  تأخري  دون  البدء 
العضوية  باب  املفتوح  العامل  الفريق  بعمل  العام  املؤمتر  واعرتف  النووي’’.  السالح  نزع  أعمال  جبدول 
الذي أنشأته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف قرارها 56/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012، 
لوضع مقرتحات للمضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف، مبا يف ذلك املقرتحات 
أمريكا  يف  النووية  األسلحة  وكالة حظر  يف  األعضاء  الدول  العامل  الفريق  إىل  قدمها  اليت  واملسامهات 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي واألمني العام.
ويف الدورة االستثنائية الثانية والعشرين للمؤمتر العام، الذي ُعقد يف مكسيكو سييت يف 7 تشرين 
الثاين/نوفمرب، انتخب املؤمتر العام باإلمجاع لويس فيلييب دي ماسيدو سواريس غيماريش )الربازيل( أمينًا 

عامـــــًا للوكالة للفرتة 2014 - 2017.
معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب رشق آسيا 

)معاهد بانكوك(

اعتمد االجتماع السادس واألربعون لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي ُعقد يف بروين 
دار السالم يومي 29 و30 حزيران/يونيه، خطة عمل منقحة 1٤ لتعزيز تنفيذ معاهدة بانكوك 1٥ للفرتة 
2013 - 2017. وشجعت اخلطة املنقحة مجيع الدول األطراف يف املعاهدة اليت مل تصدق بعد على 
التصديق عليها، وإبرام الربوتوكوالت اإلضافية للوكالة  النووية 1٦ على  معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  مع  التواصل  االستمرار يف  االجتماع على  واتفق  الذرية.  للطاقة  الدولية 

)اُطلع   http://opanal.org/Docs/cg/res/en/CGRes563٪20Nuclear٪20Disarmamentpdf املوقع:  يف  متاح   13

عليه يف 12 تشرين الثاين/نوفمرب 2013(.
http://www.asean.org/images/Statement/poa%20to%20strengthen%20the%20im- املوقع:  يف  متاحة   14

plementation%20of%20the%20seanwfz%20treaty%202013-2017_adopted.pdf )اُطلع عليه يف 9 تشرين 

األول/أكتوبر 2013(.
 http://disarmament.un.org/treaties/t/bangkok :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  15

)اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
 http://disarmament.un.org/treaties/t/ctbt :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  16

)اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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بشأن املسائل املعلقة فيما يتصل بالتوقيع على بروتوكول معاهدة بانكوك دون حتفظات يف أقرب وقت 
ممكن 17.

وعقد االجتماع األول لشبكة اهليئات التنظيمية املعنية بالطاقة الذرية التابعة للرابطة يف فوكيت يف 
الفرتة من 2 إىل 5 أيلول/سبتمرب، وأيد كبار املسؤولني بالرابطة اختصاصات الشبكة 18 رمسيًا يف وقت 
الحق من يف الشهر. ورحب مؤمتر قمة الرابطة الثالث والعشرون، الذي ُعقد يف بندر سري بيغاوان يف 
9 تشرين األول/أكتوبر، بإنشاء الشبكة لتعزيز التعاون اإلقليمي يف جماالت السالمة واألمن والضمانات 

النووية.

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

اليت   ،19 النووية  للطاقة  األفريقية  للمفوضية  الثالثة  العادية  الدورة  األفريقي عقد  االحتاد  يسرت مفوضية 
البلد  اتفاق  األفريقي يف حالة  االحتاد  مفوضية  الثاين/نوفمرب. ونظرت  تشرين  يومي 10 و11  ُعقدت 
النووية والتقدم  املضيف بني االحتاد األفريقي وحكومة جنوب أفريقيا بشأن إنشاء مقر مفوضية الطاقة 
الدول  للمفوضية، ومسامهات  التنفيذي  األمني  تعيني  لالتفاق، وحالة  النهائية  الصيغة  احملرز حنو وضع 
األطراف يف امليزانية املقررة للمفوضية. كما أيدت مفوضية االحتاد األفريقي إنشاء وتكوين فريقني عاملني 
لتنفيذ اجلوانب ذات الصلة من املبادئ التوجيهية لربنامج عمل مفوضية الطاقة النووية. وُكّلف فريق عامل 
النووي  الدول األطراف اللتزاماهتا بعدم االنتشار، فضاًل عن السالمة واألمن  امتثال  بتويل مهمة رصد 
واإلشعاعي. وُعهد إىل الفريق العامل األخر مبسائل العلوم والتطبيقات النووية، فضاًل عن بناء الشراكات 

والتعاون التقين.
بليندابا، وإلنشاء املفوضية األفريقية  لتنفيذ معاهدة  ويف عام 2013، قدم االحتاد األورويب دعمًا 

للطاقة النووية وعملها.

لـــوزراء خارجية رابطة أمم  الــســادس واألربــعــون  انظر: رابطة أمــم جنوب شــرق آسيا، ‘‘البيان املــشــرتك، االجتماع   17

املوقع:  بــروين دار السالم، 29 و30 حزيران/يونيه 2013’’. متاح يف  بيغاوان،  جنوب شرق آسيا، بندر سري 
http://goo.gl/ntobNY )اُطلع عليه يف 9 تشرين األول/أكتوبر 2013(.

حــزيــران/يــونــيــه   23 يف  عليه  )اُطــلــع   http://aseantom.blogspot.com/p/blog-page.html املــوقــع:  يف  مــتــاح   18

.)2014
أنشئت املفوضية األفريقية للطاقة النووية لضمان الوفاء بااللتزامات اليت ترتبها املعاهدة. وميكن االطالع على نص   19

املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع: http://disarmament.un.org/treaties/t/pelindaba )اُطلع عليه يف 6 
أيار/مايو 2014(.
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معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا

القاهرة يومي 6 و7 شباط/فرباير. ورحب مؤمتر  القمة اإلسالمي يف  الثانية عشرة ملؤمتر  الدورة  ُعقدت 
القمة، يف بيانه اخلتامي 20، بوضعية آسيا الوسطى اخلالية من األسلحة النووية، واعتبـرها إسـهامًا مهمـًا 
على  للتوقيع  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  ودعا  النـووي،  االنتشـار  لعدم  العاملي  النظام  تعزيز  فـي 

بروتوكول املعاهدة 21.
أعربوا  بيانًا مشرتكًا   22 اجلماعي  األمن  معاهدة  منظمة  أيار/مايو، أصدر وزراء خارجية   ويف 27 
باستعداد  رحبوا  الوسطى. كما  آسيا  يف  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  إلنشاء  تأييدهم  عن   فيه 
فضاًل  املعاهدة،  بروتوكول  على  التوقيع  خالل  من  أمنية  ضمانات  لتقدمي  والصني  الروسي   االحتاد 
عن استعداد فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة للمشاركة يف مناقشة موضوعية حول هذه املسألة 

مع أطراف املعاهدة.

 إنشاء منطقة الرشق األوسط خالية من األسلحة النووية 
وسائر أسلحة الدمار الشامل 

عقب اإلعالن يف تشرين الثاين/نوفمرب 2012 عن تأجيل املؤمتر املعين بإنشاء منطقة خالية من األسلحة 
واجلهات  )فنلندا(  اليافا  ياكو  امليّسر  األوسط، جدد  الشرق  يف  الشامل  الدمار  أسلحة  وسائر  النووية 
الراعية 2٣ جهودهم جلمع دول املنطقة معًا، واقرتحوا متديد أجل املشاورات. وحبلول هناية العام، جنحوا 
يف عقد جولتني من االجتماعات غري الرمسية مع دول املنطقة هبدف التوّصل إىل اتفاق بشأن ترتيبات 

املؤمتر، مبا يف ذلك جدول أعماله وطرائقه ونظامه الداخلي.
ويف كانون الثاين/يناير، أعلن جملس جامعة الدول العربية أنه يعترب التأجيل خرقًا لاللتزامات املتفق 
عليها يف مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2010، ودعا إىل عقد املؤمتر قبل 
انعقاد دورة عام 2013 للجنة التحضريية ملؤمتر استعراض املعاهدة عام 2015. كما قرر اجمللس النظر 
من  األول  الربع  يف  مكثفة  امليسر جهوداً  وبذل   .2٤ معينة  بشروط  رهنًا  املشاورات،  لتمديد  اقرتاح  يف 
يتمكن من عقد هذه  أنه مل  اقرتحها، غري  اليت  املتعّددة األطراف  عام 2013 هبدف عقد املشاورات 

املشاورات قبل دورة اللجنة التحضريية عام 2013.

منظمة التعاون اإلسالمي، الوثيقة OIC/SUM-12/FC/FINAL. متاحة يف املوقع: http://googl/gHgnV2 )اُطلع   20

عليه يف 10 شباط/فرباير 2014(.
 http://disarmament.un.org/treaties/t/canwfz :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  21

)اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
وبــيــالروس، وجورجيا،  وأرمينيا، وأوزبكستان،  وأذربيجان،  الروسي،  االحتــاد  اجلماعي  األمــن  معاهدة  منظمة  تضم   22

وطاجيكستان، وقريغيزستان، وكازاخستان.
اجلهات الراعية األربع متثل األمم املتحدة، واالحتاد الروسي، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  23

.A/68/124 (Part I) جامعة الدول العربية، القرار الوزاري العريب رقم 7580. لالطالع على نص القرار، انظر الوثيقة  24
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ويف دورة عام 2013 للجنة التحضريية ملعاهدة عدم االنتشار، أعربت الدول األطراف عن خيبة 
أملها إزاء تأجيل املؤمتر. كما دعت وفود عديدة إىل عقد املؤمتر يف عام 2013. ووفقًا للوالية املسندة 
 ،2٥ تقريره  يف  وذكر،  اللجنة.  إىل  تقريره  امليسر  قدم   ،2010 عام  املعاهدة  استعراض  مؤمتر  من   إليه 
أنه ما يزال يلزم التقريب بدرجة أكرب بني آراء دول املنطقة لعقد املؤمتر دون تأخري، وأنه سيواصل، مع 
اجلهات الراعية، التشاور مع دول املنطقة ومع مجيع األطراف ذات الصلة من أجل إجراء حوار بناء يعزز 

اهلدف املتمثل يف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط.
التحضريية  اللجنة  دورة  من  املتبقي  اجلزء  من  انسحابه  مصر  وفد  أعلن  نيسان/أبريل،   29 ويف 
احتجاجًا على عدم تنفيذ قرار مؤمتر استعراض معاهدة حظر االنتشار النووي عام 1995 بشأن الشرق 

األوسط.
وخالل األشهر التالية، بذل امليسر واجلهات الراعية جهوداً جديدة جلمع دول املنطقة على أرضية 
مشرتكة. ويف 16 آب/أغسطس، عقدوا مشاورات غري رمسية منفصلة يف فيينا مع الدول العربية ومجهورية 

إيران اإلسالمية وإسرائيل ملناقشة جدول أعمال املؤمتر ونظامه الداخلي ونتيجته.
فيينا  العربية يف  الدول  العربية يف آذار/مارس، أعادت جمموعة  الدول  ووفقًا ملا قرره جملس جامعة 
العام  للمؤمتر  واخلمسني  السابعة  الدورة  يف   2٦ النووية’’  إسرائيل  ‘‘قدرات  بعنوان  قرار  مشروع  تقدمي 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويف مشروع القرار، يعرب املؤمتر العام عن قلقه إزاء قدرات إسرائيل النووية، 
ويدعوها إىل االنضمام إىل معاهدة عد انتشار األسلحة النووية وإخضاع مجيع منشآهتا النووية لضمانات 
الوكالة الشاملة. ويف 20 أيلول/سبتمرب، رفض املؤمتر العام للوكالة مشروع القرار بأغلبية 51 صوتًا ضد 

46 صوتًا مع امتناع 32 دولة عن التصويت 27.
ويف املؤمتر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن امليسر واجلهات الراعية اعتزامهم االجتماع يف 
سويسرا يف تشرين األول/أكتوبر ملناقشة جدول أعمال املؤمتر وطرائقه. ورحبوا مبشاركة مجيع دول املنطقة 
ومسامهاهتا. ويف 21 و22 تشرين األول/أكتوبر، مث يف 25 و26 تشرين الثاين/نوفمرب، ترأس امليسر يف 
غليون، سويسرا، جولتني من االجتماعات غري الرمسية مع دول املنطقة من أجل التوّصل إىل اتفاق بشأن 
ترتيبات املؤمتر، مبا يف ذلك جدول أعماله وطرائقه ونظامه الداخلي. ويف هذه االجتماعات، اخنرطت 
املنطقة.  إنشاء  وحول  املؤمتر  جوانب  خمتلف  النظر حول  لوجهات  وتبادل  بناء  حوار  يف  املنطقة  دول 

واتفقت األطراف على مواصلة مناقشاهتا بنفس الشكل يف كانون الثاين/يناير 2014.

.NPT/CONF.2015/PC.II/10  25

http://www.iaea.org/ املوقع:  يف  متاحة   .GOV/2010/49-GC(54)/14 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   26

حزيران/يونيه   23 يف  عليه  )اُطلع   About/Policy/GC/GC54/GC54Documents/English/gc54-14_en.pdf

.)2014
http://www.iaea.org/About/ املوقع:  يف  متاحة   .GC(57)/OR.9 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  انظر   27

Policy/GC/GC57/GC57Records/English/gc57or-9_en.pdf )اُطلع عليه يف 23 حزيران/يونيه 2014(.
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مبادرة جديدة من مرص

يف املناقشة العامة اليت جرت يف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة، أعلن وزير اخلارجية املصري، نبيل 
فهمي، مبادرة جديدة 28، تتضمن التدابري الثالثة التالية. أواًل، جيب أن تودع مجيع دول الشرق األوسط 
والدول دائمة العضوية يف جملس األمن لدى األمني العام إعالنات عن دعمها إلنشاء املنطقة. وثانيًا، 
جيب على دول املنطقة اليت مل تنضم بعد إىل الصكوك الدولية الرئيسية الثالثة اليت تتناول أسلحة الدمار 
الشامل أن تنضم إليها، وأن تودع لدى جملس األمن رسائل تؤكد عزمها القيام بذلك، من أجل متكني 
امليسر واجلهات  الوقت. وثالثًا، جيب أن يواصل  الرتتيبات النضمامها يف نفس  العام من اختاذ  األمني 
الراعية تكثيف جهودهم من أجل عقد املؤمتر. ويف 10 تشرين الثاين/نوفمرب، اعتمد جملس جامعة الدول 
العربية قراراً يؤيد املبادرة املصرية، وقرر العمل من أجل تنفيذها على الصعيدين السياسي والعملي )انظر 

أيضًا الفرع املعنون ‘‘جامعة الدول العربية’’، الصفحة 163(.

املراكز اإلقليمية ملكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا

إىل  الدعم  تقدمي  أفريقيا  يف  السالح  ونزع  للسالم  اإلقليمي  املتحدة  األمم  مركز  واصل  العام،  خالل 
املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية األفريقية يف جهودها الرامية إىل تعزيز نزع السالح وحتديد األسلحة 
املركز  قدم  اخلفيفة. كما  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  على  خاصة  بصفة  الرتكيز  مع  االنتشار،  وعدم 

اإلقليمي هذا الدعم على املستوى الثنائي لبلدان خمتلفة.
وركز املركز اإلقليمي جهوده، بشكل خاص، على تعزيز مشاركة الدول األفريقية األعضاء يف األمم 
القرار  العامة  املتحدة يف صكوك نزع السالح، وأبرزها معاهدة جتارة األسلحة. وعقب اعتماد اجلمعية 
األمم  مؤمتر  بعقد  التكليف  تضمن  الذي  األول/ديسمرب 2012،  24 كانون  املؤرخ  ألف   234/67
املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة، يف نيويورك، يف الفرتة من 18 إىل 28 آذار/مارس 
2013، نظم املركز اإلقليمي حلقة دراسية إقليمية أفريقية حول املعاهدة يف أديس أبابا بدعم من شبكة 
العمل الدويل املعنية باألسلحة الصغرية. وكانت احللقة الدراسية مبثابة ساحة تشارك فيها الدول األفريقية 
للمؤمتر  وفّعال  إقليمي مجاعي وشامل  لتطوير موقف  الدوليني  اخلرباء  أقراهنا ومع  مع  بشكل موضوعي 
اخلتامي. ويف كانون الثاين/يناير 2013، قدم املركز اإلقليمي أيضًا الدعم التقين خالل املشاورات دون 

اإلقليمية اليت أجرهتا اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا يف ليربفيل.
وعندما اعتمدت اجلمعية العامة معاهدة جتارة األسلحة يف 2 نيسان/أبريل، سامهت أفريقيا بـ 46 
األفريقية  األعضاء  الدول  األول/ديسمرب، كان 31 من  29. وحبلول 31 كانون  للمعاهدة  مؤيداً  صوتًا 
قد وقعت معاهدة جتارة األسلحة، بينما صدقت عليها دولتان )مايل ونيجرييا(. وواصل املركز اإلقليمي 

البيان متاح يف املوقع: http://gadebate.un.org/68/egypt )اُطلع عليه يف 23 حزيران/يونيه 2014(.  28

بعد التصويت، أبلغت مجهورية أنغوال األمانة العامة بأهنا كانت تنوي التصويت لصاحل املعاهدة.  29
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أيار/مايو وتشرين األول/أكتوبر،  املدين لدعم معاهدة جتارة األسلحة. ويف شهري  التفاعل مع اجملتمع 
الربملانيني من  للمعاهدة بني  للرتويج  العاملي  العمل  الربملانيني من أجل  اإلقليمي مع شبكة  املركز  عمل 
والصحفيني  احمللية  احلكومية  غري  املنظمات  مع  اإلقليمي  املركز  تفاعل  توغو،  ويف  أفريقية.  بلدان  عدة 

للرتويج ملعاهدة جتارة األسلحة، وشّدد على أمهية دورهم يف رفع مستوى الوعي.
كما قدم املركز اإلقليمي الدعم املباشر للدول األعضاء فيما تقوم به من أنشطة لتحديد األسلحة. 
وقدم املساعدة إىل مايل يف جهودها إلعادة بناء قدراهتا يف جمال حتديد األسلحة، وبدأ مشروعًا إلحياء 
اللجنة الوطنية ملكافحة انتشار األسلحة اخلفيفة يف مايل. وقدم املركز اإلقليمي الدعم الفين الستئناف 
عمليات اللجنة الوطنية يف مجيع أحناء البلد، ولتوفري املساعدة الفنية الالزمة لصياغة خطة عمل وطنية 

جديدة بشأن األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة للفرتة 2014 - 2018.
البلد يف جمال  لتعزيز قدرات  اإلقليمي عمله مع حكومة كوت ديفوار يف جهودها  املركز  وواصل 
انتشار  ملكافحة  الوطنية  للجنة  الدعم  اإلقليمي  املركز  وقدم  الدولية.  باملعايري  وتوعيتها  األسلحة  حتديد 
 ،2013 عام  من  األول  النصف  ويف  ديفوار.  يف كوت  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  وتداول 
أجنز املركز اإلقليمي دراسة تشخيصية لشركات األمن اخلاصة يف كوت ديفوار، حددت أنواع األسلحة 
ومعايري التخزين اليت تستخدمها شركات األمن اخلاصة. كما قام املركز اإلقليمي بتأهيل وتوفري املعدات 
ألربعة من مستودعات أسلحة رجال الدرك يف منطقة أبيدجان، وقام مبشروع آخر مع اللجنة الوطنية 
يف كوت ديفوار إلنتاج إجراءات موحدة ملواقع التخزين، وبالتايل حتسني األمن املادي وإدارة املخزون يف 
البلد. واستخدم املشروع املعايري الدولية لتحديد األسلحة املفصلة يف املعايري الدولية لتحديد األسلحة 

الصغرية واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية ٣0.
وكجزء من أنشطة املركز اإلقليمي الرامية لتعزيز حتديد األسلحة، قدم املركز الدعم الفين حللقة عمل 
بقرار جملس األمن 1929 )2010(  املنشأ عماًل  استضافتها حكومة توغو يف لومي مع فريق اخلرباء 
اليت  السبل  أفضل  على  دوره  اإلقليمي  املركز  وركز  املتحدة.  األمم  تفرضها  اليت  اجلزاءات  تنفيذ  حول 
لتدابري  الدول  امتثال  يف  املسامهة  من خالل  السالح  لنزع  الدولية  الصكوك  تنفيذ  هبا  يدعم  أن  ميكن 
ملناقشة خرباء دوليني  أفريقيا  األعضاء يف غرب ووسط  للدول  العمل ساحة  وأتاحت حلقة  اجلزاءات. 

حول التحّديات والدروس املستفادة ومعايري أفضل املمارسات يف تنفيذ اجلزاءات.
وخالل العام، شارك املركز اإلقليمي يف مبادرات خمتلفة لدعم حتديد األسلحة الصغرية. ويف أيار/

التدريب  السالم يف وضع كتيبات  للتدريب على حفظ  الدويل  الدعم إىل مركز كويف عنان  قدم  مايو، 
املتعلقة بانتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف منطقة الساحل كجزء من التدريب الذي يوفره 
املركز على حتديد األسلحة يف املنطقة دون اإلقليمية. كما ساهم املركز اإلقليمي إسهامًا كبرياً يف املؤمتر 
املعين باستخدام التكنولوجيا الذكية يف حتديد األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، الذي ُعقد يف برلني 

متاحة يف املوقع: http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG )اُطلع عليه يف 6 أيار/  30

مايو 2014(.
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يف حزيران/يونيه. وباإلضافة إىل ذلك، واصل املركز اإلقليمي العمل مع مؤسسة فريدريش إيربت ستيفتونغ 
من أجل تعزيز اخلربة األفريقية يف حتديد األسلحة.

وبذل املركز اإلقليمي أيضًا جهوداً هتدف إىل تناول إصالح قطاع األمن من منظور نزع السالح، 
إجراء  وقبيل  االنتخابات.  أثناء  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  باستخدام  يتعلق  فيما  وخاصة 
االنتخابات الوطنية يف مدغشقر، شارك املركز اإلقليمي يف تنظيم برنامج تدرييب لـــ 60 من قادة قوات 
سياق  يف  واألمن  القانون  إنفاذ  موظفي  تدريب  يف  السابقة  خربته  من  املركز  واستفاد  واألمن.  الدفاع 
االنتخابات. فقد زاد من قدرات املشاركني من خالل ‘‘دليل قوات األمن حلفظ القانون والنظام خالل 
فرتات االنتخابات’’. وباإلضافة إىل ذلك، قدم املركز اإلقليمي توجيهات بشأن املبادئ الدولية املتعلقة 
لألفراد،  اجلسدية  السالمة  احرتام  تعزيز  متناسب، فضاًل عن  النارية بشكل  القوة واألسلحة  باستخدام 

وحقوقهم، ومراعاة احلساسيات اجلنسانية للمحتجزين.
وواصل املركز اإلقليمي تقدمي الدعم الفين للجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املعنية باملسائل 
والثالثني يف رواندا وتشاد،  والثالثني والسابع  السادس  اجتماعيها  أفريقيا، وشارك يف  األمنية يف وسط 
على التوايل، اللذين تركزا على الوضع األمين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى. 
اإلقليمية، مبا يف ذلك  الدولية واإلقليمية ودون  الصكوك  تنفيذ  اإلقليمي عروضًا عن حالة  املركز  وقدم 
الدفاع  لقوات  السلوك  قواعد  ومدونة   ،٣1 اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  بشأن  اتفاقية كينشاسا 
اللجنة  أصدرته  الذي   ٣2 اإلعالن  تضمن  اإلقليمي،  املركز  من  ومببادرة  الوسطى.  أفريقيا  يف  واألمن 
االستشارية الدائمة املعنية باملسائل األمنية يف وسط أفريقيا عن الوضع يف مجهورية أفريقيا الوسطى إشارة 
إىل ضرورة منع االنتشار غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالجتار هبا عرب احلدود ٣٣. 
على  تصديقها  عملية  أن  الكامريون  أوضحت  رواندا،  يف  الدائمة  االستشارية  اللجنة  اجتماع  وخالل 

اتفاقية كينشاسا أصبحت على وشك االكتمال.

العنوان الكامل للمعاهدة هو اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع قطع   31

الغيار واملكونات اليت ميكن أن تستخدم لصنعها وإصالحها وجتميعها. ميكن االطــالع على نص املعاهدة وحالة 
حزيران/يونيه   5 يف  عليه  )اُطلع   http://disarmament.un.org/treaties/t/kinshasa املوقع:  يف  إليها  االنضمام 

.)2014
االجتماع الــوزاري السابع والثالثون للجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة املسؤولة عن القضايا األمنية يف دول   32

http://unoca.unmissions. :وسط أفريقيا، ‘‘نداء جنامينا’’، 22 كانون األول/ديسمرب 2013. متاح يف املوقع
حزيران/  25 يف  عليه  )اُطلع   org/Portals/unoca-french/Documents/Appel%20de%20NDJamena.pdf

يونيه 2014(.
والثالثون  السابع  الـــوزاري  ‘‘االجــتــمــاع  أفريقيا،  يف  الســالح  ونــــزع  للســـالم  اإلقليمــــي  املتحــــدة  األمـــم  مركـــز  انظــر   33

 للجنة األمـــم املــتــحــدة االســتــشــاريــة الــدائــمــة املــســؤولــة عــن القضايا األمــنــيــة يف دول وســط أفــريــقــيــا’’. مــتــاح يف املــوقــع: 
http://unrec.org/index/index.php?option=com_content&view=article&id=312:37ieme-reunion-min-

isterielle-de-lunsac&catid=69:unrec-news&Itemid=45&lang=en )اُطلع عليه يف 23 حزيران/يونيه 2014(.
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ففي كانون  الشامل.  الدمار  أسلحة  مسألة  بشأن  خمتلفة  بأنشطة  أيضًا  اإلقليمي  املركز  واضطلع 
األول/ديسمرب، اضطلع املركز اإلقليمي، باالشرتاك مع فرع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف 
جنيف، بتنظيم حلقات عمل وطنية حول تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية ٣٤ يف بنن وبوركينا فاسو. 
التشاور  فرصة  البلدين  يف  املنفذة  والسلطات  الوطنية  املصلحة  أصحاب  العمل جلميع  حلقتا  وأتاحت 
املقبلة كجزء من برنامج املساعدة يف عام  مع اخلرباء اإلقليميني والدوليني بغية تطوير وحتديد األنشطة 
2014. كما شارك املركز اإلقليمي يف حلقة عمل نظمها االحتاد األفريقي حول تنفيذ قرار جملس األمن 
للدول  العمل  حلقة  وأتاحت  األول/ديسمرب.  يف كانون  أبابا  أديس  يف  وُعقدت   ،)2004(  1540
األعضاء األفريقية فرصة ملناقشة اسرتاتيجيات التنفيذ. وباإلضافة إىل ذلك، عمل املركز اإلقليمي بالتعاون 
مع الفرع املختص بأسلحة الدمار الشامل يف مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح من أجل تطوير 
مشروع، يتم تنفيذه يف عام 2014، لتحسني قدرات البلدان األفريقية على اإلبالغ بشأن قرار جملس 

األمن 1540 )2004(.

 مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية 
يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  والتنمية  السالح  ونزع  للسالم  اإلقليمي  املتحدة  األمم  مركز  أسهم 
لديها من أسلحة  الدول على تدمري ما  املنطقة من خالل مساعدة  العام يف  إقرار األمن  الكاريبــي يف 
املشروع  غري  االجتار  مكافحة  على  األمنية  قطاعاهتا  أفراد  قدرة  من  عزز  مبا  وُمَصادرة،  وقدمية  فائضة 
النارية  باألسلحة  املتعلقة  القانونية  املساعدة  توفري  الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ومن خالل  يف األسلحة 

لسلطات الدولة املسؤولة عن مراقبة األسلحة.
وكجزء من أنشطة املركز اإلقليمي يف جمال إدارة املخزونات وتدمري األسلحة، مّت تدمري أكثر من 
000 40 قطعة من األسلحة النارية، و50 طنًا من ذخرية األسلحة الصغرية يف مجيع أحناء املنطقة. كما 
وّسع املركز اإلقليمي براجمه لتقدمي املساعدة التقنية والتدريب بإنشاء املركز اإلقليمي ملنطقة البحر الكارييب 
إدارة  على  التدريب  دورتا  وأسهمت  وتوباغو.  ترينيداد  يف  األسلحة  مستودعات  إدارة  على  للتدريب 
مستودعات األسلحة، اللتان ُعقدتا بقيادة املركز اإلقليمي يف عام 2013، يف توفري جمموعة من املهنيني 

املسؤولني عن ختزين األسلحة وإدارهتا واملساءلة عنها، مما أسهم يف احلّد من خماطر انتشار األسلحة.
وجاءت دورة إدارة مستودعات األسلحة مكملة للتدريب الذي تلقاه 122 من أفراد قطاع األمن، 
املركز اإلقليمي حول مكافحة  اليت نظمها  التدريبية املشرتكة بني املؤسسات  الدورة  الذين استفادوا من 

ــتـــاج وختـــزيـــن األســلــحــة الــبــكــرتيــولــوجــيــة )الــبــيــولــوجــيــة(  عـــنـــوان املــعــاهــدة الــكــامــل هـــو اتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنـ  34 

املوقــــع:  يف  إلــيــهــا  االنــضــمــام  وحالــــة  نصها  عــلــى  االطـــــــــــــــــالع  وميكــــن  األسلحــــــة.  تــلــك  وتدميــــر   والتكسينيــــة 
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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االجتار غري املشروع يف األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات ٣٥. وكانت مجيع الربامج التدريبية تتم وفقًا 
للمعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية واملبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية.

املركز  استجاب  املشروعة،  غري  النارية  األسلحة  تشكله  الذي  للتهديد  بالتصّدي  يتعلق  فيما 
 اإلقليمي لطلب من هندوراس لتقدمي توصيات قانونية بشأن مشروع تشريع تضعه بشأن األسلحة النارية. 
تدريبـي  برنامج  خالل  من  الدومينيكية  اجلمهورية  إىل  القانونية  املساعدة  اإلقليمي  املركز  قدم  كما 
االجتار غري  العقاب يف حاالت  من  اإلفالت  مكافحة  القضاء حول  على شؤون  للقائمني  متخصص 

املشروع باألسلحة النارية.
 ،2013 عام  يف  املقدمة  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  املساعدة  إىل  وباإلضافة 
منطقة  لدول  الشاملة  للمساعدة  برنامج  أول  األعضاء،  الدول  على طلب  بناًء  اإلقليمي،  املركز  أطلق 
تنفيذ قرار جملس األمن 1540 )2004(. كما تعاون املركز اإلقليمي مع مركز  الكارييب بشأن  البحر 
لتقدمي  البيولوجية  األسلحة  اتفاقية  تنفيذ  دعم  ووحدة  التحقق  جمال  واملعلومات يف  والتدريب  البحوث 
املساعدة القانونية لدول من منطقة األنديز لتحسني تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية وقرار جملس األمن 

1540 )2004(. وكانت إكوادور وكولومبيا أول املستفيدين من هذه املساعدة املشرتكة.

الجوانب املؤسسية )التنظيمية واإلدارية(

نفذ مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
الرمسية املقدمة من الدول األعضاء. وكان ازدياد عدد  العديد من األنشطة استجابة لطلبات املساعدة 
طلبات املساعدة يستلزم التوّسع املستمر جملموعة خرباء األمن العام واألسلحة النارية اليت حيتفظ هبا املركز 
اإلقليمي. كما شهد العام جتميع وإطالق أول فريق من خرباء املركز اإلقليمي املتخصصني يف قرار جملس 

األمن 1540 )2004(.
اإلسبانية،  والتعاون  اخلارجية  ووزارة  األملانية،  اخلارجية  وزارة  مع  شراكته  اإلقليمي  املركز  وواصل 
واملفوضية العليا الربيطانية يف بليز، ووزارة خارجية الواليات املتحدة، بشأن أنشطة األمن العام يف مناطق 
األنديز والكاريبـــي وأمريكا الوسطى دون اإلقليمية. واستمرت يف عام 2013 املسامهات املالية والعينية 
ثنائي  بشكل  األرجنتني  يف  األمن  وزارة  قامت  حني  يف  اإلقليمي،  املركز  إىل  املنطقة  دول  من  املقدمة 

بتمويل املركز اإلقليمي للعام الثاين على التوايل من أجل تقدمي املساعدة الفنية للسلطات األرجنتينية.

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر املوقع: http://www.unlirec.org/IITC_eng.aspx )اُطلع عليه يف 24   35

حزيران/يونيه 2014(. واختريت الدورة التدريبية كأفضل ممارسة ملراقبة األسلحة النارية على الصعيد اإلقليمي. انظر 
أيضًا املوقع: http://www.un.org/disarmament/HomePage/factsheet/rdb/UNLIREC.pdf )اُطلع عليه يف 

24 حزيران/يونيه 2014(.
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مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واملحيط الهادئ

إدراكًا للتحّديات اليت متثلها أسلحة الدمار الشامل واالجتار غري املشروع يف األسلحة الصغرية واألسلحة 
اخلفيفة، واصل مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ احلوار حول 
نزع السالح يف املنطقة، وتعزيز التنفيذ الفّعال لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1540 )2004( 
اخلفيفة من مجيع  الصغرية واألسلحة  باألسلحة  املشروع  االجتار غري  ملنع  املتحدة  األمم  ولربنامج عمل 
جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ٣٦. كما سهل املركز اإلقليمي إجراء حوار يف املنطقة حول معاهدة جتارة 

األسلحة، فضاًل عن دعم األنشطة اإلقليمية والوطنية املتصلة باتفاقية األسلحة البيولوجية.

األنشطة املتصلة بأسلحة الدمار الشامل

وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، نظم مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا 
املتحدة ومجهورية كوريا  الثاين عشر املشرتك بني األمم  بعنوان ‘‘املؤمتر  اهلادئ مؤمترين سنويني،  واحمليط 
املعين مبسائل نزع السالح وعدم االنتشار’’ و‘‘مؤمتر األمم املتحدة الرابع والعشرون املعين مبسائل نزع 
السالح’’. وتركز املؤمتر األول، املعقود يف جيجو، مجهورية كوريا، يف تشرين الثاين/نوفمرب، على جمموعة 
متنوعة من مسائل عدم االنتشار، مع الرتكيز بشكل خاص على قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
الثاين/يناير  يف كانون  اليابان،  شيزوكا،  مدينة  يف  ُعقد  الذي  اآلخر،  املؤمتر  أما   .)2004(  1540
وشباط/فرباير، فكان موضوعه ‘‘بناء مستقبل سلمي وآمن: القضايا امللّحة واحللول املمكنة’’؛ وتناول 

بشكل رئيسي خمتلف املسائل الرئيسية لنزع السالح النووي وعدم االنتشار.
وَوّلد كال املؤمترين مناقشات معمقة وتفاعلية فيما بني املشاركني، الذين ضموا ممثلني رفيعي املستوى 
اجملتمع  ومنظمات  األكادميية  واألوساط  السياسة  ومعاهد  الدولية  احلكومية  واملنظمات  احلكومات  من 
املدين األخرى. وأتاحت هذه املناسبات أيضًا فرصة لتبادل اآلراء وطرح األفكار بشأن التحّديات امللّحة 

فيما يتعلق بعدم االنتشار ونزع السالح على الصعيد اإلقليمي.
ُعقدت يف كواالملبور  إقليمية  بنشاط يف حلقة عمل  اإلقليمي  املركز  ذلك، شارك  إىل   وباإلضافة 
البيولوجية  اتفاقية األسلحة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  أيلول/سبتمرب، ودرست االحتياجات والُنهج واحللول  يف 
على الصعيد الوطين. وقـــــدم املركـــــز اإلقليمي أيضًا عرضًا يف حلقة عمل نظمها املنتدى اإلقليمي لرابطة 

أمم جنوب شرق آسيا يف بانكوك يف أيار/مايو حول قرار جملس األمن 1540 )2004(.

األنشطة املتصلة باألسلحة التقليدية

املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة بوقت قصري،  املتحدة اخلتامي  يف شباط/فرباير، وقبل مؤمتر األمم 
نظم املركز اإلقليمي اجتماعًا يف كواالملبور لتسهيل احلوار اإلقليمي حول املسائل املتعلقة مبعاهدة جتارة 
األسلحة والتفاوض بشأهنا. ومبعاونة خرباء دوليني، عزز االجتماع وضوح املسائل، ووفر معلومات مفيدة 

انظر: تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه،   36

نيويورك، 9 - 20 متوز/يوليه A/CONF.192/15( 2001(، الفقرة 24.



اتن ال مد اإلقليمي

1٥1

عن املعاهدة ملا يقرب من 50 مشاركًا من كبار املندوبني من 19 دولة عضو من منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ وهم يفكرون يف مواقف بلداهنم. كما أتاح االجتماع فرصة لدول املنطقة لاللتقاء بشكل مباشر 

ومناقشة مسائل معاهدة جتارة األسلحة ذات االهتمام املشرتك هلم بشكل غري رمسي.
اجتماعه  اإلقليمي  املركز  نظم  األسلحة،  جتارة  معاهدة  اعتماد  وعقب  الثاين/نوفمرب،  تشرين  ويف 
 .٣7 املعاهدة  حول  املنطقة  دول  بني  احلوار  تسهيل  ملواصلة  مانيال،  يف  ُعقد  الذي  الثاين،  اإلقليمي 
وشارك أكثر من 35 مندوبًا رفيع املستوى من 19 بلداً من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ يف االجتماع، 
الذي أتاح للدول حتديد اجملاالت ذات األولوية ومناقشة املسائل والشواغل املشرتكة فيما يتعلق مبعاهدة 
إتاحة  يف  االجتماع  جنح  املعاهدة. كما  على  والتصديق  التوقيع  حنو  يتحركون  وهم  األسلحة،  جتارة 
يواجهوهنا،  اليت  والتحّديات  القرار،  بلغوها يف خمتلف عمليات صنع  اليت  املرحلة  لتقييم  للدول  الفرصة 

واملساعدات الفنية اليت قد حيتاجوهنا.
الصغرية  األسلحة  حيازة  مضار  من  احلّد  إىل  الرامية  جهوده  إطار  يف  اإلقليمي،  املركز  وواصل 
من  باحلّد  املعين  العامل  نيبال  فريق  إىل  الفين  الدعم  تقدمي  نيبال،  مشروع يف  بشكل غري  واستخدمها 
واألمم  النيبالية  احلكومة  من  ممثلون  فيها  شارك  اجتماعات  العام  خالل  وُعقدت   .٣8 املسلح  العنف 

املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين ملناقشة وزيادة الوعي مبختلف املسائل املتعلقة باألسلحة التقليدية.
حلقة  )أ(  التقليدية:  باألسلحة  املتصلة  التالية  املناسبات  يف  بنشاط  اإلقليمي  املركز  شارك  كما 
عمل حول بناء القدرات نظمها منتدى جزر احمليط اهلادئ يف سوفا يف كانون األول/ديسمرب، ساعدت 
 بلدان احمليط اهلادئ على تنسيق اجلهود املبذولة للوفاء بالتزاماهتا يف إطار برنامج عمل األمم املتحدة؛ 
)ب( حلقة عمل حول معاهدة جتارة األسلحة يف أوكالند يف كانون األول/ديسمرب، نظرت يف تشريع 
نظمها  دراسية  حلقة  )ج(  املعاهدة؛  مبتطلبات  الوفاء  على  اهلادئ  احمليط  دول جزر  ملساعدة  منوذجي 

االحتاد األورويب يف جنيف يف حزيران/يونيه، وركزت على تنفيذ معاهدة جتارة األسلحة.

األنشطة املتعلقة باألمن العام ونزع السالح

والشباب  لألطفال  السالح  ونزع  السالم  جمال  يف  للتثقيف  مبادرات  بثالث  أيضًا  اإلقليمي  املركز  قام 
خالل العام. ففي مدينة سايتاما، اليابان، شارك املركز يف تنظيم مناسبة يف شهر آب/أغسطس لطالب 
املدارس الثانوية، الذين قدموا عروضًا حول مسائل نزع السالح. ويف نيبال، مّت تنظيم مسابقة فنية عن 
األطفال والسالم للسنة الثانية خالل الصيف. وتوسعت املنافسة لتضم قرابة ألف طالب وطالبة من 12 

مدرسة، مما كان يعكس تعزيز الوعي مبسائل السالم ونزع السالح يف أوساط الشباب.

http://unrcpd. :لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر البيان الصحفي الصادر عن املناسبة، واملتاح يف املوقع  37

org/wp-content/uploads/2013/10/Rgl_ATT_PR.pdf )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

http://www.eldis.org/go/latest-news/ املــوقــع:  انظر  العامل،  الفريق  عن  التفاصيل  من  مزيد  على  لالطالع   38

حزيران/يونيه   24 يف  عليه  )اُطلع   news/new-policy-brief-on-armed-violence-in-nepal#.U0ansunNtjo

.)2014
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وباإلضافة إىل ذلك، شرع املركز اإلقليمي، بالتعاون مع وزارة التعليم يف نيبال، يف مشروع جترييب 
يهدف إىل إدماج مفاهيم التثقيف يف جمال السالم ونزع السالح يف املناهج الدراسية الوطنية اليت ميكن 
أنتج  املشروع،  بذلك  واتصــــــااًل  سنويــــــًا.  300 طفل  من 000  أكثر  إىل  املطاف  هناية  تصـــــل يف  أن 
املركز اإلقليمي شريط فيديو تروجييًا بعنوان ‘‘التعلم من أجل السالم’’ ٣9، ومّت عرضه يف االحتفال باليوم 

الدويل للسالم لعام 2013 يف مقري األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف.

نزع السالح وتنظيم التسلح عىل الصعيد اإلقليمي

أفريقيا

االتحاد األفريقي

واألمن  السالم  على  احلفاظ  اسرتاتيجية  أساسيًا يف  عنصراً  األسلحة  يعترب حتديد  األفريقي  االحتاد  ظل 
واالستقرار يف القارة األفريقية. وقد تركز االهتمام يف عام 2013 على جماالت املسائل التالية.

مكزفحة التجزن غري املرشون بزألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وتحاولهز

واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املعنية  واملناطق  األفريقي  االحتاد  بني  املشرتكة  التوجيهية  اللجنة  وضعت 
اخلفيفة، اليت تنسق الدعم املقدم للدول األعضاء يف جمال مكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 
وقامت يف  الثاين/يناير،  اليت عقدهتا يف كانون  العادية  االجتماعات  أثناء  للسنة  املشروعة، خططًا  غري 
كانون األول/ديسمرب باستعراض وتقييم تنفيذ األنشطة املختلفة وفقًا السرتاتيجية االحتاد األفريقي للحّد 

من انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتداوهلا واالجتار هبا بصورة غري مشروعة ٤0.
نيسان/أبريل، شجع   2 األسلحة يف  جتارة  معاهدة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتماد  وعقب 

االحتاد األفريقي دوله األعضاء على التوقيع والتصديق على املعاهدة.

اتن ال مد وال رسيح وإ زدة اإلدمزج

واصلت مفوضية االحتاد األفريقي تنفيذ برنامج بناء القدرات يف جماالت نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج ملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ أهداف نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. وكان املشروع 
الدول  داخل  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  على  قدرة  وتعزيز  القدرات خللق  بناء  إىل  يهدف 

األعضاء يف االحتاد األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية.

التعلم من  مركز األمــم املتحدة اإلقليمي للسالم ونــزع السالح يف آسيا واحمليط اهلــادئ، ‘‘فيديو املركز اإلقليمي:   39

http://unrcpd.org/news-item/unrcpd-video- املوقع:  أيلول/سبتمرب 2013. متاح يف  السالم’’، 18  أجل 
/learning-peace)اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

متاحة يف املوقع: http://unrec.org/docs/Strategy%20Final.pdf )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.  40
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معزهحة إاعزء ميطقة خزلية من األسلحة اليووية يف أفريقيز )معزهحة بلييحابز(

قامت مفوضية االحتاد األفريقي، كجزء من تنفيذ معاهدة بليندابا، بتسهيل انعقاد الدورة العادية الثالثة 
الثاين/نوفمرب. وقد تأسست مفوضية الطاقة  للمفوضية األفريقية للطاقة النووية يومي 10 و11 تشرين 

النووية لضمان االمتثال لاللتزامات اليت ترتبها املعاهدة.
وكان من بني التطورات األخرى للنهوض باالستخدامات السلمية للطاقة النووية مبوجب معاهدة 
بليندابا، توقيع اتفاق بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنتدى اهليئات التنظيمية النووية يف أفريقيا يف 17 
التنظيمية فيما  التحتية  البنية  النوويني وتعزيز  أيلول/سبتمرب بشأن ترتيبات عملية لتعزيز السالمة واألمن 

بني الدول األفريقية األعضاء يف الوكالة ٤1.

تعتيت اتفزقية األسلحة الكيميزئية

واصلت مفوضية االحتاد األفريقي تعاوهنا مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية مبوجب مذكرة تفاهم ٤2 
القارة  االمتثال هلا على مستوى  ٤٣، وحتقيق  الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  لتنفيذ  موقعة يف عام 2006 
األفريقية. واشرتكت املؤسستان، إىل جانب حكوميت جنوب أفريقيا والواليات املتحدة، يف نيسان/أبريل 
اتفاقية حظر  الدمار الشامل، وعدم االنتشار، وتنفيذ  يف تنظيم حلقة دراسية يف بريتوريا حول أسلحة 
األسلحة الكيميائية يف أفريقيا. ووفرت احللقة الدراسية للمشاركني معلومات عن خمتلف املواضيع املتعلقة 
باتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومعاهدة بليندابا، واألسلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ومسائل السالمة واألمن.
ويف نيسان/أبريل، اشرتكت جنوب أفريقيا ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف تنظيم حلقة دراسية 
املنطقة  يف  األطراف  للدول  الكيميائية  املواد  وأمن  سالمة  إدارة  جمال  يف  الكيميائية  األسلحة  التفاقية 
األفريقية. ونظر املشاركون يف هُنج جديدة ميكن تبنيها لتعزيز قدرات الصناعات الكيميائية والسلطات 
التنظيمية على إدارة سالمة وأمن املواد الكيميائية. وُنظمت هذه احللقة الدراسية برعاية برنامج أفريقيا 

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ‘‘تعزيز السالمة النووية يف أفريقيا’’، 17   41

أيلول/سبتمرب 2013، متاح يف املوقع: http://www.iaea.org/newscenter/news/2013/fnrba.html )اُطلع عليه 
يف 24 حزيران/يونيه 2014(؛ وأوغستني سيمو، رئيس منتدى اهليئات التنظيمية النووية يف أفريقيا، مالحظات أمام 
املؤمتر الثاين للدول األطــراف يف معاهدة بليندايا، أديس أبابا، 12 و13 تشرين الثاين/نوفمرب 2012، متاحة يف 

املوقع: http://www.peaceau.org/uploads/fnrba-2-.pdf )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
http://www.opcw.org/fileadmin/ املوقع:  متاحة يف   .S/547/2006 الوثيقة  الكيميائية،  األسلحة  منظمة حظر   42

OPCW/S_series/2006/en/s-547-2006.pdf )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

عنوان املعاهدة الكامل هو اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة.   43

)اُطلع   .http://disarmament.un.org/treaties/t/cwc املوقع:  إليها يف  االنضمام  وميكن االطالع على نصها وحالة 
عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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التابع لالحتاد األورويب ٤٤، مبشاركة 36 ممثاًل من 20 دولة أفريقية يف هذه احللقة الدراسية اليت استمرت 
ثالثة أيام.

تيفيذ قران مجلس األمن ال زبع لألمم امل ححة 1٥٤0 )200٤(

املفوضية،  العادية احلادية والعشرين، قامت  الذي اختذته دورة مجعية االحتاد األفريقي  املقرر  يف أعقاب 
بالتعاون مع جلنة القرار 1540 وبدعم من مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، يف كانون األول/

ديسمرب بتنظيم حلقة عمل يف أديس أبابا حول تنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1540 
)2004(. واعتمدت حلقة العمل جمموعة من التوصيات اليت سيواصل االحتاد األفريقي تنفيذها خالل 

الفرتة 2014 - 2015.

املركز اإلقليمي املعني باألسلحة الصغرية

البحريات  منطقة  يف  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املعين  اإلقليمي  املركز  واصل  العام،  خالل 
الكربى والقـــرن األفريقي والدول املتامخة توفري التدريب والدعم يف جماالت وسم األسلحة وضع العالمات 
وحفظ السجالت اإللكرتونية لألسلحة لعدد من الدول األعضاء يف املركز، ممن كانوا يعملون يف وسم 
وبوروندي،  وأوغندا،  )إثيوبيا،  قانونية  بصورة  املدنيني  حبوزة  اليت  واألسلحة  للدولة  اململوكة  األسلحة 
ومجهورية تنزانيا املتحدة، ورواندا، وكينيا(. ومّت تقدمي دعم مماثل للبلدان يف منطقة وسط أفريقيا، حيث 
ُعقد مؤمتر إقليمي يف نيسان/أبريل للدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا ملناقشة 
األورويب  االحتاد  بني  أقاليمي مشرتك  الدعم من خالل مشروع  متويل هذا  ومّت  األسلحة.  لوسم  معايري 

واالحتاد األفريقي ٤٥.
املسؤولني  قدرات كبار  وبناء  لتوعية  الصغرية  األسلحة  بشأن  اجتماعات  عدة  عقدت  وقد 
باألسلحة  املعنية  الوطنية  واللجان  االتصال  نقاط  ذلك  يف  )مبا  القانون  إنفاذ  ووكاالت  احلكوميني، 
أفريقيا.  ووسط  وجنوب  وغرب  شرق  يف  بلدان  عدة  يف  اإلعالم  ووسائط  املدين،  واجملتمع  الصغرية(، 
ومشلت املسائل اليت نوقشت استعراض تشريعات األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة )أوغندا، ومجهورية 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة، ودعم  املتحدة، وكينيا(، ومعاهدة جتارة األسلحة، وانتشار األسلحة  تنزانيا 
املنظور  مراعاة  وتعميم  الُشرَطي(،  للتعاون  األفريقية  )املنظمة  الشرطة  لقادة  قارية  تنسيق  آلية  إنشاء 

الرمسية لالحتاد  املــؤرخ 23 آذار/مـــارس 2012، اجلريدة   )CFSP/2012/166( جملس االحتــاد األورويب، مقرر اجمللس  44

http://eur-lex.europa.eu/Lex- :24 آذار/مارس 2012، الصفحتان 50 و51. متاح يف املوقع ،L 87  األورويب،
UriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:087:0049:0059:EN:PDF )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر: املركز اإلقليمي املعين باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف منطقة البحريات   45

أفريقيا’’.  يف  الصغرية  لألسلحة  أقاليميًا  مشروعًا  ميــّول  األورويب  ‘‘االحتـــاد  املتامخة،  والـــدول  األفريقي  والقـــرن  الــكــربى 
عليه يف 24  )اُطلع   http://www.recsasec.org/index.php/european-union-funding-for-salw املوقع:  متاح يف 

حزيران/يونيه 2014(.
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ونقاط  الوطنية  اللجان  وتفعيل  وإنشاء  احلدود،  وعرب  الوكاالت  بني  املشرتك  التعاون  وتعزيز  اجلنساين، 
االتصال املعنية باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.

يف  اجلنساين  املنظور  مراعاة  تعميم  على  التدريب  توفري  والوطين  اإلقليمي  الصعيدين  على  ومّت 
لشرق  اإلقليمية  الدعم دون  مبادرة  مع  بالتعاون  اخلفيفة،  الصغرية واألسلحة  باألسلحة  املتصلة  اجلهود 
املتحدة ومجهورية  تنزانيا  الوسطى ومجهورية  أفريقيا  إثيوبيا وبوروندي ومجهورية  باملرأة يف  للنهوض  أفريقيا 
الكونغو الدميقراطية وكينيا ٤٦. كما مّت تنظيم منتديات إقليمية ووطنية للتوعية والدعوة بشأن معاهدة جتارة 
األسلحة، قبل وبعد فتح باب التوقيع عليها، وذلك بالتعاون مع جلنة الصليب األمحر الدولية. واكتسبت 

خطوات إنشاء املنظمة األفريقية للتعاون الُشرَطي زمخًا يف عام 2013.
وملا كان النجاح يف التدخالت املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يتوقف بشكل كبري 
على التعاون مع خمتلف اجلهات املعنية، فقد تعاونت أمانة املركز اإلقليمي مع عدد من الشركاء اآلخرين 
)األمم  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  الُصعد  على  الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  العمل  جوانب  خمتلف  يف 
رؤساء  بني  التعاون  ومنظمة  )اإلنرتبول(،  اجلنائية  للشرطة  الدولية  واملنظمة  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة، 

الشرطة يف شرق أفريقيا، ومنظمات اجملتمع املدين، ووسائط اإلعالم(.
وأجرى املركز اإلقليمي دراسة عن مسائل األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف أفريقيا. وُنشرت 
نتائج الدراسة على االحتاد األفريقي واملنظمات اإلقليمية، وسيتم استخدامها لتوجيه التدخالت املتعلقة 
باألسلحة الصغرية يف القارة. وجاء متويل هذا البحث من املشروع األقاليمي املشرتك بني االحتاد األفريقي 

واالحتاد األورويب، الذي يديره املركز اإلقليمي.
وخالل العام، عقدت أجهزة املركز اإلقليمي املعين باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف منطقة 
واللجنة  الدائمة،  الوزارية  واللجنة  الوزراء،  املتامخة - جملس  والدول  األفريقي  والقـــرن  الكربى  البحريات 

االستشارية الفنية - عدة اجتماعات ملناقشة خمتلف مسائل السياسات فيما يتعلق بتوجه املنظمة.

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

تعتيت إدانة وأمن إجراءات اإل فزء

لدعم كفاءة إدارة إجراءات اإلعفاء مبوجب االتفاقية دون اإلقليمية املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة 
اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات الصلة ٤7، نظمت مفوضية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
)اإليكواس( اجتماعًا للقائمني على نقاط االتصال يف باجنول يف الفرتة من 14 إىل 16 آب/أغسطس. 
الصغرية  األسلحة  نقل  عمليات  االتصال يف  نقاط  على  القائمني  إشراك  على ضرورة  االجتماع  وأكد 

واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املعين  اإلقليمي  للمركز  اجلنسانية  ‘‘السياسة  انظر  املعلومات،  من  مزيد  على  لالطالع   46

اإلقليمي،  )املركز  للفرتة 2009 - 2014’’  املتامخة  والــدول  األفريقي  والقـــرن  الكربى  البحريات  منطقة  اخلفيفة يف 
2010(. متاحة يف املوقع: http://www.recsasec.org/pdf/gender.pdf )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
http://www.poa-iss.org/RegionalOrganizations/ECOWAS/ECOWAS%20Convention%20 :متاحة يف املوقع  47

pdf.2006 )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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إجراءات  إدارة  تواجه  اليت  التحّديات  استعرض  األعضاء، كما  الدول  جانب  من  اخلفيفة  واألسلحة 
اإلعفاء، وأوصى بطرق فّعالة لتحسني اآللية بكاملها.

د م تيفيذ اتفزقية اإليكواس امل علقة بزألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

وفقًا للمادة 25 من االتفاقية، قامت مفوضية اإليكواس، املسؤولة عن دعم تطبيق االتفاقية واإلشراف 
مثل  باالتفاقية،  املتصلة  األنشطة  تنفيذها  أجل  من  األعضاء  للدول  والتقين  املايل  الدعم  بتقدمي  عليه، 
استعراض التشريعات الوطنية، ووسم األسلحة اليت حبوزة القوات املسلحة، وتعزيز ثقافة السالم يف املنطقة.

تعتيت ال ي يق وال عزون  ىل الصعيح اإلقليمي

باألسلحة  املعنية  الوطنية  للجان  إقليميني  اجتماعني  استضافة  بدعم وتنسيق  اإليكواس  قامت مفوضية 
الصغرية. ويف االجتماع األول الذي ُعقد يف شباط/فرباير، استعرض املشاركون تنفيذ اتفاقية اإليكواس 
والرؤى اخلاصة باملستقبل وتبادل املعلومات. ويف االجتماع الثاين الذي ُعقد يف كانون األول/ديسمرب، 
استعرض املشاركون تنفيذ أنشطة مراقبة األسلحة الصغرية على الصعيدين الوطين واإلقليمي، واألنشطة 
اللجان  شبكة  على  الرمسي  الطابع  إضفاء  يف  ُقدمًا  املضي  سبل  وناقشوا   ،2014 لعام  هلا  املخطط 
املعنية باألسلحة الصغرية يف غرب أفريقيا قد عقدت يف وقت سابق،  الوطنية  اللجان  الوطنية. وكانت 
باألسلحة  املتعلقة  اإليكواس  اتفاقية  تنفيذ  أبيدجان الستعراض  السنوي يف  اجتماعها  يف شباط/فرباير، 

الصغرية، وكذلك لتبادل املعلومات واخلربات.

املعزنكة يف املفزوضزت الخ زمية ملعزهحة تجزنة األسلحة وا  مزدهز وال وقيع  ليهز

 ،2013 نيسان/أبريل  يف  األسلحة  جتارة  ملعاهدة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتماد  يف  كمسامهة 
بينما  أفريقيا،  لدول غرب  االقتصادية  اجلماعة  األعضاء يف  الدول  من  دولة  املعاهدة 13  على  وقعت 
صدقت عليها مايل ونيجرييا أيضًا. ويف عام 2013، كانت غامبيا والنيجر وحدمها من الدول األعضاء 
يف اجلماعة اللتان مل توقعا بعد على معاهدة جتارة األسلحة. )لالطالع على املزيد من املعلومات عن 

معاهدة جتارة األسلحة، انظر الفصل الثالث(.

بيزء القحنات وال و ية العزمة

املتصلة  باملسائل  إملامًا  أكثر  العام  واجلمهور  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  يصبح  أن  ضمان  أجل  من 
باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف الدول األعضاء، نظمت مفوضية اإليكواس واحداً من أنشطتها 
التوعية وبناء رأس  ذات األولوية لوسائط اإلعالم يف بوركينا فاسو وتوغو ومايل والنيجر حول موضوع 
املال البشري. وكان ذلك جزًءا من اسرتاتيجية املفوضية للـــــ ‘‘التوعية/الوعي العام’’ اليت جيري تنفيذها 
االسرتاتيجية  هذه  من خالل  اإلعالم  العاملني يف  من  من 200  أكثر  تدريب  ومّت  عام 2011.  منذ 
للتوعية. ويف شباط/فرباير، نظمت املفوضية اجتماع مائدة مستديرة يف أبوجا للمساعدة يف رفع مستوى 
بشأن  اجلارية  بالعملية  املتعلقة  القضايا  حول  املدين  واجملتمع  األعضاء  الدول  ممثلي  بني  العام  الوعي 

معاهدة جتارة األسلحة.
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األمريكتان

منظمة الدول األمريكية

األسلحة ال قليحية

اهلامة  التدابري  من  هي  التقليدية  األسلحة  مشرتيات  يف  الشفافية  بأن  األمريكية  الدول  منظمة  تعرتف 
عام  ويف  والدويل.  اإلقليمي  الصعيدين  على  واألمن  السالم  تعزيز  يف  تسهم  اليت  واألمن  الثقة  بناء  يف 
1999، اعتمدت الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية اتفاقية البلدان األمريكية بشأن الشفافية 
يف مشرتيات األسلحة التقليدية ٤8، وفتحت باب التوقيع عليها يف مدينة غواتيماال. ومنذ ذلك احلني، 
وقع على االتفاقية 21 من بني 34 دولة، منها 16 دولة أودعت صكوك تصديقها على االتفاقية أو 

انضمامها إليها ٤9.
األمريكية  الدول  منظمة  إىل  سنوية  تقارير  بتقدمي  طرف  دولة  وتلزم كل  قانونيًا،  ملزمة  واالتفاقية 
أّي  بشرائها  الوديع  بإخطار  طرف  دولة  تلزم كل  التقليدية. كما  األسلحة  من  وصادراهتا  وارداهتا  عن 
أسلحة تقليدية مشمولة باالتفاقية يف غضون 90 يومًا من تاريخ الشراء، سواء مّت احلصول عليها عن 
طريق االسترياد أو من اإلنتاج الوطين. وتعمل األمانة املعنية باألمن املتعّدد األبعاد التابعة ملنظمة الدول 

األمريكية بوصفها أمانة فنية لالتفاقية، وتتوىل تلقي تقارير الدول األعضاء.
االجتماع،  ذلك  ويف  لالتفاقية.  الوطنية  االتصال  مراكز  مع  اجتماع  ُعقد  آذار/مارس،   1 ويف 
شرعت الدول األطراف يف دراسة دور االتفاقية وتطبيقها. وباإلضافة إىل ذلك، جرى النظر يف املزيد من 
تدابري الشفافية، مبا يف ذلك إدخال تعديالت على فئات األسلحة التقليدية، وفقًا للمادة احلادية عشرة 

من االتفاقية.

 اتفزقية البلحان األمريكية ملكزفحة تصييع األسلحة اليزنية والذخرية وامل فجرات 
واملواد األخرى ذات الصلة والتجزن بهز بطريقة غري مرشو ة

البلدان  اتفاقية   1997 عام  باعتمادها  رائداً  دوراً  األمريكية  الدول  منظمة  يف  األعضاء  الدول  لعبت 
واالجتار  الصلة  ذات  األخرى  واملواد  واملتفجرات  والذخرية  النارية  األسلحة  تصنيع  ملكافحة  األمريكية 
هبا بطريقة غري مشروعة ٥0. وتعمل األمانة املعنية باألمن املتعّدد األبعاد التابعة ملنظمة الدول األمريكية 
بوصفها أمانة فنية لالتفاقية. ويف 25 نيسان/أبريل، اجتمعت اللجنة االستشارية لالتفاقية يف واشنطن 
العاصمة، حيث عرضت آخر املعلومات عن حالة التصديق على االتفاقية، وأوضحت أن 31 من بني 

http://disarmament.un.org/treaties/t/iac_ :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  48

transparency )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

ــادوس، بـــريو، اجلــمــهــوريــة  ــربـ ــوادور، أوروغــــــواي، بـــاراغـــواي، الـــربازيـــل، بـ ــ هـــذه الــبــلــدان الــــ 16 هـــي: األرجــنــتــني، إكــ  49

الدومينيكية، السلفادور، شيلي، غواتيماال، مجهورية فنزويال البوليفارية، كندا، كوستاريكا، املكسيك، نيكاراغوا.
http://disarmament.un.org/treaties/t/iac_ :ميكن االطالع على نص االتفاقية وحالة االنضمام إليها يف املوقع  50

firearms )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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34 دولة قد أودعت صكوك تصديقها على االتفاقية أو انضمامها إليها، حيث كانت سانت فنسنت 
وجزر غرينادين آخر دولة تودع صك تصديقها يف عام 2012.

الجماعة الكاريبية

ظلت األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة حتتل يف عام 2013 موقع الصدارة يف جدول أعمال األمن 
اإلقليمي للجماعة الكاريبية.

السرتاتيجية املعيية بزلجريمة واألمن

املعنية  اإلقليمية  االسرتاتيجية  الكاريبية  اجلماعة  حكومات  رؤساء  مؤمتر  اعتمد  شباط/فرباير،   18 يف 
باجلرمية واألمن ٥1. وتوفر االسرتاتيجية للمنطقة برناجمًا مشرتكًا للمضي ُقدمًا يف حرهبا ضد مسائل من 
قبيل االجتار غري املشروع، والعصابات وعنف الشباب، واإلرهاب وأمن الفضاء اإللكرتوين، مع احلرص 

يف نفس الوقت على التصّدي ملسألة منع اجلرمية.

معزهحة تجزنة األسلحة

تولت الوكالة التنفيذية املعنية باجلرمية واألمن التابعة للجماعة الكاريبية تقدمي الدعم التقين واالستشاري 
التفاوض بشأن معاهدة جتارة األسلحة. وتشكل  والتنسيقي للدول األعضاء يف اجلماعة خالل عملية 
الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية أربع دول ٥2 من بني الدول التسع اليت صدقت على املعاهدة يف 

عام 2013.

تعتيت ال عزون اإلقليمي

واصلت الوكالة التنفيذية املعنية باجلرمية واألمن التابعة للجماعة الكاريبية نشاطها يف تعزيز التعاون بني 
االجتار  مكافحة  جمال  والدعم يف  التقنية  املساعدة  وتقدمي  الدعوة  أنشطة  من خالل  اجلماعة،  أعضاء 
الغاية، شارك  هلذه  املنطقة. ووصواًل  اخلفيفة يف  واألسلحة  الصغرية  لألسلحة  املشروع  واالستعمال غري 
الُصعد  على  الدراسية  احللقات  خمتلف  يف  أيضًا  واألمن  باجلرمية  املعنية  التنفيذية  للوكالة  الفين  اجلهاز 

الوطنية واإلقليمية والدولية.

الرشاكزت السرتاتيجية

الدولية  املنظمة  مع  االسرتاتيجية  شراكتها  متابعة  أيضًا  واألمن  باجلرمية  املعنية  التنفيذية  الوكالة  واصلت 
للمعلومات  اإلقليمية  بالشبكة  النهوض  خالل  من  الفرتة،  هذه  خالل  )اإلنرتبول(  اجلنائية  للشرطة 
يف  املستخدمة  والذخرية  البنادق  بتعقب  تقوم  الباليستية  للمعلومات  آلية  وهي  املتكاملة،  الباليستية 

مؤمتر رؤساء حكومات اجلماعة الكاريبية، ‘‘اسرتاتيجية اجلماعة الكاريبية املعنية باجلرمية واألمــن، 2013: تأمني   51

املنطقة’’، 18 و19 شباط/فرباير 2013.
أنتيغوا وبربودا، وترينيداد وتوباغو، وغرينادا، وغيانا.  52
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اجلرائم. وتسعى الوكالة إىل زيادة قدرة الدول األعضاء على ربط األسلحة النارية املستخدمة بعصابات 
حمّددة، ومتكينها أيضًا من تعقب االتصاالت يف التجارة املنظمة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

والذخائر املرتبطة هبا.
النارية  واألسلحة  والتبغ  الكحول  مكتب  أوفد  الكاريبـــي،  البحر  حوض  أمن  مبادرة  من  وكجزء 
يف  املتخصصني  اإلقليميني  املستشارين  من  اثنني  املتحدة  بالواليات  العدل  لوزارة  التابع  واملتفجرات 
تقييمات  املكتب  أجرى   ،2013 آب/أغسطس  ومنذ  الكاريبية.  اجلماعة  يف  للعمل  النارية  األسلحة 
البهاما، وسانت كيتس ونيفيس.  أنتيغوا وبربودا، وترينيداد وتوباغو، وجزر  النارية يف  لالجتار باألسلحة 

وستساعد هذه التقييمات الدول األعضاء يف وضع اسرتاتيجياهتا اخلاصة باألسلحة النارية.

ال حنيب اإلقليمي

إطار  يف  التمويل  تأمني  يف  الكاريبية  للجماعة  التابعة  واألمن  باجلرمية  املعنية  التنفيذية  الوكالة  جنحت 
صندوق التنمية األورويب العاشر لتوفري التدريب للقائمني على فحص األسلحة النارية واخلرباء الباليستيني 
الشهادات  إصدار  إجراءات  توحيد  على  وتشجيعهم  قدراهتم،  تعزيز  أجل  من  الكاريبية  اجلماعة  يف 

واالعتماد.

 األاعطة ذات الصلة بأسلحة الحمزن العزمل
وتيفيذ قران مجلس األمن ال زبع لألمم امل ححة 1٥٤0 )200٤(

منذ بدء الربنامج املشرتك بني اجلماعة الكاريبية واألمم املتحدة لتنفيذ قرار جملس األمن 1540، حققت 
املنطقة تقدمًا كبرياً يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب القرار، وأيضًا يف االضطالع مبسؤولياهتا مبوجب نظم عدم 
االنتشار الثالثة )معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واتفاقية األسلحة الكيميائية، واتفاقية األسلحة 
البيولوجية(. فقد قامت الدول األعضاء يف اجلماعة الكاريبية بوضع وتعزيز تشريعات اسرتاتيجية للرقابة 
املتعلقة بالتجارة والصادرات احمللية والقواعد التنظيمية املرتبطة هبا. واألهم من ذلك، أهنا قد زادت، على 
الذرية ألكثر من الضعف، وبذلت جهوداً  الدولية للطاقة  الوكالة  العامني املاضيني، عضويتها يف  مدى 

غري مسبوقة حنو تطوير واعتماد تشريعات لتنفيذ اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية.
القائمة، وكذلك تنفيذ  وباإلضافة إىل ذلك، عززت الدول األعضاء تشريعات مكافحة اإلرهاب 
إعادة  الشامل، فضاًل عن منع  الدمار  الدول إىل أسلحة  الفاعلة من غري  ضوابط ملنع وصول اجلهات 
والسمسرة  الشبكات  هذه  إىل  تصديرها  وإعادة  وتصديرها  ونقلها  ومرورها  االسرتاتيجية  السلع  شحن 

بشأهنا معها، وذلك على الرغم من التحّديات الكبرية اليت يفرضها نقص املوارد والقدرات.
كما أن تعميق التعاون مع اجملتمع الدويل قد زاد من قدرة الدول األعضاء على الرد على االستخدام 
الوطنية  قدراهتا  تعزيز  والنووية، فضاًل عن  واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  للمواد  العرضي  أو  املتعمد 
أسلحة  تستخدم الستحداث  أن  ميكن  اليت  املزدوج  االستخدام  ذات  واملواد  السلع  ومنع  على كشف 
الدمار الشامل. وبالتعاون مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة 
الصحة العاملية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية، من بني هيئات أخرى، إىل جانب الدعم الكبري من 
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مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح وجلنة قرار جملس األمن 1540، متكنت الدول األعضاء يف 
اجلماعة الكاريبية من حتسني قدراهتا على االستجابة للطوارئ يف مواجهة التهديدات احملتملة.

ويف تشرين األول/أكتوبر، اضطلعت جلنة مبادرة اجلماعة الكاريبية لتنفيذ قرار جملس األمن 1540، 
املتصلة باألسلحة  املسائل  بتنظيم ندوة حول  السالح،  املتحدة لشؤون نزع  بالتعاون مع مكتب األمم 
الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية أو النووية، وتنفيذ هذا القرار يف جزر البهاما. واستفادت الدول 
األسلحة  منظمة حظر  نظمتها  اليت  اإلقليمية  التدريبية  الدورة  من  أيضًا  الكاريبية  اجلماعة  األعضاء يف 
الكيميائية لسلطات اجلمارك يف الدول األطراف يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبــي، وهي الندوة 

اليت جرت يف كولومبيا يف أيلول/سبتمرب.

آسيا واملحيط الهادئ

رابطة أمم جنوب رشق آسيا

بانكوك(،  )معاهدة  آسيا  شرق  جنوب  يف  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  معاهدة   حققت 
اليت وقعت عليها عشر من دول املنطقة يف عام 1995، ودخلت حيز النفاذ يف عام 1997، تقدمًا 
للفرتة  احملدثة  العمل  خطة  ودعت   .٥٣ عملها  خطة  عن  فضاًل  املعاهدة،  أحكام  تنفيذ  حنو   مطرداً 

2013 - 2017 إىل زيادة الرتكيز على اختاذ إجراءات ملموسة.
ومشلت التطورات اجلديدة يف عام 2013 تصديق بروين دار السالم على معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية يف كانون الثاين/يناير وطلبها احلصول على عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي 
متت املوافقة عليه يف أيلول/سبتمرب. ومشلت التطورات األخرى انضمام مجهورية الو الشعبية الدميقراطية 
املبكر عن وقوع حادث نووي ٥٤ واتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع  التبليغ  أيار/مايو التفاقية  يف 
حادث نووي أو طارئ إشعاعي ٥٥. كما انضمت فييت نام إىل االتفاقية املشرتكة بشأن أمان التصرف 

يف الوقود املستهلك وأمان التصرف يف النفايات املشعة ٥٦ يف تشرين األول/أكتوبر.

رابطة أمم جنوب شرق آسيا، خطة العمل لتعزيز تنفيذ معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب   53

http://www.asean.org/im- املــوقــع:  يف  متاحة   .2013 حزيران/يونيه   30  ،)2017 -  2013 آسيا  )شــرق 
ages/Statement/poa%20to%20strengthen%20the%20implementation%20of%20the%20seanwfz%20

.treaty%202013-2017_adopted.pdf

http://www.iaea.org/Publications/ املوقع:  متاحة يف   .INFCIRC/335 الوثيقة  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة   54

Documents/Infcircs/Others/infcirc335.shtml )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

http://www.iaea.org/Publications/Docu- :ميكن االطالع على نص االتفاقية وحالة االنضمام إليها يف املوقع  55

ments/Conventions/cenna_status.pdf )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

)اُطلع   http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv.html املوقع:  يف  متاحة   56

عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
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التزام رابطة أمم جنوب شرق آسيا بتنفيذ معاهدة بانكوك أيضًا يف املشاركة يف تقدمي  وقد جتلى 
مشروع قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2013 يشجع الدول األطراف يف املعاهدة على مواصلة 
بربوتوكول  املتعلقة  املتبقية  املعلقة  املسائل  حل  يف  النووية  لألسلحة  احلائزة  اخلمس  الدول  مع  العمل 
الستني  العامة  اجللسة  يف   2013 األول/ديسمرب  5 كانون  املؤرخ   49/68 القرار  واعُتمد  املعاهدة. 

للجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثامنة والستني.
مع  النووية يف املنطقة مستوى جديداً  التنظيمية  التعاون وبناء الشبكات فيما بني اهليئات  ودخل 
إنشاء شبكة اهليئات التنظيمية املعنية بالطاقة الذرية يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف مؤمتر قمة الرابطة 
الثالث والعشرين املعقود يف تشرين األول/أكتوبر. وسوف تسعى شبكة اهليئات التنظيمية لتعزيز األنشطة 
التنظيمية وزيادة تعزيز السالمة واألمن والضمانات النووية يف الرابطة من خالل تعزيز التعاون واستكمال 

عمل اآلليات القائمة على الُصعد الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية.
عام  ففي  للرابطة.  اإلقليمى  املنتدى  خالل  من  تقدمًا  االنتشار  بعدم  الرابطة  التزام  أحرز  كما 
املعقودة يف  للمنتدى  الثانية  الدراسية  احللقة  ومنها  اجملال،  هذا  األنشطة يف  من  عدد  أجري   ،2013
بانكوك يف أيار/مايو حول تنفيذ قرار جملس األمن 1540 )2004(، واجتماع املنتدى اخلامس املعقود 
ما بني الدورات يف مانيال يف حزيران/يونيه بشأن عدم االنتشار ونزع السالح، وحلقة عمل املنتدى الثانية 
املعقودة يف بانكوك يف أيلول/سبتمرب بشأن األدلة اجلنائية اخلاصة باملواد النووية يف جمال حظر االنتشار 
غري  االجتار  مكافحة  بشأن  الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  مانيال  يف  املعقودة  املنتدى  عمل  وحلقة  النووي، 

املشروع يف املواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.

منتدى جزر املحيط الهادئ

يف عام 2013، استمر منتدى جزر احمليط اهلادئ يف إيالء األولوية ألنشطة الدعوة والتعاون اإلقليمي 
اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  على  بشكل خاص  الرتكيز  مع  السالح،  بنزع  املتعلقة  املسائل  يف 

وإدارة الذخائر غري املنفجرة املتبقية من احلرب العاملية الثانية والتخلص منها.

معزنكة املي حى يف معزهحة تجزنة األسلحة

شارك معظم أعضاء املنتدى من الدول األعضاء يف األمم املتحدة مشاركة نشطة يف مفاوضات معاهدة 
األسلحة  إدراج  إىل  أمور،  مجلة  ضمن  يسعى،  للمنتدى  موّحد  موقف  إىل  والدعوة  األسلحة،  جتارة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف املعاهدة.
قادة  شجع  أيلول/سبتمرب،  يف  مارشال  جزر  يف  املنتدى  عقده  الذي  السنوي  القمة  مؤمتر  ويف 
املنتدى مجيع أعضاء املنتدى من الدول األعضاء يف األمم املتحدة على النظر يف التوقيع على معاهدة 
جتارة األسلحة يف أقرب وقت ممكن. وشرعت حكومة نيوزيلندا يف وقت الحق يف وضع تشريع منوذجي 
إقليمي، بالتشاور مع حمامني حكوميني من الدول اجلزرية باملنتدى، ملساعدة األعضاء يف تنفيذ معاهدة 
جتارة األسلحة. ويف هذا الصدد، استضافت نيوزيلندا حلقة عمل بعنوان ‘‘معاهدة جتارة األسلحة: حلقة 
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اهلادئ’’ يف كانون األول/ديسمرب يف أوكالند، الستعراض  النموذجي يف احمليط  بالتشريع  املعنية  العمل 
ومناقشة مشروع القانون النموذجي املتعلق مبعاهدة جتارة األسلحة لدول املنتدى.

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

خالل العام، ظلت مكافحة االجتار باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واستخدامها غري املشروع متثل 
القيام  املنتدى  أمانة  الصدد، واصلت  املنتدى يف هذا  الدعم ألعضاء  ولتقدمي  للمنتدى.  مرتفعة  أولوية 
مبا يلي: )أ( عرض املساعدة على األعضاء لوضع صيغ وطنية ملشروع القانون النموذج اإلقليمي ملراقبة 
باألسلحة  املتعلق  املتحدة  األمم  برنامج عمل  تنفيذ  املنتدى يف  الدعم ألعضاء  تقدمي  األسلحة؛ )ب( 
إقليمية  عمل  حلقة  املنتدى  أمانة  عقدت  األول/ديسمرب،  ويف كانون   .٥7 اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية 
الوطين؛  الصعيد  على  العمل  برنامج  تنفيذ  على  املنتدى  دول  يف  احلكوميني  املسؤولني  ملساعدة كبار 
العمل  برنامج  بشأن  سنتني  ُيعقد كل  الذي  اخلامس  الدول  الجتماع  الوطنية حتضرياً  املواقف  وإلعداد 
حلقة  وأتاحت  العمل.  بربنامج  وعالقتها  األسلحة  جتارة  ملعاهدة  عام  فهم  والستخالص  يف 2014؛ 
العمل للمسؤولني الوصول إىل املشورة واملساعدة من اخلرباء يف مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع 

السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ، ومن الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية.

الذخزئر غري امليفجرة

غري  الذخائر  إلدارة  اإلقليمية  املنتدى  اسرتاتيجية  إطار  يف  وثيق  بشكل  العمل  املنتدى  أعضاء  واصل 
يف  واسع  نطاق  على  املنفجرة  غري  الذخائر  وجود  يشكلها  اليت  التهديدات  من  والتخفيف  املنفجرة 
املنطقة. وكانت االسرتاتيجية هتدف، ضمن مجلة أمور، إىل حتسني التنسيق فيما بني اإلدارات الوطنية 
واجلهات املاحنة واملنظمات العاملة يف جمال إزالة األلغام. وقد ولََّدت االسرتاتيجية، منذ وضعها، زيادة 

كبرية يف أنشطة إزالة األلغام يف املنطقة.
بأنشطة  لالضطالع  الدوليني  والشركاء  األعضاء  الدول  مع  املنتدى  أمانة  عملت  العام،  وخالل 
و28   27 يومي  بريسبان  يف  إقليمي  اجتماع  عقد  إىل  اإلشارة  وجتدر  املنفجرة.  غري  بالذخائر  تتعلق 
حزيران/يونيه ملساعدة البلدان على وضع سياسات حملية بشأن الذخائر غري املنفجرة وخطط عمل وطنية 
إقليمية يف كورور، باالو، يف الفرتة من 18 إىل 22  لتنفيذ هذه السياسات. كما نظمت حلقة عمل 
تشرين الثاين/نوفمرب ملناقشة اجلوانب التنفيذية إلزالة األلغام، مع الرتكيز على إدارة املعلومات واخلدمات 

اللوجستية لتطهري األلغام حتت املاء.

A/CONF.192/15، الفقرة 24.  57
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الح م املقّحا من املي حى ملعزهحة الحظر العزمل لل جزنب اليووية

يف مؤمتر القمة السنوي للمنتدى، نظر قادة املنتدى يف معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، وأدرجوا 
يف البالغ الصادر عن املنتدى ٥8 فقرات ‘‘شجعت مجيع الدول على التوقيع والتصديق على معاهدة 
العملية  القيمة  إىل  وأشارت  النووي،  السالح  نزع  حنو  عملية  النووية كخطوة  للتجارب  الشامل  احلظر 
واإلمكانات اليت ينطوي عليها نظام التحقق مبوجب املعاهدة، مبا يف ذلك بالنسبة لشبكات التحذير من 

الزالزل وموجات التسونامي يف احمليط اهلادئ’’.

الرشق األوسط

جامعة الدول العربية

مسائل  من  مشرتك  عريب  موقف  وحتديد  تنسيق  يف  العربية  الدول  جلامعة  العديدة  األدوار  أحد  يتمثل 
حتديد األسلحة ونزع السالح، على الصعيدين اإلقليمي والدويل.

األاعطة امل صلة بأسلحة الحمزن العزمل

العربية تسعة اجتماعات للجنة كبار املسؤولني إلعداد موقف عريب مشرتك إزاء  الدول  عقدت جامعة 
التطورات املتعلقة بتأجيل املؤمتر الذي كان مقرراً عقده يف عام 2012 بشأن إنشاء منطقة خالية من 
األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط. وبناًء على توصيات اللجنة، اعتمد 
 13  - االستثنائية  )الدورة   7580 القرار  )أ(  التالية:  القرارات  العربية  الدول  جلامعة  الوزاري  اجمللس 
كانون الثاين/يناير 2013(، بعنوان ‘‘املوقف العريب من تأجيل مؤمتر 2012 حول إنشاء منطقة خالية 
القرار 7605  النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط’’ ٥9؛ )ب(  من األسلحة 
النووي اإلسرائيلي وأسلحة  العادية 139 - 6 آذار/مارس 2013(، بعنوان ‘‘خماطر السالح  )الدورة 
القرار 7646  )ج(  العريب’’؛  القومي  واألمن  الدويل  السالم  على  األخرى  اإلسرائيلية  الشامل   الدمار 
 1 -  140 العادية  )الدورة  القرار 7678  )د(  ٦0؛  آذار/مارس 2013(   24  - االستثنائية  )الدورة 

أيلول/سبتمرب 2013(.
وباإلضافة إىل ذلك، اعتمد اجمللس الوزاري جلامعة الدول العربية القرار 7718 )الدورة االستثنائية - 
10 تشرين الثاين/نوفمرب 2012(، بعنوان ‘‘املبادرة املصرية بشأن جهود التنفيذ الرامية إىل إنشاء منطقة 
خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل يف منطقة الشرق األوسط، واختاذ موقف عريب موّحد حول كيفية 
التعامل معها ووضعها موضع التنفيذ’’. وطلب القرار إىل مجيع الدول العربية إخطار األمني العام لألمم 

http://www.forumsec.org/resources/ :متاحة يف املوقع .PIFS(13)8 أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، الوثيقة  58

حزيران/  24 يف  عليه  )اُطلع   uploads/attachments/documents/2013_Forum_Communique_Final.pdf

يونيه 2014(.
A/68/124 (Part I)، الصفحتان 19 و20.  59

املرجع نفسه، الصفحة 20.  60
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املتحدة، يف موعد ال يتجاوز 31 كانون األول/ديسمرب، بتأييدها إلعالن الشرق األوسط منطقة خالية من 
كافة أسلحة الدمار الشامل )النووية والبيولوجية والكيميائية(.

األاعطة امل علقة بزألسلحة ال قليحية

اضطلع مركز التنسيق اإلقليمي املعين باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف جامعة الدول العربية بتنظيم 
غري  االجتار  ملكافحة  العمل  بربنامج  املعنية  العربية  الوطين  االتصال  ملراكز  السادس  السنوي  االجتماع 

املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، يف مقر اجلامعة يف القاهرة يومي 12 و13 حزيران/يونيه.
بعنوان  ندوة  تنظيم  يف  السالح  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  مع  اجلامعة  اشرتكت  كما 
‘‘التصّدي النتشار األسلحة الصغرية: الصكوك واألدوات والدروس املستفادة’’، يف مقر جامعة الدول 

العربية يف القاهرة يومي 10 و11 حزيران/يونيه.
وباإلضافة إىل ذلك، اشرتكت جامعة الدول العربية مع وزارة اخلارجية االحتادية األملانية يف تنظيم 
حلقة عمل حول مراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتدابري بناء الثقة واألمن، يف مقر اجلامعة يف 

القاهرة يومي 13 و14 أيار/مايو.

األاعطة األخرى ذات الصلة أو ال طوير املؤسيس

قدمت اجلامعة إىل جلنة القرار 1540 تقريرها عن تنفيذ قرار جملس األمن 1540 )2004(. ومّت تنظيم 
الثاين/يناير، تركزت على تقدمي  الرياض يومي 14 و15 كانون  القرار يف  تنفيذ هذا  حلقة عمل حول 

تقارير الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية إىل جلنة القرار 1540.
بعنوان  دولية  مناسبة  نظمت  اليت  األمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  مع  اجلامعة   وتعاونت 
‘‘حنو اسرتاتيجية عربية لألمن النووي’’، ُعقدت يف الرياض يف الفرتة من 3 إىل 5 حزيران/يونيه؛ وكان 
اإلقليمي،  الصعيد  القرار 1540 )2004( على  تنفيذ  النظر حول حالة  تبادل وجهات  الغرض منها 

بينما كانت هتدف بوجه عام إىل صياغة توصيات لوضع اسرتاتيجية عربية لألمن النووي.

أوروبا

االتحاد األوروبي

ظلت جهود االحتاد األورويب يف عام 2013 تسرتشد باسرتاتيجية األمن األوروبية )2008/2003( ٦1؛ 
وباسرتاتيجية االحتاد األورويب ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل )2003( ٦2؛ وباسرتاتيجية االحتاد 

 Álvaro de Vasconcelos, ed., The European Security Strategy 2003-2008: building on common interests,  61

http:// :متـــــاح يف املوقع .(Condé-sur-Noireau, European Union Institute for Security Studies, 2009)
www.iss.europa.eu/publications/detail/article/the-european-security-strategy-2003-2008-building-

/on-common-interests )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ املوقع:  يف  متاحة  املرفق.  الوثيقة 03/15708،  األورويب،  االحتاد   62

en/03/st15/st15708.en03.pdf )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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األورويب ملكافحة التكديس غري املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة وذخائرها واالجتار هبا )2005( ٦٣؛ 
وعلى وجه اخلصوص مبدأ دعم فعالية تعددية األطراف.

اخلارجية  للشؤون  األورويب  لالحتاد  السامية  املمثلة  أشتون،  كاثرين  عينت  شباط/فرباير،  ويف 
والسياسات األمنية، مستشاراً رئيسيًا ومبعوثًا خاصًا لعدم االنتشار ونزع السالح لدى الدائرة األوروبية 

للشؤون اخلارجية يف بروكسل.
االحتاد  جهود  بشأن  توجيهًا  األورويب  االحتاد  جملس  اعتمد  األول/أكتوبر،  تشرين   21 ويف 
 األورويب اجلديدة يف جمال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا من خالل إجراءات 
وتعزيز  املزدوج،  االستخدام  ذات  األصناف  من  الصادرات  على  الرقابة  تعزيز  منها  أمور،  تتوخى مجلة 
املسائل  يف  املتخصصة  البحوث  مراكز  من  شبكة  وإنشاء  والعلمي،  القنصلي  الصعيدين  على  اليقظة 

املتصلة باالنتشار النووي.
وظل التمسك مبعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية يف نظام عدم االنتشار 
الثانية  الدورة  يف  نشطة  مشاركة  األورويب  االحتاد  وشارك  األورويب.  لالحتاد  بالنسبة  رئيسية  أولوية  ميثل 
للجنة التحضريية ملؤمتر استعراض املعاهدة عام 2015، كما قدم ورقة عمل ٦٤ عن املسائل ذات األولوية 
املطروحة للمناقشة وإحراز التقدم فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل املتفق عليها يف مؤمتر استعراض املعاهدة 

عام 2010.
الذرية يف  للطاقة  الدولية  للوكالة  األورويب دعمه  االحتاد  ٦٥، عزز  للمجلس  ومبوجب مقرر جديد 
فيينا، من خالل مجلة أمور، منها توسيع دوره باعتباره من اجلهات املاحنة الرئيسية ألنشطة األمن النووي 
اليت تضطلع هبا الوكالة، واختاذ قرار باإلفراج عن موارد مالية تصل إىل أكثر من 8 ماليني يورو. ويف 25 
الثاين/يناير، ُعقد يف بروكسل أول اجتماع سنوي لكبار املسؤولني من االحتاد األورويب والوكالة  كانون 
األوروبية،  واملفوضية  اخلارجية،  للشؤون  األوروبية  الدائرة  من  ممثلون  فيه  شارك  الذرية،  للطاقة  الدولية 
واجلماعة األوروبية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيادة التعاون وتنسيق اجلهود املبذولة. 
واتفق على ترتيبات عملية لكفالة التكامل بني األنشطة اليت تضطلع هبا مراكز التفوق املتعلقة باملسائل 

الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية يف االحتاد األورويب والوكالة الدولية للطاقة الذرية ٦٦.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ املوقع:  يف  متاحة  املرفق.   ،06/5319 الوثيقة  األورويب،  االحتــاد   63

en/06/st05/st05319.en06.pdf )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

.NPT/CONF.2015/PC.II/WP.21  64

اجلــريــدة  األول/أكـــتـــوبـــر 2013،  تــشــريــن  ــؤرخ 21  املــ  CFSP/2013/517 اجملــلــس  مــقــرر  األورويب،  ــاد  االحتــ جمــلــس   65

املوقع:  متاح يف  الصفحات 6 - 13.  األول/أكــتــوبــر 2013(،  تشرين   23( L 281 األورويب،  لــالحتــاد   الرمسية 
)اُطلع   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0517&from=EN

عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
http://www.iaea.org/newscenter/mediaadvisory/2013/ انــظــر:  املــعــلــومــات،  مــن  املــزيــد  عــلــى  لــالطــالع   66

ma201302.html )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
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وظل االحتاد األورويب يعمل بنشاط لتعزيز حتقيق عاملية معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية ودخوهلا 
حيز النفاذ يف وقت مبكر عن طريق جهود التوعية وبذل املساعي لدى مجيع البلدان اليت مل توقع أو تصدق 

على املعاهدة بعد، وذلك من خالل تنظيم حلقة دراسية إقليمية يف لواندا يف تشرين األول/أكتوبر.
أوروبا  جمموعة  جانب  إىل  مكثفة،  دبلوماسية  جهوداً  األورويب  لالحتاد  السامية  املمثلة   وبذلت 
3 + 3 ٦7 ولعبت دوراً أساسيًا يف التوّصل إىل اتفاق مبدئي مع مجهورية إيران اإلسالمية يف 24 تشرين 
الثاين/نوفمرب يف جنيف، بعد عدة جوالت من املفاوضات حول املسألة النووية اإليرانية. ومشلت خطة 
العمل املشرتكة املتفق عليها يف جنيف ٦8 خطوة أوىل تتمثل يف تدابري أّولية متبادلة لبناء الثقة ملدة ستة 

أشهر مع االلتزام ببدء مفاوضات من أجل التوّصل إىل حل شامل طويل األمد.
وظل االحتاد األورويب ملتزمًا بشدة بعدم انتشار القذائف التسيارية، وخاصة القادرة على إيصال أسلحة 
واألمن  للسالم  هتديداً  ويشكل  قلق خطري  مصدر  ميثل  االنتشار  من  النوع  هذا  يزال  وال  الشامل.  الدمار 
و1887   ،)2004(  1540 املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  قرارات  جمدداً  أكدته  ما  وهو  الدوليني، 
)2009(، و1977 )2011(. ولذلك، واصل االحتاد األورويب تعزيز اجلهود املبذولـــة يف إطار مقرر اجمللس 
CFSP/2012/423 )000 930 يورو( ملكافحة هذا االنتشار، والذي تضمن تقدمي الدعم لتحقيق عاملية 

االنضمام إىل مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية من خالل أنشطة التوعية.
وواصل االحتاد األورويب سعيه لتحقيق عاملية االنضمام إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية واتفاقية حظر 
الكيميائية،  اتفاقية حظر األسلحة  الثالث الستعراض  نشطًا يف مؤمتر  الكيميائية، ولعب دوراً  األسلحة 
املشرتكة  بالبعثة  األورويب  االحتاد  نيسان/أبريل. ورحب  الفرتة من 8 إىل 19  ُعقد يف الهاي يف  الذي 
لدى  الكيميائية  األسلحة  برنامج  من  للتخلص  املتحدة  واألمم  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  بني 

اجلمهورية العربية السورية، وساهم باألموال لدعم هذا اجلهد.
ويف جمال مراقبة تصدير األسلحة، شارك االحتاد األورويب بنشاط يف املفاوضات اخلتامية ملعاهدة 
جتارة األسلحة اليت جرت يف األمم املتحدة يف آذار/مارس، وبدأ على الفور يف تشجيع التوقيع والتصديق 
تنفيذ  لدعم  برناجمًا  أيضًا  األورويب  االحتاد  واعتمد  مبكر.  وقت  يف  النفاذ  حيز  لدخوهلا  املعاهدة  على 

املعاهدة ملساعدة عدد من البلدان بناًء على طلبها لتعزيز قدراهتا على تنفيذ املعاهدة تنفيذاً فّعااًل.
أقّر  اخلفيفة وذخائرها،  الصغرية واألسلحة  فيها األسلحة  مبا  التقليدية،  ويف جمال حتديد األسلحة 
آلية إبالغ عاملية من خالل إنشاء نظام  الثاين/نوفمرب مشروعًا إلنشاء أول  االحتاد األورويب يف تشرين 
إلكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت متاح للجمهور لتعقب األسلحة التقليدية غري املشروعة، وأنواع حمّددة من 
املشروع  ويشكل   .٦9 مشروع  غري  بشكل  يتلقوهنا  ومن  نقلها،  ووسائل  األسلحة،  وموردي  األسلحة، 

أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة واالحتاد الروسي والصني والواليات املتحدة.  67

 24 يف  عليه  )اُطلع   http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf املوقع:  يف  متاحة   68

حزيران/يونيه 2014(.
الــيت جيــري حتويلها عن  املعلومات بشأن األسلحة  إنشاء نظام عاملي سهل االستخدام إلدارة  يسعى املشروع إىل   69

وجهاهتا أو االجتــار هبا، وإلجــراء حبوث ميدانية عن األسلحة والذخائر اليت جيري تداوهلا يف املناطق املتضررة من 
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جزًءا من جهود أوسع يضطلع هبا االحتاد األورويب واألمم املتحدة إلنشاء قدرة على الرصد والتشخيص 
إطار  يف  مشروعة  غري  وجهات  إىل  األسلحة  حتويل  ومكافحة  االنتشار  أمناط  على  التعرف  لتحسني 
برنامج عمل األمم املتحدة املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، وللتحضري لالجتماع اخلامس 
إىل 20  من 16  الفرتة  نيويورك يف  عقده يف  املقرر  سنتني،  الدول كل  تعقدها  اليت  االجتماعات  من 
حزيران/يونيه 2014. وكثف االحتاد األورويب أيضًا تنفيذ مقرر جملسه بشأن خطة عمل كارتاخينا 70 يف 

الفرتة اليت تسبق انعقاد مؤمتر مابوتو الستعراض اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد عام 2014.
اخلارجي  الفضاء  ألنشطة  دولية  سلوك  مدونة  لوضع  ملبادرته  الرتويج  يف  األورويب  االحتاد  ونشط 
بطريقة شفافة ومفتوحة للجميع، من خالل جولتني من املشاورات املفتوحة بشأن مشروع املدونة مجعت 
أكثر من 60 بلداً يف كييف يف أيار/مايو، ويف بانكوك يف تشرين الثاين/نوفمرب. ورحب االحتاد األورويب 
التابع لألمم املتحدة واملعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة  بتقرير فريق اخلرباء احلكوميني 
الفضاء اخلارجي. وأشار التقرير إىل عمل االحتاد األورويب فيما يتعلق مبدونة السلوك وما يبذله من جهود 
ملتابعة االلتزامات السياسية، مثل “مدونة قواعد السلوك املتعّددة األطراف لتشجيع اإلجراءات املسؤولة 

يف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية’’ 71.

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 حا اا عزن أسلحة الحمزن العزمل

املتحدة لشؤون نزع السالح  يف عام 2013، مددت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب األمم 
قرار  تنفيذ  تعزيز  إىل  الرامية  املشرتكة  املشاريع  أنشطة  بشأن  عام 2011  املوقعة يف   72 التفاهم  مذكرة 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1540 )2004( على الصعيد اإلقليمي.
مع  بالتنسيق  املهتمة، وذلك  املشاركة  الدول  أوروبا مساعدة  والتعاون يف  األمن  منظمة  وواصلت 
جلنة القرار 1540 وفريق خربائها ومكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، يف تنفيذ القرار 1540 
التنفيذ على املستوى الوطين. باإلضافة إىل  )2004( من خالل مجلة أمور، منها تطوير خطط عمل 
ذلك، قامت املنظمة، إىل جانب مكتب شؤون نزع السالح، بتنظيم حلقات عمل إقليمية حول القرار، 
وخباصة يف أوكرانيا وبيالروس وصربيا. وأسفرت هذه األنشطة يف بيالروس وصربيا عن صدور توصيات 

رمسية من حلقات العمل.

 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/EN/EDUC/139723.doc املوقع:  انظر  النزاعات. 
)اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

http://www.cartagenasummit.org/fileadmin/pdf/review-conference-2nd/2RC-Action- :متاحة يف املوقع  70

PlanFINAL-UNOFFICIAL-11Dec2009.pdf )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

.A/68/189 :انظر  71

http://www.un.org/disarmament/HomePage/docs/2011/ :لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر املوقع  72

UN-OSCE_Announcement.pdf )اُطلع عليه يف 25 حزيران/يونيه 2014(.
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األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة ومختوازت الذخزئر ال قليحية

األسلحة  جمال  يف  املنظمة  التزامات  تقارن  مسحية  دراسة  أوروبا  يف  والتعاون  األمن  منظمة  أكملت 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة بوثائق األمم املتحدة املتصلة هبذا املوضوع، مثل برنامج العمل املتعلق هبذه 
اليت  األسلحة  جتارة  ومعاهدة  النارية،  باألسلحة  املتعلق  والربوتوكول  للتعقب،  الدويل  الصك  األسلحة، 
اعتمدت مؤخراً. وحددت الدراسة اجملاالت اليت كانت فيها التزامات املنظمة أكثر تقدمًا من االلتزامات 

القائمة على املستوى الدويل، وكذلك املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل.
ونظمت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عدداً من أنشطة بناء القدرات يف جمال األسلحة الصغرية 
السمسرة يف جمال األسلحة  إنفاذ ضوابط  تدريبية بشأن  اخلفيفة، مبا يف ذلك حلقة دراسية  واألسلحة 
االستخدام  العسكرية وذات  السلع لألصناف  والتدريب على حتديد هوية  اخلفيفة،  الصغرية واألسلحة 
املزدوج. وتسليطًا للضوء على النهج الشامل الذي تتبناه املنظمة، اشرتكت أيضًا مع مكتب شؤون نزع 
السالح، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )اإلنرتبول(، 
يف تنظيم مؤمتر افتتاحي عن تعقب األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة غري املشروعة. وأخرياً، قدمت 
األسلحة  بشأن  اسرتاتيجية وطنية  األسود يف صياغة  اجلبل  تبذهلا حكومة  اليت  للجهود  الدعم  املنظمة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
الصغرية واألسلحة  وواصلت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا تقدمي املساعدة يف تدمري األسلحة 
تنفيذ  العام  التقليدية 7٣. واستمر خالل  الذخائر  اخلفيفة وإدارة خمزوناهتا وأمنها، وكذلك مع خمزونات 
وبيالروس،  واهلرسك،  البوسنة  يف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  للمساعدة  مشرتكة  برامج  أربعة 
واجلبل األسود، وصربيا. كما اكتمل تنفيذ العديد من أنشطة املشاريع الرئيسية يف ألبانيا، واجلبل األسود، 
وجورجيا، وصربيا. وسيتم يف آذار/مارس 2014 االنتهاء من مشروع للتخلص من عنصر وقود الصواريخ 

يف أوكرانيا 7٤.

األاعطة امل علقة بزألمن العزا واتن ال مد

متشيًا مع إعالن أستانا التذكاري 7٥، ومع مقرر اجمللس الوزاري للمنظمة 11/7، اخنرطت منظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا يف إجراء املزيد من املناقشات الستكمال وتنشيط وحتديث تدابري بناء الثقة واألمن. 

http://www.oscebih. :لالطالع على وثيقة منظمة األمن والتعاون بشأن خمزونات الذخرية التقليدية، انظر املوقع  73

org/documents/osce_bih_doc_2010092008273785eng.pdf )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

خالل عام 2012، دمرت الــدول املشاركة 803 607 قطع من األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة. ومن بني   74

هذا العدد، اعتربت 058 491 قطعة ضمن فائض األسلحة، بينما مّت ضبط 025 116 قطعة من احليازات غري 
املشروعة وعمليات االجتار.

ــــالن أســتــانــا الـــتـــذكـــاري: حنــو إقــامــة جمــتــمــع األمــــن ’’. مــتــاح يف املــوقــع:  ــتــعــاون يف أوروبـــــا، ‘‘إعـ منظمة األمــــن وال  75 

http://www.osce.org/node/74985 )اُطلع عليه يف 20 حزيران/يونيه 2014(.
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وعقب إنشاء إجراء للتحديث املنتظم لوثيقة فيينا 7٦ كل مخس سنوات، اعتمدت املنظمة مقررين بشأن 
وثيقة فيينا املعززة 77.

اليت  التدابري  من  أّولية  جمموعة  املنظمة  يف  املشاركة  الدول  اعتمدت  األول/ديسمرب،  ويف كانون 
وضعتها املنظمة لبناء الثقة من أجل احلّد من خماطر النزاعات النامجة عن استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت 78. وُتعد هذه التدابري لبناء الثقة تعبرياً واضحًا عن حسن النوايا فيما بني الدول املشاركة 
لزيادة التعاون وتبادل املعلومات للحّد من خماطر سوء الفهم والتصعيد والنزاع مما قد ينشأ عن استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويف جمال اجلرائم اإللكرتونية، ركزت املنظمة على أنشطة رفع مستوى 

الوعي وبناء القدرات.

 املركز اإلقليمي للمساعدة عىل التحقق من تحديد األسلحة وتنفيذه:  
مركز التعاون األمني

التعاون  مركز  وتنفيذه:  األسلحة  من حتديد  التحقق  على  للمساعدة  اإلقليمي  املركز  العام، ظل  خالل 
األمين يعمل مبثابة منتدى هام على الصعيد دون اإلقليمي يعىن مبسائل احلّد من التسلح يف جنوب شرق 
أوروبا، وبتوفري املبادئ التوجيهية العملية، واملعرفة املهنية، والتدريب املتخصص لألفراد. ويف هذا الصدد، 
معايريها  لتحسني ومواءمة  اإلقليمية  املنطقة دون  البلدان يف  إىل  املساعدة  تقدمي  اإلقليمي  املركز  واصل 

لتنفيذ اتفاقيات ومعاهدات حتديد األسلحة وغريها من تدابري بناء الثقة واألمن.
وعماًل بربنامج املركز اإلقليمي لعام 2013 79، اضطلع املركز باألنشطة الثمانية التالية، اليت تغطي 

خمتلــــف جماالت حتديــــد األسلحة، ومجع أكثر مـــــن 220 خبرياً خالل العام:
دورة عن وثيقة فيينا لعام 2011 خمصصة لقادة التشكيالت/الوحدات. وقد ُصممت هذه  •

الدورة إلعطاء املشاركني حملة عامة عن وثيقة فيينا لعام 2011. وتركز الدورة، املنظمة لبلدان 
الذين يشاركون  التشكيالت/الوحدات  جنوب شرق أوروبا، على واجبات ومسؤوليات قادة 

يف تنفيذ الوثيقة املذكورة أعاله؛

http://www.osce.org/ املـــوقـــع:  يف  مــتــاحــة   .FSC.DOC/1/11 الــوثــيــقــة  ــا،  ــ ــ أوروب يف  والــتــعــاون  األمــــن  منظمة   76

fsc/86597?download=true )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

http://www.osce.org/ املوقع:  )متاحة يف   FSC.DEC/2/13/Corr. 1 الوثيقة  أوروبــا،  والتعاون يف  األمن  منظمة   77

fsc/100233?download=true )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014((؛ والوثيقة FSC.DEC/4/13 )متاحة يف 

املوقع: http://www.osce.org/fsc/103764?download=true )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014((.
http://www.osce.org/ ــوقـــع:  املـ يف  مــتــاحــة   .PC.DEC/1106 الــوثــيــقــة  أوروبــــــا،  يف  والـــتـــعـــاون  األمــــن  مــنــظــمــة   78

.pc/109168?download=true

متاح يف املوقع: http://www.racviac.org/activities/reports13.html )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.  79
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اهتمامًا خاصًا  • احللقة  الكيميائية. واهتمت هذه  األسلحة  اتفاقية حظر  حلقة دراسية حول 
باملادة العاشرة من اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، وبرامج احلماية الوطنية يف بلدان جنوب 

شرق أوروبا، وباملشكالت والتطورات، فضاًل عن أنشطة وإجراءات التفتيش والتحقق؛
أحدث  • تبادل  بغرض  تنظيمها  ومّت   .80 العنقودية  الذخائر  اتفاقية  تنفيذ  حول  عمل  حلقة 

باالسرتاتيجيات  يتعلق  ما  وخاصة  اإلقليمية،  دون  أوروبا  جنوب شرق  منطقة  يف  التطورات 
الوطنية، وخطط التنفيذ، والتقارير املرحلية، واحلاجة إىل الدعم؛

دورة حول املادة الرابعة من اتفاقات دايتون. وكان الغرض منها إرشاد األفراد املعينني القادمني  •
عماًل  مرافقني  و/أو  واجباهتم كمفتشني  أداء  النجاح يف  لكيفية  األربع  األطراف  الدول  من 

باتفاق حتديد األسلحة على الصعيد دون اإلقليمي 81؛
الندوة الثالثة الدولية بشأن حتديد األسلحة. وكانت منتدى دوليًا هامًا إلجراء مناقشة شاملة  •

بشأن آخر التطورات واملسائل املتعلقة بسياسات حتديد األسلحة داخل أوروبا وخارجها؛
احلوار  • تشجيع  إىل  يهدف  وكان   .82 أوتاوا  اتفاقية  بشأن  اإلقليمي  للمركز  السابع  النشاط 

بشأن تنفيذ االتفاقية والتزاماهتا على مستوى املنطقة وخارجها، وخاصة وفقًا للمادة السادسة 
من املعاهدة املتعلقة بالتعاون واملساعدة على الصعيد الدويل؛

املزدوج.  • االستخدام  وذات  العسكرية  لألصناف  السلع  هوية  حتديد  على  إقليمي  تدريب 
الوكاالت  بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  السلع، وعلى  تركزت على حتديد هوية  مناسبة  وكانت 
انتشار  مكافحة  هبدف  اجلمارك  ودوائر  الرتاخيص  منح  مكاتب  بني  اإلقليمي  والتعاون 

األسلحة غري املشروعة والسلع ذات االستخدام املزدوج؛
حلقة دراسية حول املمارسات الفّعالة لتنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 1540  •

وكانت  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  تنظيمها  ومّت   .)2004(
هتدف إىل تسهيل حتديد املمارسات الوطنية الفّعالة يف تنفيذ القرار 1540 )2004(.

http://disarmament.un.org/treaties/t/ املوقع:  يف  إليها  االنضمام  وحالة  املعاهدة  نص  على  االطــالع  ميكن   80

cluster_ammunitions )اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.

http://www.ohr.int/dpa/default. املوقع:  متاحة يف  الرابعة.  املــادة  األول-بــاء،  املرفق  للسالم،  دايتون  اتفاقات   81

asp?content_id=369 )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

 http://disarmament.un.org/treaties/t/mine_ban :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة االنضمام إليها يف املوقع  82

)اُطلع عليه يف 6 أيار/مايو 2014(.
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 مركز تبادل املعلومات يف جنوب رشق أوروبا ملراقبة
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

يعمل مركز تبادل املعلومات يف جنوب شرق أوروبا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من أجل 
تعزيز قدرات اجلهات املعنية الوطنية واإلقليمية على السيطرة على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

واحلّد من انتشارها، مما يسهم يف تعزيز االستقرار واألمن والتنمية يف جنوب شرق أوروبا.
وخالل العام، ركز مركز تبادل املعلومات يف جنوب شرق أوروبا جهوده على إخالء مجهورية صربيا 
من األسلحة والتخلص من فائض الذخرية، مع االستمرار يف الوقت نفسه يف دعم األنشطة الرامية إىل 
حتسني الضوابط املفروضة على تصدير األسلحة يف مجيع أحناء غرب البلقان، واملساعدة يف إنشاء شبكة 

خلرباء األسلحة النارية يف جنوب شرق أوروبا.
املتوخى  األول  النشاط  أوروبا  شرق  جنوب  يف  املعلومات  تبادل  مركز  أكمل  أيلول/سبتمرب،  ويف 
مبوجب برنامج تنمية القدرات إلدارة خمزون الذخائر التقليدية يف مجهورية صربيا، بعد إزالة قرابة 161 طنًا 
من فائض مسحوق النابامل من املخازن التابعة لوزارة دفاع صربيا وإرساهلا إىل السويد للتخلص منها، وفقًا 
ألعلى املعايري البيئية. وبدأ أيضًا خالل العام إبطال مفعول الذخائر املعبئة بالفسفور األبيض. والربنامج، 
وزارة  بني  تطوير مشرتك  برنامج  هو  أوروبا،  املعلومات يف جنوب شرق  تبادل  مركز  تنفيذه  يتوىل  الذي 
الدفاع الصربية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يهدف إىل حتسني القدرة 
على إدارة خمزون الذخائر التقليدية من خالل تعزيز أمن وسالمة مرافق ختزين الذخائر التقليدية، والتخلص 

من الذخائر الفائضة، وتعزيز قدرات وزارة الدفاع الصربية على إزالة املظاهر العسكرية من البلد.
ويف متوز/يوليه، تلقى مركز تبادل املعلومات يف جنوب شرق أوروبا دعمًا من وزارة خارجية النرويج 
الوطنية  التقارير  املركز يف نشر  لذلك، ساعد  يواصل عمله يف مراقبة صادرات األسلحة. ونتيجة  لكي 
السنوية عن صادرات األسلحة املقدمة من اجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا، 
والتقرير اإلقليمي اخلامس على صادرات األسلحة. كما ساعد يف مواصلة تطوير قاعدة بيانات عمليات 

السمسرة على الصعيد اإلقليمي 8٣.
أمانة  القيام بدور  يعمل  أوروبا  املعلومات يف جنوب شرق  تبادل  وباإلضافة إىل ذلك، ظل مركز 
للموظفني  التاسع  اإلقليمي  االجتماع  بتنظيم  اإلطار  هذا  يف  وقام  املعلومات  لتبادل  اإلقليمية  العملية 

احلكوميني املسؤولني عن وضع وتنفيذ سياسات حتديد األسلحة يف بلدان منطقة غرب البلقان.
وبالتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية يف فرنسا، وبالتنسيق مع فرقة العمل 
املعنية باألسلحة النارية التابعة للمفوضية األوروبية ومكتب الشرطة األورويب، شرع مركز تبادل املعلومات 
يف جنوب شرق أوروبا يف عملية هتدف إىل إنشاء شبكة خلرباء األسلحة النارية يف جنوب شرق أوروبا. 
وسيكفل إنشاء الشبكة توثيق التعاون وحتسني التنسيق على الصعيد اإلقليمي بني خرباء األسلحة النارية 

يف أجهزة الشرطة وهيئات العدالة ودوائر اجلمارك.

حزيران/يونيه   24 يف  عليه  )اُطلع   http://www.seesac.org/project.php?l1=126&l2=154 املوقع:  يف  متاحة   83
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 730/2013 اجمللس  مقرر  على  األورويب  االحتاد  جملس  وافق  األول/ديسمرب،  كانون   ويف 
)CFSP( 8٤ لدعم أنشطة نزع السالح وحتديد األسلحة اليت يضطلع هبا املركز يف جنوب شرق أوروبا، 

واليت سيتم تنفيذها يف الفرتة 2014 - 2016.

منظمة حلف شمال األطليس )الناتو(

وغريها  النووية  األسلحة  انتشار  إزاء  )الناتو(  األطلسي  مشال  منظمة حلف  يساور  الشديد  القلق  ظل 
من أسلحة الدمار الشامل، فضاًل عن وسائل إيصاهلا. وواصل الناتو تنفيذ سياسته ملنع انتشار أسلحة 
والبيولوجية  الكيميائية  للتهديدات  للتصّدي  املالئمة  للقدرات  احللف  امتالك  وضمان  الشامل  الدمار 

واإلشعاعية والنووية والرد عليها.
وأدان حلف مشال األطلسي بقوة اهلجمات اليت وقعت باألسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية 
السورية يف آب/أغسطس 2013، ورحب بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 2118 )2013(. 
ويف كانون األول/ديسمرب، أصدر اجمللس املشرتك بني الناتو وروسيا بيانًا 8٥ حّث على التعاون الكامل 
مع البعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة للقضاء على برنامج األسلحة 
الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية. وشّدد اجلانبان على أمهية القضاء بشكل كامل وميكن التحقق 
منه من مجيع األسلحة واملواد واملعدات الكيميائية يف أقرب وقت وبأسلم طريقة، وأعلنا استعداد اجمللس 

املشرتك بني الناتو وروسيا للنظر يف تقدمي املساعدة.
وواصل الناتو تنفيذ التزاماته يف جمال حتديد األسلحة، وقدم املساعدة لشركائه يف املسائل املتعلقة 
حتديد  اتفاقات  على  التفاوض  من  عقود  أربعة  من  أكثر  من  املستفادة  الدروس  وتقاَسم  باالمتثال، 
األسلحة وتنفيذها. وواصل احللفاء النقاش بشأن حتديث حتديد األسلحة التقليدية، هبدف التفاعل مع 

الشركاء يف عام 2014.
ويف الوقت نفسه، ظل حلف مشال األطلسي يتطلع إىل تطوير وتبادل األفكار املتعلقة بالشفافية 
عام  ُأجري  الذي  والردع  الدفاع  استعراض وضع  املبني يف  النحو  على  الروسي،  االحتاد  مع  الثقة  وبناء 
2012 8٦، هبدف وضع مقرتحات مفصلة يف هذا الصدد، وزيادة التفهم املتبادل ملواقف القوات النووية 

غري االسرتاتيجية لكل من حلف مشال األطلسي واالحتاد الروسي يف أوروبا.

الرمسية  اجلريدة  األول/ديسمرب 2013،  املــؤرخ 9 كانون   CFSP/2013/730 اجمللس  األورويب، مقرر  االحتــاد  جملس   84

املــوقــع:  يف  مــتــاح  الــصــفــحــات 19 - 30.  األول/ديـــســـمـــرب 2013(،  )11 كــانــون   L 332 األورويب،   لــالحتــاد 
)اُطلع   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0730&from=EN

عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
منظمة حظر  بني  املشرتكة  البعثة  لدعم  الناتو وروسيا  بني  املشرتك  اجمللس  ‘‘بيان  األطلسي،  منظمة حلف مشــال   85

http://www.nato.int/ :األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة’’، 4 كانون األول/ديسمرب 2013. متاح يف املوقع
.cps/en/natolive/news_105470.htm?selectedLocale=en

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87597.htm?mode=pressrelease املوقع:  يف  متاح   86

)اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
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ويف أيار/مايو، عقد حلف مشال األطلسي يف كرواتيا مؤمتره السنوي التاسع املعين باحلّد من أسلحة 
الدمار الشامل ونزع السالح وعدم االنتشار، الذي ضم كبار مسؤويل عدم االنتشار من أكثر من 50 
من البلدان واملنظمات الدولية 87. كما قدم الناتو الدعم لعملية التفاوض بشأن معاهدة جتارة األسلحة، 
وشارك يف مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، ويف اجتماع الدول األطراف يف 

اتفاقية األسلحة البيولوجية.
وواصل حلف مشال األطلسي التزامه بدعم تنفيذ برنامج العمل املتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة 
اخلفيفة. وعقد اجتماعات منتظمة مع 26 من البلدان الشريكة يف هذا املوضوع، وقام بتطوير أداة على 
اإلجراءات  ومشاريع  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  املعلومات  لتعقب  اإلنرتنت  شبكة 
املتعلقة باأللغام اليت تضطلع هبا البلدان، فضاًل عن املنظمات اإلقليمية والدولية، يف خمتلف أحناء العامل. 
واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلق  اإلقليمي  التعاون  بشأن  أخرى  مببادرات  أيضًا  احللف  واضطلع 

اخلفيفة يف أفغانستان وليبيا.
االنتشار يف  السالح وعدم  األسلحة ونزع  احللف تسع دورات بشأن حتديد  نظم  العام،  وخالل 

مدرسة الناتو يف أوبرامريغاو، أملانيا، ضمت ما جمموعه 245 مشاركًا من 32 دولة.

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

يف عام 2013، واصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تقدمي الدعم للبلدان اليت تشهد نزاعات، أو اليت 
تعاين من مستويات عالية من العنف املسلح، من أجل احلّد من العنف املسلح وزيادة األمن للمواطن 
واجملتمع. واستكملت اجلهود املبذولة لتحديد األسلحة الصغرية من خالل التصّدي للطلب على هذه 
األسلحة ولألسباب الكامنة وراء العنف. ومشل الدعم تعزيز القدرات املؤسسية ملواجهة اجلرمية والعنف 
اليت  للتحّديات  والتصّدي  احمللية(،  واحلكومات  املختصة  والوزارات  العدالة  الشرطة ومؤسسات  )أجهزة 
يشكلها انتشار األسلحة الصغرية. كما تركز على زيادة أمن اجملتمعات احمللية وإدارة النزاعات، وكذلك 

ختفيف العنف ومنع نشوبه بني الفئات املعرضة ملخاطر عالية.
املتحدة،  األمم  منظومة  نطاق  على  هنج  التباع  الدعوة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وواصل 
يشمل املنظمات اإلقليمية واجملتمع املدين، لدعم اجلهود اليت يبذهلا البلد املضيف للسيطرة على انتشار 
واستخدام األسلحة غري املشروعة، فضـــاًل عن التصّدي للطلب املستمر على األسلحة الصغرية. وفيما 
الصكوك  ترتبها  اليت  االلتزامات  تنفيذ  أجل  الدول من  إىل  املتحدة  األمم  املقدمة من  باملساعدة  يتعلق 
العاملية واإلقليمية القائمة لتحديد األسلحة التقليدية، دعا الربنامج إىل ربط هذه املساعدة بشكل متزايد 

بتقدمي دعم أوسع لتعزيز سيادة القانون واألمن، وأوضح أن ذلك من شانه أن يقلل من العنف املسلح.

الــســالح’’،  ونــزع  االنتشار  عــدم  حتــّديــات  يناقشون  ‘‘الناتو وشــركــاؤه  انظر:  املعلومات،  املزيد من  لالطالع على   87

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_100157. ــوقـــع:  املـ يف  مــتــاح   .2013 ــايـــو  أيـــار/مـ و7   6
htm?selectedLocale=en )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
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العام، قدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم للحّد من العنف املسلح يف أفغانستان،  وخالل 
وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، والسلفادور، والسودان، 
والصومال، والعراق، وغواتيماال، وغينيا، وكوت ديفوار، وكوسوفو، وكينيا، وليبرييا، ونيبال، ونيكاراغوا، 
وهندوراس 88. ومّت تقدمي هذا الدعم مباشرة من خالل برامج ‘‘احلّد من العنف املسلح وحتديد األسلحة 
الصغرية’’، أو كجزء من الربامج األوسع نطاقًا املتعلقة بسيادة القانون والعدالة واألمن. وترد أدناه بعض 

أمثلة النتائج اليت حتققت.
يف  اخنفاض كبري  املواطنني، يف حدوث  بأمن  املعين  برناجمه  من خالل  اإلمنائي،  الربنامج  وساهم 
الدعم  الربنامج اإلمنائي  العصابات، عزز  السلفادور. وعقب هدنة عام 2012 بني  العنف املسلح يف 
الذي يقدمه ألمن املواطنني بالسماح بإعادة إدماج بعض أفراد العصابات السابقني اجتماعيًا من احليلولة 

دون جتدد العنف املسلح.
الوطنية  العمل  االسرتاتيجية وخطة  ملشروع  الدعم  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  قدم  نيبال،  ويف 
بشأن حتديد األسلحة الصغرية يف نيبال، وذلك وفقًا للمعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية، فضاًل 
عن تعزيز قدرات املسؤولني املعنيني على تنفيذ هذه االسرتاتيجية. وكان أحد التحّديات القائمة يف نيبال 
يتمثل يف مجع وحتليل البيانات املتعلقة بالعنف املسلح واألسلحة الصغرية كي تستفيد منها عملية رسم 
السياسات. وملعاجلة ذلك، قدم الربنامج اإلمنائي الدعم خلطط إنشاء آلية تنسيق مشرتكة بني الوزارات، 

فضاًل عن نظام وطين جلمع البيانات وحتليلها يف وزارة الداخلية وجهاز الشرطة.
ويف البوسنة واهلرسك، قدم الربنامج املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ملنع العنف املسلح الدعم 
مستوى  على  عليها  والطلب  الصغرية  األسلحة  بانتشار  املتعلقة  التحّديات  ملواجهة  منتدى  إلنشاء 
اجملتمعات احمللية. وأسفر دعم الربنامج اإلمنائي هلذا الربنامج عن إنشاء منتديات ألمن املواطنني ووضع 

خطط لسالمة اجملتمعات احمللية.
الوطنية  اآلليات  تعزيز  زيادة  اإلمنائي إىل  املتحدة  األمم  برنامج  املقدم من  الدعم  أّدى  ويف كينيا، 
الدعم  اإلمنائي  الربنامج  قدم  الدولية. كما  للمعايري  وفقًا  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  لتحديد 
للمشاورات اليت ضمت السلطات الوطنية واجملتمع املدين. وساهم ذلك يف إعداد مشروع قانون بشأن 
للصدور يف  حتديد األسلحة الصغرية، مّت تقدميه إىل اللجنة الربملانية يف آب/أغسطس، وسيكون جاهزاً 
إلنشاء  الدعم  اإلمنائي  الربنامج  قدم  ذلك،  إىل  وباإلضافة  هنائي.  بشكل  استعراضه  بعد  عام 2014 
واملساعدة يف وضع  اجلرمية،  وديناميات  طبيعة  تفهم  لتحسني  نريويب  للبحوث يف  وهيئة  للجرمية  مرصد 
املسلح  العنف  تقليل  اإلمنائي يف  الربنامج  من  املقدم  الدعم  اجلرمية. وساهم  منع  واسرتاتيجيات  خطط 

وزيادة األمن على مستوى اجملتمع احمللي.
الدعم لوضع واعتماد اسرتاتيجية دارفور ألمن اجملتمع احمللي  الربنامج اإلمنائي  السودان، قدم  ويف 
وحتديد األسلحة. وكجزء من هذه االسرتاتيجية، أعيد، بدعم من الربنامج اإلمنائي، تعيني جلنة للتعايش 

ميكن االطــالع على مشاريع فــرادى البلدان من خالل موقع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على شبكة اإلنرتنت:   88

http://www.undp.org/content/undp/en/home.html )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.
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املشرتك تتألف من الدارفوريني والتشاديني إلجراء تقييمات مشرتكة للتحّديات األمنية على صعيد اجملتمع 
املدنيني يف  التصّدي هلا. وبدأت رمسيًا أول عملية لتسجيل وتوسيم أسلحة  التعاون يف  احمللي، ولتعزيز 
غرب دارفور يف 30 كانون الثاين/يناير )وكان متوقعًا أن يتم تسجيل 000 30 قطعة سالح(. وحبلول 
املواقع احمللية قد أنشأت جلان حملية لألمن وحتديد األسلحة، وقامت  هناية عام 2013، كانت بعض 

بتطوير مبادرات أمنية حملية ُوضعت موضع التنفيذ إىل جانب محلة تسجيل األسلح 89.

هيئة األمم املتحدة للمرأة

األمم  )هيئة  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  قدمت  آذار/مارس 2013،  يف 
اليت  التفاوض  عملية  رصد  من  لتمكينها  النسائية  املدين  اجملتمع  جلماعات  الدعم  للمرأة(  املتحدة 
أسفرت عن اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة معاهدة جتارة األسلحة يف نيسان/أبريل مبوجب قرارها 
31/68، واملشاركة يف تلك العملية. وعلى وجه التحديد، أتاح الدعم الذي قدمته هيئة األمم املتحدة 
اجتماع حتضريي دويل بشأن معاهدة  املرأة من 26 دولة يف  ناشطات يف جمال حقوق  للمرأة مشاركة 
جتارة األسلحة تولت الرتتيب له الرابطة النسائية الدولية للسالم واحلرّية. كما قدمت هيئة األمم املتحدة 
للمرأة الدعم ملشاركة املنظمات النسائية على املستويني الوطين والدويل للضغط على حكوماهتا قبل بدء 
االجتماع املتعلق باملعاهدة يف نيويورك. ونتيجة جلهود اجملتمع املدين، تضمن نص املعاهدة ضمن معايريه 

أحكامًا قوية بشأن العنف القائم على أساس نوع اجلنس 90.
كما قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم للدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة، اليت كان 
والفتيات ومنع وقوعها’’.  النساء  العنف ضد  ‘‘القضاء على مجيع أشكال  األولوية هو  موضوعها ذو 
بأن  اللجنة  الدول األعضاء تسليم  اليت أسفرت عنها مفاوضات  املتفق عليها  وتضمنت االستنتاجات 
العنف، مبا يف  ‘‘االستخدام غري املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة واالجتار غري املشروع هبا يفاقمان 

ذلك ضد النساء والفتيات’’ 91.

 االعتبارات الجنسانية ونزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج 
يف عمليات حفظ السالم

تلعب النساء أدواراً أساسية يف عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. ومع ذلك، كثرياً ما جيري 
استبعادهن من مراحل ختطيط تلك العمليات أو تنفيذها. غري أنه منذ اعتماد قرار جملس األمن 1325 

لالطالع على ملخص ملشاركة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف األنشطة املتعلقة بنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج،   89

.UNDP, Sudan DDR Despatch (August-November 2013) :مبا يف ذلك تسجيل األسلحة، يف دارفور، انظر
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp- :املوقع املادة 7)4(. متاحة يف  انظر: معاهدة جتارة األسلحة،   90

content/uploads/2014/03/Ch_XXVI_08.pdf#page=22 )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

E/2013/27-E/CN.6/2013/11، الفقرة 25، الصفحة 5.  91



حولية األمم امل ححة ليتن ال مد 201٣: الجتء الثزاي

17٦

)2000(، جيري االعرتاف بإدماج االعتبارات اجلنسانية يف برامج ومشاريع نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج باعتبارها عنصراً أساسيًا لكفالة فعالية عمليات حفظ السالم.

بصورة  دارفور  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لالحتاد  املختلطة  العملية  قدمت   ،2013 عام  ويف 
مستمرة التدريب ورفع مستوى الوعي بدور املرأة يف جمال نزع السالح ألعضاء كل من جلنة نزع السالح 
والتسريح وإعادة اإلدماج يف السودان وجلنة تنفيذ ترتيبات األمن يف دارفور. كما وضعت العملية املختلطة 
الفئات  لتلبية احتياجات  برناجمًا لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج لدعم جهود حكومة السودان 
‘‘املعرضة للخطر’’ يف خميمات املشردين داخليًا واجملتمعات املستقرة من خالل املشاريع اجملتمعية الكثيفة 
االستخدام للعمالة 92. وتسعى هذه املشاريع إىل متكني املستفيدين املباشرين، من اإلناث والذكور على 
حّد سواء، من تطوير سبل العيش البديلة من خالل مشاريع األشغال العامة كثيفة العمالة، واألنشطة 
املدرة للدخل، والتدريب على املهارات املهنية. وتروج املشاريع أيضًا لبناء السالم، وخاصة حل النزاعات 

اجملتمعية والتخفيف من آثارها.
ويف جنوب السودان، قامت بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان، باإلضافة إىل ذلك، بتعميم 
مراعاة املنظور اجلنساين يف خطة دعم نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، واستعرضت مشاريع إعادة 
إدماج املقاتلني السابقني لضمان االستجابة بني اجلنسني، ودعمت اسرتاتيجيات التوعية العامة لتشمل 
نزع  للجنة  قائمة مرجعية جنسانية  وإعداد  التوعية،  أنشطة  معًا يف  يشاركون  باعتبارهم  والرجال  النساء 

السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وألفرقة نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج التابعة للبعثة 9٣.
واستجابة لقرار جملس األمن 2100 )2013(، الذي يدعو بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعّددة 
األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل إىل تقدمي الدعم إىل سلطات مايل للتصّدي ملسألة انتشار األسلحة 
الدعم  بالبعثة  اجلنسانية  الشؤون  مستشار  قدم  هبا،  املشروع  غري  واالجتار  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية 

إلنشاء جلنة وطنية جديدة بشأن انتشار األسلحة الصغرية 9٤.
وخالل العام القادم، ستواصل بعثات حفظ السالم العمل مع جلان نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج،  وإعادة  والتسريح  السالح  نزع  اجلنسانية يف مجيع جماالت  االعتبارات  مراعاة  لتعميم  اإلدماج 
االحتياجات  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  أجل  من   )2000(  1325 األمن  جملس  قرار  مع  متشيًا  وذلك 

املختلفة للذكور واإلناث من املقاتلني السابقني ومن يعولوهنم.

ــور يف أنشطة  ــ لــالطــالع عــلــى حملــة عــامــة عــلــى دور العملية املختلطة لــالحتــاد األفــريــقــي واألمــــم املــتــحــدة يف دارفـ  92

http://unamid.unmissions.org/Default. ــع:  ــوقــ املــ انـــظـــر  اإلدمــــــــاج،  وإعـــــــادة  والـــتـــســـريـــح  الـــســـالح  نــــزع 
aspx?tabid=5468&language=en-US )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

ــنـــســـاين، وعــلــى  ــاة املـــنـــظـــور اجلـ لـــالطـــالع عــلــى دور بــعــثــة األمـــــم املـــتـــحـــدة يف جـــنـــوب الــــســــودان يف تــعــمــيــم مــــراعــ  93

http://unmiss.unmissions.org/Default. ــوقـــع:  املـ انــظــر  اجلــنــســانــيــة،  ــؤون  ــشـ الـ مــســتــشــار  مــكــتــب  أنــشــطــة 
aspx?tabid=5468&language=en-US )اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.

بدأت اللجنة الوطنية يف مايل خطة عملها يف أوائــل عام 2014، مبساعدة فنية من مركز األمم املتحدة اإلقليمي   94

http://unrec.org/index/index.php?option=com_content&vie :للسالم ونزع السالح يف أفريقيا. انظر املوقع
 w=article&id=317%3Amaliatelier-de-validation-du-pan&catid=66%3Aunrec-prss-release&lang=en

)اُطلع عليه يف 24 حزيران/يونيه 2014(.



الفصل الخامس

 املسائل الناشئة والشاملة
وغريها من املسائل
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الفصل الخزمس

املسائل الناشئة والشاملة وغريها من املسائل

لقد حان الوقت إذن لكي تشرع احلكومات واجملتمع املدين على حّد سواء يف إجراء دراسة دقيقة 
لآلثار السياسية والقانونية والتقنية واألخالقية هلذه األسلحة. ويف غضون ذلك، جيب على الدول 
أن متارس أقصى درجات ضبط النفس، وأن تتحلى بأقصى قدر من الشفافية يف أنشطتها املتعلقة 

مبنظومات األسلحة هذه، مبا يف ذلك تطويرها واختبارها.
االعتبار  يف  نأخذ  أن  مجيعاً  علينا  ينبغي  األوسع،  العلنية  املناقشة  هذه  توجيه  يف  وللمساعدة 
‘‘القوانني الثالثة للروبوتات’’ اليت طرحها إسحاق اسيموف فيما مضى عام 1942. فقد كانت 
القاعدة األساسية أنه ‘‘ال جيوز للروبوت أن يؤذي إنساناً، أو أن يسمح بإيذاء إنسان، من خالل 

االمتناع عن الفعل’’.
ومن املدهش أن مبادئ اسيموف ال تزال صاحلة حىت اليوم. فهي تطرح اخلطوط العريضة ملدونة 
لقواعد السلوك ميكن أن تدجمها الدول يف أجهزة الذكاء االصطناعي - واالستخبارات البشرية - 

لكفالة امتثال الروبوتات العسكرية امتثااًل تاماً لقوانني احلرب.
أنجيال كني، املمثلة السامية لشؤون نزع السالح 1

التطورات واالتجاهات يف عام 2013

السالح  نزع  ميدان  يف  والناشئة  اجلديدة  املسائل  إزاء  الدويل  اجملتمع  قلق  ازداد  األخرية،  السنوات  يف 
هيئات  وتناولت  التقليدية.  التقليدية وغري  األسلحة  املعتاد بني  التقسيم  متامًا يف  تندرج  اليت ال  واألمن 
األمم املتحدة لنزع السالح املسائل اليت تتعلق باملركبات اجلوية املسلحة بال طيار، وشرعت يف عملية 
اللجنة األوىل  التشغيل. وللمرة األوىل، استمعت  الذاتية  لدراسة اآلثار املرتتبة على منظومات األسلحة 
إىل نداءات من الدول األعضاء املهتمة بالتقليل من األثر اإلنساين لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة 
األمن. وكان جتدد  املسألة يف جملس  بشأن هذه  النقاش  بناًء على عدة سنوات من  بالسكان، وذلك 

الـــقـــانـــون’’، جمــلــة The World Post، 15 متــوز/يــولــيــه 2013. متاح  الــقــاتــلــة وســيــادة  أجنــيــال كـــني، ‘‘الـــروبـــوتـــات   1 
http://www.huffingtonpost.com/A-View-from-the-United-Nations-killer-robots-and- املوقع:  على 

the-rul_b_3599657.html )اُطلع عليه يف 22 متوز/يوليه 2014(.
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تطبيق النهج اإلنساين على نزع السالح أحد العوامل املشرتكة احملركة للعديد من هذه املسائل اجلديدة - 
وهو النهج الـــــذي أعطـــى أيضًا دفعة كبرية لألهداف الطويلة األمد لنزع السالح )انظر الفصل األول(.

وقد أحرزت األمم املتحدة أيضًا تقدمًا هامًا يف نظرها يف املسائل الشاملة القائمة وما تبذله من 
الُبعد اجلنساين  جهود بشأهنا. فقد قطع اجملتمع الدويل خطوة كبرية إىل األمام يف معاجلة االرتباط بني 
ونزع السالح، حيث تضمن النص النهائي ملعاهدة جتارة األسلحة معياراً ملزمًا قانونًا يهدف إىل وقف 
تناولت  القائم على نوع اجلنس. كما  العنف  أعمال  أن تستخدم الرتكاب  اليت ميكن  توريد األسلحة 
اجلمعية العامة النتائج اليت خلص إليها فريقا اخلرباء اللذان اختتما أعماهلما بشأن تدابري الشفافية وبناء 

الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، فضاًل عن تكنولوجيا املعلومات واألمن الدويل.

املسائل الناشئة

األسلحة الذاتية التشغيل

ظهرت األسلحة الذاتية التشغيل بسرعة باعتبارها مسألة من مسائل نزع السالح، وتعزز ذلك بتشكل 
ائتالف رئيسي جديد للمنظمات غري احلكومية، وباجلهود املكثفة اليت بذهلا املقرر اخلاص جمللس حقوق 
اإلنسان املعين حباالت اإلعدام خارج  نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا. كما نوقشت املسألة 
بند جدول  إطار  العام يف  لألمني  التابع  السالح  نزع  ملسائل  االستشاري  اجمللس  مستفيضة يف  بصورة 
أعماله املتعلق بالتكنولوجيات الناشئة، وقدم اجمللس بعدها توصيات إىل اجلمعية العامة. وتناولت اللجنة 
األوىل أيضًا هذه املسألة للمرة األوىل، لكن دون اختاذ أّي إجراء. وُتوج النظر يف هذه املسألة يف تشرين 
 ،2 معينة  تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  االتفاقية  يف  السامية  املتعاقدة  األطراف  قررت  عندما  الثاين/نوفمرب، 
عقد  اإلنسان،  حقوق  جملس  إىل  املقدم  أعاله  املذكور  التقرير  يف  الرئيسية  التوصيات  بإحدى  أخذاً 

اجتماع غري رمسي للخرباء يف أيار/مايو 2014 ملواصلة استكشاف خمتلف جوانب هذه املسألة.
ويف حني ال يقوم أّي بلد حاليًا بنشر أّية منظومات أسلحة قادرة على حتديد األهداف ومهامجتها 
دون تدخل بشري، فإن التطورات األخرية يف جمال الروبوتات قد نقلت تطوير األسلحة الذاتية التشغيل 
إىل ما يتجاوز نطاق اخليال العلمي. وينشر العديد من البلدان بالفعل منظومات أسلحة ذات قدرات 
قرار  واختاذ  حتديد  البشر  من  مشغلون  فيها  يتوىل  الذي  التسيارية،  القذائف  مثل  التشغيل،  ذاتية  شبه 
وعملية  ملموسة  مفاهيم  تطوير  إىل  ترمي  حبوث  بربامج  عديدة  بلدان  وتقوم  بعينه.  هدف  مهامجة 
للمنظومات ذاتية التشغيل. وجدير بالذكر يف هذا الصدد أن وزارة الدفاع يف الواليات املتحدة أصدرت 
التشغيل  الذاتية  األسلحة  الستخدام  التوجيهية  املبادئ  حيدد  توجيهًا   2012 الثاين/نوفمرب  تشرين  يف 
التقليل من احتماالت وعواقب األعطال اليت ميكن أن تؤدي إىل حدوث  التشغيل هبدف  وشبه ذاتية 

العنوان الكامل للمعاهدة هو اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية   2
 http://disarmament.un.org/treaties/t/ccwc املوقع:  التقيد هبا يف  املعاهدة وحالة  االطــالع على نص  األثــر. وميكن 

)اُطلع عليه يف 18 حزيران/يونيه 2014(.
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هجمات غري مقصودة. وَقَصر هذا التوجيه استخدام األسلحة الذاتية التشغيل على استخدام القوة غري 
الفتاكة غري احلركية )مثل احلرب اإللكرتونية( ضد أهداف من العتاد )أّي أهداف غري بشرية(.

وكشفت املناقشات اليت دارت يف خمتلف حمافل األمم املتحدة عدداً من األسئلة والشواغل املشرتكة 
الروبوتات  قدرة  والشواغل  األسئلة  هذه  ومشلت  التشغيل.  الذاتية  األسلحة  نشر  باحتماالت  املتعلقة 
حلقوق  الدويل  والقانون  املسلح  النزاع  حاالت  تسري يف  اليت  الدويل  القانون  لقواعد  وفقًا  العمل  على 
فيها داخل  اليت يدخل املشغلون  املنظومات  البشرية، خاصة يف  اإلنسان؛ وكيفية اإلبقاء على املساءلة 
‘‘دائرة التشغيل’’؛ واحتماالت وعواقب اخلداع أو غريه من الظروف اليت تؤدي إىل فقدان السيطرة على 

املنظومة؛ وأخالقيات تفويض مسؤولية استخدام القوة الفتاكة آللة من اآلالت. 
وقد دعا األمني العام، يف تقريره السنوي ٣ املقدم إىل جملس األمن عن محاية املدنيني يف الصراعات 
التكنولوجيات  هذه  تطوير  بعد  وليس  اآلن،  األسئلة[  هذه  مناقشة  ]يف  فوراً  ‘‘البدء  إىل  املسلحة، 
وانتشارها’’. وأضاف أن هذه املناقشة ‘‘جيب أن تكون شاملة للجميع، وأن تسمح باملشاركة الكاملة 

جلميع اجلهات الفاعلة يف األمم املتحدة، وجلنة الصليب األمحر الدولية واجملتمع املدين’’.

املناقشات يف مجلس حقوق اإلنسان

يف 30 أيار/مايو، أجرى جملس حقوق اإلنسان حواراً تفاعليًا مع كريستوف هينز، املقرر اخلاص املعين 
حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، تناول مجلة أمور، منها تقريره عن 
الروبوتات الذاتية التشغيل الفتاكة ٤. ومن بني 36 من احلكومات واملشاركني اآلخرين الذين تكلموا يف 
احلوار التفاعلي، تناول 22 على األقل موضوع منظومات األسلحة الذاتية التشغيل. وخصصت اثنتان 

من املنظمات غري احلكومية بيانيهما هلذه املسألة.
ويعرف املقرر اخلاص، يف تقريره، الروبوتات الذاتية التشغيل الفتاكة بأهنا منظومات ميكنها، مبجرد 
الرئيسية  استنتاجاته  ومشلت  آخر.  بشري  تدخل  أّي  دون  معها  واالشتباك  األهداف  حتديد  تفعيلها، 
الشواغل املتعلقة باآلثار البعيدة املدى هلذه املنظومات على محاية احلياة وقيمتها، وكذلك على االستقرار 
واألمن الدوليني. وحذر من أن السهولة اليت ميكن أن تستخدم هبا هذه املنظومات قد ختفض عتبة النزاع 
املسلح وتنتقص من قيمة احلياة. وتشكك، عالوة على ذلك، يف أن يكون استخدام هذه املنظومات 

قادراً يف الوقت احلاضر على استيفاء مقتضيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين.
وتضمن تقرير املقرر اخلاص ثالث توصيات رئيسية. أواًل، يتعني على الدول إعالن وقف اختياري 
ونقلها  وإنتاجها وجتميعها  الفتاكة  التشغيل  الذاتية  الروبوتات  باختبار  يتعلق  فيما  األقل  وتطبيقه، على 
أن  ينبغي  وثانيًا،  بشأهنا.  تنظيمي  إطار  على  دوليًا  االتفاق  يتم  ريثما  واستخدامها،  ونشرها  وحيازهتا 
املوضوع، مبا يف ذلك  لدراسة هذا  املستوى  فريق رفيع  بتشكيل  اإلنسان  السامية حلقوق  املفوضة  تقوم 
جوانبها القانونية واألخالقية والسياسية، واقرتاح إطار دويل مناسب للتصّدي هلذه اجلوانب. وثالثًا، ينبغي 
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لألمم املتحدة التأكيد على ضرورة توخي الشفافية التامة فيما يتعلق بتطوير هذه املنظومات، والتماس 
الداخلية لتحديد ما إذا كانت منظومات األسلحة اجلديدة  يتعلق بعملياهتا  الدول فيما  املعلومات من 

تتوافق مع القانون اإلنساين الدويل.
والقانونية  واملعنوية  األخالقية  اآلثار  إزاء  قلقها  وفود عديدة عن  أعربت  التفاعلي،  احلوار  وخالل 
إلمكانية استخدام منظومات األسلحة الذاتية التشغيل. وانضمت الوفود إىل الشواغل اليت أثارها التقرير 
بشأن اآلثار السلبية احملتملة اليت يطرحها تطوير واستخدام هذه املنظومات يف جماالت حقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساين الدويل بصفة خاصة، وكذلك آثارها على السالم واألمن الدوليني. وتضمنت الشواغل 
احملّددة اليت أثريت خطر أن تؤدي األسلحة الذاتية التشغيل إىل خفض عتبة استخدام القوة، مبا يزيد من 
تـــــؤدي إىل سباق تسلح جديد. ويف حني دعا  أن  املسلحة، ومــــن خطر  النزاعات  احتماالت نشوب 
عدد من الوفود إىل حظر أو تقييد األسلحة الذاتية التشغيل، فقد ُأعرب عن رأي مفاده أنه ال ضرورة 

للحظر، وأن القانون الدويل القائم كاٍف لتنظيم استخدام هذه املنظومات.

املجلس االستشاري ملسائل نزع السالح التابع لألمني العام 

التابع لألمني العام، يف دورته التاسعة واخلمسني والستني،  ركز اجمللس االستشاري ملسائل نزع السالح 
على  املرتتبة  اآلثار  بشأن  مداوالته  التشغيل، خالل  الذاتية  األسلحة  منظومات  منها  أمور،  على مجلة 
التكنولوجيات الناشئة يف ميدان نزع السالح واألمن )انظر A/68/206، وانظر أيضًا الفصل السادس(. 
والحظ اجمللس أن االجتاه املتزايد حنو استخدام نظم التشغيل اآليل الكامل يف احلروب أّدى إىل نشوء 
يشمل  قد  مبا  معاجلتها،  يتعني  اليت  االجتماعية  أو  واألخالقية  القانونية  الشواغل  من  واسعة  جمموعة 
حتّديات  ختلق  قد  والناشئة  اجلديدة  التكنولوجيات  أن  اجمللس  أعضاء  ورأى  السالح.  لنزع  إجراءات 
جديدة متامًا أمام القانون اإلنساين الدويل، وهو ما جيعل من إجراء نقاشات مستفيضة حول هذه املسألة 
بصورة  لالستجابة  الدويل  اجملتمع  أمام  تسنح  نادرة  فرصة  مثة  أن  إىل  أيضًا  وأشري  باألمهية.  يتسم  أمراً 

وقائية، وإن كان جيب اختاذ هذا اإلجراء الواجب بسرعة يف ضوء الطبيعة السريعة التطور للتكنولوجيا.
وفيما يتعلق مبسألة األسلحة الذاتية التشغيل، أوصى اجمللس األمني العام أن ينظر يف أن يكلف 
البحوث،  مراكز  من  وغريه  السالح  نزع  لبحوث  املتحدة  األمم  معهد  تشمل  شاملة،  دراسة  بإجراء 
من  وغريها  واألخالقية  القانونية  واجلوانب  الناشئة،  التكنولوجية  لالجتاهات  متعمقًا  حتلياًل  وتتضمن 
وانتشارها  التشغيل  الذاتية  األسلحة  تكنولوجيا  تطوير  على  فرضها  ينبغي  اليت  والقيود  اجلوانب، 
الدراسة،  هذه  أساس  على  يقوم،  أن  العام كذلك  األمني  اجمللس  وأوصى  متزايد.  بشكل  واستخدامها 
التقليدية،  األسلحة  اتفاقية  مثل  قائم،  منتدى  يف  أو  املتحدة  األمم  إطار  داخل  اجلهود  تنسيق  بتعزيز 
ملعاجلة إمكانية احلاجة إىل اختاذ تدابري لنزع السالح مستقباًل يف جمال منظومات األسلحة اليت ميكن أن 
تكون ذاتية التشغيل بالكامل. ورأى اجمللس أن هذا النهج القائم على التوافق يف اآلراء ميكن أن يؤدي 
املصلحة  وأصحاب  احلكومات  إشراك  ينبغي  وأنه  طريق،  خارطة  أو  السلوك  لقواعد  مدونة  وضع  إىل 

املعنيني من قطاع الصناعة والبحوث واألوساط األكادميية واجملتمع املدين.



امل زئل اليزشئة والعزملة وغريهز من امل زئل

18٣

 اجتماع الخرباء غري الرسمي املنشأ يف إطار االتفاقية املتعلقة 
بأسلحة تقليدية معّينة

يف حني أثار عدد من الوفود مسألة األسلحة الذاتية التشغيل يف مداخالهتم يف اللجنة األوىل للجمعية 
الثاين/ تشرين  للمسألة يف  مناقشاهتا  احلكومات  الشأن. وواصلت  إجراء يف هذا  أّي  يتخذ  العامة، مل 

نوفمرب خالل االجتماع السنوي لألطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة. 
وتكليفه   ،2014 أيار/مايو   16 إىل   13 من  الفرتة  يف  رمسي،  غري  اجتماع  عقد  األطراف  وقررت 
الفتاكة  التشغيل  الذاتية  الناشئة يف جمال منظومات األسلحة  بالتكنولوجيات  املتصلة  املسائل  ‘‘مبناقشة 
يف سياق أهداف االتفاقية ومقاصدها’’. ويتوىل رئيس االجتماع مسؤولية تقدمي تقرير يعكس املناقشات 

اليت جرت بصورة موضوعية إىل اجتماع األطراف املتعاقدة السامية عام 2014.

استخدام األسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان

املتفجرة  األسلحة  الستخدام  نتيجة  باملدنيني  تلحق  اليت  األضرار  من  بالتقليل  االهتمام  ازدياد  استمر 
ذات اآلثار الواسعة النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان. وكان القلق إزاء االستخدام الفّعال لألسلحة 
املتفجرة يف الصراعات اجلارية، مبا يف ذلك يف أفغانستان والصومال واجلمهورية العربية السورية وغريها، 
من العوامل الرئيسية وراء اجلهود املتنامية اليت هتدف إىل معاجلة املسألة بصورة شاملة. وعلى الرغم من 
عدم وجود تعريف وحيد مقبول دوليًا لألسلحة املتفجرة، فإهنا عادة ما تعترب األسلحة اليت يتمثل أثرها 
التدمريي األساسي يف االنفجار والتشظي. وميكن أن تشري هذه الفئة من األسلحة إىل جمموعة واسعة 
من املنظومات مثل القنابل أو املدفعية أو غريها من الذخائر، والقذائف والصواريخ، واأللغام، والقنابل 
اليدوية، واألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع، وإن كان بعض هذه الفئات فقط يشمل أسلحة ُتعترب ذات 

أثر واسع النطاق.
العام كل سنة عن قلقه إزاء اآلثار اإلنسانية هلذه األسلحة يف  ومنذ عام 2009، يعرب األمني 
تقاريره املقدمة إىل جملس األمن عن محاية املدنيني يف الصراعات املسلحة. ودعا األمني العام، يف هذه 
النزاعات إىل االمتناع عن استخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق يف  التقارير، أطراف 
املناطق املأهولة بالسكان، كما دعا الدول األعضاء وغريها من اجلهات الفاعلة املعنية إىل تكثيف نظرها 
القتلى  البيانات بشأن  البحوث ومجع  يف هذه املسألة. وأهاب بالدول أيضًا أن تدعم إجراء املزيد من 
املمارسات، مبا يف  تبادل وتنفيذ أفضل  املدنيني، والدخول يف عملية هتدف إىل  واملصابني يف صفوف 
ذلك التقيد طوعًا بإرشادات عملية للحّد من الضرر الذي يلحق باملدنيني، والتوّصل إىل التزام سياسي 

بعدم استخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق يف املناطق املأهولة بالسكان.
وقامت احلكومات وجلنة الصليب األمحر الدولية واجملتمع املدين واألمم املتحدة، أساسًا من خالل 
النرويج  واستضافت  املسألة.  ملعاجلة هذه  باستكشاف سبل جديدة  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  مكتب 
يومي 23 و24 أيار/مايو مؤمتراً دوليًا يف أوسلو بعنوان ‘‘استعادة محاية املدنيني مبوجب القانون اإلنساين 
الدويل’’. وأوصى املشاركون يف املؤمتر بتجنب استخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق 
يف املناطق املكتظة بالسكان. ونظمت حكومات أخرى مهتمة باملسألة حلقات عمل إقليمية للمتابعة 
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هاوس  تشاتام  ومنظمة  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  قام  وكمباال. كما  آيرس  وبوينس  جاكرتا  يف 
لندن يف  اخلرباء يف  مستوى  على  اجتماع  عقد  من خالل  باملتابعة  احلكومية  Chatham House غري 

أيلول/سبتمرب ٥.
للجمعية  األوىل  للجنة  السنوية  الدورة  يف  املتفجرة  األسلحة  مسألة  أيضًا  الوفود  من  قلة  وأثارت 
إىل  والنمسا،  وكوستاريكا  الشعبية  الدميقراطية  الو  مجهورية  بينها  من  الدول،  من  عدد  ودعا  العامة. 

مواصلة العمل من أجل تقليل األثر اإلنساين الستخدام هذه األسلحة يف املناطق املأهولة بالسكان.

املسائل الشاملة

 فريق الخرباء الحكوميني املعني بتدابري كفالة الشفافية 
وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء الخارجي

يف عام 2013، تواصل عمل فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة 
األول/ديسمرب 2010،  املؤرخ 8 كانون  العامة 68/65  اجلمعية  بقرار  املنشأ عماًل  اخلارجي،  الفضاء 
نيويورك يف  الثالثة يف  نيسان/أبريل، ودورته  الفرتة من 1 إىل 5  الثانية يف جنيف يف  حيث عقد دورته 
الفرتة من 8 إىل 12 متوز/يوليه. وُقدم تقرير األمني العام ٦، الذي تضمن الدراسة اليت أجراها الفريق، إىل 

اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني.
وأجرى الفريق تقييمًا للمقرتحات العديدة املقدمة من الدول، وكذلك للتطورات اليت شهدهتا البيئة 
الثالثة،  الدورة  يف  اآلراء  بتوافق  اعتمدت  اليت  الدراسة،  ويف  عام 1993.  منذ  والتكنولوجية  السياسية 
الفـضاء  أنـشطة  جمـال  يف  الثقة  وبناء  الشفافية  لكفالة  قانونًا  ملزمـة  غـري  تـدابري  بإضافة  الفريق  أوصى 
العديد من  أيضًا  يتضمن  الذي   ،7 الفضاء  بأنشطة  املتعلق  القائم  الدويل  القانوين  اإلطار  إىل  اخلـارجي 

انظر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة تشاتام هاوس Chatham House، ‘‘اجتماع اخلرباء املعين باحلّد من   5
األثر اإلنساين الستخدام األسلحة املتفجرة ذات اآلثار الواسعة النطاق’’، 23 - 24 أيلول/سبتمرب 2013. متاح 
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Expert%20Meeting%20on%20EWIPA%20 :يف املوقع

20Summary%20Report.pdf- )اُطلع عليه يف 22 متوز/يوليه 2014(.

.A/68/189  6

وفقًا للتقرير، فإن اإلطار القانوين الدويل املتعلق باألنشطة الفضائية يشمل ما يلي: معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة   7
الــدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجــرام السماوية األخــرى؛ واتفاق 
إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورّد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛ واتفاقية املسؤولية 
الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية؛ واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛ ودستور 
واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت وأنظمة اتصاالته الالسلكية، بصيغتها املعّدلة؛ واتفاقية املنظمة العاملية لألرصاد 
اجلوية، بصيغتها املعّدلة؛ ومعاهدة حظر جتارب األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء؛ 
ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. وينبغي على الدول اليت مل تصبح بعد أطرافًا يف املعاهدات الدولية اليت 
الفريق  إليها. وأوصــى  االنضمام  أو  املعاهدات  تلك  التصديق على  تنظر يف  أن  اخلارجي  الفضاء  استخدام   تنظم 

أيضًا بكفالة املشاركة يف هذا اإلطار القانوين القائم وتنفيذه والتقيد الكامل به على الصعيد العاملي.
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القائمة.  القانونية  االلتزامات  ذلك  يقوض  أن  دون  اإللزامي،  الطابع  ذات  الثقة  وبناء  الشفافية  تدابري 
الثقة الواردة  الـدول واملنظمـات الدوليـة يف تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء  وباملثل، أوصى الفريق أن تنظـر 
يف هذا التقرير وبأن تنفذها على أساس طـوعي ودون املـساس بتنفيـذ االلتزامـات الناشئة عن االلتزامات 
القانونية القائمة. وأوصى الفريق أيضًا بالتنسيق بني مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح ومكتب 

شؤون الفضاء اخلارجي والكيانات األخرى املناسبة يف األمم املتحدة.
ويف القرار 50/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب 2013، املعنون ‘‘تدابري كفالة الشفافية وبناء 
الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي’’، شجعت اجلمعية العامة الدول األعضاء على أن تعمل إىل أقصى 
التقرير  الواردة يف  الثقة  وبناء  الشفافية  لكفالة  املقرتحة  التدابري  استعراض وتنفيذ  حّد ممكن عمليًا على 
عن طريق اآلليات الوطنية املناسبة وعلى أساس طوعي ومبا يتسق مع املصاحل الوطنية للدول األعضاء. 
كما قررت اجلمعية العامة أن حتيل التوصيات الواردة يف التقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

األغراض السلمية وهيئة نزع السالح ومؤمتر نزع السالح، حسب االقتضاء، للنظر فيها.

 فريق الخرباء الحكوميني املعني بالتطورات يف ميدان املعلومات 
واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل 

يف القرار 27/67، الذي اختذ دون تصويت يف 3 كانون األول/ديسمرب 2012، دعت اجلمعية العامة 
مجيع الدول األعضاء أن تواصل، آخذة يف اعتبارها التقييمات والتوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء 
األمن  سياق  يف  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  املعلومات  ميدان  يف  بالتطورات  املعين  احلكوميني 
الدويل 8، موافاة األمني العام بآرائها وتقييماهتا بشأن املسائل األربع التالية: )أ( التقييم العام ملسائل أمن 
املعلومات؛ )ب( اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين لتعزيز أمن املعلومات وتشجيع التعاون الدويل يف 
هذا امليدان؛ )ج( مضمون املفاهيم املذكورة يف الفقرة 2 من القرار؛ )د( التدابري اليت ميكن أن يتخذها 

اجملتمع الدويل لتعزيز أمن املعلومات على الصعيد العاملي.
إيران  ومجهورية  وأوكرانيا،  وأملانيا،  وإسبانيا،  )أرمينيا،  حكومة   12 من  الواردة  الردود  وأدرجت 
اإلسالمية، وتركيا، وعمان، وكندا، وكوبا، واململكة املتحدة، وهولندا، واليابان( يف تقرير األمني العام 9 

املنشور عن هذا املوضوع يف 2013.
ومبوجب القرار نفسه، رحبت اجلمعية العامة أيضًا ببدء عمل فريق خرباء حكوميني جديد )منشأ 
عماًل بالقرار 24/66 املؤرخ 2 كانون األول/ديسمرب 2011(، وكررت دعوهتا إىل الفريق أن يقدم تقريراً 
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني يف أيلول/سبتمرب 2013. وهذا هو ثالث فريق من اخلرباء 
احلكوميني يتم إنشاؤه لدراسة التهديدات القائمة واحملتملة يف اجملال اإللكرتوين والتدابري التعاونية املمكنة 

للتصّدي هلا.

.A/65/201  8
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ويف عام 2013، عقد الفريق دورته الثانية يف جنيف يف كانون الثاين/يناير، ودورته الثالثة واألخرية 
يف نيويورك يف حزيران/يونيه. وجنح الفريق يف االتفاق على تقرير موضوعي يتضمن توصيات لتقدميها إىل 
اجلمعية العامة بشأن املعايري والقواعد واملبادئ اليت حتكم االستخدام املسؤول من جانب الدول، فضاًل 
ووفقًا  واالتصاالت.  املعلومات  لتكنولوجيات  الدول  استخدام  يف  القدرات  وبناء  الثقة  بناء  تدابري  عن 

للتكليف، ُقدم تقرير الفريق 10 إىل الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب.
وقد اتفق الفريق على ضرورة تعزيز االستقرار الدويل، والشفافية والثقة يف الفضاء اإللكرتوين، وعلى 
األعضاء حول  الدول  بني  احلوار  تشجيع  يف  هام  بدور  االضطالع  يف  املتحدة  األمم  استمرار  ضرورة 
الثقة،  بناء  تدابري  أن  على  أيضًا  واتفق  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  األمن يف  مسألة 
 مثل االتصاالت الرفيعة املستوى وتبادل املعلومات يف الوقت املناسب، ميكن أن تعزز الثقة واالطمئنان 
فيما بني الدول، وتساعد على احلّد من خماطر نشوب النزاعات عن طريق زيادة القدرة على التنبؤ واحلّد 
من سوء الفهم. واتفق الفريق كذلك على أن بناء القدرات يتسم بأمهية حيوية يف تعزيز التعاون العاملي 
ن من  يف تأمني الفضاء اإللكرتوين، وعلى أمهية وجود فضاء إلكرتوين مفتوح يسهل الوصول إليه ألنه ميكِّ
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. واتفق الفريق على أن تضافر كل هذه اجلهود، يدعم زيادة تأمني 
ينطبق على  املتحدة،  األمم  ميثاق  الدويل، وخاصة  القانون  أن  إىل  الفريق  اإللكرتوين. وخلص  الفضاء 

الفضاء اإللكرتوين.
واعتمدت اجلمعية العامة، يف دورهتا الثامنـــة والستيــــن، القـــرار 243/68 املـــؤرخ 27 كانون األول/

الدول األعضاء إىل  ديسمرب، الذي أشارت فيه إىل نتائج عمل فريق اخلرباء احلكوميني، ودعت جمدداً 
مواصلة إبالغ األمني العام بآرائها وتقييماهتا بشأن نفس املسائل املبينة يف قرار اجلمعية العامة 27/67. 
اخلرباء  من  جديداً  فريقًا  ينشئ  أن  العام  األمني  إىل  تصويت،  دون  اعتمد  الذي  القرار،  طلب  كما 
احلكوميني ليقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف عام 2015. وحيدد الفريق اجلديد، الذي يضم 20 خبرياً، 

موعد أول اجتماع له يف نيويورك يف متوز/يوليه 2014.
ولالطالع على املزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل التذييل الثاين.

.A/68/98  10
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مسائل أخرى

اإلرهاب ونزع السالح

يف جمتمع معومل، ينشط اإلرهابيون يف استغالل تكنولوجيا املعلومات واإلنرتنت وشبكات التواصل 
االجتماعي للتحريض وجتنيد األعوان ومتويلهم وارتكاب األعمال اإلرهابية. وتُرتكب جرائم إرهابية 
عنيفة يف جمموعة واسعة من البلدان، مما يدل على أن اإلرهاب ال جنسية له، وال انتماء ديين، 

وال هو يعرتف بأّي حدود، وال ميكن هزميته بالتدابري العسكرية أو بتدابري إنفاذ القانون وحدها.
وحلسن احلظ، ميكننا استخدام انتشار تكنولوجيا املعلومات وغريها من أدوات عاملنا املعومل لربط 
اجملتمعات وترويج السرديات اليت تقوض رسائل الكراهية واالنقسام. كما أننا حباجة إىل تكثيف 
جهودنا ملعاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب، مبا يف ذلك عن طريق حل النزاعات املزمنة، 
وتعزيز سيادة القانون، ومحاية حقوق اإلنسان، ورعاية احلكم الرشيد والتسامح والشمول، وخلق 

املزيد من فرص التعليم والتدريب والعمل.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة 11

أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب

أعربت اجلمعية العامة يف قرارها 41/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب عن بالغ قلقها إزاء خطر تعاظم 
الدول األعضاء أن تدعم  العامة جبميع  الدمار الشامل. وأهابت اجلمعية  الصلة بني اإلرهاب وأسلحة 
إيصاهلا. كما حثت  ووسائل  الشامل  الدمار  أسلحة  حيازة  من  اإلرهابيني  ملنع  املبذولة  الدولية  اجلهود 
حيازة  من  اإلرهابيني  ملنع  االقتضاء،  وتعزيزها، حسب  وطنية  تدابري  اختاذ  على  األعضاء  الدول  مجيع 
أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا واملواد والتكنولوجيات املتصلة بتصنيعها. كما شجعت اجلمعية 
العامة التعاون فيما بني الدول األعضاء وبني الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية لتعزيز 

القدرات الوطنية يف هذا الصدد.
العام  األمني  إىل  يطلب  الذي  األول/ديسمرب 2012  املؤرخ 3 كانون  للقرار 44/67  واستجابة 
الشامل، وردت مسامهات  الدمار  املتخذة ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة  التدابري  عن  أن يعد تقريراً 
من 15 من الدول األعضاء، ومن االحتاد األورويب، ومن 15 من املنظمات الدولية وهيئات ووكاالت 

منظومة األمم املتحدة 12.

التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، أمام  رسالة األمني العام، ألقاها يوري فيدوتوف املدير   11

بــاكــو، 18 آذار/مــــارس 2013. متــــاح يف املوقـــع:  الــتــعــاون يف جمــال منع اإلرهــــاب،  الـــدويل املعين بتعزيز   املــؤمتــر 
http://www.un.org/sg/statements/?nid=6664 )اُطلع عليه يف 22 متوز/يوليه 2014(.
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أنشطة مكتب شؤون نزع السالح املتصلة باسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية 
ملكافحة اإلرهاب

ضمن اجلهود اليت يبذهلا مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح لدعم تنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة 
العاملية ملكافحة اإلرهاب 1٣، ظل املكتب يتعهد قائمة مبا توفره الدول األعضاء من اخلرباء واملختربات، 
ادعاءات  تقارير  للتحقيق يف  احلقائق  لتقّصي  بأنشطة  القيام  إىل  العام  األمني  يدعوهم  أن  الذين ميكن 

استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وقد أمثرت الرتتيبات التعاونية املختلفة اليت وقعتها األمم املتحدة مع املنظمات الدولية ذات الصلة 1٤ 
عن صدور قرار األمني العام بإنشاء بعثة األمم املتحدة للتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية 
يف اجلمهورية العربية السورية فوراً يف آذار/مارس بناًء على طلبات من دول أعضاء بإجراء حتقيق. )انظر 

أيضًا الفصل الثاين(.
الذين  للخرباء  تدريبية  دورات  تنظيم  من خالل  العام  األمني  آلية  قدرات  تعزيز  باستمرار  وجيري 
تضمهم القائمة، ال سيما يف اجملال البيولوجي. وبعد الدورات التدريبية للخرباء اليت استضافتها حكومتا 
السويد وفرنسا يف عامي 2009 و2012، على التوايل، استضافت حكومة الدامنرك يف أيار/مايو حلقة 
عمل حول سبل زيادة فعالية العمليات امليدانية آللية األمني العام. وحضر حلقة العمل ممثلون لعشر دول 
أعضاء، فضاًل عن بعض املنظمات الدولية. وأعرب عدد من الدول األعضاء عن رغبتهم يف استضافة 

الفعاليات التدريبية وعمليات احملاكاة املقبلة يف عامي 2014 و2015.

 مساهمة منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف الجهود العاملية
ملكافحة اإلرهاب

واصلت منظمة حظر األسلحة الكيميائية، يف حدود واليتها، دعمها للجهود العاملية املبذولة ملكافحة 
اإلرهاب. وواصلت األمانة الفنية للمنظمة أعمال االتصال وتبادل اآلراء مع املنظمات الدولية واإلقليمية 
ودون اإلقليمية املعنية يف ميدان مكافحة اإلرهاب ومنع االنتشار، وتعاونت مع األمم املتحدة وغريها من 

املنظمات والوكاالت ذات الصلة.
وخالل هذه الفرتة، حضرت األمانة الفنية بصفة مراقب، مع غريها من املنظمات الدولية واإلقليمية 
ذات الصلة، مبا فيها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، ثالثة من اجتماعات الشراكة العاملية 
مراقب يف  بصفة  الثمانية. كما شاركت  التابعة جملموعة  الشامل  الدمار  ومواد  أسلحة  انتشار  ملكافحة 

الفريق العامل الفرعي املعين باألمن الكيميائي التابع للشراكة العاملية.

انظر قرار اجلمعية العامة 288/60 املؤرخ 8 أيلول/سبتمرب 2006.  13

العاملية لصحة  املنظمة  تفاهم مع  املتحدة مذكرة  األمــم  الصلة، وقعت  الدولية ذات  املنظمات  التعاون مع  لزيادة   14

أيلول/سبتمرب  الكيميائية يف  احليوان يف متوز/يوليه 2012، فضاًل عن ترتيب تكميلي مع منظمة حظر األسلحة 
.2012
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وواصلت األمانة الفنية تقدمي الدعم إىل الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين باإلرهاب التابع 
للمجلس التنفيذي ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية. ويغطي الفريق موضوعات تتصل باجلهود الوطنية 
واإلقليمية والعاملية املبذولة يف ميدان مكافحة اإلرهاب، وكذلك يف جمال تعزيز مبادرات بناء القدرات 
والدولية واخلرباء يف  اإلقليمية  املنظمات  ممثلو  الدولية. وُدعي  املنظمات  بني  وفيما  الدول  بني  والتعاون 

اجملاالت ذات الصلة للحديث أمام الفريق.
ويف إطار تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية 1٥، واصلت األمانة الفنية أيضًا االضطالع بأنشطة بناء 
القدرات املتصلة بتوفري احلماية واملساعدة ضد استخدام األسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها. 
وقامت، ضمن مجلة أمور، بتنظيم دورات وطنية وإقليمية يف جمال االستجابة للطوارئ املتعلقة حبوادث 

املواد الكيميائية السامة.
ويف جمال األمن والسالمة الكيميائيني، واصلت األمانة الفنية تنظيم الندوات وحلقات العمل يف 
أفضل  لتبادل  منتدى  الفعاليات  ووفرت  األمن.  وإدارة  الكيميائية  السالمة  حول  املنظمة  برنامج  إطار 
املمارسات والدروس املستفادة، وتناولت مجلة أمور من بينها املبادرات واملمارسات املتصلة بتعزيز سالمة 

وأمن املواد الكيميائية أثناء النقل ويف مواقع املعامل الكيميائية.

 ال عزون مع فرقة العمل املعيية بزل يفيذ يف مجزل مكزفحة اإلنهزب
ال زبعة لألمم امل ححة

واصلت منظمة حظر األسلحة الكيميائية تقدمي الدعم لتنفيذ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة 
هلا.  والتصّدي  الشامل  الدمار  بأسلحة  اهلجمات  مبنع  املعين  العامل  الفريق  يف  ذلك  يف  مبا  اإلرهاب، 
ويهدف الفريق العامل إىل تعزيز تبادل املعلومات واملعارف بني كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
املعنية فيما يتصل بالتصّدي للهجمات بأسلحة الدمار الشامل. ووافقت فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف 
جمال مكافحة اإلرهاب على اقرتاح مشروع وضعته األمانة الفنية، بصفتها رئيسًا مشاركًا للفريق العامل، 
يهدف إىل تعزيز التعاون الفّعال املشرتك بني الوكاالت، فضاًل عن تنسيق وزيادة فعالية التواصل يف حال 

وقوع هجمات كيميائية و/أو بيولوجية.

ال عزون يف تعتيت تيفيذ قران مجلس األمن 1٥٤0 )200٤(

لألمم  التابع  األمن  جلنة جملس  مع  منتظم  بشكل  التواصل  الكيميائية  األسلحة  منظمة حظر  واصلت 
والفعاليات  االجتماعات  يف  األمانة  وشاركت   .)2004(  1540 بالقرار  عماًل  املنشأة  املتحدة 
القرار 1540 )2004( على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.   وزيارات املساعدة املتعلقة بتنفيذ 
كما دعمت الدور الذي تقوم به اللجنة كمركز لتبادل املعلومات فيما يتعلق بطلبات املساعدة املقدمة 

من الدول.

اتفاقية حظر اســتــحــداث وإنــتــاج وختــزيــن واســتــعــمــال األســلــحــة الكيميائية وتــدمــري تلك  الــكــامــل للمعاهدة هــو  الــعــنــوان   15

 http://disarmament.un.org/treaties/t/cwc :األسلحة. وميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع
)اُطلع عليه يف 18 حزيران/يونيه 2014(.
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اإلرهاب ونزع السالح )الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

للوكالة  العام  املؤمتر  أحاط  النووي’’،  ‘‘األمن  املعنون  أيلول/سبتمرب 2013  املؤرخ 20  القرار 10  يف 
و1540   ،)2001(  1373 املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  بقرارات  علمًا  الذرية  للطاقة  الدولية 
)2004(، و1673 )2006(، و1810 )2008(، و1977 )2011(، وبقرار اجلمعية العامة لألمم 
اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  وباالتفاقية   ،2012 األول/ديسمرب  3 كانون  املؤرخ   44/67 املتحدة 
النووي 1٦، وباجلهود الدولية الرامية إىل منع وصول اجلهات من غري الدول إىل أسلحة الدمار الشامل 

وما يتصل هبا من مواد. 
الذرية إىل األذهان قرار  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  للمؤمتر  العاشر  القرار  ويف هذا الصدد، أعاد 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 44/67 بشأن تدابري منع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل، 
الذي شّددت فيه اجلمعية العامة على أن هناك ضرورة ملّحة إلحراز تقدم يف جمال نزع السالح ومنع 
االنتشار، سعيًا إىل صون السالم واألمن الدوليني واملسامهة يف اجلهود العاملية ملكافحة اإلرهاب. وناشد 
القرار مجيع الدول األعضاء يف الوكالة أن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب 

النووي، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد.
كما شجع املؤمتر العام مجيع الدول األعضاء على أن تصبح أطرافًا يف اتفاقية احلماية املادية للمواد 
بالفعل  هي  اليت  والدول  األعضاء  الدول  املؤمتر  وناشد  بعد.  ذلك  فعلت  قد  تكن  مل  إن   ،17 النووية 
أطراف يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية أن تقوم بالتصديق على تعديل عام 2005 لالتفاقية 18 
أو قبوله أو املوافقة عليه يف أقرب وقت ممكن، وشجعها على التصرف وفقًا ألهداف التعديل ومقاصده 

حلني دخوله حيز النفاذ.
الطلب،  عند  املساعدة،  لتقدمي  املتواصل  الوكالة  بعمل  العام  املؤمتر  اعرتف  العاشر،  القرار  ويف 
للجهود اليت تبذهلا الدول لوضع أنظمة وطنية فّعالة ومستدامة لألمن النووي للوفاء بالتزاماهتا مبوجب قرار 
القرار 1540، شريطة أن  التابع لألمم املتحدة 1540 )2004(، وبالتزاماهتا أمام جلنة  جملس األمن 

تدخل هذه الطلبات يف نطاق املسؤوليات القانونية للوكالة، وأعرب عن دعمه لذلك العمل.
وأشار املؤمتر العام أيضًا إىل اجلهود اليت تبذهلا الوكالة من أجل إذكاء الوعي بتهديدات اهلجمات 
لتحسني  اجلهود  من  املزيد  بذل  على  الوكالة  وشجع  النووي،  األمن  على  احملتمل  وتأثريها  اإللكرتونية 
الدورات  تنظيم  اجملال من خالل  بناًء على طلبها، يف هذا  األعضاء،  الدول  الدويل ومساعدة  التعاون 
املنشآت  يف  اإللكرتوين  الفضاء  بأمن  حتديداً  املعنية  اخلرباء  اجتماعات  من  املزيد  واستضافة  التدريبية 

النووية.

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 2445، الرقم 44004.  16

http://www.iaea.org/Publications/ :متاحة يف املوقع .INFCIRC/274/Rev.1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوثيقة  17

Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml )اُطلع عليه يف 18 حزيران/يونيه 2014(.

املــــوقــــع:  يف  ــتـــاحـــة  مـ  .GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6 ــيـــقـــة  الـــوثـ الـــــذريـــــة،  لـــلـــطـــاقـــة  ــة  ــ ــي ــ ــــدول ال ــة  ــ ــال ــــوكــ ال  18 

http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC49/Documents/gc49inf-6.pdf )اُطلع عليه يف 18 حزيران/يونيه 

.)2014
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 مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح 
وتحديد األسلحة

وأخذاً  األسلحة،  وحتديد  السالح  نزع  اتفاقات  وتنفيذ  صياغة  يف  البيئية  املعايري  مراعاة  ألمهية  تأكيداً 
العامة دون  اجلمعية  اعتمدت  النووية،  األسلحة  استعمال  املرتتبة على  الضارة  البيئية  اآلثار  االعتبار  يف 
تصويت القرار 37/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012 املعنون ‘‘مراعاة املعايري البيئية يف صياغة 

وتنفيذ اتفاقات نزع السالح وحتديد األسلحة’’.
ويف ذلك القرار، أهابت اجلمعية العامة بالدول أن تتخذ تدابري انفرادية وثنائية وإقليمية ومتعّددة 
واجملاالت  السالح  ونزع  الدويل  األمن  إطار  يف  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  تطبيق  لكفالة  األطراف 

األخرى املتصلة بذلك، دون اإلضرار بالبيئة أو بتحقيق التنمية املستدامة.
التدابري اليت  العام معلومات عن  القرار أيضًا مجيع الدول األعضاء إىل أن تقدم إىل األمني  ودعا 
يتضمن تلك  تقريراً  يقدم  أن  العام  القرار، وطلبت إىل األمني  املتوخاة يف هذا  لتعزيز األهداف  اختذهتا 
املعلومات إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني. ويتضمن تقرير األمني العام بشأن هذا املوضوع 

الردود اليت وردت من أربع حكومات )كولومبيا، وكوبا، ولبنان، وقطر( 19.
ويف الدورة الثامنة والستني، اعتمدت اجلمعية العامة دون تصويت القرار 36/68 املؤرخ 5 كانون 
األول/ديسمرب، الذي وجهت فيه طلبًا مماثاًل إىل الدول األعضاء للحصول على معلومات، وإىل األمني 
العام لتقدمي تقرير يتضمن تلك املعلومات إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني. ولالطالع على 

مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل التذييل الثاين.

نزع السالح والتنمية

يف 5 كانون األول/ديسمرب، اعتمدت اجلمعية العامة، بتوافق اآلراء، القرار السنوي املتعلق بنزع السالح 
والتنمية، الذي تقدمت به إندونيسيا بالنيابة عن أعضاء حركة عدم االحنياز، باعتبارها الراعي الرئيسي 
ملشروع القرار )القرار 37/68(. ومثلما كان احلال يف القرارات السابقة، كررت اجلمعية العامة دعوهتا 
اجملتمع الدويل ألن يكرس للتنمية االقتصادية واالجتماعية جزًءا من املوارد اليت تتاح نتيجة لتنفيذ اتفاقات 
نزع السالح واحلّد من األسلحة. كما شجع القرار اجملتمع الدويل على حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
وبذل مزيد من اجلهود لتحقيق التكامل بني األنشطة املتعلقة بنزع السالح واملساعدة اإلنسانية والتنمية.

ويف عام 2013، واستجابة للطلب الذي وجهته اجلمعية العامة يف القرار 40/67 املؤرخ 3 كانون 
األول/ديسمرب 2012، أبلغت الدول األعضاء التالية األمني العام مبعلومات عن ما اختذته من تدابري 
وما بذلته من جهود لتكريس جزء من املوارد اليت يتيحها تنفيذ اتفاقات نزع السالح واحلّد من األسلحة 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية: أرمينيا، وإسبانيا، والربتغال، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والعراق، وقطر، 

وكولومبيا، واملكسيك 20.

.Add.1و A/68/118  19

.Add.1و A/68/119  20
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تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار

طلبت اجلمعية العامة، يف قرارها 38/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012، إىل األمني العام أن 
يلتمس آراء الدول األعضاء بشأن تعزيز تعددية األطراف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار وتقدمي 
تقرير إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني. ويتضمن تقرير األمني العام بشأن هذا املوضوع الردود 

الواردة من ست حكومات )الصني، وكولومبيا، وكوبا، والعراق، وموريشيوس، وأوروغواي( 21.
ويف الدورة الثامنة والستني، اعتمدت اجلمعية العامة بأغلبية 127 صوتًا مؤيداً مقابل 5 أصوات 
وامتناع 52 دولة عن التصويت القرار 38/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب، الذي قررت فيه إدراج 
هذا املوضوع يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والستني. ولالطالع على مزيد من املعلومات، 

يرجى الرجوع إىل التذييل الثاين.

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح

يف املقرر 516/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب، قررت اجلمعية العامة، دون تصويت، أن تدرج يف 
جدول األعمال املؤقت لدورهتا التاسعة والستني البند املعنون ‘‘دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن 

الدويل ونزع السالح’’. ولالطالع على مزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل التذييل الثاين.

الُبعد الجنساني ونزع السالح

حقق اجملتمع الدويل يف عام 2013 مكاسب ال يستهان هبا فيما يبذله من جهود ملعاجلة االرتباط بني 
الُبعد اجلنساين ونزع السالح.

املرأة ونزع السالح وعدم االنتشار وتحديد األسلحة

يف القرار 33/68 املؤرخ 5 كانون األول/ديسمرب 2013 املعنون ‘‘املرأة ونزع السالح وعدم االنتشار 
تراعي  السالح  لنزع  سياسة  اتباع  بأمهية  أخرى  مرة  األعضاء  الدول  اعرتفت  األسلحة’’،  وحتديد 
السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة. كما رحب  املرأة يف نزع  الفوارق بني اجلنسني، وبإسهامات 
 القرار، الذي قدمته ترينيداد وتوباغو واعتمد دون تصويت، بالتقرير األول املقدم من األمني العام عن 
‘‘املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة’’ 22. ومن خالل اعتماد القرار 33/68، عززت 
اجلمعية كذلك الوالية الواردة يف أول قراراهتا حول هذا املوضوع، وهو القرار الذي اعتمد يف عام 2010 

)القرار 69/65 املؤرخ 8 كانون األول/ديسمرب 2010(.
األول/ 3 كانون  املؤرخ   48/67 القرار  يف  العام،  األمني  إىل  طلبت  قد  العامة  اجلمعية  وكانت 

ديسمرب 2012، أن يلتمس آراء الدول األعضاء بشأن سبل تعزيز دور املرأة يف جماالت نزع السالح 

.Add.1و A/68/152  21

.A/68/166  22
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األورويب  االحتاد  عن  فضاًل  األعضاء،  الدول  من  دولة  وقدمت 12  األسلحة.  وحتديد  االنتشار   ومنع 
.A/68/166 و6 كيانات أخرى، إسهامات يف تقرير األمني العام الوارد يف الوثيقة

وعرضت عدة دول أعضاء أمثلة لسياساهتا الوطنية بشأن املساواة بني اجلنسني، وقدمت توصيات 
بشأن سبل إسناد دور أكرب للمرأة يف عملية صنع القرار يف جماالت نزع السالح ومنع االنتشار وحتديد 
ما توليها الدول والكيانات للُبعد اجلنساين للتجارة غري  األسلحة. كما عكس التقرير األمهية اليت كثرياً 

املشروعة يف األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وتأثريها على ارتكاب أعمال العنف ضد املرأة.
على  الضوء  بتسليط  العام،  األمني  تقرير  يف  السالح  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  وأسهم 
التسلح. وجرى  املنظور اجلنساين يف جمال نزع السالح وتنظيم  بتعميم مراعاة  املتعلق  جانب من عمله 
املثال، نظم مركز  املراكز اإلقليمية يف هذا الصدد. ففي عام 2013، على سبيل  التشديد على عمل 
الكارييب دورة  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  السالح والتنمية يف  اإلقليمي للسالم ونزع  املتحدة  األمم 
تدريبية للنساء فقط حول مكافحة االجتار غري املشروع يف األسلحة النارية والذخائر واملتفجرات يف الفرتة 
من 25 تشرين الثاين/نوفمرب إىل 6 كانون األول/ديسمرب يف سان سلفادور. وأكد هذا التدريب االلتزام 
بتحقيق التوازن بني اجلنسني يف وضع برامج مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح. وسعى التدريب 
إىل زيادة الفرص أمام النساء املســــؤوالت لتلّقــــي التدريب املتخصص، الذي كــــان غالبــــًا ما يتسم بالتحيز 
املرأة يف  تلعبه  الذي  احلاسم  بالدور  أيضًا  املبادرة  الذكور. واعرتفت هذه  املتناسب لصاحل مشاركة  غري 

تعزيز السالم ونزع السالح، وبالطريقة اليت يسهم هبا تعزيز قدراهتا يف مراقبة األسلحة الصغرية.
املتحدة  األمم  اجلنسني، ساعد مركز  بني  بالفروق  املتعلقة  لألنشطة  إىل ذلك، ودعمًا  وباإلضافة 
القطري  املتحدة  األمم  فريق  مع  إىل جنب  جنبًا  تنظيم،  أفريقيا يف  السالح يف  ونزع  للسالم  اإلقليمي 
يف توغو، حلقة عمل لبناء القدرات بشأن قرار جملس األمن 1325 )2000( املتعلق باملرأة والسالم 
واألمن 2٣. وكان ذلك النشاط يهدف إىل تدريب أكثر من 30 امرأة شابة من مناطق توغو. وناقش 
املركز اإلقليمي األحكام الالزمة ملنع التمييز بني اجلنسني والنهوض جبملة أمور منها زيادة متثيل املرأة على 

مجيع مستويات صنع القرار، وخصوصًا يف منع نشوب النزاعات وإدارهتا وتسويتها بالوسائل السلمية.
السالح يف آسيا  للسالم ونزع  اإلقليمي  املتحدة  األمم  قام مركز  اإلقليمية األخرى،  املراكز  ومثل 
واحمليط اهلادئ أيضًا بإدماج املنظور اجلنساين يف مجيع أنشطته، مبا يف ذلك ضمان حتقق أعلى مشاركة 

ممكنة لإلناث يف الفعاليات، واختيار خبريات من اإلناث كلما أمكن.

انظر الرسالة اإلخبارية Focus اليت تصدر عن مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا، العدد   23

http://unrec.org/index/index.php?option=com_conte املوقع:  يف  متاح   .2014 الثاين/يناير  21، كانون 
 nt&view=article&catid=74%3Aunrec-focus&id=313%3Aunrec-focus-nd21-january-2014&lang=en

)اُطلع عليه يف 22 متوز/يوليه 2014(.
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معاهدة تجارة األسلحة

اجلنساين  الُبعد  بني  االرتباط  معاجلة  يف  مكسبًا كبرياً  ليمثل   2٤ األسلحة  جتارة  معاهدة  اعتماد   جاء 
ونزع الســـــالح. وتشمل معاهدة جتارة األسلحة، اليت اعتمدت من خالل تصويت اجلمعية العامة 2٥، 
حكمًا ملزمًا قانونًا فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع اجلنس. ويعاجل املعيار اخلاص بالعنف القائم على 
نوع اجلنس انتهاكات القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اليت تتصل حتديداً بالعنف 
االعرتاف  على  دويل  اتفاق  أول  متثل  األسلحة  جتارة  معاهدة  فإن  وبالتايل،  اجلنس.  نوع  على  القائم 

باالرتباط بني العنف القائم على نوع اجلنس وجتارة األسلحة على الصعيد الدويل.
تقييم  إجراء  عند  األطراف،  الدول  التصدير’’  وتقييم  ‘‘التصدير  املعنونة   )4(  7 املادة  وتلزم 
عنف  أعمال  الرتكاب  املنقولة  التقليدية  األسلحة  استخدام  خطر  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  للتصدير، 
خطرية العتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطرية ضد النساء واألطفال. وتكون الدولة ملزمة مبنع أّي 
نقل لألسلحة إذا تبني هلا أن هناك خطراً كبرياً الستخدام األسلحة أو األصناف اليت تشملها املعاهدة 

الرتكاب أعمال العنف القائم على نوع اجلنس أو تسهيل ارتكاهبا.
أيلول/ الصادر يف  والسالم واألمن  املرأة  تقريره بشأن  العام، يف  األمني  أشار  نفسه،  السياق  ويف 

أمنيًا جديًا على  سبتمرب 2013 2٦، إىل أن انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يشكل خطراً 
النساء، ودعا الدول ‘‘إىل التوقيع على معاهدة جتارة األسلحة والتصديق عليها وتنفيذ أحكامها واعتماد 

قوانني وسياسات وطنية تربط مبادرات ضبط األسلحة مبنع ارتكاب العنف حبق النساء والفتيات’’.
ويف القرار املعنون ‘‘تأثري عمليات نقل األسلحة على حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة’’ 27، 
الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف 8 تشرين األول/أكتوبر، عزز اجمللس كذلك االرتباط الذي تتناوله 
معاهدة جتارة األسلحة، مشرياً إىل أن ‘‘عمليات نقل األسلحة هذه ميكن أن حتدث تأثرياً سلبيًا خطرياً 
على حقوق اإلنسان للنساء والبنات الاليت قد يتأثرن على حنو غري متناسب بتوافر األسلحة على نطاق 

واسع، ما قد يزيد من خطر ممارسة العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس’’.

االعرتاف بدرجة أكرب بالُبعد الجنساني ملراقبة األسلحة الصغرية

وعززت املناقشات اليت دارت يف أجزاء منظومة األمم املتحدة األخرى، مبا فيها جملس األمن، االرتباط 
بني الُبعد اجلنساين وحتديد األسلحة الصغرية. ويف ختام الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة يف 
آذار/مارس، اعتمدت اللجنة جمموعة من االستنتاجات املتفق عليها بشأن موضوع ‘‘القضاء على مجيع 
أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها’’. وأفاد االستنتاج 25 أن ‘‘اللجنة تسّلم بأن االستخدام 

ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع: http://disarmament.un.org/treaties/t/att )اُطلع   24

عليه يف 18 حزيران/يونيه 2014(.
اعتمدت اجلمعية العامة القرار 234/67 باء يف 2 نيسان/أبريل 2013.  25

.S/2013/525  26

.A/HRC/RES/24/35  27
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غري املشروع لألسلحة الصغرية واخلفيفة واالجتار غري املشروع هبا يفاقمان العنف، مبا يف ذلك ضد النساء 
والفتيات’’ 28. ووفرت هذه اإلشارة املباشرة إىل دور األسلحة الصغرية غري املشروعة يف ارتكاب العنف 
ضد النساء والفتيات عنصراً إضافيًا لتعزيز السياسات اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني يف جمال األسلحة 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
وعالوة على ذلك، أكد األمني العام، يف تقريره بشأن األسلحة الصغرية املقدم إىل جملس األمن 
يف عام 2013 29، التأثري السليب الذي ترتكه األسلحة على أدوار اجلنسني والعالقات بينهما. وأشار 
بينهما. ويف حاالت كثرية،  أدوار اجلنسني والعالقات  املسلح سلبًا على  النزاع  يؤثر  ما  أنه ‘‘كثرياً  إىل 
يؤدي النزاع إىل اإلخالل بأدوار اجلنسني التقليدية، ليسهم بذلك يف تفكك األسر والنسيج االجتماعي 
للمجتمع.’’ وشجع كذلك ‘‘فريق اخلرباء غري الرمسي ]التابع جمللس األمن[ املعين حبماية املدنيني على 
النظر يف السبل اليت ميكن هبا لقرارات اجمللس ذات الصلة أن تتصّدى على حنو أفضل للتحّديات املتصلة 
حبماية املدنيني، وال سيما النساء واألطفال، يف احلاالت اليت تنجم عن تدفقات األسلحة غري املشروعة 

أو تتفاقم بسببها’’. 
كما تناول جملس األمن هذا االرتباط من خالل اعتماد القرار 2117 )2013( يف 26 أيلول/

سبتمرب، وهو أول قرار يعتمده جملس األمن بشأن مسألة النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية واألسلحة 
من  العديد  القرار  يف  اجمللس  وأدمج  استخدامها.  وإساءة  االستقرار  تزعزع  بصورة  وتكديسها  اخلفيفة 
جوانب االرتباط بني البعد اجلنساين ونزع الســــالح، واعرتف صراحة بالدور الذي تلعبه األسلحة الصغرية 
يف العنف املرتكب ضد النساء والفتيات، فضاًل عن تأثريها الذي يفاقم العنف اجلنسي والعنف القائم 
على نوع اجلنس. وأشار اجمللس أيضًا على أمهية برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج اليت تراعي 
احتياجات النساء واألطفال، ومشاركة املرأة مشاركة كاملة وفّعالة يف مجيع اجلهود الرامية إىل صون وتعزيز 

السالم واألمن.

.E/2013/27 انظر  28

.S/2013/503  29
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الفصل ال زدس

آلية نزع السالح

أنا من أشد املؤمنني بالتعددية. وأوّد أن تعرفوا أنين مل أفقد األمل يف هذه اهليئة النبيلة. وأوّد أن 
أشجعكم أن ترتقوا إىل مستوى توقعات اجملتمع الدويل. ورغم أن واليتكم تتمثل يف نزع السالح، 
فإنين أقول لكم اليوم، ‘‘تسلحوا، تسلحوا بروح اجلواد األزرق، وانطلقوا. انطلقوا سريعاً، وانطلقوا 

بعيداً’’.
بان كي - مون، األمني العام األمم املتحدة 1

التطورات واالتجاهات يف عام 2013

ظل تنشيط اآللية املتعّددة األطراف لنزع السالح ميثل أولوية للدول األعضاء طوال عام 2013. ورغم 
استمرار اجلمود يف مؤمتر نزع السالح خالل عام 2013، ازدادت مستويات املشاركة واالخنراط يف هذا 
احملفل التفاوضي املتعّدد األطراف ويف اهليئتني املتعّدديت األطراف الرئيسيتني األخرىني لنزع السالح، ومها 

اللجنة األوىل للجمعية العامة وهيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة.
يف  هبا  املضطلع  اهلامة  األنشطة  من  عدداً  أن  على  مؤشرات  هناك  التحديد، كانت  وجه  وعلى 
للجهود  جديدة  دفعة  أعطى  قد  عام 2012  العامة يف  اجلمعية  عن  الصادرة  اجلديدة  الواليات  إطار 
الدولية الرامية إىل النهوض جبدول أعمال نزع السالح. ففي جنيف، اجتمع الفريق العامل املفتوح باب 
املعنون  األول/ديسمرب 2012  3 كانون  املؤرخ  العامة 56/67  اجلمعية  قرار  مبوجب  املنشأ  العضوية، 
ُقدمًا  للمضي  مقرتحات  لوضع  األطراف’’،  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  ‘‘املضي 
مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف من أجل إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ 
عليه. ويف نيويورك، ُعقد يف 26 أيلول/سبتمرب اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بنزع السالح 
النووي، عماًل بقرار اجلمعية العامة 39/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012 املعنون ‘‘االجتماع 
الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بنزع السالح النووي’’. ووّلَدت هذه األنشطة زمخًا جديداً لتنشيط 

عمل آلية نزع السالح.

ــع:  ــوقــ املــ ــاح يف  ــ ــت مــ ــايــــر 2014.  ــ ــن ــ ــاين/ي ــ ــث ــ ال ــون  ــ ــانـ ــ الـــــســـــالح، جـــنـــيـــف، 21 كـ نــــــزع  ــر  ــؤمتــ مــ أمــــــــام  ــظــــات  مــــالحــ  1 
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7415 )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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ومل يتوّصل مؤمتر نزع السالح إىل اتفاق على برنامج عمل يف عام 2013، وأخفق مرة أخرى يف 
املشاورات حول  تكثفت  فقد  النشاط.  أعلى من  املؤمتر شهد مستوى  أن  املوضوعي. غري  العمل  بدء 
برنامج العمل يف إطار كل من الرئاسات الست اليت تناوبت على املؤمتر يف دورة عام 2013. وبغية بناء 
توافق يف اآلراء حول برنامج العمل، أنتجت الرئاسات عدداً من املقرتحات، صدر ثالثة منها بوصفها 
وثائق رمسية للمؤمتر. ورغم عدم اعتماد أّي من املقرتحات، فقد أسفرت املشاورات املكثفة بني أعضاء 
املؤمتر عن اختاذ قرار بإنشاء فريق عامل غري رمسي ُأسندت إليه والية وضع برنامج عمل قوي املضمون 
ُينفذ تنفيذاً تدرجييًا. واجتمع الفريق ثالث مرات خالل دورة عام 2013، ومرة أخرى يف فرتة ما بني 
الدورتني. وأتاحت هذه االجتماعات فرصًا جديدة أمام مجيع أعضاء املؤمتر ملناقشة برنامج العمل، حىت 

وإن كانت مل خترج بأّي اتفاق منها.
التابعة لألمم املتحدة خالل دورهتا املوضوعية لعام 2013 مداوالهتا  وواصلت هيئة نزع السالح 
الثالث  دورة  من  فحسب  الثانية  السنة  هي   2013 وملا كانت  العامة.  اجلمعية  إىل  توصيات  بشأن 
اتفاق بشأن أّي توصيات يف دورهتا املوضوعية احلالية.  التوّصل إىل  سنوات، مل تكن اهليئة هتدف إىل 
الدورة  إىل  الوثائق  تلك  أوراق عمل مبوجب سلطتيهما، وأحاال  العاملني أصدرا  الفريقني  رئيسا  أن  بل 
اخلالف  رغم  العمل،  أوراق  إصدار  وترك  مثمرة.  نتائج  بالتايل  حققا  حبيث   ،2014 لعام  املوضوعية 
 ،2006 عام  فمنذ  مشاركتهم.  ومستوى  حضورهم  تعزيز  حيث  من  الوفود،  على  إجيابيًا  أثراً   حوهلا، 
مل تصدر عن أّي فريق عامل أّي وثيقة تفاوضية كورقة عمل. كما أن النقاش حول إنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط قد ضخ قدراً من احليوية يف عمل 
الفريق العامل األول، حيث سعت دول عربية عديدة لزيادة الضغط الدويل على هذه القضية قبل انعقاد 
الدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر األطراف الستعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف عام 

.2 2015
أما هيئة نزع السالح، فلم خترج بأّي نتيجة موضوعية منذ عام 1999. وأعربت الدول األعضاء 
عن قلق بالغ إزاء أمهية اهليئة ومصداقيتها، وكذلك إزاء أمهية ومصداقية آلية األمم املتحدة لنزع السالح 
برمتها. وأكدت الدول األعضاء أنه، نظراً الستمرار حالة الشلل يف مؤمتر نزع السالح، فإن من األمهية 
احلامسة أن حتقق اهليئة نتائج ذات مغزى يف هناية دورة الثالث سنوات احلالية يف عام 2014. ويف هذه 
األثناء، كان هناك قلق من أن أسلوب عمل اهليئة القائم على توافق اآلراء وبنود جدول أعماهلا الشامل، 
الدول  بني  اآلراء  يف  توافق  لبناء  مؤاتية  تكن  مل  االنتشار،  وعدم  النووي  السالح  نزع  بشأن  سيما  ال 

األعضاء.
عام  األعضاء يف عملها يف  الدول  أكثر كثافة من جانب  أيضًا مشاركة  األوىل  اللجنة  وشهدت 
بيانًا خالل  بلغ 241  قياسي  رقم  بينما حتقق  العامة،  املناقشة  بيانًا خالل  أُلقي 101  فقد   .2013
استخدام  من  الدولية  املخاوف  نطاق  اتساع  بسبب  اللجنة  مناقشات  ونشطت  املواضيعية.  املناقشات 
األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية، وتنامي اإلحباط إزاء بطء التقدم احملرز يف نزع السالح 

 http://disarmament.un.org/treaties/t/npt املــوقــع:  يف  هبا  التقيد  وحالة  املعاهدة  نص  على  االطــالع  ميكن   2
)اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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اليت  األنشطة  أن  ٣. كما  النفاذ  حيز  األسلحة  جتارة  معاهدة  دخول  بشأن  التوقعات  وارتفاع  النووي، 
للجمعية  املستوى  الرفيع  االجتماع  وخاصة   ،2012 لعام  دورهتا  يف  والياهتا  العامة  اجلمعية  أصدرت 
العامة املعين بنزع السالح النووي والفريق العامل املفتوح باب العضوية املكلف باملضي ُقدمًا مبفاوضات 
نزع السالح النووي املتعّددة األطراف، قد ضخت حيوية جديدة يف عمل اللجنة. وعالوة على ذلك، 
فإن املبادرة اليت ترتكز على اآلثار اإلنسانية اليت ترتتب على استخدام األسلحة النووية قد أضافت زمخًا 
جديداً للنقاش الدائر حول نزع السالح النووي، حىت وإن مل تؤّد إىل أّي إجراء رمسي. وقد أبرزت املبادرة 
الدول  بني  االختالفات  النووية،  األسلحة  حلظر  معاهدة  إلبرام  الدعوة  أنشطة  جانب  إىل  اإلنسانية، 

احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة لألسلحة النووية.

اللجنة األوىل للجمعية العامة

مجمل عمل اللجنة

عقدت اللجنة األوىل للجمعية العامة )جلنة نزع السالح واألمن الدويل( دورهتا الثامنة والستني يف الفرتة 
من 7 تشرين األول/أكتوبر إىل 5 تشرين الثاين/نوفمرب. وترأس هذه الدورة إبراهيم ع. دباشي )ليبيا(. 
لتأكد  البالغ  امللّحة، مثل حالة االنزعاج  الدولية  العديد من املخاوف  اللجنة بعملها وسط  واضطلعت 
التقدم يف نزع السالح  إزاء بطء  السورية واإلحباط  العربية  الكيميائية يف اجلمهورية  استخدام األسلحة 
النووي، مبا يف ذلك التأخر يف عقد مؤمتر حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة 
الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط. ومع ذلك، أظهرت البيانات اليت ألقيت يف اللجنة األوىل 
واألمن  السالح  لنزع  احلايل  األعمال  وجدول  جوانب  من  للعديد  قويًا  دعمًا  فيها  التصويت  وأمناط 

الدويل، مبا يف ذلك نزع السالح النووي والتعجيل ببدء نفاذ معاهدة جتارة األسلحة.
و12  العامة،  للمناقشة  جلسات ُكرست   7 بينها  من  جلسة،   25 جمموعه  ما  اللجنة  وعقدت 
اجلزء  خالل  واملقررات  القرارات  مشاريع  على  العمل  وجرى  املواضيعية.  للمناقشات  ُخصصت  جلسة 
املواضيع  املواضيعية حول جمموعات  املناقشات  األعضاء يف  الدول  اللجنة. وشاركت  األخري من عمل 
اخلارجي  الفضاء  )ج(  األخرى؛  الشامل  الدمار  أسلحة  )ب(  النووية؛  األسلحة  )أ(  التالية:  السبع 
واألمن  األخرى  السالح  نزع  تدابري  )هـ(  التقليدية؛  األسلحة  )د(  السالح(؛  بنزع  املتعلقة  )اجلوانب 
بيانًا  إىل 101  اللجنة  واستمعت  السالح.  نزع  آلية  )ز(  اإلقليمي؛  واألمن  السالح  نزع  )و(  الدويل؛ 
خالل املناقشة العامة، وإىل رقم قياسي من البيانات بلغ 241 بيانًا خالل املناقشات املواضيعية. وأشار 
رئيس اللجنة يف بيانه اخلتامي إىل أن ذلك ال يبني فحسب زيادة مشاركة الدول األعضاء، بل ويكشف 

أيضًا عن ازدياد الوعي باملسائل املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل.
وأثناء املناقشات املواضيعية، تبادلت اللجنة وجهات النظر مع ممثلة األمم املتحدة السامية لشؤون 
يف  مبا  السالح،  ونزع  األسلحة  حتديد  جمال  يف  املسؤولني  من كبار  وغريها  أجنيال كني،  السالح،  نزع 

ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع: http://disarmament.un.org/treaties/t/att )اُطلع   3
عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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ذلك مسؤولون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، واللجنة التحضريية 
ملنظمة احلظر الشامل للتجارب النووية. كما تبادلت اللجنة وجهات النظر مع الرئيس احلايل ملؤمتر نزع 
السالح، ورئيس هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة، ورئيس اجمللس االستشاري ملسائل نزع السالح 
نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  باملضي  املكلف  العضوية  باب  املفتوح  العامل  الفريق  العام، ورئيس  لألمني  التابع 
السالح املتعّددة األطراف. وُنظمت أيضًا جلسات إحاطة لرؤساء أفرقة اخلرباء احلكوميني املعنية بتدابري 
كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، ومبواصلة تشغيل سجل األمم املتحدة لألسلحة 
سياق  والالسلكية يف  السلكية  واالتصاالت  املعلومات  ميدان  وبالتطورات يف  تطويره،  وزيادة  التقليدية 
األمن الدويل. كما قدم رئيس مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة ورئيس 
الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر الدول األطراف الستعراض تنفيذ اتفاقية األسلحة الكيميائية ٤ إحاطتني 
التوايل.  على  األخرى،  الشامل  الدمار  وأسلحة  التقليدية  لألسلحة  املواضيعيتني  اجملموعتني  أثناء  للجنة 
السالح  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  ملكتب  الثالثة  اإلقليمية  املراكز  مديرو  قدم  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
السالح  بنزع  اخلاصة  املواضيعية  اجملموعة  ضمن   2013 عام  يف  املراكز  أنشطة  عن  للجنة  إحاطات 
واألمن على الصعيد اإلقليمي. واملراكز اإلقليمية هي مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح 
والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح 
يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا. كما قدم مدير 

معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح إحاطة للجنة عن عمل املركز وأنشطته.
وظهرت يف أعمال اللجنة أيضًا مشاركة املنظمات غري احلكومية. وألقى أعضاء من اجملتمع املدين، 
الدمار  بأسلحة  املتعلقة  املسائل  حول  بيانات  سبعة  احلكومية،  غري  املنظمات  من  عشرات  عن  نيابة 
الشامل؛ والتكنولوجيات الناشئة، مبا فيها األسلحة الذاتية التشغيل بالكامل؛ وآلية نزع السالح؛ ومعاهدة 
جتارة األسلحة واألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛ األسلحة املتفجرة وخملفات احلرب السامة؛ واأللغام 

األرضية املضادة لألفراد والذخائر العنقودية.
القرارات  الثالث واألخري من عملها، على 48 من مشاريع  اجلزء  اللجنة األوىل، خالل  ووافقت 
ومخسة مشاريع مقررات يف إطار خمتلف بنود جدول األعمال املتعلقة بنزع السالح واألمن الدويل. ومن 
بني 53 مشروعًا مّت اعتمادها، اعتمد 21 مشروعًا، أو 40 يف املائة، دون تصويت ٥. ويف 5 كانون 
األول/ديسمرب، اعتمدت اجلمعية العامة 52 مشروعًا من بني املشاريع الـ 53 اليت وافقت عليها اللجنة 
األوىل، فضاًل عن مقرر إجرائي بشأن جدول األعمال املؤقت لربنامج العمل واجلدول الزمين له يف عام 
الدويل،  األمن  سياق  واالتصاالت يف  املعلومات  عن  قرار  بشأن مشروع  إجراء  اختاذ  وتأجل   .2014
اقرتح فيه إنشاء فريق خرباء حكوميني جديد، ريثما تنظر اللجنة اخلامسة يف اآلثار املالية املرتتبة عليه. 

العنوان الكامل هلذه املعاهدة هو ‘‘اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وختزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك   4
 http://disarmament.un.org/treaties/t/cwc :األسلحة’’. وميكن االطالع على نصها وحالة التقيد هبا يف املوقع

)اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
يف الدورة السابعة والستني، اعتمدت اللجنة 59 مشروعًا، منها 33 مشروعًا، بنسبة 56 يف املائة، دون تصويت.  5
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اخلامس  الفصل  )انظر  تصويت.  دون  األول/ديسمرب  27 كانون  يف  القرار  العامة  اجلمعية  واعتمدت 
لالطالع على مزيد من التفاصيل حول املعلومات واالتصاالت يف سياق األمن الدويل(.

وعمومًا، شهدت مداوالت اللجنة خالل الدورة الثامنة والستني الكثري من اخلصائص اليت اتسمت 
هبا يف دوراهتا السابقة - مثل انقسام التصويت على القرارات املتعلقة باألسلحة النووية مع الدعم القوي 
لتحقيق املزيد من التقدم يف جمال نزع السالح النووي، واالعرتاف على نطاق واسع بأمهية تدابري تنظيم 
األسلحة التقليدية، وخاصة معاهدة جتارة األسلحة، ودعم عاملية العضوية يف اتفاقييت األسلحة الكيميائية 

والبيولوجية، والقلق إزاء استمرار االنقسامات يف آلية األمم املتحدة لنزع السالح.

نظرة عامة عىل املناقشات املوضوعية الرئيسية يف اللجنة

األسلحة النووية

النووي،  السالح  نزع  حتقيق  يف  تقدم  إحراز  أجل  من  األوىل  اللجنة  شهدهتا  اليت  املناقشات  تباينت 
حيث كان هناك ثناء واسع النطاق على املبادرات األخرية للمضي ُقدمًا باملناقشات، ولكن كان هناك 
املفتوح  العامل  الفريق  مثل  اجلديدة،  فاملبادرات  ملموسة.  نتائج  إىل  التوّصل  بسبب عدم  إحباط  أيضًا 
باب العضوية املعين باملضي ُقدمًا باملفاوضات املتعّددة األطراف لنزع السالح النووي واالجتماع الرفيع 
وإن كانت  الدول،  بني  فيما  زمخًا  خلقت  قد  النووي،  السالح  بنزع  املعين  العامة  للجمعية  املستوى 
املناقشات بشأن الكيفية اليت ينبغي للدول األعضاء أن متضي هبا ُقدمًا بعد ذلك قد أظهرت اختالفًا 
يف الُنهج املتبعة لنزع السالح النووي. وبعد موافقة اللجنة األوىل، اعتمدت اجلمعية العامة قرارات بعنوان 
‘‘املضي ُقدمًا باملفاوضات املتعّددة األطراف لنزع السالح النووي’’ )48/68(، ومتابعة الفريق العامل 
املفتوح باب العضوية، و‘‘متابعة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بنزع السالح النووي عام 
الدول األعضاء يف حركة  القرار، وهم  القرار األخري، اقرتح مقدمو مشروع  2013’’ )32/68(. ويف 
النووية يف  األسلحة  بشأن  شاملة  اتفاقية  إلبرام  مفاوضات  بدء  )أ(  هي:  عناصر  ثالثة  االحنياز،  عدم 
مؤمتر نزع السالح؛ )ب( إعالن يوم 26 أيلول/سبتمرب من كل عام يومًا دوليًا لإلزالة الكاملة لألسلحة 

النووية؛ )ج( عقد مؤمتر دويل حول نزع السالح النووي حبلول عام 2018.
وأثناء املناقشة العامة واملناقشة املواضيعية بشأن األسلحة النووية، أعربت الدول األعضاء، وخاصة 
التمكن من  إزاء عدم  الشديدة  أملها  االحنياز، عن خيبة  أعضاء حركة عدم  العربية وغريها من  الدول 
عقد مؤمتر يف عام 2012 بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل 
األخرى يف الشرق األوسط عماًل بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
عام 2010 ٦. واحتل هذا االستياء مركز الصدارة يف كثري من املداخالت املتعلقة بنزع السالح النووي 
حول  التفاصيل  من  املزيد  على  لالطالع  األول  الفصل  )انظر  النووي.  االنتشار  عدم  معاهدة  وإطار 

املنطقة املقرتحة يف الشرق األوسط(.

مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2010، الوثيقة اخلتامية، اجمللدات   6
.NPT/CONF.2010/50 (Vol. I-III) من األول إىل الثالث
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قرارات  من  العديد  يف  النووية  األسلحة  استخدام  على  ترتتب  اليت  اإلنسانية  العواقب  إىل  وأشري 
اللجنة األوىل، ويف بيانني مشرتكني منفصلني خالل املناقشة املواضيعية بشأن األسلحة النووية 7. وبناًء 
ملؤمتر  التحضريية  اللجنة  اجتماعات  أيار/مايو 2012 خالل  منذ  اليت صدرت  املشرتكة  البيانات  على 
استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2015 واللجنة األوىل، ألقت نيوزيلندا بيانًا مشرتكًا 
استخدام  على  ترتتب  اليت  اإلنسانية  اآلثار  بشأن  واحدة  مراقبة  ودولة  عضو  دولة   123 عن  بالنيابة 
آذار/ يف  النرويج  استضافته  دويل  مؤمتر  إليها  خلص  اليت  النتائج  البيان  هذا  وأيد   .8 النووية  األسلحة 

مارس بشأن اآلثار اإلنسانية اليت ترتتب على استخدام األسلحة النووية 9. وبالتوازي مع بيان نيوزيلندا، 
بالبيان  ألقته أسرتاليا  الذي  البيان  ألقته أسرتاليا 10. ويف حني رحب  بيانًا منفصـــــاًل  أصدرت 18 دولة 
‘‘متدرج’’.  يتأسس على هنج  اعتدااًل  أكثر  اتباع مسار  أكد ضرورة  فإنه  اآلخر وردد بعض عناصره، 

)انظر الفصل األول لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن الُبعد اإلنساين لنزع السالح النووي(.

األسلحة الكيميائية

يف سياق االهتمام الدويل الواسع النطاق الذي أحاط مبسألة استخدام األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية 
العربية السورية يف عام 2013، أدانت الدول األعضاء بقوة أّي استخدام لألسلحة الكيميائية. ورحبت 
القرار  األمن  وباختاذ جملس  الكيميائية،  األسلحة  اتفاقية  إىل  السورية  العربية  اجلمهورية  بانضمام  الدول 
 2013 عام  يف  وجرى  السوري.  الكيميائية  األسلحة  برنامج  على  القضاء  بشأن   )2013(  2118
اجلمهورية  يف  احلالة  ليعكس   )45/68( الكيميائية  األسلحة  باتفاقية  املتعلق  الصلة  ذي  القرار  توسيع 
الذي  الكيميائية  األسلحة  الثالث التفاقية  االستعراضي  املؤمتر  إليها  انتهى  اليت  والنتائج  السورية  العربية 
املسائل  بشأن  التفاصيل  من  املزيد  على  لالطالع  الثاين  الفصل  )انظر  نيسان/أبريل 2013.  عقد يف 

املتصلة باألسلحة الكيميائية(.

النووية،  لألسلحة  اإلنسانية  اآلثـــار  إىل  وأشـــارت  عــام 2013،  اعتمدت يف  الــيت  العامة  اجلمعية  قـــرارات  تشمل   7 
النووي لعام 2013’’  العامة املعين بنزع السالح  الرفيع املستوى للجمعية  ما يلي: 32/68، ‘‘متابعة االجتماع 
)الفقرة العاشرة من الديباجة(؛ 39/68، ‘‘حنو عامل خال من األسلحة النووية: التعجيل بتنفيذ االلتزامات بنزع 
فتوى  ‘‘متابعة  املنطوق(؛ 42/68،  من  الثانية  والفقرة  الديباجة،  من  والرابعة  الثالثة  )الفقرتان  الــنــووي’’  السالح 
حمكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها’’ )الفقرة السادسة من الديباجة(؛ 
الرابعة واخلامسة من الديباجة(.  النووية’’ )الفقرتان  51/68، ‘‘العمل املوّحد من أجل اإلزالــة الكاملة لألسلحة 
وترد هذه اإلشارات يف هذه القرارات منذ عام 2010 عندما اعتمد مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية عام 2010 وثيقته اخلتامية اليت تضمنت إشارة إىل اآلثار اإلنسانية لألسلحة النووية.
انظر: A/C.1/68/PV. 13، الصفحات 28 إىل 30، لالطالع على قائمة الدول ونص البيان.  8

انــظــر: حكومة الــنــرويــج، ‘‘مــوجــز مــن إعـــداد الــرئــيــس، اآلثـــار اإلنــســانــيــة لألسلحة الــنــوويــة، 4 - 5 آذار/مــــارس   9
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/ud/taler-og- املوقع:  يف  متاح   .’’2013

artikler/2013/chair_oppsummering.html?id=716343 )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.

انظر: A/C.1/68/PV. 13، الصفحة 32، لالطالع على قائمة الدول ونص البيان.  10
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املسائل املتعلقة باألسلحة التقليدية

معاهدة  نفاذ  ببدء  التعجيل  أمهية  على  للتأكيد  فرصة  األوىل  اللجنة  دورة  انعقاد  عديدة يف  دول  رأت 
جتارة األسلحة وتنفيذها بشكل كامل وفّعال. وأبدت بعض الدول معارضتها لبعض أحكام املعاهدة، 
أو خللوها من أحكام أخرى، وأعربت عن أسفها العتماد املعاهدة بالتصويت وليس بتوافق اآلراء. غري 
املناسب،  الوقت  يف  األسلحة  جتارة  معاهدة  على  التصديق  على  عزمها  عن  أعربت  الدول  غالبية  أن 
بعرض   ،11 األصليني  القرار’’  ‘‘مقدمي مشروع  إىل جانب  أسرتاليا،  وقامت  بالكامل.  تنفيذها  ودعم 
بعد ذلك يف 5  العامة  اعتمدته اجلمعية  الذي  القرار  اللجنة األوىل، وهو  باملعاهدة على  املتعلق  القرار 
املعاهدة، ودعا  التوقيعات والتصديقات على  القرار إىل زيادة  كانون األول/ديسمرب )31/68(. ودعا 
الدول اليت لديها القدرة على تقدمي املساعدة إىل تقدميها إىل الدول اليت تطلبها من أجل تنفيذ أحكام 
املعاهدة. )انظر الفصل الثالث لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن اعتماد معاهدة جتارة األسلحة 

والتوقيع عليها(.
وباإلضافة إىل معاهدة جتارة األسلحة، شّدد العديد من الدول أيضًا على ضرورة التنفيذ الكامل 
مجيع  من  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  االجتار  ملنع  املتحدة  األمم  عمل  لربنامج 
املؤمتر  يف  اعتمدت  اليت   1٣ اخلتامية  الوثيقة  أمهية  على  وأكدوا   ،12 عليه  والقضاء  ومكافحته  جوانبه 
االستعراضي الثاين يف آب/أغسطس 2012. وخالل املداخالت اليت جرت يف اللجنة، رحبت الدول 
الصغرية  لألسلحة  املشروع  النقل غري  بشأن  القرار 2117 )2013(  مؤخراً  األمن  باختاذ جملس  أيضًا 
واألسلحة اخلفيفة وتكديسها على حنو يزعزع االستقرار وإساءة استخدامها، وهو أول قرار يتخذه اجمللس 

بشأن هذا املوضوع.
وبعد أن أكدت اجلمعية العامة جمدداً على أمهية الشفافية يف املسائل العسكرية، اعتمدت اجلمعية 
التسلح’’ )43/68(، و‘‘املعلومات  ‘‘الشفافية يف جمال  الشفافية، محلت عناوين  قرارات بشأن  ثالثة 
املوضوعية عن املسائل العسكرية، مبا يف ذلك شفافية النفقات العسكرية’’ )23/68(، و‘‘التشريعات 
املزدوج’’  االستخدام  ذات  والتكنولوجيا  والسلع  العسكريـــــة  واملعــدات  األسلحـــة  بنقل  املتعلقة  الوطنية 
اخلرباء  فريقي  تشكيل  إعادة  العامة  اجلمعية  قررت  األّولني،  القرارين  اعتماد  خالل  ومن   .)44/68(
التقليدية وبتقرير األمم املتحدة عن اإلنفاق  احلكوميني املعنيني بتشغيل سجل األمم املتحدة لألسلحة 
مبعاهدة  املتعلقة  القرارات  تناولت  اليت  املناقشة  أن  عام 2016. كما  الفريقان يف  ليجتمع  العسكري، 
جتارة األسلحة سلطت الضوء على تباين وجهات النظر بشأن الدور الذي تلعبه املعاهدة مستقباًل يف 
 جمال الشفافية يف جمال التسلح، حيث تشكك عدد من الدول يف الربط بني املعاهدة وزيادة الشفافية. 

“مقدمو مشروع القرار” األصليون هم الدول اليت قدمت مشروع القرار األصلي بشأن معاهدة جتارة األسلحة يف   11

عام 2006؛ وهي األرجنتني، وأسرتاليا، وفنلندا، وكوستاريكا، وكينيا، واململكة املتحدة، واليابان.
اخلفيفـــة من مجيع جوانبه،  الصغــرية واألسلحـــة  باألسلحـــة  املشروع  باالجتـــار غري  املعين  املتحدة  تقرير مؤمتر األمم   12

نيويورك، 9 - 20 متوز/يوليه A/CONF.192/15( 2001(، الفصل الرابع، الفقرة 24.
A/CONF.192/2012/RC/4، املرفق األول.  13
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)انظر الفصل الثالث لالطالع على املزيد من التفاصيل بشأن مسائل األسلحة التقليدية، مبا يف ذلك 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة(.

مسائل أخرى، من بينها آلية نزع السالح

سباق  حدوث  ‘‘منع  بعنوان  اخلارجي،  الفضاء  يف  األمن  بشأن  قرارين  على  العامة  اجلمعية  وافقت 
الفضاء اخلارجي’’  الثقة يف أنشطة  بناء  الفضاء اخلارجي’’ )29/68(، و‘‘الشفافية وتدابري  تسلح يف 
)50/68(. ومن خالل اعتماد القرار األخري، رحبت اجلمعية العامة بتقرير فريق اخلرباء احلكوميني حول 
هذا املوضوع 1٤، وشجعت الدول األعضاء على استعراض وتنفيذ هذه التدابري الواردة يف تقرير الفريق، 
التقرير  الواردة يف  التوصيات  السالح  نزع  ومؤمتر  املتحدة  لألمم  التابعة  السالح  نزع  هيئة  إىل  وأحالت 

للنظر فيها. )انظر الفصل اخلامس لالطالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة بالفضاء اخلارجي(.
منظومات  وخباصة  الناشئة،  األسلحة  منظومات  معاجلة  أمهية  األعضاء  الدول  من  العديد  وأبرز 
القانونية  اآلثار  ملختلف  التصّدي  ضرورة  إىل  دول  عشر  من  أكثر  وأشار  التشغيل.  الذاتية  األسلحة 
إىل  بعضها  أشار  حيث  بالكامل،  التشغيل  الذاتية  األسلحة  على  ترتتب  اليت  واألخالقية  والسياسية 
)انظر  املناقشات مستقباًل.  املناسب هلذه  احملفل  باعتبارها   ،1٥ تقليدية معينة  بأسلحة  املتعلقة  االتفاقية 

الفصل اخلامس لالطالع على املزيد من التفاصيل حول األسلحة الذاتية التشغيل(.
وباإلضافة إىل ذلك، وكما كان احلال يف الدورات السابقة للجنة األوىل، أقرت دول عديد باحلاجة 
املاسة إىل تنشيط عمل آلية نزع السالح، ودعت بصفة خاصة مؤمتر نزع السالح لبدء العمل املوضوعي، 
كما دعت هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة إىل حتقيق نتيجة موضوعية خالل دورهتا املوضوعية 

لعام 2014.
تكوينها  اخلرباء احلكوميني، سواء من حيث  أفرقة  مناقشة إلنشاء  أيضًا  األوىل  اللجنة  وجرت يف 
واآلثار املالية املرتتبة عليها. وأعربت عدة دول عن عدم رضاها عن تكوين األفرقة السابقة، قائلة إهنا مل 
تكن تتسم بالتوازن اجلغرايف، وكثرياً ما كانت تضم عدداً قلياًل جداً من اخلرباء من الدول النامية. وأهابت 
األفرقة  توازنًا يف  أكثر  لكفالة عضوية  ملموسة  إجراءات  يتخذ  ‘‘أن  العام  باألمني  االحنياز  حركة عدم 
مستقباًل، مما ميكن أن يسهم يف فعالية عملها وطبيعته التشاركية’’. كما أعربت دول أخرى عن قلقها 

إزاء اآلثار املالية املرتتبة على توسيع العضوية.

.A/68/189  14

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معّينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر  العنوان الكامل للمعاهدة هو   15

http://disarmament.un.org/ :أو عشوائية األثــر. وميكن االطــالع على نصها وحالة االنضمام إليها يف املوقع
treaties/t/ccwc )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة، 2013

عقدت هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة الدورة الثانية من دورة املداوالت اجلديدة اليت تدوم ثالث 
سنوات يف مقر األمم املتحدة يف الفرتة من 1 إىل 19 نيسان/أبريل، برئاسة كريستوفر غرميا )مالطة(. 
 ،1٦ التنظيمية يف 4 كانون األول/ديسمرب 2012  اهليئة دورهتا  للهيئة، عقدت  املوضوعية  الدورة  وقبل 
ونظرت خالهلا يف املسائل املتعلقة بتنظيم األعمال والبنود املوضوعية يف جدول أعمال الدورة املوضوعية 

لعام 2013، كما تناولت مسألة انتخاب أعضاء مكتبها 17.
عام  لدورة  املؤقت  األعمال  اهليئة جدول  أقرت  نيسان/أبريل،   1 املوضوعية يف  الدورة  بدء  وعند 
2013 18. ووفقًا للمقرر الذي اختذته اهليئة يف دورهتا املوضوعية لعام 2012، أسندت اهليئة إىل الفريق 
العامل األول والية حبث البند 4 من جدول األعمال، املعنون ‘‘توصيات لتحقيق األهداف املتمثلة يف 
الثاين والية  العامل  الفريق  باملثل، إىل  النووية’’. وأسندت،  انتشار األسلحة  النووي وعدم  نزع السالح 
التقليدية’’.  الثقة يف ميدان األسلحة  لبناء  املعنون ‘‘تدابري عملية  البند 5 من جدول األعمال،  حبث 
وواصل نايف بن بندر السديري )اململكة العربية السعودية( شغل منصب رئيس للفريق العامل األول. 

ويف 1 نيسان/أبريل، انتخبت اهليئة كنوت النغالند )النرويج( رئيسًا للفريق العامل الثاين.
وعقدت اهليئة، خالل دورهتا املوضوعية، ست جلسات عامة 19، وأجرت يومي 1 و3 نيسان/

أبريل تباداًل عامًا لآلراء حول مجيع بنود جدول األعمال 20. ويف الفرتة من 3 إىل 17 نيسان/أبريل، 
عقد كل من الفريقني العاملني األول والثاين 11 جلسة.

ويف 1 نيسان/أبريل، ألقت أجنيال كني، ممثلة األمم املتحدة السامية لشؤون نزع السالح، بيانًا أمام 
اللجنة 21، أشارت فيه إىل أن العديد من التحّديات األخطر اليت تواجه السالم واألمن الدوليني ليست 
سوى جتسيدات ملشكلة ‘‘انعدام الثقة’’. وأشارت إىل أن تلك املشكلة تساعد على تفسري بطء وترية 
التقدم احملرز يف حتقيق نزع السالح النووي على الصعيد العاملي والنمو القوي يف برامج حتديث األسلحة 
انقسام  العسكرية؛ وتتسبب يف  امليزانيات  التوسع يف  الطويل؛ وتكمن وراء استمرار  املدى  النووية على 
األصوات بشدة يف اجلمعية العامة حول العديد من قرارات نزع السالح؛ كما أهنا السبب األساسي حلالة 
اجلمود يف مؤمتر نزع السالح. وأكدت املمثلة السامية أن اهلدف من آلية األمم املتحدة لنزع السالح 

.A/CN.10/PV.329 :انظر  16

نــواب  )مــالــطــة(؛  غــرميــا  الرئيس - كريستوفر  الــتــايل:  النحو  اهليئة على  عــام 2013، تشكل مكتب  خــالل دورة   17 

واملــقــرر -  ديــفــوار، وليتوانيا، ومصر، والنمسا؛  إندونيسيا، وجامايكا، وقــربص، وكــرواتــيــا، وكــوت  الرئيس - ممثلو 
شارلني روبنارين )ترينيداد وتوباغو(.

.A/CN.10/L.70 :انظر  18

.A/CN.10/PV.330-335 :انظر  19

.A/CN.10/PV.330-333 :انظر  20

http://www.un.org/disarmament/ :بيان أمام هيئة نزع السالح، نيويورك، 1 نيسان/أبريل 2013. متاح يف املوقع  21

HomePage/HR/docs/2013/2013-04-01_UNDC_opener.pdf )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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برمتها هو توفري عملية لبناء الثقة عرب وضع املعايري العاملية يف جمال نزع السالح وتفصيلها، وأن هيئة نزع 
السالح تقوم، من خالل دورها التداويل البحت، بدور أساسي يف املراحل األوىل من تطوير هذه املعايري. 
الدول  مجيع  وشجعت  بالشفافية،  تتعلق  الثقة  لبناء  العملية  التدابري  من  العديد  أن  إىل  أشارت  كما 
األعضاء على االستفادة من تدابري الشفافية اليت وضعتها األمم املتحدة، مثل تقرير األمم املتحدة عن 

النفقات العسكرية وسجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية.
وتأكيداً على أمهية اجلوانب اإلدارية واإلجرائية لعمل اهليئة، أشارت املمثلة السامية إىل أن إحدى 
القضايا اجلديرة باالهتمام هي إحياء إنتاجية اهليئة كمورد دويل لغرس بذور املعايري العاملية مستقباًل - 
انقضت منذ  اليت  العشرين  السنوات  أنه يف  التوجيهية واملعايري والتوصيات. وأشارت إىل  املبادئ  وهي 
التوّصل إىل توافق يف اآلراء العتماد مبادئ توجيهية  اهليئة يف عام 1979، متكنت من  إعادة إنشاء 
أهنا  غري  مناسبة،   16 عن  يقل  ال  فيما  السالح  نزع  مواضيع  من  متنوعة  جمموعة  بشأن   وتوصيات 
مل تتمكن من اعتماد أّي مبادئ توجيهية جديدة منذ عام 1999. وشّددت على أن للهيئة اهتمامًا 
نتائج  حتقيق  يف  اهليئة  ملساعدة  بديلة  إجراءات  هناك  إذا كانت  ما  بدراسة  مستمرة  بصورة  مشروعًا 

ملموسة.
وأشار رئيس هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة، يف بيانه االفتتاحي 22، إىل أنه يف السنوات 
بنفس  بانتكاسات كبرية  السالح  نزع  أعمال  بعض جماالت جدول  امللموس يف  التقدم  اقرتن  األخرية، 
القدر يف جماالت أخرى. وأشار إىل أنه بينما يظل نزع السالح العام والكامل حيتل صدارة جدول أعمال 
اجملتمع الدويل، فإن آلية نزع السالح املتعّددة األطراف ال تزال عاجزة إال عن حتقيق أقل القليل. وأشار 
كذلك إىل أن نزع السالح النووي ال يزال ميثل أولوية عاملية، ولكن، للمفارقة، ال يزال اجملتمع الدويل 
األمهية  من  أن  الرئيس  وأكد  البشرية.  زوال  إىل  يفضي  أن  ميكن  طريقًا  تقريبًا،  متهور  بشكل  يسلك، 
احلامسة أن حترز هيئة نزع السالح تقدمًا حنو اعتماد توصيات بشأن اخلطوات املقبلة لتحقيق نزع السالح 
النووي وعدم انتشار األسلحة النووية. وفيما يتعلق بالبند املوضوعي اآلخر على جدول أعمال اهليئة، 
احلق  بني  توازن  إجياد  إىل  الوفود  دعا  التقليدية’’،  األسلحة  الثقة يف جمال  لبناء  العملية  ‘‘التدابري  وهو 
األصيل جلميع الدول يف الدفاع عن نفسها وبني احلّد من األسلحة التقليدية من أجل تقليل املخاطر اليت 

يتعرض هلا السالم واألمن الدوليني.
وشّدد رئيس اهليئة على أن الدول األعضاء قد أخفقت يف اعتماد توصيات منذ عام 1999، وأكد 
على ضرورة بّث تفكري جديد وأفكار مبتكرة يف مداوالهتا إن كانت تريد حتقيق تقدم حبلول هناية دورة 
اهليئة اليت تستمر لثالثة أسابيع. وحذر من أن خطر حتول اهليئة إىل كيان بال قيمة قد أصبح أقرب من 
أّي وقت مضى مع كل حماولة تفشل يف الوصول إىل توافق يف اآلراء، وشّدد على ضرورة استعادة الشعور 
تفامهات  إىل  التوّصل  بأن  واالعرتاف  الضيقة  الوطنية  املواقف  يتجاوز  هدف  حتقيق  يف  بالرغبة  املشرتك 

أمــام دورة عام 2013  االفتتاحي  البيان  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالح  نزع  هيئة  رئيس  )مالطة(،  كريستوفر غرميا   22

http://www.un.org/disarmament/content/:هليئة نزع السالح، نيويورك، 1 نيسان/أبريل 2013. متاح يف املوقع
آب/أغسطس   1 يف  عليه  )اُطلع   news/disarmament_commission_2013/statements/20130401_chair.pdf

.)2014
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العامل يصب أيضًا إىل حّد كبري يف املصلحة الوطنية  مشرتكة حول بعض من املشاكل األكثر تعقيداً يف 
لكل دولة من الدول األعضاء. ودعا الرئيس الوفود إىل حشد اإلرادة السياسية الالزمة لالبتعاد عن املواقف 
الوطنية املتعنتة اليت عرقلت أعمال اهليئة لفرتة طويلة جداً، وحتديد أرضية مشرتكة يف اجملاالت احملّددة اليت 
أداة  وإمنا هي  تفاوضية،  هيئة  ليست  السالح  نزع  هيئة  بأن  أيضًا  الوفود  ر  وذكَّ فيها.  تقدم  إحراز  ميكن 
تداولية، وأن قيمتها تكمن يف طابعها العاملي وفيما توفره من إمكانية إلجراء مناقشات صرحية ومفتوحة. 

واختتم الرئيس بيانه بالتشديد على ضرورة استعادة مصداقية هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة.
2٣. وكررت  نيسان/أبريل  يومي 1 و3  لآلراء  عام  تبادل  أثناء  ببيانات  وفداً  أكثر من 30  وأدىل 
الدبلوماسية  تأكيد موقفها من مبدأ  املنتمية إىل حركة عدم االحنياز،  الدول  الدول األعضاء، وال سيما 
أمهية دور هيئة  املتعّددة األطراف وصالحيتها يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار. كما أكدت جمدداً 
نزع السالح باعتبارها اهليئة التداولية املتخصصة الوحيدة يف آلية األمم املتحدة لنزع السالح، وأعربت عن 

قلقها من عدم متكن اهليئة من االتفاق على أّي توصيات لرفعها إىل اجلمعية العامة منذ عام 1999.
احليوية  األمهية  على  األعضاء  الدول  شّددت  االنتشار،  وعدم  النووي  السالح  بنزع  يتعلق  وفيما 
لتعزيز النظام املنشأ مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وأكدت على ضرورة التنفيذ الكامل 
اليت  نقطة   64 من  املؤلفة  العمل  خطة  سيما  وال  استعراضها،  مؤمترات  وملقررات  املعاهدة  ألحكام 
عدم  حركة  أعضاء  وخاصة  النووية،  لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  وأعربت   .2٤  2010 عام  اعتمدت 
وجمموعة  األفريقية،  الدول  وجمموعة  الكاريبـي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  ومجاعة  االحنياز، 
الدول العربية، عن قلقها البالغ إزاء بطء وترية التقدم الذي حترزه الدول احلائزة لألسلحة النووية يف حتقيق 
املستوى  الرفيع  العامة  اجلمعية  باجتماع  الصدد،  النووية. ورحبت، يف هذا  ترساناهتا  التام على  القضاء 
أمهية تطبيق الدول  النووي، املقرر عقده يف 26 أيلول/سبتمرب. كما أكدت جمدداً  املعين بنزع السالح 
املتعلقة  التدابري  مجيع  خيص  فيما  الدويل  والتحقق  والالرجعة  الشفافية  مبادئ  النووية  لألسلحة  احلائزة 
بالوفاء بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال نزع السالح النووي. وأعرب عدد من الدول، وخاصة دول حركة 
األسلحة  لتحسني  معارضتها  الكاريبـي، عن  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  االحنياز ومجاعة  عدم 
النووية املوجودة وتطوير أنواع جديدة منها، حيث إن ذلك يتعارض مع هدف حتقيق نزع السالح النووي 
بوصفه التزامًا قانونيًا متعّدد األطراف، فضاًل عن تعارضه مع االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول احلائزة 
التام على األسلحة  القضاء  أن  النووية يف هذا الصدد. ويف حني أكدت دول عديدة جمدداً  لألسلحة 

الروسي،  االحتــاد  لـــآلراء:  العام  التبادل  أثناء  ببيانات  التالية  البلدان  ممثلو  وأدىل   .A/CN.10/PV.330-333 انظر   23

واألرجنتني، وإسبانيا، وإكوادور، وإندونيسيا )بالنيابة عن حركة عدم االحنياز(، ومجهورية إيران اإلسالمية، وآيرلندا 
)بالنيابة عــن االحتـــاد األورويب والـــدول املرتبطة بـــه(، وبــاكــســتــان، والـــربازيـــل، وبــنــغــالديــش، وبــنــن، وبـــريو، واجلــزائــر، 
واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية كوريا، ومجهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، 
وسويسرا، والصني، والعراق، وفرنسا، واهلند، وفييت نام، وكازاخستان، وكوبا )بالنيابة عن اجلماعة من دول أمريكا 
العربية(، وماليزيا، ومصر، واملكسيك،  الدول  )بالنيابة عن جمموعة  الكاريبـي(، والكويت، ولبنان  الالتينية والبحر 
األفريقية(،  الــدول  وبالنيابة عن جمموعة  الوطنية  )بصفتها  ونيجرييا  ونيبال،  والنمسا،  والنرويج،  املتحدة،  واململكة 

والواليات املتحدة، واليابان.
NPT/CONF.2010/50 (Vol.I)، الصفحات 20 - 29.  24
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النووية هو الضمانة املطلقة الوحيدة ضد استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، فقد أكدت 
من جديد على ضرورة إبرام صك عاملي غري مشروط وملزم قانونًا بشأن الضمانات األمنية جلميع الدول 

غري احلائزة لألسلحة النووية باعتبار ذلك مسألة تتسم بأعلى درجة من األولوية.
وشّددت الدول األعضاء على أمهية التعجيل ببدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، 
وحثت مجيع الدول على االلتزام بوقف التجارب النووية والتفجريات النووية األخرى حلني دخول املعاهدة 
حيز النفاذ. كما كانت هناك دعوات عديدة للبدء فوراً يف مفاوضات بشأن معاهدة حلظر إنتاج املواد 
النووية  األسلحة  من  اخلالية  املناطق  أن  أيضًا  السالح. وأكدت دول عديدة  نزع  مؤمتر  االنشطارية يف 
تسهم يف حتسني السالم واألمن العامليني وتعزز نظام عدم االنتشار النووي. كما دعت الدول األعضاء 
بعد،  هبا  تنشأ  مل  اليت  املناطق  يف  النووية  األسلحة  من  اخلالية  املناطق  من  املزيد  بإنشاء  التعجيل   إىل 
وال سيما يف الشرق األوسط. ويف هذا السياق، أعرب عدد كبري من الدول، وخباصة الدول اليت تنتمي 
من  خالية  منطقة  إنشاء  مؤمتر حول  عقد  يف  التأخري  إزاء  البالغ  قلقها  عن  العربية،  الدول  جامعة  إىل 
األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، وحثت األمني العام لألمم املتحدة 

واالحتاد الروسي واململكة املتحدة والواليات املتحدة على عقد املؤمتر دون مزيد من التأخري.
وتكلمت إندونيسيا بالنيابة عن حركة عدم االحنياز، فشّددت على أنه ال ينبغي رهن نزع السالح 
لنزع  املكرسة  العامة  للجمعية  األوىل  االستثنائية  الدورة  حددهتا  اليت  القصوى  األولوية  بوصفه  النووي، 
الدول  تنفيذ  ضرورة  على  وشّددت  السالح.  لنزع  أخرى  جهود  بأّي  أو  الثقة  بناء  بتدابري  السالح، 
القاطع الذي قطعته على نفسها يف عام 2000، وأعادت تأكيده يف  التعهد  النووية  احلائزة لألسلحة 
ضرورة  على  االحنياز  عدم  حركة  وأكدت  النووية.  األسلحة  على  التام  القضاء  بتحقيق   ،2010 عام 
النووية ضمن  التام على األسلحة  بدء املفاوضات دون مزيد من التأخري بشأن برنامج مرحلي للقضاء 
إطار زمين حمّدد، مبا يف ذلك إبرام اتفاقية بشأن األسلحة النووية. وجددت احلركة التزامها بالعمل على 
عقد مؤمتر دويل رفيع املستوى لتحديد سبل ووسائل القضاء على األسلحة النووية، وحظر استحداثها 
على  والعمل  باستخدامها،  التهديد  أو  واستخدامها  ونقلها  وتكديسها  واختبارها  وحيازهتا  وإنتاجها 
تدمريها. كما أكدت احلركة على ضرورة معاجلة الشواغل املتعلقة باالنتشار النووي من خالل اتفاقات 
متعّددة األطراف يتم التفاوض بشأهنا وتتسم بالعاملية والشمول وعدم التمييز. وأكدت على ضرورة أن 
تكون ترتيبات مراقبة عدم االنتشار ترتيبات شفافة ومفتوحة أمام مشاركة مجيع الدول، وأن تضمن عدم 
فرض قيود على إمكانية الوصول إىل املواد واملعدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية اليت حتتاجها البلدان 

النامية ملواصلة تنميتها.
أن  الكارييب، فأشارت إىل  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  بالنيابة عن مجاعة دول  وتكلمت كوبا 
بشأن  خاصًا  بيانًا  للجماعة  التأسيسي  القمة  مؤمتر  يف  اعتمدوا  قد  اجلماعة  وحكومات  دول  رؤساء 
القضاء التام على األسلحة النووية، وفقًا ملوقفهم الراسخ يف تأييد إنشاء عامل خال من األسلحة النووية. 
وأشارت كذلك إىل أن اجلماعة قد أكدت، عند إنشائها، فخر املنطقة بكوهنا أول مناطق العامل الكثيفة 
يف  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  خالل  من  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  ُتعلن  اليت  السكان 
النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  وحثت  تالتيلولكو(،  )معاهدة  الكارييب  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 
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على سحب مجيع التحفظات على الربوتوكوالت امللحقة باملعاهدة، واحرتام الطابع اخلايل من األسلحة 
النووية للمنطقة. كما أكد أعضاء اجلماعة جمدداً أن استخدام األسلحة النووية أو التهديد باستخدامها 
يشكل جرمية ضد اإلنسانية وانتهاكًا للقانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل، ومليثاق األمم 
املتحدة. والحظت أنه على النحو املعرتف به بأغلبية 127 دولة يف املؤمتر املعين باآلثار اإلنسانية اليت 
ترتتب على استخدام األسلحة النووية، الذي ُعقد يف أوسلو يومي 4 و5 آذار/مارس، فليس من املرجح 
أن تتمكن دولة أو هيئة مبفردها من مواجهة حالة الطوارئ اإلنسانية املباشر النامجة عن تفجري سالح 

نووي أو أن توفر ما يكفي من املساعدة للمتضررين حنو مالئم.
من  خالية  منطقة  ظلت  األفريقية  القارة  إن  نيجرييا  قالت  األفريقية،  الدول  عن جمموعة  وبالنيابة 
األسلحة النووية منذ بدء نفاذ معاهدة بليندابا، وإن الدول األفريقية ستواصل التقيد بذلك املركز وااللتزام 
بعد  تصدق  اليت مل  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  املتبقية، وخاصة  الدول  اجملموعة  به. كما شجعت 
الشفافية  مبادئ  تطبيق  على  تأخري. كما أكدت جمدداً  بذلك دون  تقوم  أن  الربوتوكوالت، على  على 

والالرجعة والتحقق من جانب الدول احلائزة لألسلحة النووية فيما يتعلق بتدابري نزع السالح النووي.
يتسم  النووي  السالح  نزع  أن  رغم  أنه  فالحظ  العربية،  الدول  جامعة  عن  بالنيابة  لبنان  وتكلم 
باألولوية القصوى، فإن ذلك مل ينعكس بشكل كاف يف عمل آلية نزع السالح. كما أكد أنه ليس مثة 
اعتمدها مؤمتر استعراض معاهدة  اليت  العمل  النهائية احملّددة يف خطة  باملواعيد  الوفاء  أولوية أعلى من 
عدم انتشار األسلحة النووية عام 2010، وشّدد على أنه مل يتم الوفاء باملوعد النهائي األول بعقد مؤمتر 
الدمار الشامل يف الشرق األوسط.  النووية وغريها من أسلحة  حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة 
وأكدت اجملموعة على أن عدم االمتثال اللتزامات املؤمتر االستعراضي لعام 2010 يقوض نظام عدم 
االنتشار برمته، وأن املؤمتر مل يعقد يف موعده املتفق عليه رغم تأكيد مشاركة مجيع دول املنطقة باستثناء 
دولة واحدة. وحثت جامعة الدول العربية األطراف الداعية للوفاء بالتزاماهتا، باعتبار ذلك السبيل الوحيد 
لعام 2015. أعرب  املؤمتر استعراضي  لعملية  النجاح  الستعادة مصداقية نظام عدم االنتشار وضمان 
املؤمتر  املنبثقة عن  االلتزامات  تنفيذ  اهليئة  أعمال  إليها  تنتهي  اليت  النتائج  تكفل  أن  أمله يف  لبنان عن 

االستعراضي لعام 2010.
انتشار  عدم  معاهدة  أن  على  التأكيد  فأعادت  األوروبية،  اجلماعة  عن  بالنيابة  آيرلندا  وتكلمت 
العاملي والركيزة األساسية للسعي من أجل  النووي  لنظام عدم االنتشار  الزاوية  النووية هي حجر  األسلحة 
تعزيز  أن  وأكدت  النووية.  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  من  السادسة  للمادة  وفقًا  النووي  السالح  نزع 
األطراف  الدول  امتثال  عدم  وأن  األعضاء،  الدول  جلميع  أولوية  يكون  أن  ينبغي  االنتشار  عدم   نظام 
األورويب  االحتاد  ودعا  السالح.  ونزع  االنتشار  عدم  جهود  يقوض  املعاهدة  ألحكام  املعاهدة   يف 
الدول اليت مل تصبح بعد أطرافًا يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إىل االنضمام إىل املعاهدة بوصفها 
دواًل غري حائزة لألسلحة النووية، وأن تلتزم بشروطها، إىل حني انضمامها إىل املعاهدة، وأن تتعهد بالتزامات 
عدم االنتشار ونزع السالح. وأكدت اليابان أن من الضروري اختاذ خطوات عملية وواقعية لتعزيز كل من 
نزع السالح النووي وعدم االنتشار بغية احلفاظ على نظام عدم االنتشار النووي وتعزيزه. وأشارت، على 

سبيل املثال، إىل مبادرة عدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي اليت تشجعها اليابان.
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النووي،  السالح  بنزع  التزامها  جمدداً  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  أكدت  ذلك،  غضون  ويف 
أهنا  الصني  أكدت  فقد  اجملال.  هذا  يف  إجنازات  من  حققته  وما  جهود  من  بذلته  ما  على   وشّددت 
ما برحت تنفذ جبدية التزاماهتا بنزع السالح النووي، وتتبع بثبات اسرتاتيجية نووية تتمثل يف الدفاع عن 
النفس. وأشارت إىل أن الصني ظلت متارس دائمًا أقصى درجات ضبط النفس، ومل ولن تشارك يف أّي 
سباق للتسلح النووي بأّي شكل من األشكال، وستحتفظ بقواهتا النووية عند مستوى احلّد األدىن الالزم 
الحتياجات األمن الوطين. وكررت الصني أيضًا متسكها بسياسة عدم املبادأة باستخدام األسلحة النووية 
يف أّي وقت أو حتت أّي ظرف من الظروف، والتزامها غري املشروط بعدم استخدام األسلحة النووية أو 
التهديد باستخدامها ضد الدول غري احلائزة لألسلحة النووية أو املناطق اخلالية من األسلحة النووية. غري 
لنزع السالح النووي، أكدت الصني على ضرورة احلفاظ على االستقرار االسرتاتيجي العاملي  أنه تعزيزاً 
واألمن غري املنقوص للجميع، وأشارت إىل أن الدول احلائزة ألكرب الرتسانات النووية ينبغي أن تواصل 

خفض تلك الرتسانات بصورة كبرية وجوهرية.
ويف حني اعرتفت فرنسا بأن مثة مسؤولية خاصة تقع على عاتق الدول احلائزة لألسلحة النووية يف 
إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، فقد أكدت أن مجيع الدول جيب أن تسهم يف نزع السالح 
السالم  هتددا  اللتني  الرئيسيتني  االنتشار  أزميت  حل  يعين  مما  املطلوبة،  األمنية  البيئة  هتيئة  خالل  من 
واألمن الدوليني، ومها األنشطة النووية اليت متضي فيها مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية إيران 
اإلسالمية يف انتهاك لقرارات جملس األمن. وذكرت فرنسا أيضًا أن تعزيز نظام عدم االنتشار يظل ميثل 
اإلضايف؛  الربوتوكول  وتعميم  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ضمانات  تعزيز  خالل  من  وخباصة  أولوية، 
عام 2012.  هناية  نام يف  وفييت  للعراق  اإلضافيني  الربوتوكولني  نفاذ  ببدء  الصدد،  هذا  ورحبت، يف 
وشّددت على احلاجة إىل التفاوض على معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة 

النووية يف مؤمتر نزع السالح.
انتشار  عدم  معاهدة  من  السادسة  املادة  مبوجب  بواجباته  التزامه  جمدداً  الروسي  االحتاد  وأكد 
اهلجومية  األسلحة  ختفيض  زيادة  بتدابري  املتعلقة  املعاهدة  تنفيذ  أن  إىل  وأشار  النووية،  األسلحة 
نظام  تعزيز  يف  بدرجة كبرية  أسهم   2٥ اجلديدة(   START ستارت  )معاهدة  منها  واحلّد  االسرتاتيجية 
النووية  األسلحة  ختفيض  زيادة  املستحيل  من  أن  ذكر  الروسي  االحتاد  أن  غري  النووي.  االنتشار  عدم 
من دون املراعاة الواجبة جلميع جوانب األمن الدويل اليت ميكن أن يكون هلا أثر سليب على االستقرار 
االسرتاتيجي، مثل تراكم منظومات الدفاع املضاد للقذائف من جانب واحد وبصورة غري حمدودة على 
النووية؛ وعدم  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  على  التصديق  تقدم يف  إحراز  العاملي؛ وعدم  الصعيد 
الرغبة يف التخلي عن إمكانية نشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي؛ واالختالالت يف عدد ونوعية األسلحة 
يزال يشكل  اخلارجي ال  الفضاء  األسلحة يف  منع نشر  أن  إىل  أيضًا  الروسي  االحتاد  التقليدية. وأشار 
أولوية لسياسته اخلارجية، مشّدداً على ضرورة التوّصل إىل اتفاق ملزم قانونًا ملنع تسليح الفضاء اخلارجي. 

وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة، ‘‘معاهدة ستارت اجلديدة: نص املعاهدة’’، 8 نيسان/أبريل 2010. متاح يف   25

املوقع: http://www.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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وكخطوة هامة حنو إبرام مثل هذه املعاهدة، دعا االحتاد الروسي الدول ألن حتذو حذوه، وتلتزم بسياسة 
عدم البدء بنشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي.

من  خال  عامل  إقامة  يف  املتمثل  األجل  الطويل  باهلدف  التزامها  تأكيد  املتحدة  اململكة  وكررت 
األمنية  والضمانات  السالح  لنزع  اجلديدة  التدابري  من  عدد  على  الضوء  وسلطت  النووية،  األسلحة 
األقوى الواردة يف استعراضها الدفاعي واألمين االسرتاتيجي لعام 2010. غري أن اململكة املتحدة أبرزت 
ضرورة املضي ُقدمًا معًا من خالل عمليات متوازنة ومتبادلة لنزع السالح من أجل إقامة عامل خاٍل من 
األسلحة النووية، وشّددت على ضرورة بناء التفاهم املتبادل الالزم للمضي ُقدمًا يف التزامات نزع السالح 
الدائمي  اخلمسة  األعضاء  بني  احلوار  أمهية  على  املتحدة  اململكة  أكدت  السياق،  هذا  ويف  النووي. 
العضوية يف جملس األمن، وأشارت إىل املؤمترين اللذين ُعقدا يف باريس عام 2011 ويف واشنطن عام 
2012، وأيضًا املؤمتر املقبل املقرر عقده يف االحتاد الروسي عام 2013. وشّددت أيضًا على أمهية بناء 
النووية، وعرضت معلومات عن  احلائزة لألسلحة  النووية والدول غري  احلائزة لألسلحة  الدول  الثقة بني 
اجلهود اليت بذلتها مع النرويج بشأن التحقق من تفكيك الرؤوس احلربية. وشّددت اململكة املتحدة على 
معيار  يكونا  أن  الذرية جيب  للطاقة  الدولية  للوكالة  اإلضايف  والربوتوكول  الشاملة  الضمانات  اتفاق  أن 
التحقق العاملي جلميع الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، وحثت مجيع الدول اليت 
البالغ إزاء التهديد  مل تصدق أو توقع عليها أن تفعل ذلك. وأعربت اململكة املتحدة أيضًا عن قلقها 
الذي يشكله الربناجمان النوويان جلمهورية إيران اإلسالمية ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. وشّددت 
مع  والعمل  الدويل،  للقانون  لالمتثال  البلدين  دعوة  يف  توّحده  الدويل  اجملتمع  يبدي  أن  ضرورة  على 

الوكالة، واالمتناع عن أّي أعمال استفزازية أخرى.
ويف حني أكدت الواليات املتحدة جمدداً التزامها بالسعي لضمان السالم واألمن يف عامل خاٍل من 
الرئيس باراك أوباما يف براغ عام 2009 مل يكن دعوة  النووية، فقد أشارت إىل أن خطاب  األسلحة 
لنزع السالح من جانب واحد، بل كان خريطة طريق إىل املستقبل - أّي اسرتاتيجية تدرجيية مدروسة 
إىل  باإلضافة  أنه  وذكرت  والعشرين.  احلادي  القرن  واملتقلبة يف  املتغرية  األمنية  البيئة  االعتبار  تأخذ يف 
األسلحة  ودور  عدد  من  للحّد  اختذت خطوات  النووي،  واإلرهاب  النووي  االنتشار  منع  على  العمل 
النووية يف اسرتاتيجية األمن القومي للواليات املتحدة، وأهنا تكرس وقتها وجهودها ومواردها واهتمامها 
الواليات  وأعلنت  املطاف.  هناية  يف  عليها  والقضاء  النووية  األسلحة  ختفيض  ملواصلة  الظروف  لتهيئة 
املتحدة تقدمي ورقة عمل رمسية إىل الفريق العامل األول التابع هليئة نزع السالح بعنوان ‘‘منع استخدام 
االنتشار  األسلحة وعدم  بتحديد  اخلاصة  املتحدة  الواليات  أن سياسات  وأكدت  النووية’’،  األسلحة 
ونزع السالح تستند إىل منع استخدام األسلحة النووية مرة أخرى، وأن الواليات املتحدة تواصل إيالء 

األولوية القصوى لتجنب مثل هذا االستخدام.
بالفقرة 1  مباشرة  السالح تسرتشد  نزع  إىل  الرامية  اجلماعية  اجلهود  بأن  النمسا  أن ذكرت  وبعد 
من املادة 11 من ميثاق األمم املتحدة، أشارت إىل أهنا قامت يف عامي 2011 و2012، إىل جانب 
النرويج واملكسيك، مببادرة أدت إىل اعتماد اجلمعية العامة القرار 56/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 
أن  إىل  وأشارت  األطراف’’،  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  ‘‘املضي  املعنون   2012
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التنظيمية يف جنيف يف  القرار قد عقد دورته  الذي أنشئ مبوجب  العضوية  املفتوح باب  العامل  الفريق 
أّي استخدام حمتمل لألسلحة  النامجة عن  املدمرة  العاملية  اآلثار  الضوء على  آذار/مارس. كما سلطت 
النووية، وشّددت على ضرورة الرتكيز بدرجة أكرب على النظر يف اآلثار اإلنسانية واالقتصادية والبيئية اليت 
ترتتب على استخدامها. وأشارت النمسا أيضًا إىل االستنتاج الذي خلصت إليه حمكمة العدل الدولية 
باإلمجاع يف فتواها عام 1996 بشأن مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، الذي أكدت 
فيه بوضوح التزامات التفاوض حبسن نية للوصول باملفاوضات إىل نتيجة تفضي إىل نزع السالح النووي 
يف مجيع جوانبه يف ظل رقابة دولية صارمة وفّعالة. وأشارت كازاخستان إىل اقرتاح رئيسها إصدار إعالن 
عاملي لعامل خاٍل من األسلحة النووية كخطوة أوىل حنو إبرام اتفاقية هتدف إىل القضاء على األسلحة 

النووية.
العقائد  يف  حموريًا  دوراً  تلعب  تزال  ال  النووية  األسلحة  ألن  الشديد  قلقها  عن  الربازيل  وأعربت 
أن  إىل  الربازيل  أشارت  أن  وبعد  العسكرية.  والتحالفات  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  لبعض  األمنية 
استخدامها يتعارض مع القانون اإلنساين الدويل، وأن حيازة بعض الدول هلا تسهم يف استمرار خطر 
األسلحة  بشأن  اتفاقية  وعناصر  مبادئ  حول  مناقشات  يف  البدء  تأييدها  أعلنت  النووي،  االنتشار 
النووية. وشّددت مجهورية إيران اإلسالمية على أنه ينبغي هليئة نزع السالح أن تقرر كمبدأ أنه ال يوجد 
أّي سبب قانوين أو سياسي أو أمين يربر حيازة أّي بلد لألسلحة النووية. وقالت إهنا تعتقد اعتقاداً قويًا 
أن التخفيضات احملدودة يف األسلحة على الصعيد الثنائي واملنفرد وجمرد وقف تشغيل األسلحة النووية 
النووية،  التام على األسلحة  البعد عن أن تشكل خطوات حقيقية وفّعالة للقضاء  هي أمور بعيدة كل 
وال ميكن أبداً أن تكون بدياًل اللتزام الدول احلائزة لألسلحة النووية بالقضاء التام على مجيع أسلحتها 

النووية.
وأعربت اهلند عن اقتناعها بأنه ميكن حتقيق اهلدف املتمثل يف نزع السالح النووي من خالل عملية 
إطار متعّدد األطراف متفق عليه ويتسم بطابع عاملي وغري  التزام عاملي ويف  تقوم على أساس  تدرجيية 
متييزي. وشّددت على أن مثة حاجة إلجراء حوار هادف بني مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية هبدف 
بناء الثقة واحلّد من أمهية األسلحة النووية يف الشؤون الدولية واملبادئ األمنية. وأشارت اهلند إىل تدابري 
حمّددة اقرتحتها يف ورقة العمل اليت قدمتها إىل هيئة نزع السالح عام 2007، ومن بينها اتفاق عاملي 
على عدم البدء باستخدام األسلحة النووية واتفاقية بشأن حظر استخدام األسلحة النووية، وهي الورقة 

اليت ُوضعت استلهامًا لروح خطة عمل راجيف غاندي عام 1988.
وعدم  السالح  نزع  بشأن  اآلراء  يف  جديد  توافق  إىل  التوّصل  إىل  دعوهتا  باكستان  وكررت 
الدول؛  جلميع  املتساوي  األمن  يف  باحلق  االعرتاف  )أ(  يلي:  ما  إىل  احلاجة  على  وشّددت   االنتشار، 
)ب( معاجلة الدوافع اليت تدفع الدول إىل حيازة األسلحة؛ )ج( إبداء التزام متجدد بتحقيق نزع السالح 
التعرض  بعدم  النووية بضمانات  احلائزة لألسلحة  الدول غري  تزويد  )د(  إطار زمين معقول؛  النووي يف 
 للتهديد باستخدام األسلحة النووية أو التقليدية، من خالل معاهدة عاملية غري مشروطة وملزمة قانونًا؛ 
)هـ( إبرام اتفاق عاملي غري متييزي ملعاجلة املخاوف النامجة عن تطوير ونشر وانتشار القذائف ومنظومات 
للطاقة  السلمية  لتعزيز االستخدامات  التسيارية؛ )و( وضع هنج متفق عليه  للقذائف  املضادة  القذائف 
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النووية يف ظل ضمانات دولية مناسبة. وأشارت باكستان إىل أن اقتصار الرتكيز على وقف إنتاج املواد 
االنشطارية ليس باحلل السحري، ودعت إىل اتباع هنج متوازن جتاه املسائل األساسية األربع املدرجة يف 
جدول أعمال مؤمتر نزع السالح. وأشارت بنغالديش إىل أنه حىت يتحقق اهلدف النهائي املتمثل يف نزع 
السالح النووي الكامل بصورة ال رجعة فيها وعلى حنو ميكن التحقق منه ويتسم بالشفافية، فإن للدول 
غري احلائزة لألسلحة النووية حقًا مشروعًا يف احلصول على ضمانات من الدول احلائزة لألسلحة النووية. 
غري أهنا شّددت على أن االلتزامات اليت جاءت يف شكل ضمانات أمنية سلبية تقدمها الدول احلائزة 
لألسلحة النووية مل تكن كافية لتبديد املخاوف األمنية للدول غري احلائزة لألسلحة النووية، وهو ما يرجع 

أساسًا إىل الطبيعة غري امللزمة هلذه االلتزامات.
وأكدت مجهورية كوريا أنه من املهم جلميع الدول األعضاء أن تنفذ التدابري العملية خطوة خبطوة، 
انتشار  بتوافق اآلراء يف مؤمتر استعراض معاهدة عدم  اعتمدت  اليت  العمل  املبني يف خطة  النحو  على 
الرصد  بشأن  املعاهدة  آلية  تعزيز  مواصلة  ضرورة  على  أيضًا  وشّددت   .2010 عام  النووية  األسلحة 
والتحقق من خالل إضفاء الطابع العاملي على الربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت 
مجهورية كوريا على التحّدي اخلطري الذي متثله مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مشرية بشكل خاص 
شباط/فرباير  يف  ثالثة  نووية  جتربة  وإجراء   2012 األول/ديسمرب  يف كانون  قذيفة  بإطالق  قيامها  إىل 
2013. كما أشارت إىل أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية متعن يف تقويض السالم مبا تصدره من 
بيانات حتريضية متكررة، مثل اإللغاء االنفرادي التفاق اهلدنة ولإلعالن املشرتك بشأن اعتبار شبه اجلزيرة 
الكورية منطقة خالية من األسلحة النووية، وهتديداهتا بتوجيه ضربات نووية وقائية. ودعت الصني مجيع 
إطار  يف  الكورية  اجلزيرة  شبه  من  النووي  السالح  نزع  أجل  من  املبذولة  اجلهود  مواصلة  إىل  األطراف 

احملادثات السداسية األطراف.
احلرب  فيه خطر  يهدد  الذي  الدقيق  الوضع  أن  على  الدميقراطية  الشعبية  وأصرت مجهورية كوريا 
بصورة  املتحدة  الواليات  تستخدمها  اليت  االبتزاز  تكتيكات  إىل  يرجع  إمنا  الكورية  اجلزيرة  شبه  النووية 
متزايدة، وأضافت أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مل تصدر عنها أّية هتديدات أو أعمال استفزازية. 
وأشارت إىل أنه بعد تشكيك الواليات املتحدة يف احلق املشروع لدولة ذات سيادة يف إطالق ساتل، 
حتت  ثالثة  نووية  جتربة  إجراء  سوى  آخر  خيار  أّي  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  أمام  يكن  مل 
األرض من أجل احلفاظ على سيادهتا وأمنها. غري أن الواليات املتحدة عرضت التجربة النووية جلمهورية 
وبدأت  جديدة،  جزاءات  بفرض  قرار  لصياغة  األمن كأساس  جملس  على  الدميقراطية  الشعبية  كوريا 
مناورات عسكرية مشرتكة مع مجهورية كوريا مشلت 000 200 جندي وأنواعًا خمتلفة من وسائل إيصال 
الضربات النووية االسرتاتيجية. وقالت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية إن اإلجراءات العسكرية املضادة 
ليست سوى أعمال للدفاع عن النفس يف مواجهة االستفزازات احلربية الصادرة عن الواليات املتحدة، 
وأوضحت أنه رداً على عملية ‘‘التصميم العظيم’’ املشرتكة بني الواليات املتحدة ومجهورية كوريا، ألغت 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية اتفاق اهلدنة الكورية يف 11 آذار/مارس 2013، واختذت خطوات 
حامسة بإلغاء معاهدة عدم االعتداء واإلعالن املشرتك بشأن إزالة األسلحة النووية من شبه اجلزيرة الكورية 
الذي وقعته الكوريتان، مع قيام القيادة العليا للجيش الشعيب الكوري بوضع كل وحدات مدفعية امليدان، 
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مبا يف ذلك وحدات الصواريخ االسرتاتيجية واملدفعية طويلة املدى، يف أعلى درجات التأهب. وشّددت 
على أنه طاملا ظلت الواليات املتحدة تشكل هتديداً مستمراً جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، فإهنا 
حىت  وكميًا  نوعيًا  النووية  قواهتا  وتدعم  جهودها  نطاق  وستوسع  النووية،  بأسلحتها  بثبات  ستتمسك 

يتحقق نزع السالح النووي يف أحناء العامل.
وفيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل األخرى، أعربت الدول األعضاء عن دعمها التفاقية األسلحة 
البيولوجية 2٦، ورحبت بنتائج املؤمتر االستعراضي السابع لالتفاقية، ودعت إىل حتقيق االنضمام العاملي 
لالتفاقية وتنفيذها بالكامل. وشّددت أيضًا على أمهية اتفاقية األسلحة الكيميائية، وحثت مجيع الدول 
األسلحة  استخدام  مزاعم  إىل  إشارة  ويف  ذلك.  تفعل  أن  على  إليها  تنضم  أو  عليها  تصدق  مل  اليت 
الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية، أشارت فرنسا إىل أن استخدام مثل هذه األسلحة غري اإلنسانية 
يظل قضية من قضايا الساعة، ورحبت بقرار األمني العام بدء التحقيق يف مجيع مزاعم استخدام هذه 

األسلحة يف ذلك البلد.
الناجح ملؤمتر األمم املتحدة الستعراض  التقليدية، رحبت دول عديدة باخلتام  ويف جمال األسلحة 
التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق مبنع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 
من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 27. وأعربت عن تأييدها للنص الذي جرى التفاوض بشأنه 
يف مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة يف آذار/مارس، وإن كان الكثريون 
على صحة  الدول  من  عدد  وأكد  املؤمتر.  يف  اآلراء  بتوافق  النص  اعتماد  لعدم  أسفهم  عن  أعربوا  قد 
وأمهية تدابري بناء الثقة القائمة اليت اعتمدت حتت إشراف األمم املتحدة، وال سيما سجل األمم املتحدة 

لألسلحة التقليدية، وتقرير األمم املتحدة عن النفقات العسكرية.
العملية يف  الثقة  بناء  لتدابري  العديدة  ولفت االحتاد األورويب االنتباه إىل ورقة عمل بشأن األنواع 
ميدان األسلحة التقليدية. وبعد أن أكدت إكوادور اعتقادها أن تدابري بناء الثقة متثل دعمًا كبرياً للسالم 
واألمن واالستقرار، وال سيما على املستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والثنائية، ذكرت أن بلدان احتاد 
تبادل  التالية:  الفئات  الثقة واألمن، اليت ميكن إجيازها يف  بناء  دول أمريكا اجلنوبية تؤيد وتدعم تدابري 
املعلومات والشفافية بشأن نظم الدفاع ونفقات الدفاع؛ واإلبالغ عن األنشطة العسكرية؛ واإلجراءات 
األمنية؛ والضمانات العسكرية؛ وتدابري االمتثال والتحقق. وأشارت األرجنتني إىل أنه يف الوقت الذي 
عام  بعد  ملا  املستدامة  التنمية  أهداف  وحتديد  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  اجلهود  فيه  تتضافر 
2015، ال ميكن إغفال العمل يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة. وأضافت أنه، 
بلغت 1.7  اليت  العامل  التسلح يف  نفقات  فإنه ال ميكن تربير  أّي طرف،  النظر عن وجهة نظر  بغض 
الفقر  من  أناس يف حالة  فيه  يعيش  الذي  الوقت  العام، يف  الرأي  أمام  عام 2012  تريليون دوالر يف 
املدقع. وأعربت اهلند عن اعتقادها أنه جيب أن تقرر الدول بنفسها الشروع يف عملية بناء الثقة حبرّية 

الــعــنــوان الــكــامــل لــلــمــعــاهــدة هــو اتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنــتــاج وختــزيــن األســلــحــة الــبــكــرتيــولــوجــيــة )الــبــيــولــوجــيــة(   26 

ــيـــهـــا يف املــــوقــــع:  ــام إلـ ــمــ ــلـــى نـــصـــهـــا وحــــالــــة االنــــضــ ــلــــحــــة. وميــــكــــن االطــــــــالع عـ  والــتــكــســيــنــيــة وتــــدمــــري تـــلـــك األســ
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.

A/CONF.192/15، الفقرة 24.  27
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يف إطار ممارسة سيادهتا الوطنية، وأن عملية بناء الثقة جيب أن تكون متدرجة وأن تتطور بوترية مناسبة 
جلميع الدول املشاركة. والحظت كذلك أن تدابري بناء الثقة يف سياق إقليمي بعينه جيب أن تأخذ يف 
ينبغي  وأنه  املنطقة،  تلك  السائدة يف  الظروف  والعسكرية وغريها من  السياسية  الظروف  متامًا  االعتبار 
الكاملة. وأشارت اهلند أيضًا إىل ضرورة  املعنية ومبوافقتها  املنطقة  اعتمادها عند إطالقها من قبل دول 
احلادية  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  أقرهتا  اليت  الثقة  بناء  تدابري  بشأن  التوجيهية  املبادئ  من  االستفادة 

واألربعني بناًء على توصية من هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة.
وأشارت باكستان إىل أمهية معاجلة مسألة اإلفراط يف إنتاج األسلحة التقليدية وبيعها، وذلك من 
خالل بذل جهود متضافرة من أجل ختفيض متوازن للقوات املسلحة واألسلحة التقليدية. وشّددت على 
ضرورة أن تركز هذه املفاوضات املقرر إجراؤها بشكل خاص على الدول ذات األمهية العسكرية، وأكدت 
أن مثة عالقة سببية مباشرة بني التطور املتزايد يف األسلحة التقليدية وزيادة عددها وبني استمرار االعتماد 
التقليدية  األسلحة  إنتاج  يف  اإلفراط  معاجلة  ضرورة  على  أيضًا  مصر  وأكدت  النووية.  األسلحة  على 
 وزيادة تكدسها يف أيدي كبار مصدري األسلحة ومنتجيها، ودعت إىل املساءلة الدولية املشرتكة لضمان 
أاّل ينتهي عدم التوازن القائم بني منتجي األسلحة الرئيسيني وبقية العامل باستغالل حمتمل. وبعد اإلشارة 
إىل املبادرات الرامية إىل منع الرتاكم املفرط لألسلحة، أكد العراق أمهية املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا 
اللجنة هبدف احلّد من األسلحة التقليدية وختليص العامل من الكميات الفائضة من األسلحة، مع مراعاة 

مصاحل الدول املشروعة يف الدفاع عن النفس.
وأعلن االحتاد الروسي أنه يؤيد إجراء حتديث شامل لنظام مراقبة األسلحة التقليدية يف أوروبا مبا 
جيسد توازن مصاحل مجيع املشاركني. وأكد أن أّي اتفاق هنائي بشأن هذا النظام ينبغي أن يتماشى مع 
حقائق الواقع األورويب احلايل، وأن مينع اهليمنة العسكرية من جانب أّي طرف، فضاًل عن استبعاد فرض 

قيود على نشر األسلحة واملعدات العسكرية داخل األراضي الوطنية.
وأشارت اليابان إىل أن تعزيز الشفافية بشأن التسلح يف مجيع الدول يقلل من سوء التقدير وسوء 
لألسلحة  املتحدة  األمم  وأن سجل  أكرب،  ثقة  بناء  على  يساعد  مما  الدول،  بني  الثقة  االتصال وعدم 
التقليدية وتقرير األمم املتحدة عن النفقات العسكرية يؤديان دوراً هامًا يف تشجيع هذه الشفافية والثقة 
املتحدة،  األمم  الالزمة على سجل  التعديالت  الصني عن دعمها إلدخال  أعربت  وبينما  الدول.  بني 
البلدان املشاركة فيه. وأشار االحتاد  فقد أشارت إىل أن واحدة من أكثر املهام إحلاحًا هي زيادة عدد 
الروسي إىل أن سجل األمم املتحدة يظل األداة العاملية الوحيدة لتحقيق الشفافية، مما جيعل من املمكن 
رصد وتتبع تكديس األسلحة التقليدية، وشّدد على األمهية السياسية هلذه األداة بوصفها إحدى تدابري 
لألسلحة  املتحدة  األمم  سجل  أن  إىل  إسبانيا  وأشارت  الدول.  بني  حوار  إجراء  أجل  من  الثقة  بناء 
انتشار  مكافحة  أساسي يف  عنصر  اخلفيفة هي  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  عن  واملعلومات  التقليدية 
هذه األسلحة دون ضوابط، مما يعزز مناخًا من الثقة واألمن، وهو ما ميكن زيادة تعزيزه من خالل املزيد 
من الشفافية يف جمال النفقات العسكرية. وأشارت جنوب أفريقيا إىل أن فريقًا من اخلرباء احلكوميني قام 
توسيع  زيادة  وإمكانية  التقليدية  لألسلحة  املتحدة  األمم  باستعراض سري عمل سجل  عام 2013  يف 
السالح، ودعت إىل  أداء هيئة نزع  إزاء  البالغ  قلقها  ثابتة عن  الدول األعضاء بصورة  نطاقه. وأعربت 
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امتالك إرادة سياسية أقوى وتوخي مرونة أكرب من أجل حتقيق نتائج جوهرية. واتفقت الدول مجيعًا على 
ضرورة تنشيط آلية نزع السالح املتعّددة األطراف، وإن كانت قد أعربت عن وجهات نظر متباينة حول 
أسباب الشلل والركود. فقد عزا البعض اجلمود احلايل يف هيئة نزع السالح إىل غياب اإلرادة السياسية، 

بينما أشار آخرون إىل ضرورة دراسة فعالية أساليب عملها احلالية.
بنزع  املعنية  املؤسسات  أو  العمل  أساليب  أو  الداخلي  النظام  على  غبار  ال  أنه  باكستان  ورأت 
السالح وأعضائها. وفيما يتعلق بالركود املمتد يف مؤمتر نزع السالح، أعرب االحتاد الروسي عن اقتناعه 
بأنه، بداًل من حماولة إعادة تنظيم هذا املنتدى الفريد الذي حيظى باالحرتام بصورة جذرية أو إضعافه 
من خالل اجلهود الرامية إىل إنشاء صيغ بديلة للمناقشة، ينبغي على اجملتمع الدويل أن يسعى إىل تعبئة 
اجلهود املشرتكة لكسر اجلمود يف أعمال املؤمتر بغية حتقيق اهلدف االسرتاتيجي الرامي إىل تعزيز آلية نزع 
السالح املتعّددة األطراف وجعلها أكثر كفاءة. وأشار، يف هذا الصدد، إىل البيان املشرتك الصادر عن 
الدول املهتمة دعمًا ملؤمتر نزع السالح يف جنيف الذي ُقدم يف اللجنة األوىل يف 2 تشرين الثاين/نوفمرب 
2012. وأشارت إكوادور إىل أن اعتماد صكوك األمن الدويل مستقباًل دون توافق اآلراء املطلوب لن 

يؤدي إاّل إىل مزيد من الشكوك وعدم الثقة يف أوساط اجملتمع الدويل.
غري أن دواًل أخرى أعربت عن قلقها إزاء قاعدة توافق اآلراء. فأشارت املكسيك إىل أن اعتماد 
معاهدة جتارة األسلحة يف اجلمعية العامة بالتصويت أكد أن االعتماد املفرط على توافق اآلراء دائمًا ما 
يصيب العمل املتعّدد األطراف باجلمود والشلل. وأكدت أنه ال ينبغي أن ُيفهم توافق اآلراء أبداً باعتباره 
قاعدة، بل ينبغي أن ُينظر إليه باعتباره هدفًا تطمح إليه الدول األعضاء دون التخلي عن حقها السيادي 
عام  العامة يف  اجلمعية  اختذهتا  اليت  اإلجراءات  إىل  االنتباه  أخرى  ودول  النرويج  ولفتت  التصويت.  يف 
2012 ملعاجلة اجلمود احلايل يف آلية نزع السالح املتعّددة األطراف. وأشارت اليابان إىل أن القرارات 
اليت اختذهتا اجلمعية العامة يف دورهتا عام 2012، بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لدفع مفاوضات 
نزع  بشأن  العامة  للجمعية  املستوى  رفيع  اجتماع  وعقد  ُقدمًا،  األطراف  املتعّددة  النووي  السالح  نزع 
السالح النووي، وإنشاء فريق خرباء حكوميني مكلف بوضع معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية، هي 
أمثلة واضحة على حتسني االستفادة من هذه اهليئة العاملية لتنشيط جهود نزع السالح وعدم االنتشار. 
وأشارت النرويج أيضًا إىل التقدم احملرز خارج آلية نزع السالح املتعّددة األطراف التقليدية، مشرية إىل 
تنفيذ اتفاقية الذخائر العنقودية 28، واتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد 29، فضاًل عن اإلدراك املتزايد 
لألثر اإلنساين الستخدام األسلحة النووية، كما جتلى يف املؤمتر املعين هبذا املوضوع املعقود يف أوسلو يف 
آذار/مارس. وبعد أن أعربت إسبانيا عن التزامها الراسخ بتعزيز النظام املتعّدد األطراف، أشارت إىل أن 

تعزيز سلطة األمم املتحدة ونظام املعاهدات امللزمة قـــانونــــًا جيب أن يشكل أولوية جلميع البلدان.

http://disarmament.un.org/treaties/t/ :إليها يف املوقع نــص املعاهدة وحالة االنضمام  ميكـــن االطـــالع على   28

cluster_munitions )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.

العنوان الكامل للمعاهدة هو اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام.   29

 http://disarmament.un.org/treaties/t/mine_ban املوقع:  إليها يف  وميكن االطالع على نصها وحالة االنضمام 
)اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
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فقد  السالح.  نزع  هيئة  العمل يف  أساليب  لتحسني  ملموسة  أفكاراً  الدول  من  عدد  اقرتح  كما 
هلا  يكون  أن  واقرتحت  مرونة،  أكثر  عمل  أساليب  إدخال  من  ستستفيد  اللجنة  أن  النرويج  أكدت 
جدول أعمال أكثر تركيزاً، وأن ُتقدم نتائج اجتماعاهتا يف شكل ملخص يعده الرئيس إذا مل تكن هناك 
توصيات متفق عليها. واقرتحت سويسرا: )أ( أن يكون هناك موضوع واحد فقط على جدول أعمال 
العامة  األمانة  ممثلي  مع  اآلراء  لتبادل  مداوالهتا  فتح  إمكانية  يف  اهليئة  تنظر  أن  )ب(  السنوي؛  اهليئة 
واألوساط األكادميية واجملتمع املدين؛ )ج( أن تقدم اهليئة إىل اجلمعية العامة تقريراً يعكس تبادل وجهات 
النظر حول املسائل املوضوعية. وكررت مصر اقرتاحها السابق لزيادة تعزيز الطابع الفريد للجنة، وخباصة 
السنني، مبا يف  اليت كونتها على مّر  الواسعة  املعرفة  اهليئة على االستفادة من قاعدة  تعزيز قدرة  هبدف 
ذلك إنشاء بوابة إلكرتونية تتضمن وصالت إىل كل املقرتحات وورقات العمل اليت نوقشت يف الدورات 

السابقة، وتنظيم فعاليات على هامش اجتماعات اهليئة.

)A/68/42( تقرير هيئة نزع السالح

بتعميم ورقة غري  الفريق  قام رئيس  نيسان/أبريل،  املعقودة يف 3  العامل األول  للفريق  يف اجللسة األوىل 
رمسية مؤرخة 17 نيسان/أبريل 2012 لتكون أساسًا للمناقشات اليت جرت بشأن البند 4 من جدول 
األعمال يف الفرتة من 3 إىل 8 نيسان/أبريل. وبعد ذلك، عمم الرئيس نسختني منقحتني من الورقة غري 
الرمسية، واحدة بعنوان ‘‘توصيات’’ مؤرخة 8 نيسان/أبريل 2013، واألخرى بعنوان ‘‘عناصر توجيهية 
قرر  األول،  العامل  الفريق  اليت جرت يف  املناقشات  نيسان/أبريل 2013. وعقب  مؤرخة 12  عامة’’ 
الرئيس أن يعمم، حتت مسؤوليته، ورقتا عمل، واحدة بعنوان ‘‘توصيات لتحقيق اهلدف املتمثل يف نزع 
النووية’’ ٣0، واألخرى بعنوان ‘‘عناصر توجيهية عامة لتحقيق  انتشار األسلحة  النووي وعدم  السالح 
نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي’’ ٣1. ويف 15 نيسان/أبريل، تقدمت دول أعضاء مبقرتحات 
عديدة، وتبادلت وجهات النظر حول الفقرات العشر األوىل من ورقة العمل املعنونة ‘‘توصيات’’. ويف 
املعنونة ‘‘عناصر توجيهية عامة’’، ولكن مل  العمل  الوفود ورقة  الرئيس على  نيسان/أبريل، عرض   16
املقدمة  الدول األعضاء، مّت جتميع املقرتحات  الوثيقة. وبناًء على طلب  جتر أّي مناقشات بشأن تلك 
من جانبها بشأن ورقيت العمل هاتني. واتفقت الدول األعضاء على أن مجيع ورقات العمل ٣2 الصادرة 
من  ملزيد  أساسًا  اعتبارها  ميكن  اجملمعة،  املقرتحات  إىل  إضافة  مستقباًل،  أو  احلاضر  أو يف  املاضي  يف 
املداوالت. ويف 17 نيسان/أبريل، نظر الفريق العامل األول يف تقريره بشأن البند 4 من جدول األعمال 
واعتمده بتوافق اآلراء، وقرر أن يتيح للهيئة، يف دورهتا املوضوعية لعام 2014، ورقات العمل وجتميع 

املقرتحات.

.A/CN.10/2013/WG.I/WP.2  30

.A/CN.10/2013/WG.I/WP.3  31

باإلضافة إىل ورقيت العمل املقدمتني من الرئيس، قدمت الواليات املتحدة ورقة عمل أثناء الــدورة املوضوعية لعام   32

.A/CN.10/2013/WG.1/WP.1 2013. انظر
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ويف اجللسة األوىل للفريق العامل الثاين املعقودة يف 3 نيسان/أبريل، تناول الفريق التنقيح الثاين للورقة 
للمناقشة.  استخدامها كأساس  الرئيس، وقرر  قدمها  اليت  نيسان/أبريل 2012  الرمسية ملؤرخة 17  غري 
وعقب مناقشات حول تلك الورقة يومي 4 و5 نيسان/أبريل، عمم الرئيس يف 8 نيسان/أبريل ورقة غري 
رمسية بعنوان ‘‘تدابري عملية لبناء الثقة يف ميدان األسلحة التقليدية’’، مث قام بعد ذلك بتنقيح ورقته غري 
الرمسية يومي 9 و12 نيسان/أبريل، آخذاً يف االعتبار املناقشات اليت تناولتها. وعقب نظر الفريق العامل 
يف آخر نسخة من ورقة الرئيس غري الرمسية يومي 15 و16 نيسان/أبريل، عمم الرئيس التنقيح الثالث 
لورقته غري الرمسية يوم 17 نيسان/أبريل، وأعلن اعتزامه إصدارها كورقة عمل حتت مسؤوليته ٣٣. ويف اليوم 
نفسه، نظر الفريق العامل الثاين يف تقريره بشأن البند 5 من جدول األعمال، واعتمده بتوافق اآلراء ٣٤.

ويف 19 نيسان/أبريل، اختتمت هيئة نزع السالح التابعة لألمم املتحدة أعماهلا، واعتمدت بتوافق 
واالستنتاجات  الفرعية  ألجهزهتا  اإلجرائية  التقارير  الوثيقة  هذه  وتتضمن   .2013 لعام  تقريرها  اآلراء 

الواردة فيها. ومل تقدم اهليئة أّي توصيات إىل اجلمعية العامة العتمادها.

مؤتمر نزع السالح، 2013

إن البنود املدرجة على جدول أعمالكم، واليت ترتكز أساساً على أسلحة الدمار الشامل، تتجاوز 
املصاحل الوطنية الضيقة أليّة دولة على حدة، وترتتب عليها آثار ال يستهان هبا على السالم واألمن 
الدوليني. وإنين أحثكم على إحياء املفاوضات املوضوعية دون تأخري. وكما ذكرت يف مونتريي يف 
األسبوع املاضي، فإنكم أنتم من تقّررون ترتيب عملكم. غري أن الوقت قد حان لكي تستأنفوا 

مهمتكم األوىل، وهي التفاوض بشأن معاهدات متعّددة األطراف لنزع السالح.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة ٣٥

متيزت أعمال مؤمتر نزع السالح يف عام 2013، مقارنة بالدورات األخرية، بازدياد مستوى النشاط من 
املفاوضات  استئناف  بضرورة  الوعي  تزايد  على  عالمة  ُيعد  ما  وهو  املؤمتر،  يف  األعضاء  الدول  جانب 
واهلند،  )هنغاريا،  املؤمتر  رئاسة  على  تعاقبت  اليت  الستة  البلدان  حبثت  وقد  احملفل.  هذا  يف  املوضوعية 
اآلراء  توافق يف  إىل  للوصول  عن طرق جديدة  وآيرلندا(  والعراق  اإلسالمية  إيران  وإندونيسيا، ومجهورية 

.A/CN.10/2013/WG.II/WP.2  33

جاء يف تقرير الفريق العامل الثاين أن ورقة العمل ال متثل أّي مواقف تفاوضية، ومل حتظ بتوافق اآلراء، وال ينبغي أن   34

ُيعتد هبا كسابقة. كما أشار إىل أن مجيع ورقات العمل الصادرة يف املاضي أو يف احلاضر أو مستقباًل ميكن اعتبارها 
أساسًا للمداوالت يف املستقبل. وباإلضافة إىل ورقة العمل املقدمة من الرئيس، قدمت آيرلندا، بالنيابة عن االحتاد 

.A/CN.10/2013/WG.II/WP.1 :األورويب، ورقة عمل أثناء دورة عام 2013. انظر
ــم املــتــحــدة يف جنيف،  رســالــة إىل مــؤمتــر نـــزع الــســالح، ألــقــاهــا قــاســيــم-جــومــارت تــوكــايــيــف، املــديــر الــعــام ملكتب األمـ  35

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/ املـــوقـــع:  يف  مــتــاح   .2013 الــثــاين/يــنــايــر  22 كـــانـــون  جــنــيــف، 
143EC2B4C44E DA40C1257AFB004C6274/$file/1273SG.pdf/(httpAssets) )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 

.)2014
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بشأن برنامج للعمل يكون من شأنه معاجلة املسائل األربع األساسية املدرجة يف جدول أعماله. وقد أدت 
هذه اجلهود، حىت وإن مل تكلل بالنجاح يف هناية املطاف، إىل ثالثة مقرتحات رمسية بشأن برنامج العمل: 
 ،٣7 حزيران/يونيه  يف  اإلسالمية  إيران  مجهورية  قدمته  وواحد   ،٣٦ شباط/فرباير  يف  هنغاريا  قدمته  واحد 
وواحد قام العراق بصياغته يف آب/أغسطس ٣8. ويف حني ُطرح مشروع برنامج العمل اهلنغاري رمسيًا يف 
اجللسة العامة للمؤمتر إلقراره، مل ُيقدم املشروعان اآلخران للموافقة عليهما، وإن صدرا مع ذلك كوثيقتني 
رمسيتني من وثائق املؤمتر. وباإلضافة إىل تلك املشاريع، وضعت الرئاسات األخرى خالل السنة عدداً من 

املشاريع األخرى، ولكنها مل تصبح وثائق رمسية.
وكان من التطورات اإلجيابية اليت شهدهتا دورة عام 2013 إنشاء فريق عامل غري رمسي يف 16 
آب/أغسطس، أسندت إليه والية وضع برنامج عمل قوي املضمون ينفذ تنفيذاً تدرجييًا على مدى زمين. 
وكان ذلك يعكس مقرتحًا تقدم به يف 18 حزيران/يونيه قاسم - جومارت توكاييف، األمني العام ملؤمتر 
نزع السالح يف ذلك الوقت. وقد نصت بنود قرار إنشاء الفريق العامل غري الرمسي ٣9، الذي قدمه رئيس 
املؤمتر، حممد صابر إمساعيل )العراق(، على أن يتوىل رئيس املؤمتر رئاسة الفريق العامل غري الرمسي، وأن 
يساعده لويس غاليغوس شرييبوغا )إكوادور( كرئيس مشارك، وبيرت وولكوت )أسرتاليا( كنائب للرئيس 
املشارك. وخالل دورة مؤمتر نزع السالح، اجتمع الفريق العامل غري الرمسي يف 26 آب/أغسطس و2 
و9 أيلول/سبتمرب، وخالل فرتة ما بني الدورتني يف 12 كانون األول/ديسمرب. ومل يتوفر، بالتايل، للفريق 
العامل غري الرمسي سوى القليل جداً من الوقت للعمل يف عام 2013، ومل يكن مبقدوره أن ينجز ما هو 
أكثر من جمرد مرحلة أّولية للغاية من البحث عن برنامج للعمل. غري أن جهوده كانت مفيدة يف طرح 

املناقشات بشأن برنامج عمل علنًا لفائدة مجيع الدول األعضاء يف مؤمتر نزع السالح.
العامة  اجللسة  إىل  الرمسي،  العامل غري  للفريق  املشارك  الرئيس  )إكوادور(،  غاليغوس  لويس  وقدم 
املؤمتر،  رئيس  من  على طلب  بناًء  الفريق  عمل  عن سري  تقريراً  أيلول/سبتمرب  للمؤمتر يف 10   1300

جريارد كور )آيرلندا( ٤0.

نزع السالح النووي

 ،1 البند  أساسًا  وتناوله   ،٤1 السالح  نزع  مؤمتر  أعمال  جدول  على  يهيمن  النووي  السالح  نزع  ظل 
‘‘وقف سباق التسلح النووي ونزع السالح النووي’’، والبند 2، ‘‘منع احلرب النووية، مبا يف ذلك مجيع 
لنزع  العامة املكرسة  أثناء اجللسة  الدورة، وخباصة  الصلة’’، من جدول األعمال. وطوال  املسائل ذات 
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السالح النووي يف ظل رئاسة سوجاتا ميهتا )اهلند( املعقودة يف 5 آذار/مارس، دعا العديد من الدول 
إىل الشروع يف وقت مبكر يف التفاوض بشأن صك ملزم قانونًا بشأن نزع السالح النووي باعتبار ذلك 
هدفــــًا هامــــًا من أهداف األمن الدويل. غري أنه رغم وجود اتفاق واسع حول هذا اهلدف، ظلت الدول 

تعرب عن وجهات نظر خمتلفة بشأن النهج الالزم لبلوغه.
وكان النهجان الرئيسيان اللذان ظال يشكالن وجهات نظر الدول األعضاء يف املؤمتر حول هذا 
املوضوع مها النهج املتدرج الذي ميكن من خالله للتدابري اجلزئية، مثل فرض حظر على التجارب النووية 
أو على إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية، أن هتيئ خريطة طريق حنو عامل خال من 
األسلحة النووية؛ والنهج الشامل الذي يدعو إىل الشروع، دون شروط مسبقة، يف مفاوضات فورية إلبرام 
معاهدة للقضاء التام على األسلحة النووية. ودعت بعض الدول إىل مزيج من اخلطوات العملية ضمن 

إطار توجيهي شامل يأخذ النهجني معًا بعني االعتبار.
معاهدة  الوارد يف  االنتشار  السالح وعدم  بنزع  املزدوج  االلتزام  الدول جمدداً  من  أكد عدد  كما 
عدم  معاهدة  استعراض  ملؤمتر  التحضريية  للجنة  الثانية  بالدورة  ورحب  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم 
انتشار األسلحة النووية عام 2015، اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل يف جنيف، كفرصة ملتابعة تنفيذ خطة 
العمل املعتمدة يف عام 2010 ٤2. وجرى التأكيد جمدداً على أمهية املناطق اخلالية من األسلحة النووية، 
وأعربت دول عديدة عن أسفها وخيبة أملها إزاء تأجيل املؤمتر الذي كان مقرراً عقده عام 2012 حول 

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط.
الضوء  املتكلمني  بعض  أعاله، سلط  املذكورة  النووي  السالح  لنزع  املكرسة  العامة  اجللسة  وأثناء 
أنه يف ضوء  أكدوا  العاملي. كما  األمن  على  النووية  األسلحة  استمرار وجود  ميثله  الذي  التهديد  على 
اآلثار العشوائية اليت يتعذر احتواؤها الستخدام األسلحة النووية، فإن استخدامها يتعارض مع القانون 

اإلنساين الدويل.
األطراف كمبدأ  تعددية  أمهية  على  جمدداً  الـ 21،  من جمموعة  معظمها  الدول،  من  عدد  وأكد 
أساسي من مبادئ مفاوضات نزع السالح النووي. كما جرى التأكيد من جديد على ضرورة أن يبدأ 
املؤمتر مفاوضات، بالتوازي، حول سلسلة من املعاهدات حلظر األسلحة النووية والقضاء عليها، وحلظر 
لألسلحة  احلائزة  للدول غري  سلبية  أمنية  ولتوفري ضمانات  اخلارجي،  الفضاء  تسلح يف  حدوث سباق 
النووية. ودفاعًا عن النهج املتدرج، أوضحت دول عديدة تأييدها لبدء مفاوضات بشأن معاهدة متعّددة 
أن  وأضافت  االنشطارية.  املواد  إنتاج  حلظر  فّعال  بشكل  منها  التحقق  وميكن  متييزية  وغري  األطراف 
ُتتخذ  مل  ما  غري كافية  وإن كانت  إجيابية  خطوة  سيكون  االنشطارية  للمواد  معاهدة  بشأن  التفاوض 
امللّحة  باحلاجة  مبا وصفته  النقطة  هذه  أخرى  دول  وربطت  النووي.  السالح  نزع  حنو  أخرى  خطوات 
احلائزة  الدول غري  لتأمني  قانونًا  وملزم  بشأن وضع صك عاملي غري مشروط  مبكر  اتفاق  إىل  للتوّصل 

ألسلحة نووية من استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا ضدها.
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وقال كثري من الدول أيضًا إن املؤمتر املعين باآلثار اإلنسانية اليت ترتتب على استخدام التفجريات 
النووية، الذي ُعقد يف أوسلو يف آذار/مارس، كان ينطوي على قيمة رمزية هامة ميكن أن تعزز اجلهود 
الرامية إىل نزع املشروعية عن األسلحة النووية. واثنوا على املكسيك لعرضها استضافة اجتماع متابعة هذا 

املوضوع يف عام 2014.
احلظر  يف  املتمثل  اهلدف  وراء  السعي  مواصلة  ينبغي  أنه  مفاده  رأي  عن  الدول  بعض  وأعربت 
الشامل لألسلحة النووية وتدمريها بالكامل، وأنه جيب على الدول احلائزة لألسلحة النووية الوفاء حبسن 
دائم.  بشكل  األسلحة  هذه  حيازة  إىل  السعي  بعدم  علنًا  والتعهد  النووي  السالح  بنزع  بالتزاماهتا  نية 
وباإلضافة إىل ذلك، ُدعيت البلدان اليت متتلك الرتسانات األكرب إىل مواصلة إجراء ختفيضات كبرية يف 
ترساناهتا بطريقة ميكن التحقق منها وال رجعة فيها. ورُئي أنه ال بّد من التقيد مببادئ احلفاظ على التوازن 

واالستقرار االسرتاتيجيني على الصعيد العاملي، فضاًل عن كفالة األمن غري املنقوص للجميع.
ورُئي أن اجلهود املبذولة خلفض املخزونات النووية الوطنية على النحو الذي أوضحته الدول احلائزة 
لألسلحة النووية، والتدابري املتعّددة األطراف اليت تعهدت هبا فيما بينها، واجلهود الثنائية مثل ما قامت 
به الواليات املتحدة واالحتاد الروسي يف إطار املعاهدة املتعلقة بتدابري زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية 
إجيابيًا،  تقدمًا  ٤٣، كانت تشكل يف جمموعها  اجلديدة(  )معاهدة ‘‘ستارت’’  منها  االسرتاتيجية واحلّد 

وإن مل يكن كافيًا.
وختامًا، أكدت مناقشات الدول خالل دورة مؤمتر نزع السالح لعام 2013 من جديد أن نزع 
السالح النووي ال يزال حيتل أقصى درجات األولوية يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار، وأن اآلمال 
كانت معقودة على املؤمتر لكي يلعب دوراً قياديًا يف هذا اجملال باعتباره احملفل الدائم الوحيد ملفاوضات 

نزع السالح املتعّددة األطراف يف اجملتمع الدويل.

املواد االنشطارية

جيب على مؤمتر نزع السالح أن يويل معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية أقصى درجة من األولوية.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة ٤٤

خالل دورة مؤمتر نزع السالح لعام 2013، ظل الشروع يف مفاوضات إلبرام معاهدة حلظر إنتاج املواد 
لكثري من  رئيسية  أولوية  ميثل  األخرى  املتفجرة  األجهزة  أو  النووية  األسلحة  االنشطارية ألغراض صنع 

الدول األعضاء يف املؤمتر.

وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة، ‘‘معاهدة ستارت اجلديدة: نص املعاهدة’’، 8 نيسان/أبريل 2010. متاح يف   43

املوقع: http://www.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm )اُطلع عليه يف 1 آب/أغسطس 2014(.
بيان أمام اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بنزع السالح النووي، نيويورك، 26 أيلول/سبتمرب 2013.   44
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الشروع  يشمل  عمل  برنامج  باعتماد  للتعجيل  تأييدها  عن  عديدة  وفود  أعربت  الدورة،  وطوال 
يف مفاوضات بشأن حظر املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية 
وأتاح  اهلند.  رئاسة  ظل  املوضوع يف  هلذا  عامة  جلسة  املؤمتر  آذار/مارس، خصص   12 ويف  األخرى. 
االجتماع فرصة إضافية للدول األعضاء يف املؤمتر لكي تؤكد جمدداً دعمها للتفاوض بشأن صك متعّدد 
األطراف وغري متييزي وميكن التحقق منه بشكل فّعال وملزم قانونًا حلظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض 

صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة األخرى.
التالية يف  املنطقية  باعتباره اخلطوة  االنشطارية  املواد  إنتاج  الوفود إىل حظر  أشار بعض  ويف حني 
السعي لنزع السالح النووي، وكعنصر مكمل هام ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ومعاهدة احلظر 
الشامل للتجارب النووية، فإن مواقف عدد من الدول األعضاء يف املؤمتر أبرزت باستمرار وجود خالفات 
املوجودة،  للمخزونات  مشوهلا  مبسألة  يتعلق  ما  وخباصة  املعاهدة،  هذه  مثل  بنطاق  يتعلق  فيما  رئيسية 
وأكدت مسائل أخرى تتطلب دراسة دقيقة، مثل التعاريف والتحقق. وأعرب بعض الدول األعضاء عن 
رأي مفاده أن االكتفاء بفرض حظر بسيط على إنتاج املواد االنشطارية مستقباًل من شأنه أن خيلق ميزة 
غري متماثلة، وميكن أن يؤدي إىل حتويل املخزونات احلالية أو منح استثناءات خاصة إلنتاج األسلحة 

النووية.
وأشارت دول أخرى إىل أنه ينبغي النظر إىل وضع معاهدة بشأن املواد االنشطارية باعتبارها جزًءا 
من إطار شامل للقضاء التام على األسلحة النووية ولالستخدام السلمي للطاقة النووية. وأكد العديد 
من املتكلمني على أمهية اختاذ خطوات عملية ملموسة لتعزيز نزع السالح النووي، وشّددوا على األساس 
الفين واملفاهيمي الصلب الذي مّت إرساؤه من خالل سلسلة املناقشات اليت تناولت وضع معاهدة حمتملة 

لوقف إنتاج املواد االنشطارية.
بقيام اجلمعية  الدول  العديد من  السالح، رحب  التأكيد على أمهية استمرار دور مؤمتر نزع  ومع 
العامة بإنشاء فريق من اخلرباء احلكوميني حول هذا املوضوع ٤٥، وأعربوا عن أملهم أن تسهم توصيات 
الفريق، اليت سُتقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني، يف تسهيل التبكري ببدء مفاوضات بشأن فرض 

حظر على إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى.

ضمانات األمن السلبية

طوال دورة مؤمتر نزع السالح لعام 2013، أدىل عدد من الوفود ببيانات أكدوا فيها على أمهية وجود 
التهديد  النووية أو  ترتيبات دولية فّعالة لتأمني الدول غري احلائزة ألسلحة نووية من استعمال األسلحة 
لعام  السالح  نزع  مؤمتر  دورة  أعمال  من جدول   ٤٦ البند 4  الوارد يف  النحو  على  باستعماهلا ضدها، 
2013. وعالوة على ذلك، ووفقًا لالقرتاح املقدم من سوجاتا ميهتا )اهلند( وترييونو ويبوو )إندونيسيا( 

انظر قرار اجلمعية العامة 53/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012.  45
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أثناء رئاستيهما، خصص مؤمتر نزع السالح جلسة عامة هلذا البند من جدول األعمال يف 26 آذار/
مارس ٤7.

يف  النووية  لألسلحة  احلائزة  غري  للدول  املشروعة  باملصاحل  عديدة  دول  اعرتفت  املناقشة،  وأثناء 
الدول  أن  النووية. غري  لألسلحة  احلائزة  الدول  من  قانونًا  وملزمة  قاطعة  أمنية  على ضمانات  احلصول 
ظلت منقسمة بني من يؤكدون أن اإلعالنات األحادية من جانب الدول احلائزة لألسلحة النووية و/أو 
التصديق/االنضمام إىل بروتوكول )بروتوكوالت( معاهدات املناطق اخلالية من األسلحة النووية هي تدابري 
كافية، ومن يفضلون وجود اتفاق عاملي ملزم قانونًا إلعطاء ضمانات األمن السلبية للدول غري احلائزة 
األسلحة النووية. ودعت هذه الدول األخرية إىل التفاوض بشأن مثل هذا االتفاق يف مؤمتر نزع السالح، 

واقرتحت إنشاء هيئة فرعية هلذا الغرض.
لألسلحة  احلائزة  الدول غري  على حق  الـ 21 جمدداً  دول جمموعة  أكدت  التحديد،  وعلى وجه 
النووية يف عدم التعرض للهجوم أو التهديد باستخدام األسلحة النووية من جانب الدول احلائزة لألسلحة 
أو  القبيل، سواء أكان ضمنيًا  أّي عمل أو هتديد من هذا  الدول االمتناع عن  بتلك  النووية، وأهابت 
التوّصل يف  إىل  امللّحة  احلاجة  على  الفريق جمدداً  أكد  تامًة،  إزالًة  النووية  األسلحة  ُتزَال  صرحيًا. وريثما 
وقت مبكر إىل اتفاق بشأن صك عاملي وغري مشروط وملزم قانونًا لتأمني الدول غري احلائزة ألسلحة 

نووية من استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا ضدها ٤8.
وشّدد عدد من الدول على أن ضمانات األمن اإلجيابية والسلبية تعزز نظام عدم انتشار األسلحة 
النووية، وميكن أن تؤدي إىل القضاء على تلك األسلحة يف هناية املطاف. ودعت دول عديدة الدول 
قرار  املبني يف  النحو  القائمة على  األمنية  الضمانات  تأكيد  تعيد رمسيًا  أن  النووية إىل  احلائزة لألسلحة 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة 984 )1995(، وتوقيع الربوتوكوالت ذات الصلة ملعاهدات إنشاء 
األسلحة  منطقة خالية من  إنشاء  إىل  وباإلشارة  عليها.  والتصديق  النووية  األسلحة  اخلالية من  املناطق 
النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط، أعربت دول عديدة عن أسفها لتأجيل املؤمتر 
استعراض  مؤمتر  لقرار  وفقًا   ،2012 عام  يف  عقده  مقرراً  الذي كان  املنطقة،  هذه  مثل  بإنشاء  املعين 
املعاهدة عام 2010. وُأعرب عن تأييد واسع النطاق للتحضريات اجلارية لعقد ذلك املؤمتر، وللجهود 

اليت يبذهلا امليسر، جاكو الجافا )فنلندا(.
وأضافت دول أعضاء أخرى أن ضمانات األمن السلبية تتسم باألمهية يف تعزيز نظام عدم االنتشار 
الذي أنشأته معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. وأشارت إىل أن خطة العمل الواردة يف الوثيقة اخلتامية 
إجراء  يف  يشرع  أن  السالح جيب  نزع  مؤمتر  أن  على  نصت  قد  عام 2010  املعاهدة  استعراض  ملؤمتر 
مناقشات موضوعية حول ضمانات األمن السلبية. وأشار عدد من الوفود إىل قرارات اجلمعية العامة ٤9 
اليت تدعو يف كل سنة، منذ عام 1990، مؤمتر نزع السالح إىل الشروع يف مفاوضات حول صك ملزم 
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قانونًا بشأن ضمانات األمن السلبية. وعالوة على ذلك، أشار بعض الدول إىل سياساهتا املتعلقة بعدم 
البدء باستخدام األسلحة النووية ضد الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة األسلحة النووية، 

وأعربت عن استعدادها لتحويل هذه التعهدات إىل ترتيبات قانونية متعّددة األطراف ٥0.

أمن الفضاء الخارجي

وفقًا لالقرتاح الذي تقدم به سوجاتا ميهتا وترييونو ويبوو أثناء رئاستيهما، ناقش مؤمتر نزع السالح يف 
19 آذار/مارس بند جدول األعمال املعنون ‘‘منع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي’’ ٥1. وتناولت 

وفود عديدة أيضًا هذا املوضوع يف بياناهتا أثناء اجللسات العامة األخرى على مدار دورة عام 2013.
وسلمت مجيع الدول بأن الفضاء اخلارجي واألجرام السماوية األخرى متثل الرتاث املشرتك للبشرية، 
الدول  تتفق عليه كافة األطراف. ومع ذلك، ظلت  التعاون على أساس  وجيب أن تستخدم بروح من 
من  نوع  أّي  نشر  حلظر  قانونًا  ملزمة  معاهدة  بشأن  مفاوضات  يف  الشروع  يؤيدون  من  بني  منقسمة 
األسلحة يف الفضاء اخلارجي ومن يشّددون على أن تدابري الشفافية وبناء الثقة والتدابري الطوعية ستكون 

كافية لتشجيع اإلجراءات املسؤولة يف الفضاء اخلارجي واالستخدام السلمي له.
ورأت دول عديدة يف مشروع معاهدة منع نشر أسلحة نووية يف الفضاء اخلارجي واستخدام القوة 
الروسي  االحتاد  خارجية  وزير  قدمه  الذي  اخلارجي،  الفضاء  يف  أهداف  باستخدامها ضد  التهديد  أو 
إىل مؤمتر نزع السالح يف 12 شباط/فرباير 2008 بالنيابة عن االحتاد الروسي والصني، نقطة انطالق 
جيدة ملواصلة النقاش والتفاوض حول هذه املسألة يف هناية املطاف. أما الدول اليت تفضل وضع تدابري 
للشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، فكانت عادة ما ترجع إىل مشروع مدونة سلوك االحتاد 
األورويب ألنشطة الفضاء اخلارجي، وإىل عمل فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة، 
الفريق  الذي اختتم أعماله يف عام 2013 برئاسة فيكتور فاسيلييف )االحتاد الروسي(. وحضر رئيس 
الرئيسية للجهود اليت يضطلع  العامة ملؤمتر نزع السالح، وقدم للمؤمتر إحاطة حول االجتاهات  اجللسة 
هبا الفريق يف وضع تدابري الشفافية وبناء الثقة. )انظر الفصل اخلامس لالطالع على مزيد من التفاصيل 

بشأن فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي(.
استكشاف  يف  الدويل  التعاون  لتعزيز  استعدادها  األورويب  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  وأكدت 
أنظمة  تراعي بشكل خاص مسألة سالمة  إهنا  السلمية، وقالت  الفضاء اخلارجي لألغراض  واستخدام 
ومع  الفضائي.  احلطام  من  للحّد  الالزمة  واإلجراءات  التدابري  اختاذ  على  الدول  مجيع  وحتّث  الفضاء، 
لتعزيز  الثقة كوسيلة  وبناء  للشفافية  تدابري  وتنفيذ  بوضع  خاصة  بصفة  االلتزام  على  بوضوح  التأكيد 
قرار  أيدت  قد  األعضاء  دوله  مجيع  بأن  األورويب  االحتاد  ر  ذكَّ اخلارجي،  الفضاء  يف  واألمن  السالمة 

أشارت اهلند أيضًا إىل ورقة العمل اليت قدمتها حول نزع السالح النووي، الواردة يف الوثيقة CD/1816 املؤرخة 20   50

شباط/فرباير 2007، اليت اقرتحت فيها تدابري حمّددة، من بينها إبرام اتفاق عاملي بعدم البدء باستخدام األسلحة 
النووية.

.CD/PV.1284 انظر  51
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العامة 68/65 املؤرخ 8 كانون األول/ديسمرب 2010، وإنشاء فريق اخلرباء احلكوميني املعين  اجلمعية 
وقدم  الفضاء.  أمن  تعزيز  إىل  تفضي  وسيلة  باعتبارها  اخلارجي،  الفضاء  أنشطة  يف  الثقة  بناء  بتدابري 
الذي حظي  املشروع  اخلارجي، وهو  الفضاء  بعد ذلك مشروع مدونة سلوك ألنشطة  األورويب  االحتاد 
أيضًا بتأييد عدد كبري من الدول خارج أوروبا. ومن شأن هذه املدونة أن تكون إجراًء طوعيًا ينطبق على 
مجيع أنشطة الفضاء اخلارجي اليت تقوم هبا دول أو كيانات غري حكومية، كما ينطبق على كافة أنشطة 
الفضاء املدنية والعسكرية. وأكد االحتاد األورويب أن مشروع املدونة ال يتضمن أّي أحكام بشأن نشر 
أسلحة يف الفضاء اخلارجي، بل أصّر بداًل من ذلك على أمهية اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحيلولة دون 
حتول الفضاء إىل منطقة صراع، ودعا الدول حلل أّي نزاعات يف الفضاء اخلارجي من خالل الوسائل 

السلمية.
أوباما عام  باراك  الرئيس  أعلنها  اليت  الوطنية  الفضاء  بأنه وفقًا لسياسة  املتحدة  الواليات  رت  وذكَّ
2010 ٥2، فإهنا تسعى إىل األخذ بتدابري للشفافية وبناء الثقة على الصعيدين الثنائي واملتعّدد األطراف 
نفسه، أشارت  الوقت  له. ويف  السلمي  اخلارجي واالستخدام  الفضاء  املسؤولة يف  لتشجيع اإلجراءات 
الواليات املتحدة إىل أنه يف كانون الثاين/يناير 2012، أعلنت هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية وقتئذ، 
قرار الواليات املتحدة العمل مع االحتاد األورويب وغريه من الدول اليت ترتاد الفضاء لوضع مدونة دولية 
لقواعد السلوك يف أنشطة الفضاء اخلارجي، باعتبارها طريقة عملية وفّعالة تتم يف الوقت املناسب لتعزيز 
استدامة البيئة الفضائية واستقرارها وسالمتها وأمنها على املدى الطويل. وأضافت الواليات املتحدة أهنا 
تعتقد أن املشروع األخري الذي تقدم به االحتاد األورويب ميثل أساسًا مفيداً ونقطة انطالق بّناءة لتطوير 

توافق لآلراء بشأن املدونة الدولية.
خاصة  بصفة  تتحمل  الكربى  الفضائية  القدرات  ذات  الدول  مجيع  أن   21 الـ  جمموعة  وأكدت 
سباق  حدوث  ومنع  اخلارجي  للفضاء  السلمي  االستخدام  هدف  بلوغ  يف  الفّعالة  املسامهة  مسؤولية 
تسلح يف الفضاء اخلارجي، وذكرت أنه جيب أن متتنع كافة الدول عن اختاذ إجراءات تتناىف مع ذلك 
اهلدف، ومع املعاهدات القائمة ذات الصلة حتقيقًا ملصلحة احلفاظ على السالم واألمن الدوليني وتعزيز 
مناسبة  أحكامًا  تتضمن  اليت  التدابري  من  املزيد  اختاذ  ضرورة  على  اجملموعة  وشّددت  الدويل.  التعاون 
الـ 21  الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه. وأعربت جمموعة  للتحقق منعًا حلدوث سباق تسلح يف  وفّعالة 
التسيارية  القذائف  دفاعية ضد  منظومات  ونشر  استحداث  على  املرتتبة  السلبية  اآلثار  إزاء  قلقها  عن 
يف  ساهم  مما  اخلارجي  الفضاء  يف  النشر  على  قادرة  متقدمة  عسكرية  تكنولوجيات  المتالك  والسعي 
أمور من بينها زيادة إضعاف املناخ الدويل املفضي إىل تشجيع نزع السالح وتعزيز األمن الدويل. ومع 
اإلشارة حتديداً إىل الصكوك القانونية القائمة، سلطت جمموعة الـ 21 الضوء على وجود خماوف مشروعة 
إزاء عدم كفاية تلك الصكوك لردع عسكرة الفضاء اخلارجي أو منع نشر األسلحة فيه، وشّددت على 
ضرورة تدعيم وتعزيز ذلك النظام وزيادة فعاليته. ووفقًا جملموعة الـ 21، فإن مؤمتر نزع السالح، باعتباره 

املوقع:  املتحدة األمريكية، 28 حزيران/يونيه 2010. متاح يف  للواليات  الوطنية  الفضاء  البيت األبيض، سياسة   52

عليه يف 1  )اُطلع   http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_space_ policy_6-28-10.pdf
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احملفل التفاوضي املتعّدد األطراف الوحيد لنزع السالح يف اجملتمع الدويل، جيب أن يبدأ مفاوضات بشأن 
املسائل املتعلقة بـ ‘‘منع سباق التسلح يف الفضاء اخلارجي’’. ويف الوقت نفسه، رحبت جمموعة الـ 21 
جيداً  وأساسًا  املؤمتر  أعمال  بناءة يف  مسامهة  باعتبارها  والصني،  الروسي  االحتاد  بني  املشرتكة  باملبادرة 

ملواصلة النقاش للوصول إىل اعتماد صك دويل ملزم ٥٣.
ويف 31 متوز/يوليه، أحالت إندونيسيا واالحتاد الروسي نص البيان املشرتك ٥٤ لوزيري خارجيتهما 
الذي يعلنان فيه أهنما لن يكونا، بأّي حال من األحوال، أول من ينشر أسلحة من أّي نوع يف الفضاء 
اخلارجي، وأهنما سيبذالن كل اجلهود املمكنة ملنع حتول الفضاء اخلارجي إىل ساحة للمواجهة العسكرية 

ولضمان األمن يف أنشطة الفضاء اخلارجي.
وعقد معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح املؤمتر السنوي ألمن الفضاء يومي 2 و3 نيسان/

أبريل حتت شعار ‘‘تعزيز الثقة وضمان االستقرار يف الفضاء’’ ٥٥.

البنود 5 إىل 7 من جدول األعمال

‘‘األنواع  بـ  املتعلقة  األعمال،  من جدول  إىل 7  البنود 5  فإن  السابقة،  السنوات  احلال يف  كما كان 
اإلشعاعية’’،  األسلحة  األسلحة؛  هذه  من  اجلديدة  واملنظومات  الشامل  الدمار  أسلحة  من  اجلديدة 
و‘‘الربنامج الشامل لنزع السالح’’، و‘‘الشفافية يف جمال التسلح’’، قد أثارت املناقشات يف اجللسات 
عام 2013،  لدورة  الثالث  الرئيس  ويبوو،  ترييونو  ذلك، خصص  إىل  وباإلضافة  الدورة.  العامة طوال 

جلستني عامتني هلذه املواضيع يومي 14 و24 أيار/مايو.
وعادة، ال تعترب هذه البنود الثالثة من البنود األساسية يف جدول األعمال. وكانت البيانات اليت 

أدلت هبا الوفود خالل دورة عام 2013 تكراراً لبياناهتا يف السنوات املاضية.

تنشيط مؤتمر نزع السالح

ال بّد من وضع حّد هلذا املأزق املستمر لتجنب تعريض مصداقية املؤمتر وآلية نزع السالح للخطر.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة ٥٦

البالغ،  للقلق  مصدراً  أخرى  مرة  السالح  نزع  مؤمتر  يف  الطويلة  اجلمود  حالة  2013، كانت  عام   يف 
مما أّدى إىل تردد دعوات لتنشيط عمله. وطوال الدورة، أثار عدد كبري من الدول األعضاء هذه املسألة 
اليت  املشاورات  يف  املؤمتر موضوعًا متكرراً  تنشيط  العامة. وباإلضافة إىل كون  اجللسات  بياناهتم يف  يف 

.CD/1961 انظر أيضًا  53

.CD/1954  54

يتوفر املزيد من املعلومات يف املوقع: /http://www.unidir.ch )اُطلع عليه يف 7 آب/أغسطس 2014(.  55

املوقـــع:  متاحــــة يف  الثاين/يناير 2013.  لعام 2013، جنيف، 22 كــانــون  الــســالح  نــزع  مؤمتر  دورة  إىل  رســالــة   56

http://www.un.org/sg/statements/?nid=6562 )اُطلع عليه يف 7 آب/أغسطس 2014(.



آليزة ازتن ال مد

229

أثناء  املوضوع يف 11 حزيران/يونيه  بالكامل هلذا  عامة  الستة، ُخصصت جلسة  الدورة  أجراها رؤساء 
رئاسة العراق للمؤمتر.

الدول األعضاء  املؤمتر. وقال بعض  تنشيط  متباعدة حول موضوع  النظر ظلت  أن وجهات  غري 
إن النظام الداخلي للمؤمتر، مبا يف ذلك قاعدة توافق اآلراء، مل حيل دون تفاوض املؤمتر حول صكوك 
أمام ذلك. وأكدت هذه  عائقًا  اآلن  يكون  أن  ينبغي  املاضي، وال  السالح يف  لنزع  األطراف  متعّددة 
النووية على  لألسلحة  احلائزة  الدول  املؤمتر وخارجه، وحرص  داخل  السياسية  اإلرادة  انعدام  أن  الدول 
احلفاظ على الوضع الراهن، هو ما حال باألحرى دون إحراز تقدم. غري أن أعضاء آخرين أشاروا إىل أن 
العدد املتزايد من مبادرات نزع السالح اليت جتري خارج املؤمتر تشري إىل أن القواعد القائمة منذ عقود قد 

أصبحت بعيدة كل البعد عن الواقع املعاصر.
املؤمتر  عضوية  الستعراض  الدعوة  يف  األعضاء  الدول  من  العديد  استمر  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
وتوسيعها، وكذلك لزيادة التفاعل بني املؤمتر واجملتمع املدين يف أّي عملية لتنشيط املؤمتر. كما استمرت 
التصّدي بشكل  السالح من أجل  لنزع  الرابعة املكرسة  العامة االستثنائية  لعقد دورة اجلمعية  الدعوات 

كامل للتحّديات الرئيسية اليت تواجه آلية األمم املتحدة املتعّددة األطراف لنزع السالح ككل.
ورأى كثري من الدول أنه، بعد مجود استمر 17 عامًا، دخل املؤمتر مرحلة بالغة األمهية، وأن إنشاء 
الفريق العامل املفتوح باب العضوية املكلف بتقدمي توصيات بشأن املضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح 
أن  نتيجة مباشرة لذلك. وأكدوا  أعماله يف عام 2013، هو  اختتم  الذي  املتعّددة األطراف،  النووي 
تنشيط مؤمتر نزع السالح سيظل أمراً مستصوبًا للغاية، وأنه يوفر إطاراً مناسبًا لتحقيق تقدم ملموس يف 

جمال نزع السالح.
ووسط تزايد مطالب إحراز املزيد من التقدم يف جمال نزع السالح واملسارات املوازية له، أعرب بعض 
هي  بل  اإلجرائية،  بالتحّديات  ليست  املؤمتر  تواجه  اليت  الرئيسية  التحّديات  أن  مفاده  رأي  عن  الدول 
حتّديات موضوعية. ويف هذا الصدد، ينبغي للجهود الرامية إىل تنشيط املؤمتر أن ترتكز على توليد الزخم 
السياسية  احلقائق  يعكس  املؤمتر  الوضع يف  بأن  القائلة  باحلجة  الرأي  هذا  تعزز  وقد  السياسية.  واإلرادة 
السائدة يف الواقع، ألنه ال ميكن التفاوض يف املؤمتر على معاهدات تتعارض مع مصاحل الدول. وال ميكن 

ن من اعتماد العديد من الصكوك يف املاضي. أن ُيعزى إخفاق مؤمتر لنفس النظام الداخلي الذي مكَّ
اجلمهورية  تكلمت  حزيران/يونيه،  املؤمتر يف 11  تنشيط  ملسألة  املخصصة  العامة  اجللسة  وخالل 
متعّددة  املؤمتر ميثل عملية  تنشيط  إن  فقالت  املراقبة،  للدول  الرمسية  بالنيابة عن اجملموعة غري  التشيكية 
األبعاد، األمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وقدراً من احللول الوسط وجهداً متواصاًل. وبالتايل، فإن 
توسيع عضوية املؤمتر ُيعد جانبًا ملّحًا من جوانب هذه العملية. وقالت اجملموعة إنه منذ عام 1999، 
عندما مّت آخر توسيع للعضوية، مل ُتتخذ أّية إجراءات إضافية بشأن العضوية. كما أعربت عن أسفها 
لعدم ختصيص أّي مناقشة واحدة رمسية أو غري رمسية ملوضوع توسيع العضوية منذ عام 2002، عندما 
 مّت تعيني آخر منسق خاص. غري أنه رداً على ذلك، أعرب بعض الدول عن رأي مفاده أن أولوية املؤمتر 
مل تكن تتمثل يف توسيع عضويته، وإمنا يف تنشيط أعماله بطريقة من شأهنا أن متكن من الشروع مبكراً 

يف مفاوضات بشأن بنود جدول األعمال األساسية.
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أثناء رئاسة إندونيسيا، من خالل حلقة دراسية ُعقدت على  النقاش حول تنشيط املؤمتر  وتعمق 
الغداء يف 15 أيار/مايو بعنوان ‘‘استكشاف سبل كسر اجلمود يف مؤمتر نزع السالح’’، نظمتها البعثة 
السالح.  نزع  لبحوث  األمم  معهد  مع  بالتعاون  جنيف  يف  املتحدة  األمم  لدى  إلندونيسيا  الدائمة 
وأتاحت  املدين على حّد سواء.  اجملتمع  املؤمتر ومنظمات  األعضاء يف  الدول  الدراسية  احللقة  وضمت 
املدين يف  اجملتمع  مشاركة  ذلك  يف  مبا  املؤمتر،  تنشيط  جوانب  مكثف حول مجيع  نقاش  إجراء  احللقة 

.CD/1951 أعمال املؤمتر. وُنشر تقرير احللقة الدراسية يف الوثيقة
ويف حماولة أخرى للتغلب على اجلمود الذي طال أمده، قدم األمني العام للمؤمتر، قاسم - جومارت 
توكاييف، يف 18 حزيران/يونيه أثناء رئاسة العراق، املقرتحات الثالثة التالية: )أ( إنشاء فريق عامل غري 
فرعية  هيئة  إنشاء  تدرجييًا على مدى زمين؛ )ب(  تنفيذاً  ُينفذ  املضمون  برنامج عمل قوي  لوضع  رمسي 
ذلك  مبا يف  املؤمتر،  توسيع عضوية  منسق خاص الستعراض  تعيني  )ج(  املؤمتر؛  عمل  أساليب  لدراسة 
الدور الذي ميكن أن يلعبه اجملتمع املدين يف عمل املؤمتر. واستجابة لالقرتاح األول، اعتمد املؤمتر يف 13 
آب/أغسطس، قبل شهر من هناية دورته لعام 2013، املقرر CD/1956/Rev.1، الذي يقضي بإنشاء 

الفريق العامل غري الرمسي املكلف بوضع برنامج العمل.
ويف حني أخفق مؤمتر نزع السالح مرة أخرى يف الوفاء بواليته والشروع يف املفاوضات املوضوعية 
األخرية.  بالسنوات  باملقارنة  وحيوية  نشاطًا  أكثر  أنه كان  يف  شك  هناك  يكن  مل   ،2013 عام  يف 
ويتجلى ذلك يف اجلهود اليت بذهلا املؤمتر يف إنتاج ثالثة مشاريع رمسية لربامج عمل، ويف احلفاظ على 
جو من الزمالة حبثًا عن خمرج من حالة اجلمود الطويلة اليت أصابت عمله. وقرب ختام الدورة وخالل 
العامل غري  الفريق  يف  املؤمتر جهوداً  األعضاء يف  الدول  بذلت  العام،  هناية  قبل  الدورات  بني  ما  فرتة 
بنتائج  باخلروج  تسمح  مل  عمله  إلجناز  للفريق  املتاح  الوقت  حمدودية  أن  غري  أعاله.  املذكور  الرمسي 

ناجحة يف عام 2013.

املجلس االستشاري ملسائل نزع السالح

نيويورك  واخلمسني يف  التاسعة  دورته  العام  لألمني  التابع  السالح  نزع  ملسائل  االستشاري  اجمللس  عقد 
يف الفرتة من 27 شباط/فرباير إىل 1 آذار/مارس، ودورته الستني يف جنيف يف الفرتة من 26 إىل 28 
حزيران/يونيه )لالطالع على قائمة بأعضاء اجمللس، انظر املرفق األول هلذا الفصل(. وتركزت مداوالت 
من  اخلالية  املناطق  بني  العالقات  )أ(  أعماله:  جدول  من  التاليني  املوضوعيني  البندين  على  اجمللس 
األسلحة النووية يف تعزيز األمن اإلقليمي والعاملي؛ )ب( ما يرتتب على التكنولوجيات الناشئة من آثار 

على نزع السالح واألمن.
ويف متوز/يوليه، قدم األمني العام إىل اجلمعية العامة تقريراً ٥7 يلخص مداوالت اجمللس االستشاري 

وتوصياته.
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التأكيد  العام  األمني  يواصل  بأن  اجمللس  أوصى  األعمال،  جدول  من  األول  بالبند  يتعلق  وفيما 
على أمهية دور املناطق اخلالية من األسلحة النووية بالنسبة للسالم واألمن ونزع السالح وعدم االنتشار 
على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وبأن يضطلع بدور قيادي يف تشجيع إقامة هذه املناطق وزيادة تعزيز 

املناطق احلالية.
النووية على أن متنح  الدول احلائزة لألسلحة  العام مجيع  وأوصى اجمللس أيضًا بأن يشجع األمني 
تأييدها الرمسي جلميع املناطق، حسب االقتضاء، وأن يعزز التفاعل والتعاون فيما بني املناطق اخلالية من 
األسلحة النووية، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء برنامج أو منتدى يتيح ملمثلي املناطق اخلالية من األسلحة 
القصور  املناطق وفوائدها وجوانب  املستفادة من  الدروس  بشأن  اخلربات  تبادل  إمكانية  القائمة  النووية 

فيها.
الصلة  ذات  اجلوانب  ومجيع  التحّديات  ببحث  العام  األمني  اجمللس  أوصى  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
بإنشاء مناطق جديدة خالية من األسلحة النووية، وتشجيع زيادة مشاركة اجملامع الفكرية واجملتمع املدين 
أجل  من  مشرتكة  أرضية  عن  والبحث  سبل جديدة  استكشاف  إىل  الرامية  اجلهود  يف  أكرب  حنو  على 

التغلب على اجلمود القائم.
الرامية  اجلهود  مجيع  بقوة  يدعم  بأن  العام  األمني  اجمللس  أوصى  األوسط،  بالشرق  يتعلق  وفيما 
وأن  األوسط؛  الشرق  يف  الشامل  الدمار  أسلحة  وسائر  النووية  األسلحة  من  خالية  منطقة  إنشاء  إىل 
 يضطلع بدور قيادي يف تنظيم اجتماع حتضريي للمؤمتر بشأن إنشاء هذه املنطقة؛ وأن يشجع على اختاذ 
املنطقة هبدف كسر  دول  بني  الثقة  بناء  إىل  يهدف  بناء  حوار  إقامة  لتشجيع  الالزمة  اخلطوات  مجيع 

اجلمود القائم.
وأخرياً، أوصى اجمللس بأن ينظر األمني العام أيضًا يف اختاذ اإلجراءات املالئمة إلنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية يف مشال شرق آسيا، مبا يف ذلك عن طريق تشجيع احملافل الدولية على القيام بدور 

أكثر نشاطًا يف جمال التشجيع على الشفافية وبناء الثقة بني بلدان املنطقة.
وفيما يتعلق ببند جدول األعمال املعنون ‘‘ما يرتتب على التكنولوجيات الناشئة من آثار على نزع 
السالح واألمن’’، أوصى اجمللس بأن يضطلع األمني العام هبذه املسألة، وأن يؤكد على األخطار الكامنة 
إىل  الرامية  اجلهود  يشجع  وأن  آلية،  لوغاريتمات  عملها  مسارات  حتّدد  اليت  األسلحة  منظومات   وراء 
الناشئة يف خدمة  التكنولوجيات  أيضًا أن يالحظ قيمة  ينبغي  الشفافية يف هذا اجملال، وإن كان  تعزيز 

السالم واألمن.
وتأكيداً على أمهية احرتام القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان ونزع السالح، أوصى اجمللس 
القانونية  واجلوانب  الناشئة،  التكنولوجية  لالجتاهات  متعمقــــًا  حتلياًل  توفر  شاملة  دراسة  بإجراء  أيضًا 
الذاتية  األسلحة  تكنولوجيا  تطوير  عملية  تقيد  اليت  واحلدود  هبا  املتعلقة  األخرى  واجلوانب  واألخالقية 

التشغيل وانتشارها واستخدامها بصورة متزايدة.
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السالح  نــــزع  لبحــــوث  املتحـــــدة  األمم  معهـــــد  يشّكل  بأن  اجمللس  أوصى  الصــــدد،  هذا   يف 
ُأوصي  الدراســـة،  هذه  أساس  وعلى  اجلهـــــد.  هذا  من  جــــزًءا  األخرى  والبحثيـــــة  الفكريــــة   واجملامع 
بأن يشجع األمني العام على تنسيق اجلهود يف منتدى قائم بالفعل، مثل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال 
أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، أو من خالل إقامة حوار حكومي 
دويل منظم وتبادل رمسي لآلراء حول التكنولوجيات الناشئة، ضمن إطار األمم املتحدة، لتلبية احلاجة 
احملتملة إىل اختاذ تدابري لنزع السالح يف ما يتعلق بالنظم الذاتية التشغيل بالكامل احملتمل تصنيعها يف 

املستقبل.

املرفق األول

أعضاء املجلس االستشاري ملسائل نزع السالح

ديسموند بُوين )الرئيس(، مدير السياسات األسبق بوزارة الدفاع يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية، لندن

راجاراتنام  س.  التقليدية، كلية  غري  األمنية  الدراسات  مركز  ورئيس  املساعد  األستاذ  أنتوين،  ميلي كابالريو 
للدراسات الدولية، جامعة نانيانغ للتكنولوجيا، سنغافورة

وائل األسد، السفري، جامعة الدول العربية، ممثل األمني العام لشؤون نزع السالح واألمن اإلقليمي ومدير إدارة 
العالقات املتعّددة األطراف، القاهرة

تشوي سنوغ - جو، السفري املعين بشؤون األمن الدويل، وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، سول
روت ديامنت، أستاذ العالقات الدولية، جامعة توركاتو دي تيال، بيونس آيرس

تريفور فينديل، أستاذ كرسي وليام وجيين بارتون للشؤون الدولية، كلية نورمان باترسون للشؤون الدولية، أوتاوا
أنيتا فرايدت، النائب األول ملساعد وزير اخلارجية لشؤون السياسة النووية واالسرتاتيجية، مكتب حتديد األسلحة 

والتحقق واالمتثال، وزارة اخلارجية األمريكية، واشنطن العاصمة
إشتفان غيارمايت، رئيس مركز املؤسسة العامة للدميقراطية ورئيس املركز الدويل لالنتقال الدميقراطي، بودابست

برفيز هودبوي، أستاذ، كلية العلوم واهلندسة يف جامعة الهور للعلوم اإلدارية وجامعة القائد األعظم، إسالم أباد
توغزان كاسينوفا، عضو مساعد يف برنامج السياسات النووية، صندوق كارنيغي للسلم الدويل، واشنطن العاصمة

إيبوي هاتشفول، أستاذ الدراسات األفريقية، جامعة واين، ديرتويت
فرانسوا ريفاسو، نائب رئيس الوفد، وفد االحتاد األورويب إىل الواليات املتحدة، واشنطن العاصمة

فريد تانر، السفري، مدير مركز جنيف للسياسات األمنية، جنيف
وو هايتاو، السفري فوق العادة ومفوض شؤون نزع السالح ونائب املمثل الدائم جلمهورية الصني الشعبية لدى 

مكتب األمم املتحدة يف جنيف ولدى املنظمات الدولية األخرى يف سويسرا، جنيف
فالدميري إ. يرماكوف، نائب مدير إدارة الشؤون األمنية ونزع السالح يف وزارة خارجية االحتاد الروسي، موسكو

ترييزا هيتشنس )عضوة حبكم منصبها(، مديرة معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح، جنيف



الفصل السابع
اإلعالم واالتصال



سيزار لوبيز، وهو موسيقي من كولومبيا حوَّل البنادق إىل قيثارات ُتسمى 
escopetarra، يعزف يف حفل جوائز سياسات املستقبل التي تركز عىل نزع 

السالح الذي عقد يف مقر األمم املتحدة يف ترشين األول/أكتوبر 2013.

من صور مؤسسة مجلس مستقبل العالم/ريك باجوماس
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الفصل ال زبع

اإلعالم واالتصال

سأستمر يف استخدام ما لديَّ من سلطة معنوية ومن صالحيات لعقد املؤمترات للدعوة إىل نزع 
يقوم  عام  أمني  أول  أنين كنت  يف  السبب  هو  وذلك  النووي.  واألمن  االنتشار  وعدم  السالح 
عليهم  يُطلق  )الذين  الذرية  القنبلة  من  الناجني  مع  التقيت  حيث  وناغازاكي،  هريوشيما  بزيارة 
اسم ‘‘اهليباكوشا’’(. كما كان السبب الذي دعاين إىل زيارة موقع التجارب النووية السابق يف 
اجتماعات  وعقدت  وفوكوشيما،  تشرينوبيل  إىل  أيضاً  وذهبت  سيميباالتينسك يف كازاخستان. 
رفيعة املستوى يف األمم املتحدة حول األمان واألمن النوويني ومكافحة اإلرهاب النووي. ويف كل 

ما أبذل من جهود، فإنين أعتمد على شركائي ملساعديت يف نشر هذه الرسالة.
بان كي - مون، األمني العام لألمم املتحدة 1

التطورات واالتجاهات يف عام 2013

واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح البناًء على ما اضطلع به من أنشطة يف جمايل اإلعالم 
واالتصال، وال سيما من خالل التواصل والتفاعل مع مجهور عاملي عن طريق التوّسع يف املوقع اإللكرتوين 
البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة وإدارة شؤون اإلعالم  للمكتب. كما دخل املكتب يف شراكة مع 
التوعية  جهود  لتعزيز  املنشورات  وإصدار  واألنشطة  الفعاليات  تنظيم  يف  احلكومية  غري  واملنظمات 

واالستفادة من وسائط اإلعالم املتعّددة للنهوض بربنامج األمم املتحدة لنزع السالح.
األمم  حولية  من  واإللكرتونية  املطبوعة  النسختني  بنشر  السالح  نزع  شؤون  مكتب  وقام 
اإلنرتنت  شبكة  على  موقعه  على  وإتاحتهما  اإلنكليزية  باللغة  من جزئني  املؤلفة  السالح  لنزع   املتحدة 
وازداد  جديداً،  حمتوى  السالح  لنزع  اإللكرتوين  املوقع  وتضمن   .)www.un.org/disarmament(
استخدامه من جانب الدول األعضاء واملشاركني يف املؤمترات واملنظمات غري احلكومية وعموم اجلمهور 

للوصول إىل التحديثات اليومية من الوثائق والبيانات، مبا يف ذلك رسائل الفيديو.

‘‘الــنــهــوض بربنامج نــزع الــســالح وعــدم االنــتــشــار: السعي وراء الــســالم يف عــامل مدجج بــالــســالح’’، مالحظات   1 
 ألــقــيــت قــي مــعــهــد مــونــتــريي لــلــدراســات الــدولــيــة، مــونــتــريي، 18 كــانــون الــثــاين/يــنــايــر 2013. مــتــاح يف املــوقــع: 

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6557 )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.
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الشبكة،  )مواقع  السالح  نزع  شؤون  ملكتب  اإللكرتونية  للمواقع  اإلنرتنت  شبكة  حتليالت  وتبني 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  الزوار.  يقضيه  الذي  والوقت  املوقع  زيارات  حركة  زيادة  تويرت(  موقع  وحساب 
للجنة  الثانية  الدورة  بينها  ومن  السالح،  بنزع  املتصلة  الرئيسية  للمؤمترات  خمصصة  مواقع  ُصممت 
عام 2015  املعاهدة  الستعراض  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف  ملؤمتر  التحضريية 

ومؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة جتارة األسلحة.
بنزع  املتعلقة  واملؤمترات  االجتماعات  يف  املدين  اجملتمع  منظمات  مشاركة  تيسري  املكتب  وتوىل 

السالح، وتعاون بصورة وثيقة مع ائتالفات املنظمات غري احلكومية اليت قادت هذه املشاركة. 
وكانت األداة الرئيسية لإلعالم واالتصال هي برنامج معلومات نزع السالح 2، الذي يديره مكتب 

شؤون نزع السالح بالتعاون الوثيق مع إدارة شؤون اإلعالم.
وتعكس أهداف برنامج معلومات نزع السالح التوجه العام ملكتب شؤون نزع السالح، وتسرتشد 
الرتكيز بشكل  العامة، مع  الدول األعضاء كما وردت يف قرارات ومقررات اجلمعية  بأولويات  يف ذلك 
ويأيت  السالح.  بنزع  املتصلة  الرئيسية  واملؤمترات  والفعاليات  للمحافل  اإلعالمية  احلمالت  على  خاص 
متويل الربنامج من امليزانية العادية ومن املوارد اخلارجة عن امليزانية من خالل صندوق التربعات االستئماين 

لربنامج األمم املتحدة ملعلومات نزع السالح.
للدعوة  جهودها  بذل  أجنيال كني،  السالح،  نزع  لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  ممثلة  وواصلت 
مـع  تفاعلها  املدين، ولتوسيع نطاق  الدول األعضاء واجملتمع  االنتشار لدى  السالح وعدم  ملسائل نزع 
لعبت مجيعهـــا  اليت  املدين،  اجملتمع  الفكريـــــة واألوســــــاط األكادميية ومنظمات  وسائط اإلعالم واجملامـــع 

دوراً حيويًا يف حشد وتشجيع الرأي العام فيما يتعلق جبهود نزع السالح وعدم االنتشار.
الرفيع  العامة  النووي، ُعقد اجتماع اجلمعية  السالح  الشامل، وال سيما  الدمار  ويف جمال أسلحة 
للجنة  الثانية  الدورة  وُعقدت  أيلول/سبتمرب؛   26 يف  نيويورك  يف  النووي  السالح  بنزع  املعين  املستوى 
التحضريية ملؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2015 ٣ يف جنيف يف الفرتة من 
22 نيسان/أبريل إىل 3 أيار/مايو. وُعقد املؤمتر الثامن املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية ٤ يف نيويورك يف 27 أيلول/سبتمرب، عماًل باملادة الرابعة عشرة من املعاهدة. وولدت 
هذه الفعاليات اهتمامًا متزايداً باحلصول على املعلومات من جانب الدوائر الدبلوماسية وسائر منظمات 

اجملتمع الدويل واجملتمع املدين، فضاًل عن وسائط اإلعالم وعموم اجلمهور.

.A67/202 انظر  2

 http://disarmament.un.org/treaties/t/npt املــوقــع:  يف  هبا  التقيد  وحالة  املعاهدة  نص  على  االطــالع  ميكن   3
)اُطلع عليه يف 24 متوز/يوليه 2014(.

 http://disarmament.un.org/treaties/t/ctbt املــوقــع:  يف  هبا  التقيد  وحالة  املعاهدة  نص  على  االطــالع  ميكن   4
)اُطلع عليه يف 24 متوز/يوليه 2014(.
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وباإلضافة إىل ذلك، مّت االضطالع على مدار عام 2013 بقدر كبري من العمل لتوفري املعلومات 
استخدام  مزاعم  للتحقيق يف  املتحدة  األمم  ببعثة  يتعلق  فيما  اجلمهور  اإلعالم وعموم  للوفود ووسائط 

األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية.
ويف جمال األسلحة التقليدية، استلزمت دورات مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع معاهدة 
يف  املعاهدة  واعتماد  آذار/مارس،   28 إىل   8 من  الفرتة  يف  نيويورك  يف  املعقودة   ٥ األسلحة   جتارة 

2 نيسان/أبريل، تعبئة املوارد لتلبية الطلب املتزايد على املعلومات من خمتلف القطاعات.
ويف القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني، أكدت اجلمعية 
آسيا  أفريقيا، ويف  للمكتب يف  التابعة  السالح  ونزع  للسالم  الثالثة  اإلقليمية  املراكز  فائدة  على  جمدداً 
واحمليط اهلادئ، ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـــي، يف تنفيذ برامج التوعية والتثقيف. وُقدمت 
ثالثة تقارير منفصلة إىل اجلمعية العامة حول املراكز اإلقليمية ٦، تضمنت معلومات مفصلة عن أنشطة 

كل مركز منها.
به  يضطلع  سنوي  تدريبـــي  برنامج  أكرب  ميثل  السالح  نزع  لزماالت  املتحدة  األمم  برنامج  وظل 

املكتب. ونظم معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح عدداً من األنشطة اإلعالمية والتثقيفية 7.

التثقيف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار

يف الفقرة 2 من القرار 47/67 املؤرخ 3 كانون الثاين/يناير 2012، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني 
العام أن يعد تقريراً يستعرض فيه نتائج تنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة بشأن التثقيف 
يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار. كما جيب أن يتضمن التقرير، الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة يف 
التثقيف يف جمال نزع السالح وعدم  التاسعة والستني، استعراضًا للفرص اجلديدة املمكنة لتعزيز  دورهتا 

االنتشار.
ويف هذا الصدد، تلقى حنو 500 1 طالب، يف 28 مناسبة، إحاطات حول مسائل نزع السالح 
العليا، وإن  الدراسات  أو  اجلامعات  اإلحاطات جتري لطالب  ما كانت هذه  يف عام 2013. وعادة 
مشلت أيضًا عروضًا للطالب األصغر. وُنظمت هذه الفعاليات يف مجيع املواقع اليت توجد هبا مكاتب 

تابعة ملكتب شؤون نزع السالح، وهي نيويورك وجنيف وفيينا ولومي وليما وكامتندو.

ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع: http://disarmament.un.org/treaties/t/att )اُطلع   5
عليه يف 24 متوز/يوليه 2014(.

ُقدمت إىل اجلمعية العامة يف دورهتــا الثامنة والستني تقارير األمني العام عن مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم   6
ونــزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية )A/68/134(، ومركز األمــم املتحدة اإلقليمي للسالم ونــزع السالح يف 

.)A/68/114( ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا ،)A/68/112( آسيا واحمليط اهلادئ
.A/68/182  7
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موقع التثقيف يف مجال نزع السالح: موارد من أجل التعُلم

 .8 عام 2013  السالح يف  نزع  التثقيف يف جمال  موقع  إىل حمتوى  اجلديدة  العناصر  من  عدد  أضيف 
ومشلت هذه العناصر عروض بيانات عن اإلنفاق العسكري، واألسلحة الصغرية، ومعاهدة جتارة األسلحة، 

ومرفق األمم املتحدة االستئماين لدعم التعاون يف تنظيم التسلح.
املنشورات اجلديدة  العديد من  التثقيف اإللكرتوين  املعلومات، أضيف إىل موقع  لتبادل  وتشجيعًا 

حول موضوعات نزع السالح اليت تصدرها منظمات اجملتمع املدين.
‘‘دورة  مثل  متخصصة،  بدورات  السالح  نزع  شؤون  ملكتب  اإللكرتوين  املوقع  ربط  مّت  كما 
والدولية،  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  يقدمها  اليت  التكنولوجيا’’  وسياسة  اإللكرتونية  التهديدات 
النووي حول  بالتهديد  املتعلقة  املبادرة  اليت وضعتها  اإلنرتنت  على شبكة  التفاعلية  التعليمية  والدورات 
مسائل عدم االنتشار النووي ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. وأضيف إىل صفحة األفالم فيلم 
تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  الربوتوكول اخلامس لالتفاقية  فيلم وثائقي عن  االنفجار’’، وهو  ‘‘قبل  بعنوان 

معينة 9.
وُنشر تاريخ نزع السالح كما كتبه فائزون جبائزة نوبل للسالم 10 يف القسم املعنون ‘‘السالم ونزع 

السالح - موارد للمعلمني والطالب’’.

أنشطة التدريب

أتاح مكتب شؤون نزع السالح الفرصة للمهنيني الشبان الكتساب اخلربة يف جمال نزع السالح يف إطار 
املعاونني. ويف نيويورك وجنيف، قام مكتب شؤون نزع السالح بتدريب  املتحدة للخرباء  برنامج األمم 
لعام  الداخلي  للتدريب  املتحدة  األمم  برنامج  خالل  من  العليا  الدراسات  طالب  من   30 من  أكثر 

.2013
وتعاون مكتب شؤون نزع السالح مع منظمة ‘حكايات اهليباكوشا’، وهي منظمة غري حكومية 
تتخذ من نيويورك مقراً هلا وتأيت بالناجني من القنبلة الذرية إىل املدارس الثانوية يف مدينة نيويورك لسرد 
الذرية(  القنبلة  من  )الناجون  ‘اهليباكوشا’  ملنظمة  إعالمية نصف سنوية  تنظيم جلسات  قصصهم، يف 

للمرشدين السياحيني واملوظفني باألمم املتحدة واملتدربني بالبعثات الدائمة.

متاح يف املوقع: www.un.org/disarmament/education )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.  8

العنوان الكامل للمعاهدة هو اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معّينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية   9
 http://disarmament.un.org/treaties/t/ccwc :األثر. وميكن االطالع على نصها وحالة االنضمام إليها يف املوقع 

)اُطلع عليه يف 24 متوز/يوليه 2014(.
 6 يف  عليه  )اُطلع   https://unoda-web.s3.amazonaws.com/special/nobelplgraphic.pdf املوقع:  يف  متاح   10

آب/أغسطس 2014(.
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نظمتها  عمل،  حلقة  رعاية  يف  السالح  نزع  شؤون  مكتب  شارك  الثاين/نوفمرب،  تشرين   5 ويف 
‘حكايات اهليباكوشا’ يف األمم املتحدة، حول نزع السالح النووي لـ 60 من معلمي املدارس العامة يف 

مدينة نيويورك كجزء من أنشطة التثقيف املستمر.

برنامج معلومات نزع السالح

املنشورات الصادرة يف الشكلني املطبوع واإللكرتوني

مّت تعميم حولية األمم املتحدة لنزع السالح، اليت ال تزال املنشور الرئيسي ملكتب األمم املتحدة لشؤون 
من  إليها  الوصول  إلكرتوين ميكن  أيضًا يف شكل  وأنتجت  الدائمة،  البعثات  على مجيع  السالح،  نزع 

خالل املوقع اإللكرتوين للمكتب.
تنظيم  ضعف  أثر   :2013 عام  يف  دورية  غري  ورقات  ثالث  السالح  نزع  شؤون  مكتب  وأنتج 
عمليات نقل األسلحة على عمل األمم املتحدة )رقم 23، آذار/مارس(؛ رؤى متعارضة حول األسلحة 
اخلالية من  املنطقة  األول/ديسمرب(؛  )رقم 24، كانون  احلايل  اجلدال  فهم  أوروبا:  التكتيكية يف  النووية 

األسلحة - أداة ملنع العنف املسلح واحلّد منه )رقم 25، كانون األول/ديسمرب(.
التربعات وتوزيعه على نطاق  املمولة من  الربامج  بعنوان  ويف حزيران/يونيه، مّت نشر منشور جديد 
نتائج  حتقيق  من  السالح  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  متكن  التقرير كيف  ذلك  وأوضح  واسع. 
ملموسة من خالل إقامة شراكات مع اجلهات املاحنة، ومدى أمهية هذا الدعم يف حتقيق أهداف نزع 

السالح اهلامة.
ويف كانون األول/ديسمرب، أصدر مكتب شؤون نزع السالح منشوراً ضمن سلسلة اجملتمع املدين 
املعين  العضوية  باب  املفتوح  العامل  الفريق  أمام  احلكومية  غري  املنظمات  بيانات  بعنوان  السالح  ونزع 
باملضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف. ويتضمن املنشور بيانات ممثلي املنظمات 
غري احلكومية اليت ألقيت أثناء املناقشات املواضيعية غري الرمسية للفريق العامل املفتوح باب العضوية يف 

جنيف يف الفرتة من 14 إىل 23 أيار/مايو.
بعنوان  تقرير جديد  األول/ديسمرب  ُنشر يف كانون  األزرق’’،  ‘‘الكتاب  وضمن سلسلة دراسات 
الدراسة اليت أجراها فريق  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. وحيتوي هذا املنشور  بناء  الشفافية وتدابري 
اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، وكذلك قرارات اجلمعية 

العامة ذات الصلة وآراء الدول األعضاء وورقات مقدمة من اخلرباء.
وواصل املكتب إنتاج نشرة آخر أخبار مكتب شؤون نزع السالح، اليت تسلط الضوء على آخر 
يف  للمواد  روابط  إتاحة  مع  السالح،  نزع  حمافل  وسائر  السالح  نزع  شؤون  مكتب  وأنشطة  فعاليات 

شكلها الكامل.
ومتت ترمجة الدليل األساسي لنزع السالح، وهو منشور صدر عام 2012 باللغة اإلنكليزية، إىل 

اللغات الرمسية اخلمس األخرى لألمم املتحدة، ونشره إلكرتونيًا يف عام 2013.
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بدأ عام 2013  الذي  السالح  للموقع اإللكرتوين ملكتب شؤون نزع  املالمح اجلديدة  وتضمنت 
سلسلة من صحائف الوقائع يف خمتلف املوضوعات اليت يتوىل املكتب مسؤوليتها. ويف هناية عام 2013، 

كان هناك 34 من هذه املقاالت املوجزة، اليت يتم حتديثها بشكل ربع سنوي.
انظر أيضًا املرفق األول هلذا الفصل لالطالع على املعلومات املرجعية ملنشورات مكتب شؤون نزع 

السالح املذكورة أعاله، مبا يف ذلك تلك الصادرة عن املراكز اإلقليمية التابعة للمكتب.

املواقع املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت

واصل مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح تعهد وحتسني احملتوى املوضوعي والتنفيذ التقين ملوقعه 
يف  واملتخصصني  العام  اجلمهور  من  يشمل كاًل  أوسع  مجهور  إىل  الوصول  بغية  اإلنرتنت  شبكة  على 

جماالت نزع السالح وعدم االنتشار.
وازداد عدد زوار موقع مكتب شؤون نزع السالح، كما يتضح من البيانات التحليلية حلركة الزيارات 
والوقت الذي يقضيه الزوار. وباملقارنة بالعام السابق، ازداد عدد الزيارات للموقع، حيث بلغ يف املتوسط 
000 64 زيارة يف الشهر. وارتفع عدد الصفحات اليت جرى االطالع عليها إىل 000 90 صفحة 
شهريًا يف عام 2013. وكانت أكرب حركة لزيارات املوقع وقت نشر التقرير املؤقت عن مزاعم استخدام 
االطالع  جرى  اليت  الصفحات  عدد  وصل  عندما  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة 

عليها إىل 000 30 صفحة يف يوم واحد.
للوقاية  املتحدة  األمم  لربنامج  بذاهتا  قائمة  جديدة  مواقع  ثالثة  إنشاء  مّت   ،2013 عام  وخالل 
الذخرية(؛  الدولية بشأن  التقنية  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  لدعم  أدوات  SaferGuard )جمموعة  األفضل 
وملعاهدة جتارة األسلحة؛ وللجنة التحضريية الثالثة ملؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

عام 2015.
واضطلع املركز اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 
املكتبة  وحتتوي  افرتاضية.  مكتبة  بإنشاء  اإلنرتنت  شبكة  على  القانونية  املرجعية  أدواته  نطاق  بتوسيع 
باألسلحة  املتعلقة  الكارييب  البحر  الالتينية ومنطقة  أمريكا  لدول  الوطنية  التشريعات  اإللكرتونية خمتلف 
القانونية  الدراسات  مثل  اإلقليمي،  للمركز  القانونية  املنتجات  عن  فضاًل  اخلفيفة،  واألسلحة  الصغرية 
املقارنة واالجتهادات القضائية. وباإلضافة إىل ذلك، أطلق املركز اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا 

واحمليط اهلادئ موقعًا جديداً على شبكة اإلنرتنت يف تشرين األول/أكتوبر.

الفعاليات

متيز عام 2013 باهتمام كبري من جانب وسائط اإلعالم واجملتمع املدين بعدد من الفعاليات اليت تطلبت 
الدعم باإلعالم والتوعية يف نيويورك. ومشلت هذه الفعاليات مؤمتر األمم املتحدة اخلتامي املعين بوضع 
جتارة  ملعاهدة  العامة  اجلمعية  واعتماد  آذار/مارس،  إىل 28  من 18  الفرتة  األسلحة يف  جتارة  معاهدة 
األسلحة يف 2 نيسان/أبريل، ومراسم التوقيع على معاهدة جتارة األسلحة يف 3 حزيران/يونيه، واالحتفال 
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باليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية يف 5 أيلول/سبتمرب، واجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين 
بنزع السالح النووي يف 26 أيلول/سبتمرب، واملؤمتر الثامن املعين بتسهيل بدء نفاذ معاهدة احلظر الشامل 

للتجارب النووية يف 27 أيلول/سبتمرب.
بتنظيم  أيضًا  املكتب  اضطلع  السالح،  نزع  شؤون  مكتب  هبا  قام  اليت  االتصال  جهود  وضمن 

واستضافة عدد من فعاليات الدعوة والتثقيف. وفيما يلي بعض األمثلة:
جاء إىل األمم املتحدة الباحث واملؤلف وارد ويلسون يف 20 شباط/فرباير إلطالق كتابه اجلديد، 
مخس أساطري حول األسلحة النووية 11، الذي أوضح فيه أن األسلحة النووية مكلفة وخطرة وال ختدم 
من الناحية العملية أّي غرض كأسلحة. وأمام مجهور من الدبلوماسيني وموظفي األمم املتحدة والباحثني 
النووية غرض عسكري  لألسلحة  بأن  القول  تفند  اليت  احلجج  احلكومية، عرض  املنظمات غري  وممثلي 

مفيد.
وبالتعاون مع منظمة العمل العاملي ملنع احلرب، أصدر املكتب يف 9 نيسان/أبريل منشوره املعنون 
واألمن  والتنمية  اإلنسان  وحقوق  اجلنسانية  الشؤون  على  السالح  نزع  منظور  تطبيق  مقاالت:  ستة 

والتثقيف والتواصل 12، مع تنظيم حلقة نقاش عنه يف األمم املتحدة.
ومعهد  السالح  نزع  شؤون  مكتب  اشرتك  املتحدة،  األمم  لدى  لليابان  الدائمة  البعثة  وبرعاية 
ستوكهومل الدويل لبحوث السالم - أمريكا الشمالية يف تنظيم حلقة نقاش على الغداء بعنوان ‘‘النفقات 
اليت  الكيفية  النقاش  حلقة  واستكشفت  نيسان/أبريل.   15 يف  والتحّديات’’  االجتاهات  العسكرية: 
تنعكس هبا التطورات السياسية اإلقليمية يف اإلنفاق البلدان العسكري وأولويات امليزانية، واآلثار املرتتبة 

على هذه االجتاهات.
مها  من هريوشيما،  الذرية(  القنبلة  من  )الناجون  ‘اهليباكوشا’  من  اثنان  التقى  أيار/مايو،   8 ويف 
لتقاسم  نيويورك  يف  املتحدة  األمم  يف  واملتدربني  السياحيني  باملرشدين  يامادا،  وريكو  جونج كيون  يل 
للمشاركني  اللقاء  وأتاح   .1945 آب/أغسطس  يف  اليابان  يف  جتارب  من  به  مرّا  ما  على  شهاداهتما 
النووية. وكانت  األسلحة  استخدام  لويالت  تعرضوا  الذين  ‘اهليباكوشا’  مباشرة من  فرصة لسماع رواية 
هذه املبادرة جزًءا من تعهد األمني العام باملساعدة يف حفظ شهادات الناجني من القنبلة الذرية ونشرها 

لضمان أن تكون قصصهم متاحة لألجيال القادمة.
جملس  مؤسسة  مع  باالشرتاك  السالح،  نزع  شؤون  مكتب  نظم  األول/أكتوبر،  تشرين   23 ويف 
لعام  املستقبل  سياسات  جبائزة  الفائزين  عن  لإلعالن  فعالية  الدويل،  الربملاين  واالحتاد  العامل  مستقبل 
السالم والتنمية  الفاعلية يف حتقيق  بأقصى درجة من  اليت تسهم  السالح  2013 إلبراز سياسات نزع 
املستدامة واألمن. وُنظم يف األمم املتحدة حفل تضمن إلقاء كلمات وعرض بيانات وعروض موسيقية 

.Ward Wilson, 5 Myths about Nuclear Weapons (New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2013)  11

Applying a Disarmament Lens to Gender, Human Rights, Development, Security, Education and Com-  12

 munication: Six Essays, Civil Society and Disarmament 2012 (United Nations publication, eISBN
www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/Civil- املوقع:  متاح يف   .(978-92-1-055949-2

SocietyAndDisarmament/2012/NGO_pub_2012.pdf )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.
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األرجنتني  وبرنامج  1٣؛   )1967( الالتينية  أمريكا  يف  النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  الفائزين:  لتكرمي 
من  اخلالية  باملنطقة  اخلاص  النيوزيلندي  والقانون  )2006(؛  النارية  لألسلحة  الطوعي  للتسليم  الوطين 
هذه  عن  املعلومات  من  املزيد  ويتاح   .)1987( التسلح  من  واحلّد  السالح،  ونزع  النووية،  األسلحة 

الفعالية وغريها من الفعاليات الكثرية اليت ُنظمت عام 2013 يف املوقع اإللكرتوين للمكتب 1٤.

جلسات اإلحاطة

التثقيف  املتحدة لشؤون نزع السالح إحاطات إعالمية تركزت على أنشطة  قدم موظفو مكتب األمم 
والتدريب ومشلت حنو 500 1 مشارك. وكان من بني املشاركني: )أ( طلبة زائرون يف إطار برامج جامعية 
من  متدربون  )ج(  البلدان؛  خمتلف  من  املتحدة  األمم  رابطات  أعضاء  )ب(  املتحدة؛  باألمم  متعلقة 
يف  مستمر  تعليم  أساتذة  )هـ(  املتحدة؛  األمم  منوذج  لتدريبات  يستعدون  طلبة  )د(  اخلارجية؛  وزارات 
املرحلة الثانوية؛ )و( زوار من أعضاء منظمات غري حكومية. كما شارك املوظفون يف العديد من أفرقة 
املناقشة والفعاليات املتعلقة مبسائل احلّد من التسلح ونزع السالح واألمن اليت تنظمها املعاهد أو مراكز 

البحوث املرتبطة باألحباث أو اجلامعات.

وسائط اإلعالم

شاركت املمثلة السامية لشؤون نزع السالح واملوظفون العاملون معها، طوال عام 2013، يف مقابالت 
مع قنوات التلفزيون واإلذاعة والصحافة املطبوعة. وتركز االهتمام اإلعالمي يف جمال نزع السالح بشكل 
خاص على التحقيق الذي أجراه األمني العام يف االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية يف اجلمهورية 
الكيميائية 1٥، وما أعقب  اتفاقية األسلحة  السورية االنضمام إىل  السورية، وعلى قرار احلكومة  العربية 
ذلك من جهود للبعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة من أجل القضاء 
على برنامج األسلحة الكيميائية يف اجلمهورية العربية السورية )البعثة املشرتكة بني منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية واألمم املتحدة(.

 http://disarmament.un.org/treaties/t/tlatelolco :ميكن االطالع على نص املعاهدة وحالة التقيد هبا يف املوقع  13

)اُطلع عليه يف 24 متوز/يوليه 2014(.
انــظــر نــشــرة آخــــر أخـــبـــار مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة لـــشـــؤون نــــزع الـــســـالح UNODA Update. مــتــاح يف املــوقــع:   14 

عليه يف 6 آب/ )اُطلع   http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/ODAUpdate/

أغسطس 2014(.
تلك  وتدمري  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وختزين  وإنــتــاج  استحداث  حظر  اتفاقية  هو  الكامل  املعاهدة  عنوان   15

 http://disarmament.un.org/treaties/t/cwc :األسلحة. وميكن االطالع على نصها وحالة االنضمام إليها يف املوقع
)اُطلع عليه يف 14 متوز/يوليه 2014(.
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التثقيف

نزع  شؤون  مكتب  مع  بالتعاون  اهليباكوشا’،  ‘حكايات  منظمة  قامت  الثاين/نوفمرب،  تشرين   6 يف 
السالح ومنظمة “قارب السالم”، بتنظيم حلقة عمل يف مقر األمم املتحدة حول نزع السالح النووي 
ملعلمني من املدارس العامة يف مدينة نيويورك. وشارك املعلمون يف حلقة العمل يف إطار التعليم املستمر 
يف  متخصصون  معلمون  العمل  حلقة  يف  وشارك  املوظفني.  قدرات  تنمية  أنشطة  يف  يتلقونه  الذي 
الدراسات االجتماعية والدراسات العاملية ونظم احلكم والتاريخ من عدد من املدارس الثانوية يف مدينة 
ودور  النووي  السالح  نزع  العمل جلسة موضوعية الستكشاف موضوعات  وتضمنت حلقة  نيويورك. 
األمم املتحدة، وفجر العصر النووي ومشروع ماهناتن، واألبعاد اإلنسانية للحرب العاملية الثانية وقصف 

هريوشيما وناغازاكي بالقنابل الذرية. 

األنشطة اإلعالمية األخرى

يتضمن املرفق الثالث هلذا الفصل قائمة بالفعاليات اليت أقيمت على هامش اجتماعات اللجنة األوىل 
عام 2013.

رسول األمني العام للسالم املعني بنزع السالح

املتحدة  األمم  لعمل  دعمه  دوغالس،  مايكل  السالح،  بنزع  املعين  للسالم  العام  األمني  رسول  واصل 
يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار. وقد جرى تكرميه جلهوده مبنحه جائزة لقب املواطن العاملي لسنة 
نيويورك يف 18 كانون  مأدبة عشاء يف  املتحدة يف  األمم  لدى  املعتمدين  املراسلني  رابطة  2013 من 

األول/ديسمرب.

إدارة شؤون اإلعالم

واصلت إدارة شؤون اإلعالم بذل جهود متواصلة وشاملة للمساعدة يف رفع مستوى الوعي العام وفهم 
أهداف األمم املتحدة وعملها يف جمال نزع السالح واحلّد من التسلح وعدم االنتشار وما يتصل بذلك 
من جماالت، مبا يف ذلك الرتويج للمؤمترات واالجتماعات والفعاليات واالحتفاالت اليت تقيمها املنظمة 

وتغطيتها.

شبكة اإلنرتنت والتغطية الصحفية والتلفزيون واإلذاعة

خالل عام 2013، واصلت إدارة شؤون اإلعالم الرتكيز على نزع السالح باعتباره مسألة من املسائل 
ذات األولوية يف منافذها املتعّددة اللغات عرب اإلذاعة والتلفزيون والصحافة املطبوعة، فضاًل عن شبكة 
األسلحة  جتارة  معاهدة  بوضع  املعين  اخلتامي  املتحدة  األمم  مؤمتر  وحظي  الصور.  وخدمات  اإلنرتنت 
بتغطية واسعة من خالل كامل فريق خدمة تلفزيون وفيديو األمم املتحدة وقناة األمم املتحدة التلفزيونية 
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عرب اإلنرتنت وإذاعة األمم املتحدة ومركز أنباء األمم املتحدة. وأثناء التحضري هلذا املؤمتر، نشرت املمثلة 
السامية لشؤون نزع السالح مقال رأي يف صحيفة هافينغتون بوست 1٦.

أيلول/سبتمرب  يف  النووي  السالح  بنزع  املعين  املستوى  الرفيع  العامة  اجلمعية  اجتماع  كما حظي 
2013، ودورات اللجنة التحضريية ملؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية عام 2015، 
ومؤمتر نزع السالح وهيئة نزع السالح، بتغطية واسعة من خالل خدمة تلفزيون وفيديو األمم املتحدة 

وقناة األمم املتحدة التلفزيونية عرب اإلنرتنت وإذاعة األمم املتحدة ومركز أنباء األمم املتحدة.
العامة  التابع لإلدارة صفحة خاصة على شبكة اإلنرتنت للجلسة  وأنشأ قسم اخلدمات الشبكية 
الرفيعة املستوى املخصصة لنزع السالح النووي 17، وظل يتعهد املوقع اإللكرتوين للجنة القرار 1540، 
يف شراكة مع جلنة جملس األمن املنشأة عماًل بالقرار 1540 )2004(. ويتوفر املوقعان باللغات الرمسية 
بالتقرير، مّت تنفيذ ما يصل جمموعه إىل حوايل 100 2  الست لألمم املتحدة. وخالل الفرتة املشمولة 

حتديثًا للمواقع عرب املواقع املتعّددة اللغات.
وأجرت إذاعة األمم املتحدة مقابالت مع مسؤويل نزع السالح حول جممل املسائل املتعلقة بنزع 
السالح، وأذاعت برامج عن دورة اللجنة األوىل، والدورة الثانية للجنة التحضريية ملؤمتر استعراض معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية عام 2015، واجتماعات هيئة نزع السالح، واالحتفاالت السنوية باليوم 
العاملي ملناهضة التجارب النووية واليوم الدويل للتوعية باأللغام واملساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام.

بنزع  املتعلقة  املسائل  أكثر من 350 موضوعًا عن  املتحدة  األمم  أنباء  نشر مركز  العام،  وخالل 
ضمن  اإلنرتنت  شبكة  على  لنشرها  السالح  نزع  لشؤون  السامية  املمثلة  مع  مقابلة  وأجرى  السالح، 
سلسلة صناع األخبار اليت ينشرها املركز. وأجريت عدة مقابالت فيما يتصل بالبعثة املشرتكة بني منظمة 

حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة، مبا يف ذلك مع املنسق اخلاص للبعثة املشرتكة.
وأنتجت خدمة تلفزيون وفيديو األمم املتحدة أو شاركت يف إنتاج عدد من الربامج ذات الصلة، 
مثل إعالن عام بشأن األسلحة الصغرية ملكتب شؤون نزع السالح، وبرنامج تلفزيوين عن قرار جملس 
بناء  إعادة  تلفزيوين عن ‘‘جزيرة روبنسون كروزو’’ يف شيلي حول  األمن 1540 )2004(، وبرنامج 

حمطة ملراقبة التجارب النووية أصاهبا الدمار بعد تسونامي.
حتديثات  بني  ترتاوح  االنتشار،  وعدم  السالح  نزع  عن  إخبارية  فقرة   80 من  أكثر  إعداد  ومّت 
تتبع  عن  السودان  من جنوب  تقارير  وبني  اإلسالمية  إيران  السورية ومجهورية  العربية  باجلمهورية  تتصل 
األسلحة الصغرية، ووزعت على مذيعني عامليني من خالل شبكة يونيفيد اإلخبارية التابعة لتلفزيون األمم 
املتحدة UNifeed. وقدمت قناة األمم املتحدة التلفزيونية عرب اإلنرتنت تغطية حية لالجتماعات الرفيعة 

Angela Kane, “The Myth of the UN Gun Grab”, The World Post (A partnership of the Huf-  16

ــوقـــع:  املـ يف  ــتـــاح  مـ  .ington Post and Berggruen Institute on Governance), 19 March 2013 
)اُطلع   http://www.huffingtonpost.com/angela-kane/the-myth-of-the-un-gun-gr_1_b_2909469.html
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املستوى، وقامت بتحميل 110 أشرطة فيديو مّت بعد ذلك إدماجها يف برامج مركز أنباء األمم املتحدة 
وإذاعة األمم املتحدة.

املقر، ووفرت  واملناسبات يف  املتحدة جمموعة كاملة من االجتماعات  األمم  وغطت وحدة صور 
أكثر من 321 صورة عن أنشطة األمم املتحدة يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار، وهي صور متاحة 
املوارد  وحدة  واصلت  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املتحدة.  األمم  موقع  على  نشرت  عليها  بالتعليق  مزودة 
‘‘نزع  عنوان  حتت  الضوء  لتسليط  مستمر  ملعرض  تعهدها  اإلعالم  شؤون  إدارة  يف  الوسائط  املتعّددة 
السالح واألمم املتحدة’’، وهو يربز صوراً خمتارة من اجملموعة. وفضاًل عن ذلك، جرى جتهيز حنو 106 
سجالت صوتية ملواد تتعلق بنزع السالح وعدم االنتشار، من املقر وامليدان، وذلك بعدد من اللغات. 
أما فيما يتعلق بالبحوث، فقد نفذت الوحدة طلبني رئيسيني على األقل يتعلقان بنزع السالح، األول 
األصغر حجمًا  البحوث  طلبات  فضاًل عن  اإلرهاب،  والثاين عن ضحايا  الشامل  الدمار  أسلحة  عن 

ملشاريع داخلية وخارجية تتعلق بنزع السالح.
الصحفية  واملؤمترات  املفتوحة،  الدولية  احلكومية  لالجتماعات  وثيقة  تغطية  أيضًا  اإلدارة  ووفرت 
والبيانات الرئيسية من خالل قسم تغطية االجتماعات التابع هلا. وأصدر القسم أكثر من 290 بالغًا 
صحفيًا تتعلق بنزع السالح باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، مبا يف ذلك أكثر من 120 موجزاً مفصاًل يف 
الوقت احلقيقي لالجتماعات احلكومية الدولية وحنو 91 من البيانات ذات الصلة اليت أدىل هبا األمني 

العام ونائبة األمني العام.
ومع استخدام منتديات التواصل االجتماعية، جرى نشر منتجات اإلدارة من املعلومات واألخبار 
اللغات احمللية، مبا يف ذلك عرب منتديات  الرمسية الست وبعدد من  باللغات  بنزع السالح  الصلة  ذات 

.)Weibo( ووايبو )YouTube( ويوتيوب )Flicker( وفليكر )Facebook( وفيسبوك )Twitter( تويرت

القضاء عىل برنامج األسلحة الكيميائية السورية

شاركت إدارة شؤون اإلعالم مشاركة نشطة يف وضع تصور لألنشطة اإلعالمية للبعثة املشرتكة بني منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة اليت أنشأها جملس األمن يف أيلول/سبتمرب 2013 لإلشراف 
األنشطة  تلك  وختطيط  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة  برنامج  على  القضاء  على 
اإلعالمية. ومن خالل العمل بشكل وثيق مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية والبعثة املشرتكة، قامت 
وتنفيذ واليتها.  البعثة  أنشطة  18 يرتكز على  اإلنرتنت  وإدارة موقع خمصص على شبكة  بإنشاء  اإلدارة 
للبعثة  اخلاصة  للمنسقة  دعمًا  واإلعالمية  اللوجستية  اخلدمات  اإلدارة  قدمت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

املشرتكة أثناء زياراهتا ملقر األمم املتحدة.

متاح يف املوقع: /http://opcw.unmissions.org )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.  18
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مراكز ودوائر ومكاتب األمم املتحدة لإلعالم 

لإلعالم  املتحدة  األمم  ومكاتب  ودوائر  مراكز  من   63 تضم  اليت  لإلدارة  التابعة  الشبكة  واصلت 
مبا يف ذلك نشر  اإلعالمي،  االتصال  السالح من خالل جهود  لنزع  اإلعالمية  باألنشطة  االضطالع 
مقاالت رأي عن نزع السالح وحتديد األسلحة. كما قامت بإنتاج ونشر املواد اإلعالمية باللغات احمللية، 
التوضيحية املختارة للجهود  الندوات واحملاضرات واملؤمترات واملعارض. وفيما يلي بعض األمثلة  وتنظيم 

اليت قامت هبا مكاتب إدارة شؤون اإلعالم يف مجيع أحناء العامل.

اليوا الحويل لل و ية بزأللغزا وامل ز حة يف اإلجراءات امل علقة بزأللغزا

إحياًء لليوم الدويل للتوعية باأللغام واملساعدة يف اإلجراءات املتعلقة باأللغام لعام 2013، اشرتك مكتب 
وصندوق  باأللغام  املتعلقة  لإلجراءات  األذربيجانية  الوطنية  الوكالة  مبعوثي  مع  باكو  يف  املتحدة  األمم 
الصحافة الدويل ألوراسيا يف تنظيم إحاطة للتالميذ واملدرسني يف مدرسة قروية يف منطقة التتار - وهي 
واحدة من املناطق األشد خطورة يف البلد من حيث عدد من يسقطون فيها من ضحايا األلغام - ونظم 
فعالية لغرس األشجار يف منطقة بارداً. وحضر االحتفال حنو 200 من الطالب وممثلي اجملتمع املدين. 

وُترمجت رسالة األمني العام مبناسبة اليوم الدويل إىل اللغة األذربيجانية وُنشرت على نطاق واسع. 

اليوا العزملي مليزهضة ال جزنب اليووية

مبناسبة اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية، أدىل مدير مركز األمم املتحدة لإلعالم يف موسكو بكلمة 
الروسي ومع  االحتاد  باالشرتاك مع سفارة كازاخستان يف  تنظيمه  مّت  مائدة مستديرة  اجتماع  ألقاها يف 
صحيفة Argumenty i Fakty اليت تصدر يف موسكو. وكان من بني احلضور نواب يف جملس الدوما، 
لإلعالم  املتحدة  األمم  مركز  ونظم  الصحفيني.  عن  فضاًل  وكازاخستان،  الروسي  االحتاد  من   وخرباء 
التجارب  مسألة  ناقشوا  طالبًا   30 فيه  شارك  املتحدة  األمم  لنموذج  مصغراً  اجتماعًا  ويندهوك  يف 
 النووية. وقام العديد من مراكز األمم املتحدة لإلعالم برتمجة رسالة األمني العام مبناسبة اليوم الدويل إىل 
اللغات احمللية، ومنها األرمينية والباهاسا اإلندونيسية والفارسية والبولندية، ونشرها على وسائط اإلعالم 
النووية’’،  التجارب  ملناهضة  الرابع  العاملي  ‘‘اليوم  املعنون  القسم  أيضًا  )انظر  الشبكية.  مواقعها  وعلى 

الصفحة 250(.

يوا ذكرى جميع ضحزيز الحرب الكيميزئية

دعم ضحايا  مجعية  نظمت  نيسان/أبريل(،   29( الكيميائية  احلرب  مجيع ضحايا  ذكرى  يوم  مبناسبة   
طهران،  يف  لإلعالم  املتحدة  األمم  مركز  مع  بالتعاون  للسالم،  طهران  ومتحف  الكيميائية  األسلحة 
احتفااًل يف املتحف يف عام 2013. واختتم الربنامج بغرس شجرة زيتون يف منتزه باركي شهر مبناسبة 

ذلك اليوم.
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الزماالت والتدريب والخدمات االستشارية يف مجال نزع السالح 

قام مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، من خالل برنامج زماالت نزع السالح، بتدريب قرابة 
900 من املوظفني العموميني من 163 من الدول األعضاء. وهناك عدد كبري منهم يشغلون مناصب 
ذات مسؤوليات هامة يف حكوماهتم يف جمال نزع السالح. وقد أتاح الربنامج للحاصلني على الزماالت 
سابقًا تقدمي مسامهة أجنع يف جهود نزع السالح يف مناطقهم ويف العامل، وإنشاء شبكة غري رمسية تغطي 

خمتلف مناطق العامل، والتعاون يف السعي البّناء إىل حتقيق هديف نزع السالح وعدم االنتشار.
البلدان  من  العموميني  املوظفني  من  وغريهم  شبان  دبلوماسيون  شارك   ،2013 عام   ويف 
الـــــ 25 التالية يف برنامج الزماالت: إثيوبيا، واألرجنتني، وأسرتاليا، وأوروغواي، وأوكرانيا، ومجهورية إيران 
اإلسالمية، وباكستان، وبلجيكا، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، ومجهورية كوريا، ومجهورية الو الدميقراطية 
الشعبية، ورومانيا، وصربيا، والفلبني، وفنلندا، وقطر، والكامريون، ومصر، واملكسيك، ومنغوليا، وميامنار، 

وهنغاريا، والواليات املتحدة، واليابان.
هو  أساسًا  منه  اهلدف  وكان  آب/أغسطس،   26 يف  جنيف  يف  الربنامج  من  األول  اجلزء  وبدأ 
أيضًا زيارة  السالح. وتضّمن  أعمال مؤمتر نزع  املدرجة يف جدول  املسائل  الزمالء على  أولئك  إطالع 
اخلارجية. وخالل  للشؤون  االحتادية  السويسرية  اإلدارة  نظمتها  برن،  إىل  واحداً  يومًا  استغرقت  دراسية 
الدولية ذات الصلة  املنظمات  الزمالء يف زيارات دراسية إىل عدد من  الربنامج، شارك  الثاين من  اجلزء 
الشامل  احلظر  ملنظمة معاهدة  التحضريية  اللجنة  منها  االنتشار،  األسلحة وعدم  السالح وحتديد  بنزع 
للتجارب النووية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا، فضاًل عن منظمة حظر األسلحة الكيميائية يف 
الهاي. كما قام الزمالء بزيارة ألمانة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف فيينا. وبدعوة من حكومات 

أملانيا والصني وكازاخستان واليابان، شارك الزمالء أيضًا يف زيارات دراسية ُقطرية إىل تلك البلدان.
األول/ تشرين  شهر  خالل  نيويورك  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  الربنامج  من  الثالث  اجلزء  وُنظم 

أكتوبر، وتابع فيه الزمالء أعمال اللجنة األوىل للجمعية العامة، واّطلعوا على األنشطة املوضوعية والتقنية 
وبعد  األسلحة.  وحتديد  االنتشار  ومنع  السالح  لنزع  دعمًا  السالح  نزع  شؤون  مكتب  هبا  يقوم  اليت 
االنتهاء من الربنامج الذي امتد ملدة تسعة أسابيع يف املقر يف 24 تشرين األول/أكتوبر، قامت أجنيال 

كني، املمثلة السامية لشؤون نزع السالح، مبنح زمالء دفعة 2013 شهادات مشاركة يف الربنامج.
التفاوض حول  متارين حملاكاة  أيضًا يف عدة  لعام 2012  الزماالت  برنامج  املشاركون يف  وشارك 
بعض قضايا الساعة يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار. ومن خالل املساعدة على تطوير فهم أفضل 
لشواغل اجملتمع الدويل يف ميدان نزع السالح واألمن، يسعى برنامج األمم املتحدة لزماالت نزع السالح 

إىل تقدمي مسامهة ملموسة يف عملية املداوالت واملفاوضات بشأن نزع السالح.

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح )مكتب فيينا(

يف عام 2013، تعاون مكتب فيينا مع املنظمات اليت تتخذ من فيينا مقراً هلا يف جمال نزع السالح وعدم 
االنتشار. ومن خالل االضطالع بدور حتفيزي وتيسريي، ركز املكتب جهوده على تدعيم الشراكات 
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املدين واألوساط األكادميية.  الدول األعضاء واجملتمع  لتعزيز نزع السالح وعدم االنتشار والتواصل مع 
يتناول عدم  الذي  املتحدة 1540 )2004(  التابع لألمم  األمن  قرار جملس  لتنفيذ  بالرتويج  قام  كما 
أمنية  ثقافة  الدول، وتطوير  الفاعلة من غري  الشامل ووصوهلا إىل أيدي اجلهات  الدمار  انتشار أسلحة 

شاملة يف اجملاالت الكيميائية والبيولوجية والنووية.
نظمها  اليت  واملشاريع  الدراسية  والندوات  العمل  وحلقات  االجتماعات  يف  فيينا  مكتب  وشارك 
النمسا وجلنة  والدولية يف  األوروبية  للشؤون  االحتادية  الوزارة  مع  وبالتعاون  املعنيون.  املصلحة  أصحاب 
توجيهية من ممثلي اجملتمع املدين 19، نظم املكتب ‘‘منتدى حول قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
إىل 10 كانون   8 من  الفرتة  يف  فيينا  يف  ُعقد  للمشاركة’’،  فرص  املدين:  واجملتمع   )2004(  1540

الثاين/يناير.
وإقليمية.  دولية  منظمات  املدين وسبع  اجملتمع  منظمات  وأربعون من  املنتدى مخس  وشاركت يف 
والغربية  الشرقية  وأوروبا  وآسيا  األمريكتني  من  جاءوا  حيث  واسعًا،  جغرافيًا  تنوعًا  املشاركون  وعكس 
والشرق األوسط ومشال أفريقيا واجلنوب األفريقي. وباإلضافة إىل ذلك، حضر ممثلون من عدد من الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة كمراقبني.
وبالتعاون مع احتاد املصارف العربية، نظم مكتب فيينا جلسة خاصة حول قرار جملس األمن 1540 

)2004( خالل القمة املصرفية العربية الدولية اليت ُعقدت يف فيينا يومي 27 و28 حزيران/يونيه.
وبالتعاون مع البعثة الدائمة هلنغاريا لدى األمم املتحدة ومركز فيينا لنزع السالح وعدم االنتشار، 
بعنوان  الندوات  ثانية يف سلسلة من  دراسية  ندوة  السالح  نزع  التابع ملكتب شؤون  فيينا  نظم مكتب 

‘‘تطوير ثقافة أمنية شاملة’’، ُعقدت يف 8 تشرين األول/أكتوبر.
قرار  تنفيذ  لتعزيز  أوروبا  والتعاون يف  تعاونه مع منظمة األمن  السالح  نزع  وواصل مكتب شؤون 
جملس األمن 1540 )2004(، من خالل مجلة أمور، منها مشاركة مكتبه يف فيينا يف زيارات تسهيل 

تقنية للدول األعضاء والتشاور مع الوفود الزائرة حول خطط التنفيذ الوطنية.
من خالل إقامة وتعهد اتصال وتفاعل وثيقني مع أصحاب املصلحة املعنيني، ساهم مكتب فيينا 

يف تعزيز التعاون وتنفيذ الواليات ذات الصلة يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار.

اليوم الدويل الرابع ملناهضة التجارب النووية

يف 5 أيلول/سبتمرب، عقد فوك يرمييتش )صربيا(، رئيس الدورة السابعة والستني للجمعية العامة، جلسة 
للسنة  النووية  التجارب  ملناهضة  الدويل  اليوم  مبناسبة  املتحدة  األمم  مقر  العامة يف  للجمعية  غري رمسية 

الوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا، ومركز هنري ستيمسون، ومعهد الدراسات األمنية، واجلامعة   19

الدولية، ومؤسسة  للشؤون  البولندي  واملعهد  العاملي،  األمــن  أجــل  االنتشار من  منع  ماليزيا، ومؤسسة  الوطنية يف 
ستانلي، ومركز البحوث والتدريب واملعلومات يف جمال التحقق، ومركز فيينا لنزع السالح وعدم االنتشار.
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الرابعة على التوايل 20. ويف بيان ألقاه يف اجللسة 21، شّدد الرئيس على أمهية التعجيل ببدء نفاذ معاهدة 
شوطًا  قطعنا  ‘‘لقد  وقال،  املوازية.  اجلبهات  مجيع  على  تقدم  وإحراز  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر 
طوياًل على الطريق حنو القضاء التام على األسلحة النووية، لكننا ما زلنا بعيدين عن الوصول إىل وجهتنا 

النهائية’’.
نزع  لشؤون  السامية  املمثلة  عنه  بالنيابة  ألقتها   ،22 املتحدة  لألمم  العام  األمني  من  رسالة  ويف 
تأثر  فقد  النووية.  التجارب  أحدثتها  اليت  الفادحة  اخلسائر  مجيعًا  نتذكر  أن  علينا  إن  قال  السالح، 
قرابة املليون ونصف املليون شخص باآلثار النامجة عن التجارب النووية، وتلوثت مساحات هائلة من 
األراضي باإلشعاع. وأعرب عن اعتقاده أن تلك املناسبة تتيح للمجتمع الدويل فرصة للتفكري يف املخاطر 

اليت تشكلها هذه التجارب، ويف احلاجة امللّحة لبذل املزيد من اجلهود حلظرها يف كل مكان.
قال،  املناسبة،  تلك  يف  يف كازاخستان،  الطوارئ  حاالت  وزير  بوزكو،  فالدميري  ألقاها  ويف كلمة 
األمن،  توفر  النووية  األسلحة  بأن  اخلاطئ  تصورها  البلدان  بعض  تتجاوز  لكي  الوقت  حان  ‘‘لقد 
قائاًل إن ‘‘29 آب/أغسطس ليس جمرد يوم  امتالكها’’. وأضاف  املراوغة يف  بالرغبة  بالتايل  ومتسكها 
إلحياء الذكرى. بل إنه يوم للعمل. وهذا االحتفال هو خطوة صغرية، وإن كانت مهمة، حنو اإلميان 

املشرتك مبستقبل خاٍل من التجارب واألسلحة النووية’’ 2٣.
وأعقب احتفال اجلمعية العامة عقد حلقة نقاش رفيعة املستوى حول موضوع ‘‘الطريق إىل القضاء 
التام على السالح النووي: دور األمم املتحدة يف نزع السالح النووي وعدم االنتشار’’. وتناول أعضاء 
احللقة، اليت أدارها إدواردو أوليباري، املمثل الدائم لكوستاريكا لدى األمم املتحدة، عدداً من املسائل 
الرئيسية، من بينها اخلطوات الالزمة إلحراز مزيد من التقدم يف جمال نزع السالح النووي وعدم االنتشار، 

بناًء على  املــؤرخ 2 كانون األول/ديــســمــرب 2009،  قــرارهــا 35/64  الــدويل مبوجب  اليوم  العامة  أنشأت اجلمعية   20

مبادرة من حكومة كازاخستان. وتشّدد ديباجة نص القرار على ‘‘ضــرورة بذل كل جهد ممكن إلهنــاء التجارب 
النووية بغية جتنب آثارها املدمرة والضارة على حياة الناس وصحتهم ]...[ وأن إهناء التجارب النووية هو إحدى 

الوسائل الرئيسية لتحقيق هدف إجياد عامل خال من األسلحة النووية’’.
النووية، نيويورك، 5 أيلول/سبتمرب  التجارب  الــدويل ملناهضة  العامة مبناسبة االحتفال باليوم  خطاب أمام اجلمعية   21

http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/pdf/PGA%20state- املــوقــع:  يف  متاح   .2013
ment_5%20September%202013.pdf )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.

ــتــجــارب الــنــوويــة، نــيــويــورك، 5 أيــلــول/ســبــتــمــرب 2013. مــتــاح يف املــوقــع:  رســالــة مبــنــاســبــة الــيــوم الــــدويل ملــنــاهــضــة ال  22 

http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/pdf/SG%20statement_5%20Septemberpdf )اُطلع 

عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.
رسالة إىل اجللسة غري الرمسية اليت عقدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة لالحتفال باليوم الدويل ملناهضة التجارب   23

http://www.un.org/en/events/againstnucleart- :5 أيلول/سبتمرب 2013. متاح يف املوقع  النووية، نيويورك،
estsday/pdf/Kazakhstan%20statement_5%20 September.pdf )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.
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وإنشاء املزيد من املناطق اخلالية من األسلحة النووية، وتدابري بناء الثقة، وغري ذلك من املسائل ذات 
الصلة 2٤.

ومبناسبة االحتفال باليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية لعام 2013، نظمت أيضًا البعثة الدائمة 
لكازاخستان لدى األمم املتحدة بالتعاون مع إدارة شؤون اإلعالم، معرضًا بعنوان ‘‘السالم اآلن: إلغاء 
التجارب واألسلحة النووية’’. وعرض املعرض لوحات للفنان الكازاخي، كاريبك كويوكوف، الذي يرسم 
 ATOM بقدميه، لكونه واحداً من ضحايا آثار اإلشعاع النووي. وكان هناك أيضًا عرض من مشروع

)إلغاء التجارب رسالتنا(، وهو مشروع رمسي لكازاخستان، إلهناء مجيع جتارب األسلحة النووية.

معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح

واصل معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح 2٥ إجراء حبوثه االستشرافية يف جماالته الربناجمية اخلمسة. 
الرئيسية يف عام 2013. ويرد  الربامج وجملموعة خمتارة من أنشطة املعهد  وفيما يلي عرض موجز هلذه 
سرد كامل ألنشطة املعهد يف عام 2013 وبرنامج عمله املقرتح لعام 2014 يف التقرير السنوي املقدم 
منفرداً،  املعهد 13 مشروعًا  أنشطة  2٦. ويف عام 2013، مشلت  العامة  اجلمعية  إىل  املعهد  من مدير 
27. كما شارك موظفو املعهد يف العديد من  و12 مؤمتراً وندوة دراسية، فضاًل عن إصدار 24 منشوراً 

املؤمترات اليت عقدهتا املنظمات الشريكة.
إثارة  الشامل، وأسلحة  الدمار  أسلحة  برامج حبثية هي:  املعهد إمجااًل إىل مخسة  أعمال  وتنقسم 
واملمارسات.  والعمليات  املستجدة،  األمنية  والتهديدات  واجملتمع،  واألمن  االجتماعي،  االضطراب 
ويكفل هذا اهليكل تناول املعهد جملموعة واسعة من املسائل األمنية على النحو املتوخى يف واليته، ويوفر 

مداخل أسهل ملستخدمي األحباث اليت جيريها املعهد، وُييسر تركيز املاحنني على جماالت اهتمامهم.
النووي وعدم  السالح  نزع  تقدم يف جمايل  إحراز  الشامل  الدمار  بأسلحة  املعين  الربنامج  ويشجع 
االنتشار، ويساعد اجملتمع الدويل يف اجلهود الرامية إىل ختليص العامل من األسلحة الكيميائية والبيولوجية. 
أيضًا  النووي. كما روَّج  اجملال  الشفافية واملساءلة يف  تناول مسألة  املعهد يف  استمر  ويف عام 2013، 
لتنفيذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، ووصواًل هلذه الغاية، نّظم العديد من االجتماعات بالتعاون 

http://www.un.org/en/events/againstnu- :لالطالع على مزيد من التفاصيل عن حلقة النقاش، انظر املوقع  24

cleartestsday/2013/events.shtml )اُطلع عليه يف 6 آب/أغسطس 2014(.

معهد األمــم املتحدة لبحوث نــزع السالح كيان مستقل ميــول من مــوارد خارجة عن ميزانية األمــم املتحدة، وهو   25

يقوم بتطوير أفكار عملية لبناء السالم واألمن، ويعمل مبثابة جسر بني صّناع القرار والباحثني واملمارسني والدول 
األعضاء ووكاالت األمم املتحدة من خالل تشجيع التفكري املبدع وتعزيز احلوار بشأن كل من التحّديات األمنية 

احلالية والناشئة.
.A/67/169  26

ميكن الوصول إىل مجيع كتب املعهد وتقاريره، وإىل وصف ملواده، وجملته الفصلية ‘‘منتدى نزع السالح’’، وامللفات   27

الصوتية للفعاليات اليت نظمها، وإىل غريها من املواد، بزيارة موقعه على شبكة اإلنرتنت www.unidir.org. انظر 
أيضًا املرفق الثاين هلذا الفصل.
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مع منتدى جنيف، وقدم الدعم الفين لعدد من مبادرات نزع السالح، أبرزها عمل الفريق العامل املفتوح 
باب العضوية املنشأ مبوجب قرار اجلمعية العامة 56/67 املؤرخ 3 كانون األول/ديسمرب 2012 للمضي 

ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف.
اليت  األسلحة  قيود وضوابط على  إىل فرض  االجتماعي  إثارة االضطراب  أسلحة  برنامج  ويسعى 
هتدد اجملتمعات بصورة يومية، مثل األسلحة الصغرية والذخائر العنقودية واأللغام األرضية واملتفجرات من 
لتجارة األسلحة،  لعملية وضع معاهدة  الدعم  تقدمي  املعهد  خملفات احلرب. ويف عام 2013، واصل 
للجدل يف  مثرية  بشأن جماالت حمّددة  اإلقليمي  احلوار  لدعم  األعضاء  الدول  مع  وثيق  وعمل بشكل 

صياغة مشروع املعاهدة.
ويتنبأ الربنامج املعين باألخطار الناشئة بالتحّديات اليت ستهدد األمن يف املستقبل، ليمكن التأهب 
بتطوير  املتعلق  عمله  عام 2013  يف  املعهد  وواصل  املناسب.  الوقت  يف  تفاديها  إجراءات  باختاذ  هلا 
االجتماعية  واالعتبارات  مستقباًل،  احلروب  وخوض  التشغيل،  الذاتية  الروبوتات  أسلحة  منظومات 
واألخالقية واملعنوية. ويف هذا الصدد، نظم املعهد حلقة دراسية يف 23 أيار/مايو بعنوان ‘‘الروبوتات 

الفتاكة الذاتية التشغيل’’. 
ويقوم برنامج العملية واملمارسة يف املعهد بتقييم تنفيذ صكوك نزع السالح ونتائجها، وُيطور أدوات 
حمّددة األهداف للمساعدة يف جهود التنفيذ، ويوصي بعمليات أحسن وأساليب أفضل للتعاون والتضافر 
بني أصحاب املصلحة. ويتمثل اهلدف يف مساعدة واضعي السياسات وموظفي التنفيذ يف وضع برامج 
أكثر فعالية من حيث التكلفة ميكنها أن حتقق احلّد األقصى من التأثري. ويف عام 2013، واصل املعهد 
الرتكيز على تطوير أداة لتصميم الربامج قائمة على األدلة لزيادة فعالية برامج إعادة اإلدماج، بالتعاون 
مع معهد مونتريي للدراسات الدولية، ومواصلة تطوير أداة برجمية للتقييم الذايت للمعايري الدولية لتحديد 

األسلحة الصغرية لتسهيل تنفيذ االلتزامات العاملية بالسيطرة على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
ويسعى الربنامج املعين باألمن واجملتمع، الذي يعترب أن األمن البشري يرتكز على التنمية االقتصادية 
املعنية باألمن بغية تعميق فهم  واالجتماعية، إىل إدماج أفكار وإجراءات جمموعة واسعة من األطراف 
التحّديات ووضع حلول عملية حتقق مزيداً من األمن جلميع الشعوب، وليس للدول فحسب. ويف عام 
2013، واصل معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح الرتكيز على تطوير املشاريع وعقد جلسات 

اإلحاطة ومواصلة احلوار بشأن آثار األسلحة النووية على اإلنسان.
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املرفق األول

منشورات مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح 
وغريها من املواد املنشورة يف عام 2013

حولية األمم املتحدة لنزع السالح، اجمللد 37 )اجلزءان األول والثاين(: 2012. نيويورك: األمم املتحدة، 
http://www.un.org/disarmament/ املوقع:  يف  متـاح   .)A.13.IX.2و  A.13.IX.1 املبيع:  )رقما   2011

.publications/yearbook/2012
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casional Papers, No. 23, March 2013. New York: United Nations, 2013 (Sales No. E.13.
IX.5). Available from http://www.un.org/disarmament/publications/occasionalpapers/23/.
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املرفق الثالث

فعاليات ُنظمت عىل هامش أعمال دورة اللجنة األوىل يف عام 2013

تنظيم معهد األمم 9 تشرين األول/أكتوبر املعلومات كسالح )من  الفضاء اإللكرتوين:  هتديدات 
املتحدة لبحوث نزع السالح(.

التقليدية 14 تشرين األول/أكتوبر لألسلحة  املتحدة  األمم  سجل  حول  للوفود  إحاطة  جلسات 
األمم  مكتب  تنظيم  )من  العسكرية  النفقات  عن  املتحدة  األمم  وتقرير 

املتحدة لشؤون نزع السالح(.
املتحدة 16 تشرين األول/أكتوبر األمم  معهد  تنظيم  )من  اإلنسان  على  النووية  األسلحة  آثار 

لبحوث نزع السالح(.
مكتب  تنظيم  )من  العسكري  اإلنفاق  يف  الشفافية  حول  مستديرة  مائدة 

األمم املتحدة لشؤون نزع السالح(.
تعزيز التطبيق العملي للمعايري الدولية لتحديد األسلحة الصغرية )من تنظيم 21 تشرين األول/أكتوبر

معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح(.
السالم 22 تشرين األول/أكتوبر  أغنيات  يعزف  )البندقيثارة(،  اإليسكوبيتارا  آلة  لوبيز، خمرتع  سيزار 

)من تنظيم مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح(.
الروبوتات الفتاكة الذاتية التشغيل: شواغل مشرتكة وهُنج خمتلفة؟ حوار مع 
املقرر اخلاص كريستوف هاينز )من تنظيم معهد األمم املتحدة لبحوث نزع 

السالح(.
بأفضل سياسات 23 تشرين األول/أكتوبر االحتفال  لعام 2013:  املستقبل  منح جائزة سياسات 

نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب  تنظيم  )من  العامل  يف  السالح  لنزع 
السالح، وجملس مستقبل العامل، واالحتاد الربملاين الدويل(.
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التذييل األول

حالة االتفاقيات املتعّددة األطراف لتنظيم التسلح ونزع السالح

املتحدة  األمم  الشبكي ملكتب  املوقع  التقيد هبا على  السالح وحالة  نزع  معاهدات  املعلومات عن  تتوفر آخر 
لشؤون نزع السالح:

http://disarmament.un.org/treaties/

وقد وردت البيانات اليت يتضمنها هذا التذييل من اجلهات الوديعة للمعاهدات أو االتفاقات، على النحو 
التايل )إدراج املعلومات املتعلقة باملعاهدات واالتفاقات اليت ال يكون األمني العام لألمم املتحدة وديعاً هلا جيري 

حسبما أفاد كل وديع، وال ينطوي على أّي موقف من جانب األمم املتحدة بشأن البيانات املبلغ عنها(:

األمني العام لألمم املتحدة

االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى
معاهدة جتارة األسلحة

اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع القطع واملكونات اليت ميكن أن 
تستخدم يف صنعها وتصليحها وتركيبها )اتفاقية كينشاسا(

معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية
اتفاقية الذخائر العنقودية

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك األلغام )اتفاقية حظر األلغام(

االتحاد األفريقي

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

كندا وهنغاريا

معاهدة األجواء املفتوحة



حولية األمم املتحدة لنزع السالح 2013: الجزء الثاني

٢٦٢

فرنسا

البكرتيولوجيــة  وللوســائل  شــاهبها  مــا  أو  الســامة  أو  اخلانقــة  للغــازات  احلــريب  االســتعمال  حظــر   بروتوكــول 
)بروتوكول جنيف لعام 1925(

قريغيزستان

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى

املكسيك

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

هولندا

معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا

منظمة الدول األمريكية

الصلة  ذات  األخرى  واملواد  واملتفجرات  والذخرية  النارية  األسلحة  تصنيع  ملكافحة  األمريكية  البلدان  اتفاقية 
واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة

اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بالشفافية يف مشرتيات األسلحة التقليدية

منتدى جزر املحيط الهادئ

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

االتحاد الرويس، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة

اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكديــس األســلحة البكرتيولوجيــة )البيولوجيــة( والســمية )التكســينية( وتدمــري 
تلــك األســلحة

املاء )معاهدة احلظر اجلزئي  الفضاء اخلارجي وحتت سطح  النووية يف اجلو ويف  معاهدة حظر جتارب األسلحة 
للتجارب النووية(

القمر  ذلك  يف  مبا  اخلارجي  الفضاء  واستخدام  استكشاف  ميدان  يف  الدول  ألنشطة  املنظمة  املبادئ  معاهدة 
واألجرام السماوية األخرى )معاهدة الفضاء اخلارجي(

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
معاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة التدمري الشامل على قاع البحار واحمليطات ويف باطن 

أرضها )معاهدة قاع البحار(

تايلند 

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

الواليات املتحدة األمريكية

معاهدة أنتاركتيكا 
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 اإلجراءات املبلغ عنها يف الفرتة من 1 كانون الثاني/يناير إىل 
31 كانون األول/ديسمرب 2013

تبنّي القائمة التالية اإلجراءات املبلغ عنها خالل الفرتة من 1 كانون الثاين/يناير إىل 31 كانون األول/ديسمرب 
2013 فيما يتعلق باالتفاقات املتعّددة األطراف لتنظيم األسلحة ونزع السالح ١. وترد االتفاقات حسب تاريخ 
أساس  على  اتفاق  أو  معاهدة  لألطراف يف كل  اإلمجايل  العدد  عليها. وحسب  التوقيع  باب  فتح  أو  توقيعها 

املعلومات الواردة من اجلهات الوديعة.
اجلهة  لدى  الدولة  وثائق تصديق هذه  إيداع  تاريخ  التالية  القائمة  دولة طرف جديدة يف  إدراج  ويشمل 
الوديعة، ويشار إليها عند االقتضاء على النحو التايل: )أ(= االنضمام، )ق( = القبول، )إق(= اإلقرار، )ت( = 

املوافقة على التقيد، )ج( = اخلالفة ٢.
ويف حالة األحكام اليت تتعلق جبهات وديعة متعّددة، جيوز قيام جهة أو أكثر من اجلهات الوديعة املتعّددة 
بإمتام إجراءات اإليداع. وتشري الرموز التالية إىل مكان اكتمال اإلجراء املبلغ عنه: )ميم( = موسكو، )الم( = 

لندن، )واو( = واشنطن.
النووية )معاهدة بانكوك، ومعاهدة  املتعلقة بإنشاء مناطق خالية من األسلحة  املعاهدات  وتُلحق ببعض 
بالضمانات  تتعلق  بروتوكوالت  تالتيلولكو(  ومعاهدة  راروتونغا،  ومعاهدة  بليندابا،  ومعاهدة  الوسطى،  آسيا 
األمنية املقدمة من الدول احلائزة لألسلحة النووية، كما تُلحق ببعضها بروتوكوالت تتعلق بالدول الواقعة خارج 
منطقة تطبيقها، وإن كان جزء من أراضيها يقع داخل املنطقة. وختتلف املراحل اليت توجد هبا هذه الربوتوكوالت 
التفاصيل الكاملة من خالل املوقع  النفاذ. وميكن االطالع على  بالتوقيع والتصديق والدخول حيز  فيما يتعلق 

.http://disarmament.un.org/ الشبكي

بروتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها 
وللوسائل البكرتيولوجية )بروتوكول جنيف لعام 1925(

ُوّقع يف جنيف: 17 حزيران/يونيه 1925 
دخل حيز النفاذ: 8 شباط/فرباير 1928

اجلهة الوديعة: فرنسا
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 138

تــرد نصوص املــعــاهــدات املــربمــة حــى عــام 1992 يف ‘‘حــالــة االتــفــاقــات املــتــعــّددة األطـــراف لتنظيم األسلحة ونــزع   1
املبيع: A.93.IX.11(، ويف  املتحدة، رقــم  اجملــلــدان 1 و2 )مــنــشــورات األمــم  الــرابــعــة: 1992،  الطبعة  الــســالح’’، 
الطبعة اخلامسة من ‘‘حالة االتفاقات’’، 1996 )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع: A.97.IX.3(، مث وردت بعد 
ذلك يف اجمللدات ذات الصلة من ‘‘حولية األمم املتحدة لنزع السالح’’. ونصوص املعاهدات والبيانات عن حالة 
.http://disarmament.un.org/treaties :االنضمام إليها متاحة أيضًا يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون نزع السالح

االنــضــمــام عملية مــن خــطــوة واحـــدة حنــو التقيد مبعاهدة مــا بعد دخــوهلــا حيز الــنــفــاذ. ويــوجــد يف املــوقــع الشبكي   2
http://treaties.un.org/Pages/Overview. باملعاهدات:  املتصلة  لإلجراءات  األخرى  باملصطلحات  مسرد  التايل 

aspx?path=overview/glossary/page1_en.xml )اُطلع عليه يف 18 آب/أغسطس 2014(.
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معاهدة أنتاركتيكا

ُوّقعت يف واشنطن: 1 كانون األول/ديسمرب 1959
دخلت حيز النفاذ: 23 حزيران/يونيه 1961

اجلهة الوديعة: الواليات املتحدة األمريكية
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 50

 معاهدة حظر تجارب األسلحة النووية يف الجو ويف الفضاء الخارجي 
وتحت سطح املاء )معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية(

وّقعتها األطراف األصلية ٣ يف موسكو: 5 آب/أغسطس 1963
فُتح باب التوقيع عليها يف لندن وموسكو وواشنطن: 8 آب/أغسطس 1963

دخلت حيز النفاذ: 10 تشرين األول/أكتوبر 1963
اجلهات الوديعة: االحتاد الروسي )ميم(، واململكة املتحدة )الم(، والواليات املتحدة )واو(

األطراف اجلديدة: ال يوجد
العدد اإلمجايل لألطراف: 126

 معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف 
واستخدام الفضاء الخارجي بما يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى 

)معاهدة الفضاء الخارجي(

فُتح باب التوقيع عليها يف لندن وموسكو وواشنطن: 27 كانون الثاين/يناير 1967
دخلت حيز النفاذ: 10 تشرين األول/أكتوبر 1967

اجلهة الوديعة: االحتاد الروسي )ميم(، واململكة املتحدة )الم( والواليات املتحدة )واو(
— 25 آذار/مارس )أ( )واو( األطراف اجلديدة: ليتوانيا  

العدد اإلمجايل لألطراف: 102

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

فُتح باب التوقيع عليها يف مكسيكو سييت: 14 شباط/فرباير 1967
دخلت حيز النفاذ: لكل حكومة على حدة

اجلهة الوديعة: املكسيك
األطراف اجلديدة: ال يوجد
جمموع عدد األطراف: 33

األطراف األصلية هي االحتاد الروسي، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.  3
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تعديل المادة 7 ٤
— 13 حزيران/يونيه  األطراف اجلديدة: أنتيغوا وبربودا  

تعديل المادة 25 ٥
— 13 حزيران/يونيه  األطراف اجلديدة: أنتيغوا وبربودا  

تعديل المواد 14 و15 و16 و19 و20 ٦
— 13 حزيران/يونيه  األطراف اجلديدة: أنتيغوا وبربودا  

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

فُتح باب التوقيع عليها يف لندن وموسكو وواشنطن: 1 متوز/يوليه 1968
دخلت حيز النفاذ: 5 آذار/مارس 1970

اجلهات الوديعة: االحتاد الروسي )ميم(، واململكة املتحدة )الم( والواليات املتحدة )واو(
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 190

معاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من أسلحة التدمري الشامل عىل 
قاع البحار واملحيطات ويف باطن أرضها )معاهدة قاع البحار(

فُتح باب التوقيع عليها يف لندن وموسكو وواشنطن: 11 شباط/فرباير 1971
دخلت حيز النفاذ: 18 أيار/مايو 1972

الوديع: االحتاد الروسي )ميم(، واململكة املتحدة )الم( والواليات املتحدة )واو(
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 94

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( 
والسمية )التكسينية( وتدمري تلك األسلحة

فُتح باب التوقيع عليها يف لندن وموسكو وواشنطن: 10 نيسان/أبريل 1972
دخلت حيز النفاذ: 26 آذار/مارس 1975

اجلهات الوديعة: االحتاد الروسي )ميم(، واململكة املتحدة )الم( والواليات املتحدة )واو(

اعتمد التعديل املؤمتر العام لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبــي، عماًل بالقرار   4
267 )د إ - 5( املؤرخ 3 متوز/يوليه 1990.

اعتمد التعديل املؤمتر العام لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبــي، عماًل بالقرار   5
268 )د - 12( املؤرخ 10 أيار/مايو 1991.

اعتمد التعديل املؤمتر العام لوكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبــي، عماًل بالقرار   6
290 )د - 7( املؤرخ 26 آب/أغسطس 1992.
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— 18 كانون الثاين/يناير )أ( )واو( الكامريون   األطراف اجلديدة: 
— 26 آذار/مارس )واو( غيانا       
— 2 نيسان/أبريل )واو( مالوي       

— 5 آذار/مارس )أ( )واو( ناورو       
جمموع عدد األطراف: 168

 اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية 
أو أليّة أغراض عدائية أخرى

فُتح باب التوقيع يف جنيف: 18 أيار/مايو 1977
دخلت حيز النفاذ: 5 تشرين األول/أكتوبر 1978

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة
األطراف اجلديدة: ال يوجد
جمموع عدد األطراف: 76

االتفاق املنظم ألنشطة الدول عىل سطح القمر واألجرام السماوية األخرى

فُتح باب التوقيع عليه يف نيويورك: 18 كانون األول/ديسمرب 1979
دخل حيز النفاذ: 11 متوز/يوليه 1984
اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة

األطراف اجلديدة 7: ال يوجد
جمموع عدد األطراف: 15

 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة يمكن اعتبارها 
مفرطة الرضر أو عشوائية األثر 

فُتح باب التوقيع عليها يف نيويورك: 10 نيسان/أبريل 1981
دخلت حيز النفاذ: 2 كانون األول/ديسمرب 1983

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة

تنص الفقرة 4 من املادة 19 على ما يلي:   7

‘‘يبدأ سريان هذا االتفاق، بالنسبة إىل الدول اليت تكون قد أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها بعد بدء    
سريانه، اعتباراً من اليوم الثالثني الالحق لتاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها’’.
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— 24 أيار/مايو )أ( الكويت   األطراف اجلديدة 8: 
— 25 أيلول/سبتمرب )أ( زامبيا       

العدد اإلمجايل لألطراف: 117

تعديل المادة 1 من االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معّينة
)دخل حيز النفاذ في 18 أيار/مايو 2004(

— 26 أيلول/سبتمرب )أ( بنغالديش   األطراف اجلديدة: 
— 24 أيار/مايو )أ( الكويت       

— 25 أيلول/سبتمرب )أ( زامبيا       
العدد اإلمجايل لألطراف: 79

البروتوكول الثاني المعّدل )دخل حيز النفاذ في 3 كانون األول/ديسمبر 1998(
— 24 أيار/مايو )ت( الكويت   األطراف اجلديدة: 

— 25 أيلول/سبتمرب )ت( زامبيا       
العدد اإلمجايل لألطراف: 100

البروتوكول الرابع )دخل حيز النفاذ في 30 تموز/يوليه 1998(
— 24 أيار/مايو )ت( الكويت   األطراف اجلديدة: 

العدد اإلمجايل لألطراف: 102

البروتوكول الخامس )دخل حيز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006(
— 26 أيلول/سبتمرب )ت( بنغالديش   األطراف اجلديدة: 

— 24 أيار/مايو )ت( الكويت       
— 25 أيلول/سبتمرب )ت( زامبيا       

العدد اإلمجايل لألطراف: 84

تنص الفقرتان 2 و3 من املادة 5 من االتفاقية على ما يلي:   8

‘‘2 - بالنسبة ألّي دولــة تــودع وثيقة تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها بعد تاريخ إيــداع الوثيقة    
العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام، يبدأ سريان هذه االتفاقية بعد التاريخ الذي تكون 

فيه تلك الدولة قد أودعت وثيقة تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها بستة أشهر.
‘‘3 - يبدأ سريان كل من الربوتوكوالت امللحقة هبذه االتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد    

أشعرت مبوافقتها على التقيد به، وفقًا للفقرة 3 أو 4 من املادة 4 من هذه االتفاقية، بستة أشهر’’.
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معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف جنوب املحيط الهادئ 
)معاهدة راروتونغا(

فُتح باب التوقيع عليها يف راروتونغا: 6 آب/أغسطس 1985
دخلت حيز النفاذ: 11 كانون األول/ديسمرب 1986
اجلهة الوديعة: األمني العام ملنتدى جزر احمليط اهلادئ

األطراف اجلديدة: ال يوجد
جمموع عدد األطراف: 13

معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا

ُوّقعت يف باريس: 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1990
دخلت حيز النفاذ: 9 تشرين الثاين/نوفمرب 1992

اجلهة الوديعة: هولندا
األطراف اجلديدة: ال يوجد
جمموع عدد األطراف: 30

االتفاق المتعلق بالتعديل
اعتمد وُوّقع يف اسطنبول: 19 تشرين الثاين/نوفمرب 1999

مل يدخل حيز النفاذ بعد 9
األطراف املوقعة اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف املوقعة: 30
األطراف اجلديدة: ال يوجد
العدد اإلمجايل لألطراف: 3

معاهدة األجواء املفتوحة

ُوّقعت يف هلسنكي: 24 آذار/مارس 1992
دخلت حيز النفاذ: 1 كانون الثاين/يناير 2002

اجلهات الوديعة: كندا وهنغاريا
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 34

تنص الفقرة 3 من املادة 31 على ما يلي:  9

‘‘يــبــدأ ســريــان هــذا االتــفــاق املتعلق بالتعديل بعد إيـــداع مجيع الـــدول األطـــراف املــدرجــة يف الديباجة لوثائق    
تصديقها بعشرة أيام، وبعد هذا التاريخ تكون املعاهدة قائمة بصيغتها املعّدلة فقط’’.
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 اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية 
وتدمري تلك األسلحة

ُوّقعت يف باريس: 13 كانون الثاين/يناير 1993
دخلت حيز النفاذ: 29 نيسان/أبريل 1997

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة
— 29 أيار/مايو )أ( الصومال    األطراف اجلديدة: 

— 14 أيلول/سبتمرب )أ( اجلمهورية العربية السورية      
العدد اإلمجايل لألطراف: 190

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

ُوّقعت يف بانكوك: 15 كانون األول/ديسمرب 1995
دخلت حيز النفاذ: 27 آذار/مارس 1997

اجلهة الوديعة: تايلند
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 10

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

ُوّقعت يف القاهرة: 11 نيسان/أبريل 1996
دخلت حيز النفاذ: 15 متوز/يوليه 2009
اجلهة الوديعة: األمني العام لالحتاد األفريقي

— 26 تشرين الثاين/نوفمرب الكونغو   األطراف اجلديدة: 
العدد اإلمجايل لألطراف: 37

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

فُتح باب التوقيع عليها يف نيويورك: 24 أيلول/سبتمرب 1996
مل تدخل حيز النفاذ بعد ١0

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة
األطراف املوقعة اجلديدة: ال يوجد

تنص الفقرة 1 من املادة الرابعة عشرة على ما يلي:   10

‘‘يبدأ سريان هذه املعاهدة بعد 180 يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق من جانب مجيع الدول املدرجة يف    
املرفق الثاين هلذه املعاهدة، ولكن ال يكون ذلك بأّي حال من األحوال قبل انقضاء عامني على فتح باب التوقيع 

عليها’’.
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عدد األطراف املوقعة: 183
— 10 كانون الثاين/يناير بروين دار السالم   األطراف اجلديدة: 

— 8 شباط/فرباير تشاد        
— 24 أيلول/سبتمرب غينيا - بيساو       
— 26 أيلول/سبتمرب العراق        

العدد اإلمجايل لألطراف: 161

 اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد 
وتدمري تلك األلغام )اتفاقية حظر األلغام(

فُتح باب التوقيع عليها يف أوتاوا: 3 كانون األول/ديسمرب 1997
دخلت حيز النفاذ: 1 آذار/مارس 1999

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة
األطراف اجلديدة ١١: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 161

 اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع األسلحة النارية والذخرية 
واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلة واالتجار بها بطريقة غري مرشوعة

فُتح باب التوقيع عليها يف واشنطن العاصمة: 14 تشرين الثاين/نوفمرب 1997
دخلت حيز النفاذ: 1 متوز/يوليه 1998

اجلهة الوديعة: منظمة الدول األمريكية
األطراف اجلديدة ١٢: ال يوجد

جمموع عدد األطراف: 31

اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بالشفافية يف مشرتيات األسلحة التقليدية

فُتح باب التوقيع عليها يف مدينة غواتيماال: 7 حزيران/يونيه 1999

تنص الفقرة 2 من املادة 17 على ما يلي:   11

‘‘يبدأ سريان هذه االتفاقية بالنسبة إىل الدولة اليت تودع وثيقة تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها بعد    
تاريخ إيــداع الوثيقة األربعني للتصديق أو القبول أو اإلقــرار أو االنضمام يف اليوم األول من الشهر السادس بعد 

تاريخ إيداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها أو انضمامها’’.
تنص املادة اخلامسة والعشرون على ما يلي:  12

‘‘يبدأ سريان هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الالحق لتاريخ إيداع الوثيقة الثانية للتصديق. وبالنسبة إىل الدولة    
اليت تصدق على االتفاقية بعد إيداع الوثيقة الثانية للتصديق، يبدأ سريان االتفاقية يف اليوم الثالثني الالحق إليداع 

تلك الدولة لوثيقة تصديقها’’.
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دخلت حيز النفاذ: 21 تشرين الثاين/نوفمرب 2002
اجلهة الوديعة: منظمة الدول األمريكية

األطراف اجلديدة: ال يوجد
العدد اإلمجايل لألطراف: 16

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف آسيا الوسطى

فُتح باب التوقيع عليها يف سيميباالتينسك: 8 أيلول/سبتمرب 2006
دخلت حيز النفاذ: 21 آذار/مارس 2009

اجلهة الوديعة: قريغيزستان
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 5

اتفاقية الذخائر العنقودية

فُتح باب التوقيع عليها يف أوسلو: 3 كانون األول/ديسمرب 2008
دخلت حيز النفاذ: 1 آب/أغسطس 2010

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة
— 9 نيسان/أبريل )أ( أندورا    األطراف اجلديدة: 

— 30 نيسان/أبريل دولة بوليفيا املتعّددة القوميات      
— 26 آذار/مارس تشاد        

— 14 أيار/مايو العراق        
— 4 آذار/مارس ليختنشتاين       

— 4 شباط/فرباير  ناورو        
— 13 أيلول/سبتمرب )أ( سانت كيتس ونيفس       

العدد اإلمجايل لألطراف: 84
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اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وذخائرها 
وجميع القطع واملكونات التي يمكن أن تستخدم يف صنعها وتصليحها وتركيبها 

)اتفاقية كينشاسا( 

فُتح باب التوقيع عليها يف برازافيل: 19 تشرين الثاين/نوفمرب 2010 
مل تدخل حيز النفاذ بعد ١٣

اجلهة الوديعة: األمني العام لألمم املتحدة 
األطراف املوقعة اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف املوقعة: 11
األطراف اجلديدة: ال يوجد

العدد اإلمجايل لألطراف: 4

معاهدة تجارة األسلحة 

فُتح باب التوقيع عليها يف نيويورك: 3 حزيران/يونيه 2013
مل تدخل حيز النفاذ بعد ١٤

الوديع: األمني العام لألمم املتحدة
— 3 حزيران/يونيه األرجنتني  األطراف املوقعة اجلديدة: 
— 3 حزيران/يونيه إسبانيا   
— 3 حزيران/يونيه أسرتاليا   
— 3 حزيران/يونيه إستونيا   
— 3 حزيران/يونيه ألبانيا   
— 3 حزيران/يونيه أملانيا   

— 9 متوز/يوليه اإلمارات العربية املتحدة   
— 3 حزيران/يونيه أنتيغوا وبربودا   

— 24 أيلول/سبتمرب أنغوال   
— 3 حزيران/يونيه أوروغواي   

تنص الفقرة 1 من املادة 36 على ما يلي:   13

أو  املوافقة  أو  القبول  أو  التصديق  إيــداع وثيقة  لتاريخ  الالحق  الثالثني  اليوم  االتفاقية يف  ‘‘يبدأ سريان هذه    
االنضمام السادسة’’.

تنص الفقرتان 1 و2 من املادة 22 على ما يلي:  14

‘‘1 - يــبــدأ نــفــاذ هــذه املــعــاهــدة بعد تسعني يــومــًا مــن تــاريــخ إيـــداع صــك التصديق أو الــقــبــول أو املوافقة    
اخلمسني لدى الوديع’’.
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— 3 حزيران/يونيه آيرلندا   
— 3 حزيران/يونيه آيسلندا   
— 3 حزيران/يونيه إيطاليا   

— 19 حزيران/يونيه باراغواي   
— 3 حزيران/يونيه باالو   
— 3 حزيران/يونيه جزر البهاما   

— 21 تشرين الثاين/نوفمرب البحرين   
— 3 حزيران/يونيه الربازيل   

— 25 أيلول/سبتمرب بربادوس   
— 3 حزيران/يونيه الربتغال   

— 3 حزيران/يونيه  بلجيكا   
— 2 متوز/يوليه  بلغاريا   

— 3 حزيران/يونيه  بليز   
— 26 أيلول/سبتمرب  بنغالديش   

— 3 حزيران/يونيه  بنما   
— 3 حزيران/يونيه  بنن   
— 3 حزيران/يونيه  بوركينا فاسو   
— 3 حزيران/يونيه  بوروندي   

— 25 أيلول/سبتمرب  البوسنة واهلرسك   
— 1 متوز/يوليه  بولندا   

— 24 أيلول/سبتمرب  بريو   
— 2 متوز/يوليه  تركيا   

— 3 حزيران/يونيه  ترينيداد وتوباغو   
— 25 أيلول/سبتمرب  تشاد   

— 3 حزيران/يونيه  توغو   
— 3 حزيران/يونيه  توفالو   
— 3 حزيران/يونيه  جامايكا   
— 3 حزيران/يونيه  اجلبل األسود   

— 26 أيلول/سبتمرب  جزر القمر   
— 3 حزيران/يونيه  اجلمهورية التشيكية   
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— 3 حزيران/يونيه  اجلمهورية الدومينيكية   
— 3 حزيران/يونيه  مجهورية تنزانيا املتحدة   
— 3 حزيران/يونيه  مجهورية كوريا   

— 25 أيلول/سبتمرب  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة   
— 10 أيلول/سبتمرب  مجهورية مولدوفا   
— 25 أيلول/سبتمرب  جنوب أفريقيا   

— 3 حزيران/يونيه  جيبويت   
— 3 حزيران/يونيه  الدامنرك   

— 1 تشرين األول/أكتوبر  دومينيكا   
— 5 حزيران/يونيه  رواندا   
— 3 حزيران/يونيه  رومانيا   

— 25 أيلول/سبتمرب  زامبيا   
— 25 أيلول/سبتمرب  ساموا   

— 3 حزيران/يونيه سانت فنسنت وجزر غرينادين   
— 5 حزيران/يونيه  سانت كيتس ونيفس   
— 3 حزيران/يونيه  سانت لوسيا   
— 5 حزيران/يونيه  السلفادور   

— 10 حزيران/يونيه  سلوفاكيا   
— 3 حزيران/يونيه  سلوفينيا   
— 3 حزيران/يونيه  السنغال   
— 4 أيلول/سبتمرب  سوازيلند   
— 3 حزيران/يونيه  سورينام   
— 3 حزيران/يونيه  السويد   
— 3 حزيران/يونيه  سويسرا   

— 25 أيلول/سبتمرب  سرياليون   
— 3 حزيران/يونيه  سيشيل   
— 3 حزيران/يونيه  شيلي   

— 12 آب/أغسطس  صربيا   
— 25 أيلول/سبتمرب غابون   

— 24 أيلول/سبتمرب  غانا   
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— 3 حزيران/يونيه  غرينادا   
— 24 حزيران/يونيه  غواتيماال   
— 3 حزيران/يونيه  غيانا   
— 29 متوز/يوليه  غينيا   

— 26 أيلول/سبتمرب  غينيا - بيساو   
— 26 حزيران/يونيه  فانواتو   
— 3 حزيران/يونيه  فرنسا   

— 25 أيلول/سبتمرب  الفلبني   
— 3 حزيران/يونيه  فنلندا   
— 3 حزيران/يونيه  قربص   

— 25 أيلول/سبتمرب كابو فريدي   
— 3 حزيران/يونيه  كرواتيا   

— 18 تشرين األول/أكتوبر  كمبوديا   
— 3 حزيران/يونيه  كوت ديفوار   
— 3 حزيران/يونيه  كوستاريكا   

— 24 أيلول/سبتمرب  كولومبيا   
— 25 أيلول/سبتمرب  الكونغو   
— 25 أيلول/سبتمرب  كرييباس   

— 3 حزيران/يونيه  التفيا   
— 3 حزيران/يونيه  لكسمربغ   
— 4 حزيران/يونيه  ليربيا   

— 9 متوز/يوليه  ليبيا   
— 3 حزيران/يونيه  ليتوانيا   
— 3 حزيران/يونيه  ليختنشتاين   

— 25 أيلول/سبتمرب  ليسوتو   
— 3 حزيران/يونيه  مالطة   
— 3 حزيران/يونيه  مايل   

— 26 أيلول/سبتمرب  ماليزيا   
— 3 حزيران/يونيه  هنغاريا   

— 25 أيلول/سبتمرب  مدغشقر   
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— 3 حزيران/يونيه املكسيك   
— 3 حزيران/يونيه اململكة املتحدة   

— 24 أيلول/سبتمرب منغوليا   
— 3 حزيران/يونيه موريتانيا   
— 3 حزيران/يونيه موزامبيق   

— 25 أيلول/سبتمرب ناورو   
— 3 حزيران/يونيه النرويج   
— 3 حزيران/يونيه النمسا   

— 12 آب/أغسطس نيجرييا   
— 3 حزيران/يونيه نيوزيلندا   

— 25 أيلول/سبتمرب هندوراس   
— 3 حزيران/يونيه هولندا   

— 25 أيلول/سبتمرب الواليات املتحدة األمريكية   
— 3 حزيران/يونيه اليابان   
— 3 حزيران/يونيه اليونان   

عدد األطراف املوقعة: 115
— 12 آب/أغسطس أنتيغوا وبربودا  األطراف اجلديدة: 

— 2 متوز/يوليه آيسلندا   
— 25 أيلول/سبتمرب ترينيداد وتوباغو   

— 22 تشرين األول/أكتوبر غرينادا   
— 4 متوز/يوليه غيانا   

— 25 أيلول/سبتمرب كوستاريكا   
— 3 كانون األول/ديسمرب مايل   

— 25 أيلول/سبتمرب املكسيك   
— 12 آب/أغسطس نيجرييا   

العدد اإلمجايل لألطراف: 9



 قرارات ومقررات نزع السالح 
مرتبة حسب فصول الحولية
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الثاني التذييل 

قرارات ومقررات نزع السالح مرتبة حسب فصول الحولية

بياهنا  السالح، جيري  بنزع  تتصل  مقررات  و5  قراراً  والستني، 48  الثامنة  دورهتا  العامة، يف  اجلمعية  اعتمدت 
أدناه ملخصات لكل قرار ومقرر، تعقبها  التذييل حسب موضوع كل فصل من فصول احلولية. وترد  يف هذا 
البيانات العامة وتعليالت التصويت اليت أدلت هبا الدول األعضاء يف جلسات اللجنة األوىل. وترد يف األطر ١ 

معلومات إضافية عن التصويت. 

الفصل األول - نزع السالح النووي وعدم االنتشار

عقد ترتيبات دولية فّعالة إلعطاء الدول غري الحائزة لألسلحة النووية   - 28/68

ضمانات بعدم استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعمالها

أوصت اجلمعية العامة بتكريس مزيد من اجلهود املكثفة للسعي إىل 
خمتلف  حبث  ومبواصلة  موحدة،  صيغة  أو  مشرتك  هنج  إىل  التوّصل 
مؤمتر  فيها  نظر  اليت  الُنهج  خاص  بوجه  فيها  مبا  البديلة،  النـُُهج 
مفاوضاته  بنشاط  السالح  نزع  مؤمتر  يواصل  وبأن  السالح،  نزع 
املكثفة للتوّصل بشكل عاجل إىل اتفاق وعقد اتفاقات دولية فّعالة 
إلعطاء الدول غري احلائزة لألسلحة النووية ضمانات بعدم استعمال 
التأييد  االعتبار  يف  آخذاً  باستعماهلا،  التهديد  أو  النووية  األسلحة 
أخرى  اقرتاحات  أّي  ومراعيًا  دولية،  اتفاقية  لوضع  النطاق  الواسع 

ترمي إىل حتقيق اهلدف نفسه.
اللجنة األولى. أكدت كوبا من جديد، يف بيان عام، موقفها القائل بأن الضمانات األمنية املقدمة حى 
اآلن غري فّعالة. وقالت يف هذا الصدد إنه إىل أن تتحقق اإلزالة التامة لألسلحة النووية، فإن من الضروري وجود 
صك دويل ملزم قانوناً، تقدم مبوجبه الدول احلائزة لألسلحة النووية ضمانات أمنية شاملة وغري مشروطة للدول 
غري احلائزة لألسلحة النووية ضد استعمال هذه األسلحة أو التهديد باستعماهلا. وعالوة على ذلك، أعربت كوبا 
عن اعتقادها أنه جيب التخلي عن سياسة الردع النووي باعتبارها جزًءا من عقيدة عسكرية غري مستدامة وغري 

مقبولة.

ترتيب األرقـــام يف إحصاءات  الديباجة.  املنطوق؛ )د( = فقرة من فقرات  اأُلطـــر: )م( = فقرة من فقرات  االخــتــصــارات املستخدمة يف   1
التصويت يشري إىل األصوات املؤيدة، واألصوات املعارضة، وحاالت االمتناع عن التصويت، على التوايل.

عرضته: باكستان )١8 ترشين 
األول/أكتوبر(

 تصويت الجمعية العامة:
١٢7 - صفر - ٥7 )٥ كانون األول/

ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١٢0 - 
صفر - ٥8 )٣١ ترشين األول/

أكتوبر(
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بسبل  املتعلقة  املناقشات  بأن  عميقاً  إمياناً  تؤمن  إهنا  اليابان  قالت  القرار،  ملشروع  تأييداً  التصويت  وبعد 
تعزيز ضمانات األمن السلبية الفّعالة ضرورية لتحقيق عامل خاٍل من األسلحة النووية. غري أهنا أشارت إىل أن 

مشروع القرار جيب أالّ حيكم مسبقاً على املناقشات اليت جيريها مؤمتر نزع السالح.

متابعة االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعني  - 32/68 

بنزع السالح النووي لعام 2013 

املفاوضات على حنو عاجل، خالل  بدء  إىل  العامة  اجلمعية  دعت 
تتعلق  شاملة  اتفاقية  بإبرام  اإلسراع  أجل  من  السالح،  نزع  مؤمتر 
باألسلحة النووية. وقررت اجلمعية أن تعقد، يف موعد ال يتجاوز عام 
2018، مؤمتراً دولياً رفيع املستوى لألمم املتحدة معنياً بنزع السالح 
الكاملة  لإلزالة  دولياً  يوماً  أيلول/سبتمرب   26 يوم  وأعلنت  النووي، 

لألسلحة النووية.

اللجنة األولى. أدلت دولتان ببيانني عامني: 
فقالت كوبا إن مشروع القرار كان مبادرة من مبادرات حسن النية اليت تسعى إىل اخلروج من املأزق   •
يف مؤمتر نزع السالح. غري أهنا أكدت جمدداً أن الضمانة الوحيدة ضد استخدام األسلحة النووية أو 

التهديد باستخدامها هي إزالتها متامًا.
ورددت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ما قالته وفود أخرى، وسلطت الضوء على الطبيعة   •
البشرية مجعاء  هبا  تضطلع  ومهمة  ملّحة  ميثل حاجة  أنه  إىل  مشرية  النووي،  السالح  لنزع  احملتمة 
من أجل كفالة السالم واألمن الدوليني. وأشارت يف هذا الصدد إىل أن األسلحة النووية ال تزال 
موجودة، ويستمر خمزوهنا يف االزدياد، ويتواصل حتديثها دون توقف. وأصرت مجهورية كوريا الشعبية 
الدميقراطية على ضرورة أن يبقى القضاء التام على األسلحة النووية األولوية واملهمة العليتني، وأن 

تكون هناك صكوك قانونية ملزمة دوليًا يف هذا الصدد.
وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، تكلمت ثالث دول:

فأكدت الصين موقفها بأهنا ما انفكت تنادي باحلظر الكامل والتدمري الشامل لألسلحة النووية.   •
ويف الوقت نفسه، فإهنا ترى أنه ينبغي لعملية نزع السالح النووي أن تتمسك باملبادئ التوجيهية 
إلقامة التوازن واالستقرار االسرتاتيجيني العامليني واألمن غري املنقوص للجميع. وأضافت أنه ينبغي 
معاجلة مجيع املسائل املتعلقة باألسلحة النووية، مبا يف ذلك احتمال استخدامها، يف إطار اآلليات 

املتعّددة األطراف القائمة لنزع السالح.
وتكلم ممثل آيرلندا بالنيابة عن وفود آيرلندا وسان مارينو وليختنشتاين ومالطة والنمسا ونيوزيلندا،   •
النووية،  انتشار األسلحة  الرابعة من معاهدة عدم  املادة  يتماشى متامًا مع  القرار  فقال إن مشروع 
وأعرب  املعاهدة.  يف  األطراف  للدول   2010 لعام  االستعراضي  املؤمتر  عمل  خطة  مع  ويتسق 
اإلنسانية  العواقب  إزاء  البالغ  الدول  قلق  يدرك  القرار  مشروع  ألن  وفده  سرور  عن  آيرلندا  ممثل 
 الوخيمة ألّي استخدام لألسلحة النووية. وأضاف أن وفده والوفود األخرى اليت يتكلم بالنيابة عنها 

عرضته: إندونيسيا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء 

حركة بلدان عدم االنحياز )٤ ترشين 
الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: ١٣7 - 
٢8 - ٢0 )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١٢9 - ٢8 - 
١9 )٤ ترشين الثاني/نوفمرب(
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األسلحة  من  عامل خال  بتحقيق  ُقدمًا  للمضي  الوحيد  اخليار  هو  شاملة  اتفاقية  إبرام  أن  ترى  ال 
نزع  هدف  لتحقيق  الفّعالة  التدابري  من  جمموعة  أّي  إىل  الرضا  بعني  تنظر  وأهنا  وإدامته،  النووية 
السالح النووي الكامل، وكفالة وجود عامل خال من األسلحة النووية، بصرف النظر عن الكيفية 

اليت توضع هبا هذه التدابري.
فإهنا  النووي،  االنتشار  حظر  معاهدة  مع  متامًا  يتسق  القرار  مشروع  أن  سويسرا  رأت  ويف حني   •
كانت توّد أيضًا أن ترى إشارة صرحية إىل الوثائق اخلتامية ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، 
مبا يف ذلك خطة عمل عام 2010. وأعربت عن اعتقادها أن الدعوة اليت يوجهها مشروع القرار 
إىل االمتثال لاللتزامات اليت جرى التعهد هبا يف جمال نزع السالح النووي متتد أيضًا لتشمل ضرورة 
التقيد بالتزامات عدم االنتشار. وقالت سويسرا إهنا ال ترى أن إبرام اتفاقية نووية شاملة هو اخليار 

الوحيد لتحقيق نزع السالح النووي.
وبعد التصويت ضد مشروع القرار، تكلمت ثالث دول:

تعتقد أن  إهنا  املتحدة،  املتحدة والواليات  اململكة  بالنيابة عن  أيضًا  اليت تكلمت  فقالت فرنسا،   •
عدم انتشار األسلحة النووية أمر ضروري لتعزيز التقدم التدرجيي حنو نزع السالح النووي. وأضافت 
القرار كانت غري كافية وعرضية وغري  االنتشار يف مشروع  عدم  معاهدة  إىل  الوحيدة  اإلشارة  أن 
اليت تعتربها  أّي إشارة إىل خطة عمل عام 2010،  أنه مل ترد  أيضًا إىل  متوازنة. وأشارت فرنسا 
األطراف. وعالوة على  املتعّدد  النووي  السالح  نزع  تقدم يف جمال  لتحقيق  الطريق  أفضل خارطة 
خطة  يف  النحو  هذا  على  له  إشارة  ترد  مل  بشأن صك  التفاوض  إىل  القرار  مشروع  دعا  ذلك، 
عمل عام 2010. وقالت فرنسا إن اتباع عملية تدرجيية وعملية ميثل السبيل الوحيد إلحراز تقدم 
أن  إىل  وأشارت  العامليني.  واالستقرار  األمن  بتحقيق  التمسك  مع  السالح  نزع  جمال  يف  حقيقي 
التخطيط لعقد مؤمتر آخر لنزع السالح النووي يف عام 2018 ال يتفق مع جدول أعمال معاهدة 
عدم االنتشار النووي، وينطوي على خطر التأثري سلبًا على نتائج مؤمتر استعراض املعاهدة يف عام 

.2015
وبلجيكا،  وألبانيا،  وإيطاليا،  وآيسلندا،  وأملانيا،  وإستونيا،  أسرتاليا،  عن  بالنيابة  هولندا  وتكلمت   •
وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والتفيا،  والسويد،  والدامنرك، وسلوفاكيا،  التشيكية،  واجلمهورية  وبولندا، 
ولكسمربغ، وليتوانيا، وموناكو، وهنغاريا، وهولندا، لتعليل تصويتهم ضد القرار، فقالت إهنم يعربون 
عن أسفهم لعدم إدراج املقرتحات العديدة اليت قدمت خالل االجتماع الرفيع املستوى يف مشروع 
القرار، وأضافت أنه مل تكن هناك سوى إشارة حمدودة إىل معاهدة عدم االنتشار. وأعربت هولندا 
عن قلقها إزاء عدم وضوح اهلدف من االجتماع املقرتح عقده عام 2018 الذي ميكن أن ُيفسر 
على أنه إما اجتماع آخر رفيع املستوى معين بنزع السالح من أجل كفالة استمرار احلالة املتعلقة 
إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  النووية،  لألسلحة  اتفاقية  بشأن  للتفاوض  حمتملة  وسيلة  أنه  أو  باملسألة، 
 .2015 عام  املعاهدة  استعراض  ملؤمتر  إجيابية  نتيجة  إىل  التوّصل  إىل  الرامية  جهودهم   تقويض 
كما دعوا أيضًا إىل اعتماد برنامج عمل شامل ومتوازن يف إطار مؤمتر نزع السالح مبا يتيح املضي 
اتفاقية لألسلحة  ُقدمًا باملسائل األساسية األربعة. وقالت هولندا إن الشروع يف مفاوضات بشأن 
النووية دون مشاركة الدول احلائزة لألسلحة النووية لن يؤدي إىل بلوغ اهلدف املشرتك للدول اليت 

تتكلم نيابة عنها واملتمثل يف نزع السالح.
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وأشار االتحاد الروسي، يف تعليله لتصويته ضد القرار، إىل أنه يف حني أن األطراف قد تعهدت،   •
 ... املفاوضات  إجراء  ‘‘مبواصلة  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  من  السادسة  املادة  يف 
بشأن ... نزع السالح العام والكامل’’، فإن مشروع القرار يرتكز فقط على التزامات الدول احلائزة 
لألسلحة النووية مبوجب املادة السادسة. ورأى، يف هذا الصدد، أن نزع السالح النووي ال ميكن أن 
يتم إاّل يف سياق نزع السالح الشامل والعام، وليس نزع السالح النووي حتديداً. وقال إن مثل هذه 
التفسريات تقوض املعاهدة، وسوف تدمر أّي أمل يف نزع السالح النووي. واقرتح االحتاد الروسي 
تضافر اجلهود من أجل تنفيذ القرارات التوافقية القائمة بشأن تعزيز معاهدة عدم االنتشار النووي، 
وخاصة خطة عمل مؤمتر استعراض املعاهدة عام 2010، مؤكداً أن الرتكيز جيب أن ينصب على 

هتيئة الظروف الالزمة لتحقيق التقدم التدرجيي حنو نزع السالح النووي.
وعقب االمتناع عن التصويت، تكلمت إسبانيا بالنيابة عن إسبانيا، والربتغال، وبلغاريا، ومجهورية مولدوفا، 
ورومانيا، وسلوفينيا، وقربص، واليونان، فقالت إن وفودهم قد امتنعت عن التصويت ألن مشروع القرار مل يأخذ 
يف االعتبار مجيع املواقف اليت جرى اإلعراب عنها خالل االجتماع الرفيع املستوى. وقد أعربوا عن اعتقادهم 
أن نزع السالح وعدم االنتشار هدفان يعزز بعضهما بعضاً، وينبغي السعي إىل حتقيقهما من خالل خطوات 
عدم  معاهدة  أن  إسبانيا  أكدت  أن  وبعد  النووية.  لألسلحة  احلائزة  الدول  مجيع  إشراك  على  تنطوي  تدرجيية 
االنتشار النووي هي حجر الزاوية لنظام عدم االنتشار النووي، قالت إنه ينبغي توجيه اجلهود حنو تنفيذ خطة 
عمل مؤمتر استعراض املعاهدة عام 2010. وقالت إسبانيا أيضاً إهنم ال يعتربون أن إبرام اتفاقية لألسلحة النووية 
ميثل أولوية قصوى يف مؤمتر نزع السالح. وقالت إن مؤمتر نزع السالح ينبغي أن يسعى بداًل من ذلك إىل وضع 
برنامج عمل شامل ومتوازن. ويف حني أعربت إسبانيا عن قلقها إزاء األثر اإلنساين لألسلحة النووية، فقد قالت 

إنه ال بّد من االعرتاف بالبعدين األمين واإلنساين لألسلحة النووية.

متابعة االلتزامات يف مجال نزع السالح النووي املتفق عليها   - 35/68 

يف مؤتمرات األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

الستعراض املعاهدة يف األعوام 1995 و2000 و2010

أشارت اجلمعية العامة إىل أن مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية الستعراض املعاهدة يف عام 2010 أعاد تأكيد أن 
اخلطوات العملية املتفق عليها يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األطراف يف 
عام  يف  املعاهدة  الستعراض  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة 
االتفاق يف  مّت  أنه  أيضاً  اجلمعية  تزال سارية. والحظت  2010 ال 
مؤمتري استعراض املعاهدة يف عامي 2000 و2010 على أن تقدمي 
قانوناً  ملزمة  أمنية  النووية ضمانات  لألسلحة  احلائزة  اخلمس  الدول 
إىل الدول األطراف يف املعاهدة غري احلائزة هلذه األسلحة من شأنه 

أن يعزز نظام منع االنتشار النووي.
اللجنة األولى. بعد االمتناع عن التصويت على مشروع القرار، قالت باكستان إهنا وإن كانت تؤيد نزع 
السالح النووي، فإهنا ال تؤيد استنتاجات وقرارات مؤمترات استعراض معاهدة عدم االنتشار النووي، مبا يف ذلك 

ما يتعلق منها بالعاملية، وإهنا ليست ملزمة هبا. 

عرضته: جمهورية إيران اإلسالمية 
)٢٢ ترشين األول/أكتوبر( 
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بنزع السالح النووي

تفي  أن  النووية  لألسلحة  احلائزة  بالدول  العامة  اجلمعية  أهابت 
جبميع  النووية  األسلحة  لتخفيض  اجلهود  من  مزيد  ببذل  بالتزامها 
أنواعها، وإزالتها يف هناية املطاف، وأعربت عن خيبة أملها الشديدة 
إزاء عدم التمكن من عقد مؤمتر يف عام 2012 بشأن إنشاء منطقة 
خالية من األسلحة النووية ومجيع أسلحة الدمار الشامل األخرى يف 
الشرق األوسط، ودعت إىل عقد هذا املؤمتر دون مزيد من التأخري، 
وحثت مؤمتر نزع السالح على الشروع دون تأخري يف األعمال الفنية 
الدول  وحثت  األمام،  إىل  النووي  السالح  نزع  بربنامج  تدفع  اليت 
نية  حبسن  األطراف  املتعّددة  املفاوضات  مواصلة  على  األعضاء 

إلجياد عامل خال من األسلحة النووية.
إيران اإلسالمية إهنا تؤيد مشروع  القرار، قالت جمهورية  ملشروع  تأييداً  التصويت  اللجنة األولى. بعد 
أن  ذلك،  على  عالوة  وأكدت،  االستعراضي.  للمؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  مع  مضمونه  يتماشى  ما  بقدر  القرار 
فيه  رجعة  ال  الذي  التخفيض  عن  بدياًل  يكل  أن  ميكن  ال  النووية  لألسلحة  التشغيلية  واحلالة  النشر  ختفيض 

لألسلحة النووية أو تدمريها متاماً.
وبعد التصويت ضد مشروع القرار، أدلت ثالث دول ببيانات:

وإهنا  بعضًا،  بعضهما  يعزز  النووي  االنتشار  النووي وعدم  السالح  نزع  أن  ترى  إهنا  الهند  قالت   •
إنه ال جمال النضمامها إىل معاهدة  النووي. وقالت  السالح  لنزع  برنامج زمين حمّدد  تدعم وضع 
عدم االنتشار النووي باعتبارها دولة غري حائزة لألسلحة النووية ألن األسلحة النووية جزء ال يتجزأ 
من األمن القومي للهند، وستظل كذلك حى يتم نزع السالح النووي على الصعيد العاملي بشكل 
قابل للتحقق وغري متييزي. وأضافت أهنا قد امتنعت عن التصويت على الفقرة 11 ألهنا تشري إىل 

خطة عمل املعاهدة لعام 2010.
وقالت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إن القرار حيّملها وحدها املسؤولية بصورة غري منصفة،   •
بالتساوي على  يقع  أن  الكورية جيب  اجلزيرة  النووي يف شبه  السالح  بنزع  االلتزام  أن  تعتقد  فهي 
للمحادثات  الرابعة  اجلولة  عن  الصادر  املشرتك  البيان  يف  أنه  إىل  وأشارت  األطراف.  مجيع  عاتق 
السداسية، وافقت مجيع األطراف على اختاذ خطوات منسقة لتحقيق نزع السالح النووي من شبه 
اجلزيرة الكورية. وقالت األطراف إن ذلك يتطلب أيضًا القضاء على التهديدات النووية اليت تتعرض 

هلا شبه اجلزيرة من اخلارج، بناًء على مبدأ اإلجراءات املتزامنة.
من  إن عدداً  املتحدة،  والواليات  املتحدة  اململكة  بالنيابة عن  أيضًا  تكلمت  اليت  فرنسا،  وقالت   •
العناصر يف مشروع القرار ال تتفق مع خطة عمل معاهدة حظر االنتشار النووي، وال يوفر معاجلة 
أمهية  على  أكرب  تركيزاً  تشهد  أن  أيضًا  توّد  إهنا كانت  وقالت  للمعاهدة.  الثالثة  لألركان  متوازنة 
إسهام مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية املسامهة يف بناء عامل أكثر أمنًا وأمانًا. كما أعربت عن 
على  الرتكيز  األفضل  من  إنه كان  يعتقدون  أهنم  وأضافت  التدرجيي.  النهج  مفهوم  لغياب  أسفها 

العمليات القائمة بداًل من العمليات املوازية.

عرضته: مرص )١7 ترشين األول/
أكتوبر( 
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وبعد االمتناع عن التصويت، تكلمت دولتان:
معاهدة  إىل  املشروط  غري  االنضمام  إىل  باكستان  دعوة  إزاء  أملها  خيبة  عن  باكستان  فأعربت   •
النووية. كما أوضحت أهنا ال ميكنها أن تقبل تضمني  عدم االنتشار كدولة غري حائزة لألسلحة 
نص القرار إشارات إىل مؤمترات استعراض املعاهدة عدم االنتشار، وذلك بسبب موقف باكستان 

املعروف من املعاهدة.
ويف حني أيدت الصين اهلدف من مشروع القرار، فقد قالت إن النص قد ذهب إىل ما هو أبعد   •
عام  املعاهدة  استعراض  ملؤمتر  اخلتامية  والوثيقة  العمل  خطة  من  املستمدة  عليها  املتفق  اللغة  من 

.2010

تخفيض الخطر النووي  - 40/68

دعت اجلمعية العامة إىل استعراض املذاهب النووية وإىل العمل، يف 
للتقليل من خماطر  فورية وعاجلة  اختاذ خطوات  السياق، على  هذا 
وطلبت  وعـارض.  مقصود  غري  بشكل  النووية  األسلحة  استعمال 
تنفيذ  أجل  من  اجلهود  يكثـف  أن  العام  األمني  إىل  العامة  اجلمعية 
توصيات اجمللس االستشاري ملسائل نـزع السالح التابع لالمني العام 
على حنو تام مما من شأنه أن يقلـل إىل حّد كبري من خطر اندالع 
يف  النظر  على  األعضاء  الدول  تشجيع  يواصل  وأن  نووية،  حرب 

عقـد مؤمتر دولـي لتحديد سبل القضاء على األخطار النووية.
اللجنة األولى. قالت كوبا، يف بيان عام، إهنا تعتقد أنه جيب التخلي عن سياسة الردع النووي باعتبارها 
من  خالية  مناطق  إنشاء  على ضرورة  وأكدت جمدداً  قبوهلا.  أو  استمرارها  ميكن  ال  عقيدة عسكرية  من  جزًءا 
وخطوة  الدول  تقدمه  مهماً  إسهاماً  ذلك  باعتبار  األوسط،  الشرق  يف  املقرتحة  املنطقة  مثل  النووية،  األسلحة 

ملموسة يف اجتاه حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف نزع السالح النووي.
املذاهب  يف  النظر  إعادة  أنه جيب  اعتقادها  عن  البرازيل  أعربت  القرار،  ملشروع  تأييداً  التصويت  وبعد 
النووية، من أجل احلّد من خماطر استخدام األسلحة النووية بشكل غري مقصود وعارض. ورأت أن جمرد وجود 
التعهد  إىل  الصدد  ذلك  وأشارت يف  الدوليني،  واألمن  وللسالم  للبشرية  أخطر هتديد  النووية يشكل  األسلحة 
القاطع الذي قطعته الدول احلائزة لألسلحة النووية على نفسها بتحقيق القضاء الكامل على ترساناهتا النووية، 

مما سيؤدي إىل نزع السالح النووي، وفقاً للمادة 6 من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

عرضته: الهند )٢١ ترشين األول/
أكتوبر(
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متابعة فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية التهديد   - 42/68

باألسلحة النووية أو استخدامها

الدولية  العدل  إليه حمكمة  العامة على ما خلصت  شّددت اجلمعية 
باإلمجاع من أن هناك التزاماً قائماً بالسعي، بنية صادقة، إىل إجراء 
مفاوضات تفضي إىل نزع السالح النووي جبميع جوانبه يف ظل رقابة 
دولية صارمة وفّعالة، وبالوصول هبذه املفاوضات إىل نتيجة. وأهابت 
اجلمعية جبميع الدول الوفاء بذلك االلتزام فوراً عن طريق الشروع يف 
إجراء مفاوضات متعّددة األطراف تفضي إىل اإلبرام املبكر التفاقية 
بشأن األسلحة النووية حتظر استحداث األسلحة النووية أو إنتاجها 

أو جتريبها أو نشرها أو تكديسها أو نقلها أو التهديد هبا أو استعماهلا وتنص على إزالة تلك األسلحة.
اللجنة األولى. بعد االمتناع عن التصويت، تكلمت دولتان:

قالت اليابان إهنا وإن كانت تؤيد السعي حبسن نية لنزع السالح النووي، فإهنا على اقتناع بضرورة   •
أن  ورأت  النوويني.  االنتشار  وعدم  السالح  نزع  مطرد يف جمال  تقدم  لتحقيق  واقعية  تدابري  اختاذ 
خالل  من  الفور  على  االلتزام  بذلك  الوفاء  إىل  الدول  مجيع  لدعوة  مؤاتية  غري  تزال  ال  الظروف 
وقت  النووية يف  األسلحة  بشأن  اتفاقية  إبرام  إىل  تفضي  األطراف  متعّددة  مفاوضات  الشروع يف 

مبكر.
هو  النووية  لألسلحة  اتفاقية  بشأن  فورية  مفاوضات  يف  الشروع  أن  ترى  ال  إهنا  السويد  وقالت   •
الطريق األمثل لنزع السالح النووي. فهي تفضل بداًل من ذلك اتباع هنج يقرتب تدرجييًا من نزع 
النووي ينطوي على مواصلة بناء إطار قوي من املعاهدات وااللتزامات اليت يعزز بعضها  السالح 
بعضًا. وقالت السويد إن األمني العام أيضًا اقرتح ذلك اإلطار، كما يتبني يف ديباجة مشروع القرار.

امليض ُقدماً بمفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف   - 46/68

ُقدماً  املضي  من  العاملي  اهلدف  أن  على  العامة  اجلمعية  شّددت 
مبفاوضات نزع السالح النووي املتعّددة األطراف ال يزال يتمثل يف 
إجياد عامل خال من األسلحة النووية واحلفاظ عليه، وشّددت أيضاً 
بصورة  النووية  باألسلحة  الصلة  ذات  للمسائل  التصّدي  أمهية  على 
السالح  نزع  مبفاوضات  النهوض  أجل  من  وبناءة  وحتاورية  شاملة 
النووي املتعّددة األطراف. وشجعت اجلمعية الدول األعضاء وغريها 
العضوية  باب  املفتوح  العامل  الفريق  تقرير  أخذ  على  اجلهات   من 

وما يتضمنه من مقرتحات يف االعتبار، يف سياق املناقشات اليت جتريها حمافل أخرى للتصّدي للمسائل اإلنسانية 
واملسائل املتعلقة بالصحة وحقوق اإلنسان والبيئة والتنمية.

اللجنة األولى. بعد أن امتنعت بيالروس عن التصويت، أكدت دعمها املبدئي للعملية املتعّددة األطراف 
السالح  نزع  مؤمتر  أن  على  السياق،  ذلك  املعنية. وشّددت، يف  األطراف  النووي مبشاركة مجيع  السالح  لنزع 

عرضته: ماليزيا )٢١ ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: ١٣٣ - 
٢٤ - ٢٥ )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١٢7 - ٢٤ - 
٢7 )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: كوستاريكا )١8 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: ١٥8 - 
٤ - ٢0 )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١٥١ - ٤ - 
٢١ )٤ ترشين الثاني/نوفمرب(
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ميثل حمفاًل فريداً للتفاوض بشأن مسائل نزع السالح. وقالت إهنا تؤيد تسوية التناقضات القائمة يف مؤمتر نزع 
السالح، حيث متثل قاعدة توافق اآلراء ضمانة تكفل أخذ مجيع املصاحل والشواغل األمنية الوطنية يف احلسبان.

وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، تكلمت ست دول تعلياًل لتصويتها:
فقالت باكستان إهنا تؤيد نزع السالح النووي، وإهنا تؤيد قرار عدم إعادة تشكيل الفريق العامل،   •
الذي تعتقد أنه قد أضعف مؤمتر نزع السالح بوصفه املنتدى املتعّدد األطراف الوحيد ملفاوضات 
نزع السالح. ودعت إىل جتديد توافق اآلراء العاملي، وإىل عقد الدورة االستثنائية الرابعة للجمعية 
العامة املكرسة لنزع السالح من أجل النهوض جبدول أعمال نزع السالح النووي وتنشيط آلية نزع 

السالح برمتها.
العضوية  باب  املفتوح  العامل  الفريق  عن  الصادر  التوافقي  التقرير  رضاها ألن  عن  الهند  وأعربت   •
)A/68/514( قد عكس آراء اهلند؛ غري أهنا أعربت عن القلق إزاء املبادرات املوازية اليت ميكن أن 
تؤثر على آلية نزع السالح القائمة. وقالت اهلند إهنا تنظر إىل مؤمتر نزع السالح بوصفه املنتدى 
املتعّدد األطراف الوحيد ملفاوضات نزع السالح مبا يتمتع به من والية وعضوية ومصداقية ونظام 
داخلي تؤهله لالضطالع بتلك املسؤولية. وشّددت على أن مؤمتر نزع السالح هو املنتدى املعين 

باملضي ُقدمًا مبفاوضات نزع السالح النووي.
ويف إشارة إىل الصياغة الواردة يف مشروع القرار، أعربت جمهورية إيران اإلسالمية عن اعتقادها   •
أن نزع السالح النووي ليس جمرد ‘‘رغبة’’، بل أنه ميثل األولوية القصوى للمجتمع الدويل، وأن 
تأييد  أنه  على  ُيفسر  أاّل  العضوية جيب  املفتوح  العامل  الفريق  عمل  عن  املقدم  بالتقرير  الرتحيب 
اهليئات  أن جتري يف  النووي جيب  السالح  نزع  مفاوضات  أن  على  العامل. كما شّددت  للفريق 

الدولية ذات الصلة، وأهنا لن تؤيد أّي قرار يقوض مؤمتر نزع السالح.
هذه  بشأن  الوحيد  التفاوضي  احملفل  يزال  ال  السالح  نزع  مؤمتر  أن  جمدداً  إكوادور  وأكدت   •
إجراء  السالح، وحى  لنزع  املكرسة  العامة  للجمعية  الرابعة  االستثنائية  الدورة  انعقاد  األمور، حى 
اإلصالحات الالزمة آللية نزع السالح. وقالت إهنا ستمعن النظر يف أّي مبادرة تسعى الستبدال أو 

إنشاء آليات موازية للتفاوض.
وأكدت البرازيل أن دعمها لعمل الفريق العامل املفتوح باب العضوية يستند إىل تفهمها ألنه ميثل   •
خطوة جمدية حنو عملية تفاوضية شاملة وفّعالة يف مؤمتر نزع السالح، الذي يشكل اهليئة الوحيدة 

املتعّددة األطراف للتفاوض بشأن نزع السالح.
وأوضحت كازاخستان أهنا صوتت تأييداً ملشروع القرار على أساس أن الفريق العامل املفتوح باب   •
العضوية لن يكون مبثابة منرب مستقل مواٍز ملؤمتر نزع السالح وهيئة نزع السالح، وأن النتائج اليت 
يتوّصل إليها ينبغي أن ُتعرض على هذين الكيانني املتفق على إنشائهما بصورة متعّددة األطراف 

ضمن آلية نزع السالح، اليت جيري من خالهلا اختاذ مجيع اإلجراءات والقرارات الرمسية.
املتحدة  اململكة  بالنيابة عن  أيضاً  فيه  ببيان، تكلمت  فرنسا  أدلت  القرار،  التصويت ضد مشروع  وبعد 
فيه  يرد  ال   )A/68/514( العضوية  املفتوح  العامل  للفريق  النهائي  التقرير  إن  فرنسا  وقالت  املتحدة.  والواليات 
النووي  السالح  لنزع  املتدرج  النهج  عرض  وإنه   ،2010 لعام  االنتشار  عدم  معاهدة  عمل  خلطة  ذكر  أّي 
أن  وأضافت  أخرى.  خيارات  بني  من  خيارات،  جمرد  باعتبارها  االنشطارية  املواد  إنتاج  لوقف  معاهدة  وإبرام 
تركيزها  يقتصر  اليت  العمليات  قلقها من  وأعربت عن  التوافق،  القائم على  النهج  تنتقص من  املوازية  العمليات 
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على نزع السالح النووي فحسب. وأوضحت فرنسا أن صدور تقرير آخر يتضمن آراء الدول بشأن املضي ُقدماً 
اليت  املماثلة  اجلهود  وانتقاص من  استنساخ  يكون سوى  لن  األطراف  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات 
يضطلع هبا مؤمتر نزع السالح وهيئة نزع السالح، وكذلك اجلهود املبذولة يف إطار معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية.
وبعد االمتناع عن التصويت، عللت دولتان تصويتهما:

فقالت الصين إهنا تعتقد أن العملية الدولية لنزع السالح النووي ينبغي أن متضي يف إطار اآلليات   •
املتعّددة األطراف القائمة لنزع السالح، مثل مؤمتر نزع السالح وهيئة نزع السالح. ورأت أن إنشاء 
آليات جديدة ملعاجلة نزع السالح النووي لن يؤدي إاّل إىل تقويض سلطة اآلليات القائمة وحتويل 

املوارد احملدودة، وال ميكن أن يضمن مشاركة مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني.
يتعلق  فيما  وخاصة  عام،  بوجه  الدعم  يستحق  القرار  مشروع  أن  حني  يف  إنه  البرتغال  وقالت   •
الشمولية والعمل البناء للفريق العامل املفتوح باب العضوية، فإهنا تعتقد أن املشروع كان ينبغي أن 
يتضمن أيضًا إشارة إىل احلاجة إىل توسيع عضوية مؤمتر نزع السالح. وأعربت الربتغال عن أسفها 

لعدم النظر يف اقرتاحها إدراج مثل هذه اإلشارة يف مشروع القرار.

نزع السالح النووي   - 47/68

أقرب  يف  يشرع،  أن  على  السالح  نزع  مؤمتر  العامة  اجلمعية  حثت 
وقت ممكن، يف أعماله املوضوعية أثناء دورته لعام 2014. ورحبت 
والية  إليه  أسندت  الذي  الرمسي  غري  العامل  الفريق  بإنشاء  اجلمعية 
مدى  على  تدرجيياً  تنفيذاً  ينفذ  املضمون  قوي  عمل  برنامج  وضع 
هذا  يف  وتُراعى  متوازن.  شامل  عمل  برنامج  إىل  استناداً  زمين، 
السالح  نـزع  جمال  يف  واحلالية  الفعلية  األولويات  مجيع  الربنامج 
مفاوضات  إجراء  يف  فوراً  الشروع  ذلك  يف  مبا  األسلحة،  وحتديد 
بشأن معاهدة يف هذا الشأن، لكي يتم اختتامها يف غضون مخس 

سنوات.
اللجنة األولى. أدلت دولتان ببيانني عامني: 

فقالت كوبا إهنا ترى أن مشروع القرار يتناول بصورة شاملة للغاية مسألة نزع السالح النووي، اليت   •
تشكل، وجيب أن تظل تشكل، األولوية القصوى يف جمال نزع السالح. وقالت إن مشروع القرار 
يتناول مسائل هامة تتصل باالحتياجات والواجبات وااللتزامات املتعلقة هبدف حتقيق نزع السالح 

النووي. 
وقالت جمهورية إيران اإلسالمية إن مشروع القرار يستحق التأييد الكامل من اجلميع، حيث إن   •
األسلحة النووية تشكل أكرب هتديد للبشرية. واعتربت أن اإلزالة الكاملة هلذه األسلحة هي الضمانة 
املطلقة الوحيدة ضد استخدامها أو التهديد باستخدامها. وأعربت عن اعتقادها أن اجملتمع الدويل 
النووي  السالح  بنزع  املعين  املستوى  الرفيع  االجتماع  تولد عن  الذي  الزخم  يستفيد من  أن  جيب 

للمضي ُقدمًا باملفاوضات املتعّددة األطراف بشأن نزع السالح النووي.

عرضته: ميانمار )٤ ترشين 
الثاني/نوفمرب(

 تصويت الجمعية العامة:
 ١٢٢ - ٤٤ - ١7؛ ١7٦ - ٢ - ٤ 

)م ١٦( )٥ كانون األول/ديسمرب(

 تصويت اللجنة األوىل:
 ١١7 - ٤٤ - ١8؛ ١٦8 - ١ - ٥ 

)م ١٦( )٤ ترشين الثاني/نوفمرب( 
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وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، عللت دولتان موقفيهما:
املتعّددة  اآلليات  إطار  يف  النووية  باألسلحة  املتعلقة  املسائل  معاجلة  ينبغي  أنه  الصين  فذكرت   •
األطراف القائمة لنزع السالح. وقالت إنه جيب على مجيع الدول األطراف أن تفي بطريقة شاملة 
النووية  ومتوازنة بالتزاماهتا مبوجب املعاهدة. وأعربت عن إمياهنا بأمهية قيام الدول احلائزة لألسلحة 
الوقت  يف  يضع،  أن  جيب  الدويل  اجملتمع  وبأن  النووية،  األسلحة  يف  جوهرية  ختفيضات  بإجراء 
اتفاقية بشأن  إبرام  تتألف من إجراءات مرحلية، مبا يف ذلك  املناسب، خطة جمدية طويلة األجل 

احلظر الكامل لألسلحة النووية.
وقالت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إن نزع السالح النووي جيب أن يسبق عدم االنتشار،   •
ألن السبب اجلذري لالنتشار إمنا يتمثل يف التهديد باستخدام األسلحة النووية. ورأت أن القضاء 
التام على األسلحة النووية احلل املطلق الوحيد، وأن الدول احلائزة لألسلحة النووية جيب أن تقود 

عملية نزع السالح بكل إخالص.
وبعد االمتناع عن التصويت، أدلت ثالث دول ببيانات:

فقالت اليابان إهنا تشارك يف هدف القضاء التام على األسلحة النووية. غري أهنا أشارت إىل أنه من   •
أجل تنفيذ تدابري ملموسة لنزع السالح النووي بصورة ثابتة، فمن املهم أن يكون هناك عمل موحّد 
قالت  الصدد،  هذا  ويف  النووية.  لألسلحة  احلائزة  الدول  ذلك  يف  مبا  الدويل،  اجملتمع  جانب  من 

اليابان إنه ال يزال هناك اختالف بني وجهة نظرها والنهج الذي يتبناه مشروع القرار.
نزع  مؤمتر  يف  النووي  السالح  لنزع  خمصصة  جلنة  إلنشاء  الدعوة  تأييدها  عن  باكستان  وأعربت   •
أخذ  على ضرورة  وشّددت  السلبية،  األمنية  الضمانات  بشأن  قانونًا  ملزم  ووضع صك  السالح، 
أن  غري  السالح.  نزع  معاهدات  على  التفاوض  عند  االعتبار  يف  الدول  جلميع  األمنية  املصاحل 
باكستان قالت إهنا ال ميكن أن توافق على دعوات التنفيذ الكامل خلطة العمل املعتمدة يف مؤمتر 

استعراض املعاهدة يف عام 2010 بسبب موقفها املعروف جيداً من املعاهدة.
وقالت الهند إهنا تؤيد القضاء التام على األسلحة النووية يف إطار جدول زمين حمّدد؛ وإن كانت   •
قد امتنعت عن التصويت بسبب بعض اإلشارات إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية. غري 
أهنا تؤيد اإلشارات الواردة يف مشروع القرار إىل مجلة أمور، منها فتوى حمكمة العدل الدولية عام 
1996؛ ودور وعمل مؤمتر نزع السالح، مبا يف ذلك إنشاء جلنة خمصصة لنزع السالح النووي يف 
املؤمتر؛ والتفاوض بشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية يف مؤمتر نزع السالح؛ وعقد مؤمتر 

دويل حول نزع السالح النووي.
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العمل املوّحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النووية  - 51/68

عدم  على  الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  العامة  اجلمعية  حثت 
إجراء أّي جتارب نووية أخرى واالمتثال على حنو تام جلميع تعهداهتا 
عن   2005 أيلول/سبتمرب   19 يف  الصادر  املشرتك  البيان  مبوجب 
املتخذة  األمن  قرارات جملس  والتزاماهتا مبوجب  السداسية  احملادثات 

يف هذا الصدد. 
قالت  القرار،  ملشروع  تأييداً  التصويت  قبل  األولى.  اللجنة 
احلائزة  الدول  مطالبة  تؤيد  إنسانية،  ألسباب  إهنا،  نيكاراغوا 
هناية  يف  عليها  والقضاء  النووية  األسلحة  بتقليص  النووية  لألسلحة 
احلائزة  غري  للدول  املشروعة  باملصاحل  باالعرتاف  ورحبت  املطاف. 
احلائزة  الدول  من  ملزمة  أمنية  ضمانات  تلقي  يف  النووية  لألسلحة 
لألسلحة النووية. كما كررت الدعوة إىل تعزيز السالم ودعت مجيع 
إعادة  أجل  من  منصف  بشكل  بالتزاماهتا  الوفاء  إىل  النزاع  أطراف 

توحيد شبه اجلزيرة الكورية تدرجيياً وبنية خالصة.
وقبل التصويت ضد مشروع القرار، أكدت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن مشروع القرار ال يعرب 
بشكل صحيح عن املسألة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية، مشرية إىل أن برنامج ختصيب اليورانيوم وبناء مفاعل 
القرار يعرب عن قلق دولة واحدة  يعمل باملاء اخلفيف يهدف فعاًل ألغراض سلمية. وأشارت إىل أن مشروع 
أنه  من  القرار  ما جاء يف مشروع  على  ورداً  األخرى.  البلدان  قلق  وليس  السلمية،  النووية  األنشطة  إزاء   فقط 
ال جيوز جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أن تتمتع مبركز الدولة احلائزة لألسلحة النووية مبوجب معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية، أشارت إىل أهنا قد انسحبت من املعاهدة ومل تعد طرفًا فيها؛ وبالتايل، فهي غري ملزمة 

بأحكامها.
وقبل االمتناع عن التصويت على مشروع القرار، تكلمت دولتان:

األولوية  ذلك  يف  مبا  واإلقليمية،  الدولية  مصر  أولويات  يتجاهل  القرار  مشروع  إن  مصر  فقالت   •
املتمثلة يف إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل األخرى يف الشرق 
األوسط. ورأت أنه ال ميكن أن يتحقق نزع السالح النووي إاّل من خالل اتباع هنج متوازن وشامل 

يأخذ يف االعتبار مجيع الشواغل املشروعة للدول.
وأعرب االتحاد الروسي عن قلقه بشأن إضافة فقرة جديدة إىل ديباجة مشروع القرار بشأن اآلثار   •
اإلنسانية املرتتبة على استخدام األسلحة النووية. ورأى أن هذه اآلثار جلية واضحة، وأنه سيكون 
من قبيل السخرية طلب تأكيد هذه احلقيقة املؤسفة املتعلقة باآلثار اإلنسانية املرتتبة على استخدام 
الباردة اخلطرية  النووية. وأشار يف هذا الصدد إىل كابوسي ناغازاكي وهريوشيما واحلرب  األسلحة 
اليت أعقبتهما. وقال إن حتقيق تقدم ملموس حنو نزع السالح النووي يستلزم، بداًل من ذلك، تركيز 
الشامل والكامل  السالح  تقدم متدرج حنو نزع  الظروف إلحراز  الالزمة على هتيئة  الطاقة واملوارد 

وفقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.

عرضته: اليابان )١7 ترشين 
األول/أكتوبر(
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متوازناً خلطة  انعكاساً  القرار، قالت فرنسا إهنا ما زالت تأمل يف أن ترى  تأييداً ملشروع  التصويت  وبعد 
النحو  على  اإلشادة  ينبغي  أنه  اعتقادها  عن  وأعربت  النص،  يف  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  عمل 
الواجب باجلهود اليت تبذهلا الدول احلائزة لألسلحة النووية يف هذا اجملال. وأوضحت أن مذهب الردع الفرنسي 

يتسم بطابع دفاعي حبت، وأنه يعطي األولوية لتنفيذ تدابري ملموسة تتوافق مع اتباع هنج واقعي ومتدرج.
وبعد االمتناع عن التصويت، عللت ست دول تصويتها:

انتشار  عدم  معاهدة  إىل  دون شروط  لالنضمام  الواقعية  غري  الدعوة  ترفض  إهنا  باكستان  فقالت   •
يف  فوراً  الشروع  على  املوافقة  وإنه ال ميكنها  النووية،  لألسلحة  النووية كدولة غري حائزة  األسلحة 
مفاوضات لشأن معاهدة لوقف إنتاج املواد االنشطارية. وفيما يتعلق بتحقيق عاملية االنضمام إىل 
اتفاق الضمانات الشاملة، شّددت باكستان على أن مثل هذا اإلجراء ال ينطبق إاّل على الدول 

اليت تقطع على نفسها التزامات قانونية مبحض إرادهتا.
قابلة  بطريقة  العاملي  الصعيد  على  النووي  السالح  نزع  هبدف  ملتزمة  تزال  ال  إهنا  الهند  وقالت   •
للتحقق وغري متييزية ووفق إطار زمين حمّدد، من خالل عملية تدرجيية تستند إىل التزام عاملي وإطار 
متعّدد األطراف متفق عليه. ورأت أن مشروع القرار يقصر عن بلوغ ذلك اهلدف. وذكرت اهلند 
النووية كدولة غري  انتشار األسلحة  الدعوة إىل االنضمام إىل معاهدة عدم  أهنا ال ميكن أن تقبل 

حائزة لألسلحة النووية، حيث إن األسلحة النووية جزًءا ال يتجزأ من األمن القومي للهند.
صنع  يف  املستخدمة  االنشطارية  املواد  إلنتاج  اختياري  وقف  إعالن  تؤيد  ال  إهنا  الصين  وقالت   • 
 أّية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. ورأت أن مثل هذا اإلعالن لن يسهم يف تعزيز 
السالح يف موعد  املواد االنشطارية يف مؤمتر نزع  إنتاج  لوقف  إبرام معاهدة  املفاوضات على  بدء 
يف  املعاهدة  هذه  مثل  بشأن  مفاوضات  يف  للشروع  القوي  دعمها  جمدداً  الصني  وأكدت  مبكر. 

أقرب وقت ممكن.
وقالت جمهورية إيران اإلسالمية إن مشروع القرار يسلط الضوء على مسائل مثل األمن النووي   •
النووية.  التامة لألسلحة  النووي واإلزالة  كما لو كانت أكثر أمهية بكثري من مسأليت نزع السالح 
واألمن  السالم  بتعزيز  النووي  السالح  نزع  بالتزامات  الوفاء  ربط  تقبل  أن  ميكن  ال  أهنا  وأضافت 
املواد  إنتاج  إاّل بطريقة متحيزة على معاهدة وقف  القرار ال يركز  الدوليني. وأشارا إىل أن مشروع 

االنشطارية، بينما ال يذكر احلاجة امللّحة للتفاوض بشأن اتفاقية خاصة باألسلحة النووية.
مبؤمتر  املناط  بالدور  تعرتف  مل  االنشطارية  املواد  إنتاج  بوقف  املتعلقة  الفقرة  أن  إكوادور  وذكرت   •
التصّدي  نزع السالح، ومل تدرج يف نطاقها املخزونات احلالية واإلنتاج املستقبلي لتلك املواد بغية 
قانونًا بشأن  التوّصل إىل صك متعّدد األطراف وملزم  أنه كان من األمهية  للمسألة برمتها. ورأت 
ضمانات األمن السلبية، وكانت تفضل أن يتضمن مشروع القرار إشارة واضحة تؤيد إنشاء صك 

دويل ملزم قانونًا حلظر استحداث أو استخدام أو حيازة األسلحة النووية.
وأعربت البرازيل عن اعتقادها أن النص قد فشل يف تقييم العجز الذي ال يزال قائما فيما يتعلق   •
عدم  معاهدة  من  السادسة  املادة  مبوجب  التزاماهتا  بتنفيذ  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  بالتزام 
فيها  رجعة  ال  بطريقة  النووية  األسلحة  تفكيك  فإن  للربازيل،  فبالنسبة  النووية.  األسلحة  انتشار 
مصادر  أكرب  من  واحد  على  القضاء  يكفل  أن  ميكن  ما  حتديداً  وحده  هو  منها  التحقق  وميكن 

انعدام الثقة وعدم االستقرار.
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حظر إلقاء النفايات املشعة  - 53/68

الوزاري  املؤمتر  عن  الصادر  باإلعالن  علماً  العامة  اجلمعية  أحاطت 
العمل  وخبطة  النووي  باألمان  املعين  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
باألمان  املتعلق  املستوى  الرفيع  وباالجتماع  النووي  باألمان  املتعلقة 

واألمن النوويني الذي عقد بدعوة من األمني العام.

اتفاقية حظر استعمال األسلحة النووية  - 58/68

كررت اجلمعية العامة طلبها إىل مؤمتر نزع السالح أن يبدأ يف إجراء 
حتظر  دولية  اتفاقية  بشأن  اتفاق  إىل  التوّصل  أجل  من  مفاوضات 
استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا حتت أّي ظروف، 
وطلبت إىل مؤمتر نزع السالح أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريراً عن 

نتائج تلك املفاوضات.
إن وجود حوايل  عام،  بيان  كوبا، يف  قالت  األولى.  اللجنة 
000 17 سالح نووي يف مجيع أحناء العامل يؤكد ضرورة البدء فوراً 

يف مفاوضات يف إطار مؤمتر نزع السالح للتوّصل على وجه السرعة إىل اتفاقية شاملة لألسلحة النووية حلظر 
باستخدامها وتدمري تلك  النووية والتهديد  استحداث وجتريب وإنتاج وختزين وإعارة ونقل واستخدام األسلحة 

األسلحة.
وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، كررت البرازيل التأكيد على أن جمرد وجود األسلحة النووية يشكل 
يف حّد ذاته هتديداً للبشرية وللسالم واألمن الدوليني. وأشارت إىل املقرتحات املقدمة من األمني العام للنظر يف 
إجراء مفاوضات بشأن اتفاقية لألسلحة النووية أو اتفاق على إطار يضم صكوكاً منفصلة يعزز بعضها بعضاً 
ويدعمه نظام قوي للتحقق. ورأت أنه ينبغي متابعة املرحلة األخرية من عملية نزع السالح النووي يف إطار قانوين 

متفق عليه، جيب أن يتضمن جداًول زمنية حمّددة.
وبعد التصويت ضد مشروع القرار، قالت سويسرا إن مشروع القرار كان جيب أن يتضمن إشارة مناسبة 
يف  قانوناً  ملزم  إنه يف حالة عدم وجود صك  وقالت  استمراره.  وإمكان  االنتشار  ملنع  الدويل  النظام  أمهية   إىل 
احتماالت  لتقليل  عملية  تدابري  اختاذ  على  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  مجيع  تشجيع  ينبغي  امليدان،  هذا 
استخدام األسلحة النووية، مبا يف ذلك من خالل االمتناع عن مواصلة تعزيز الرتسانات النووية وبتقليص دور 

األسلحة النووية.

عرضته: نيجرييا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف 
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خطر االنتشار النووي يف الرشق األوسط  - 65/68

اليت  األوسط  بالشرق  املتعلقة  باالستنتاجات  العامة  رحبت٢اجلمعية 
توّصل إليها مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
االلتزامات  تنفيذ  إىل  ودعت  عام 2010،  املعاهدة يف  الستعراض 

الواردة فيها تنفيذاً تاماً وسريعاً.
أدلت  القرار،  ملشروع  تأييداً  التصويت  قبل  األولى.  اللجنة 
من  البيان كل  إىل  وانضم  األورويب.  االحتاد  باسم  ببيان  ليتوانيا 
اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  األسود،  واجلبل  وآيسلندا،  ألبانيا، 
إهنم  ليتوانيا  وقالت  والنرويج.  وصربيا،  مولدوفا،  ومجهورية  السابقة، 
عدم  معاهدة  يف  األطراف  ملؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  بشدة  يؤيدون 
انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام 2010، وال سيما 
املؤمتر  لتأجيل  يأسفون  وإهنم  األوسط،  بالشرق  املتعلقة  األحكام 
املعين بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط. وذكرت ليتوانيا أن االحتاد األورويب 
الربامج  أن  األورويب  االحتاد  ويرى  ناجح.  مؤمتر  لعقد  اجلارية  التحضريية  لألعمال  الكامل  دعمه  تقدمي  يواصل 
إىل  السورية  العربية  اجلمهورية  ويدعو  خاص،  قلق  مصدر  متثل  اإلسالمية  إيران  جلمهورية  والصاروخية  النووية 

التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقبل التصويت ضد مشروع القرار، تكلمت دولتان:

يف  ُوّقعت  اليت  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  ملعاهدة  االمتثال  عدم  حاالت  إن  إسرائيل  فقالت   •
احتماالت  على  قامتة  بظالل  وتلقي  إسرائيل  ألمن  أساسيًا  حتّديًا  تشكل  األوسط  الشرق  منطقة 
الشروع يف عملية أمنية جمدية يف املنطقة. ويف إشارة إىل حاليت مجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية 
العربية السورية، قالت إسرائيل إهنا تتوقع دعوة مجيع دول املنطقة إىل االمتثال اللتزاماهتا الدولية ذات 
الصلة يف جمال عدم االنتشار. ورأت إسرائيل أن مشروع القرار جتاهل القرارات ذات الصلة الصادرة 
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجملس األمن واملتعلقة بعدم امتثال دول املنطقة لاللتزامات الدولية 

مبنع االنتشار، وخص إسرائيل مبعاملة انتقائية متحاملة.
وقالت الواليات المتحدة إهنا ترى أن مشروع القرار اقتصر على التعبري عن القلق إزاء أنشطة بلد   •
واحد فقط، مغفاًل اإلشارة إىل أّي من شواغل االنتشار النووي اخلطرية يف املنطقة. وأشارت إىل أن 

مشروع القرار ال يسهم يف حتسني الثقة يف املنطقة، أو يف احتماالت عقد املؤمتر.
وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، عللت أربع دول مواقفها:

فقالت باكستان إهنا تعتقد أن اإلشارات إىل التوصيات واالستنتاجات الصادرة عن خمتلف مؤمترات   •
استعراض معاهدة عدم االنتشار كانت غري متوازنة. وأعربت عن خيبة أملها يف استمرار التمسك 
النووية  باهلدف غري الواقعي الذي يطالب باكستان باالنضمام إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة 

كدولة غري حائزة لألسلحة النووية.

انضمت دولة فلسطني إىل قائمة مقدمي مشروع القرار بوصفها عضواً يف جامعة الدول العربية.  2

عرضته: مرص باسم الدول األعضاء 
يف األمم املتحدة األعضاء يف جامعة 
الدول العربية )٢٢ ترشين األول/

أكتوبر( ٢ 
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وأعربت نيوزيلندا عن قلقها إزاء عدم تضمني مشروع القرار أّي إشارة إىل الدول األخرى يف الشرق   •
األوسط اليت تشكل خماوف حيال االنتشار النووي. وأعربت عن أسفها ألنه مل يتسّن حى ذلك 
الوقت عقد مؤمتر حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وغريها من أسلحة الدمار الشامل 
القائم لعدم  النظام  يف الشرق األوسط، وهو املؤمتر الذي يتسم بأمهية بالغة للحفاظ على سالمة 

االنتشار وخريه.
يف  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  ملعاهدة  االنضمام  عاملية  حتقيق  متامًا  تؤيد  إهنا  سويسرا  وقالت   •
الشرق األوسط. وأيدت اجلهود املبذولة لضمان عقد مؤمتر حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة 
ممكن. كما  وقت  أقرب  يف  األوسط  الشرق  يف  األخرى  الشامل  الدمار  أسلحة  ومجيع  النووية 
الحظت أن مشروع القرار مل يشر إاّل إىل جانب واحد فحسب من جوانب خطر االنتشار النووي 
يف الشرق األوسط، وخيص بالذكر دولة واحدة يف املنطقة. وأعربت سويسرا عن اعتقادها أن الدول 

جيب أن تراعي السياق احلايل ومجيع التطورات اليت تؤثر على بلدان املنطقة كافة.
وقالت جمهورية إيران اإلسالمية إن مشروع القرار يتناول جانبًا من أهم جوانب األمن يف الشرق   •
السلمية  لألغراض  املخصص  النووي  برناجمها  ضد  االهتامات  مجيع  ترفض  أهنا  وذكرت  األوسط. 
حصراً، وأن هذه االدعاءات تسعى لتحويل انتباه الدول األعضاء عن خطر ترسانة إسرائيل النووية 

وعدم امتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل.
وبعد التصويت ضد مشروع القرار، قالت كندا إن مشروع القرار خيص إسرائيل بالذكر على حنو جمحف، 
يف حني خيفق يف معاجلة قضايا خطرية مثل عدم امتثال دول املنطقة األطراف بالفعل يف معاهدة عدم انتشار 
اإلسالمية  إيران  مجهورية  تعاون  عدم  جتاهل  ألنه  معيباً  جاء  القرار  مشروع  أن  أيضاً  ورأت  النووية.  األسلحة 

واجلمهورية العربية السورية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبعد االمتناع عن التصويت، أدلت دولتان ببيانني:

ينتوي  اليت  املنطقة  على  يقتصر  أن  ينبغي  القرار كان  مشروع  تركيز  أن  تعتقد  إهنا  الهند  فقالت   •
التزام الدول  باتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969 اليت تنص على أن  أن يعاجلها. وتذكرياً 
إىل  االنضمام  إىل  الدول  دعوة  أن  اهلند  رأت  احلرة،  املوافقة  مبدأ  أساس  على  يقوم  باملعاهدات 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية والقبول بضمانات الوكالة على مجيع أنشطتها النووية تتعارض 

مع ذلك املبدأ، وال تعكس احلقائق الراهنة.
من  خال  عامل  إجياد  هدف  وبتحقيق  النووية  األسلحة  انتشار  مبنع  ملتزمة  إهنا  أستراليا  وقالت   •
فقط  واحد  بلد  إىل  إاّل  يشري  ال  الذي  القرار،  مشروع  أن  تعتقد  أهنا  غري  النووية؛   األسلحة 
وال يتضمن أّي إشارة إىل خماطر االنتشار النووي اليت تتزايد حاليًا يف أماكن أخرى يف منطقة الشرق 

األوسط، هو مشروع غري متوازن.
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معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية   - 68/68

الشديد  القلق  األمن  جملس  مشاركتها  عن  العامة  اجلمعية  أعربت 
الدميقراطية  الشعبية  مجهورية كوريا  إجراء  إزاء  عنه  أعرب   الذي 
قراري  إىل  وأشارت   ،2013 شباط/فرباير   12 يف  نووية  جتربة 
املؤرخ 14 تشرين األول/أكتوبر 2006  اجمللس 1718 )2006( 
ودعت   ،2009 حزيران/يونيه   12 املؤرخ   )2009(  و1874 
القرارات  يف  عليها  املنصوص  لاللتزامات  التام  االمتثال   إىل 
ذات الصلة باملوضوع، وأعادت تأكيد دعمها للمحادثات السداسية 

األطراف.
اللجنة األولى. بعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، عللت دولتان تصويتهما:

احلظر  معاهدة  نفاذ  بدء  إىل  املفضية  والتصديق  التوقيع  عمليات  تشجيع  إن  باكستان  فقالت   •
أن  عليها، كما  التصديق  مؤيديها  يقرر كبار  حني  يسراً  أكثر  ستصبح  النووية  للتجارب  الشامل 
قبول االلتزامات اليت ترتبها املعاهدة يف جنوب آسيا سيعجل بدخوهلا حيز النفاذ. وكررت باكستان 
انتشار  استعراض معاهدة عدم  بأّي من أحكام مؤمترات  ملزمة  نفسها  تعترب  أهنا ال  التأكيد على 

األسلحة النووية.
النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  بني  مصطنعة  صلة  فرض  حماولة  إن  إسرائيل  وقالت   •
الشامل  احلظر  معاهدة  للخطر  تعّرض  أن  تفعل سوى  ال  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  ومعاهدة 
للتجارب النووية وقضيتها النبيلة. وبالنسبة إلسرائيل، فإن احلالة األمنية اإلقليمية يف الشرق األوسط 
متثل أحد االعتبارات الرئيسية للتصديق على املعاهدة، وكذلك االنتهاء من وضع نظام للتحقق من 

املعاهدة لضمان تغطية كافية ملنطقة الشرق األوسط بنظام الرصد الدويل.
وبعد التصويت ضد مشروع القرار، قالت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إن سبب تصويتها يرجع 
اعتربهتا  اليت   ،)2013( و2094   )2009( و1874   )2006(  1718 األمن  جملس  لقرارات  رفضها  إىل 
قرارات متعسفة تقوم على معايري مزدوجة. وذكرت أهنا أجرت جتارب نووية كإجراء للدفاع عن النفس. ورأت 
أنه ينبغي إيالء املزيد من االهتمام الختاذ خطوات عملية حنو نزع السالح النووي، وهو األمر الذي قالت إنه 

يتصدر جدول أعمال حكومتها.

عرضته: أسرتاليا )١8 ترشين 
األول/أكتوبر( 

 تصويت الجمعية العامة:
١8١ - ١ - ٣؛ ١78 - ١ - ٤ )د ٦( 

)٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١7٥ - ١ - 
٣؛ ١70 - ١ - ٤ )د ٦( )٤ ترشين 

الثاني/نوفمرب(
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القذائف )مقرر(  - 517/68

لدورهتا  املؤقت  األعمال  جدول  تدرج يف  أن  العامة  اجلمعية  قررت 
التاسعة والستني البند املعنون ‘‘القذائف’’.

معاهدة حظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية   - 518/68

أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى )مقرر(

قررت اجلمعية العامة أن ترحب بتقرير األمني العام املعنون ‘‘معاهدة 
أو  النووية  األسلحة  صنع  ألغراض  االنشطارية  املواد  إنتاج  حظر 
الذي   )Add.1و  A/68/154( األخرى’’  النووية  املتفجرة  األجهزة 
األعمال  تدرج يف جدول  وأن  األعضاء؛  الدول  آلراء  يضم جتميعاً 
املؤقت لدورهتا التاسعة والستني يف إطار البند املعنون ‘‘نزع السالح 
املواد  إنتاج  حظر  ‘‘معاهدة  املعنون  الفرعي  البند  الكامل’’  العام 
املتفجرة  األجهزة  أو  النووية  األسلحة  صنع  ألغراض  االنشطارية 

النووية األخرى’’.
اللجنة األولى. أعربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يف بيان عام، عن قلقها العميق إزاء مشروع 
املقرر ألنه يتضمن أحكاماً تقضي مبتابعة املفاوضات خارج مؤمتر نزع السالح. وقالت إن من شأن أّي حماولة 

لنقل املفاوضات بعيداً عن مؤمتر نزع السالح أن تقوض سلطة تلك اهليئة والثقة فيها.
وقبل التصويت ضد مشروع املقرر، قالت باكستان إن إنشاء فريق من اخلرباء احلكوميني املعنيني باملعاهدة 
املواد  إنتاج  حظر  مبعاهدة  املتعلقة  املداوالت  إىل  قيمة  أّي  تضيف  أن  ميكن  اليت  احلكيمة  باخلطوة  يكن  مل 
االنشطارية، بل أهنا تقوض مؤمتر نزع السالح باعتباره احملفل التفاوضي الوحيد املتعّدد األطراف. ورأت أن تغيري 
الشكل أو املكان ال ميكن أن يغري من األسباب الكامنة وراء املأزق القائم، وأن فريق اخلرباء احلكوميني املعين 

باملعاهدة حيتاج إىل مشاركة مجيع البلدان اليت لديها القدرة على إنتاج املواد االنشطارية.
وبعد التصويت تأييداً ملشروع املقرر، أدلت دولتان مبا يلي:

قال العراق إنه يؤمن بأمهية التوّصل إىل معاهدة غري متييزية متعّددة األطراف وميكن التحقق منها   •
من  غريها  أو  النووية  األسلحة  صنع  ألغراض  االنشطارية  املواد  إنتاج  حلظر  فّعال  بشكل  دوليًا 
األجهزة املتفجرة النووية، وبضرورة التعامل مع خمزوناهتا بطريقة من شأهنا أن تدعم جهود اجملتمع 
التهديد الكارثي  العامل من  النووية، وبالتايل ختليص  القضاء متامًا على األسلحة  الرامية إىل  الدويل 

الذي تشكله.
وقالت الهند إنه دون املساس باألولوية اليت توليها إىل نزع السالح النووي، فإهنا تؤيد التفاوض يف   •
مؤمتر نزع السالح بشأن معاهدة غري متييزية وميكن التحقق منها دوليًا حلظر إنتاج املواد االنشطارية. 

عرضته: جمهورية إيران اإلسالمية 
)٢8 ترشين األول/أكتوبر( 

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب( 

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٣١ ترشين األول/أكتوبر( 

عرضته: كندا )٣١ ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: ١79 - 
١ - ٥ )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١7٢ - ١ - ٥ 
)٣١ ترشين األول/أكتوبر(
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وقالت إن عمل فريق اخلرباء احلكوميني ال يرقى إىل مستوى األعمال التمهيدية للمفاوضات بشأن 
معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية وال للمفاوضات بشأهنا، وهو ما ينبغي أن جيري يف مؤمتر نزع 

السالح على أساس والية متفق عليه.
بعد االمتناع عن التصويت، أدلت دولتان ببيانني:

فقالت مصر إهنا تعترب أن إبرام معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية هو خطوة هامة حنو حتقيق   •
نزع السالح النووي. ورحبت بإنشاء فريق اخلرباء احلكوميني، وقالت إهنا تتطلع إىل املسامهة بشكل 
موضوعي يف مداوالته، هبدف كفالة مراعاة أّي معاهدة حمتملة للمواد االنشطارية هلديف نزع السالح 
النووي وعدم االنتشار. وقالت مصر إهنا ستواصل السعي داخل مؤمتر نزع السالح العتماد برنامج 

عمل شامل ومتوازن يف وقت مبكر.
وقالت إسرائيل إن جدوى إبرام معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية من أجل التصّدي لتحّديات   •
االنتشار املتنامية حاليًا، مبا يف ذلك عدم امتثال الدول اللتزاماهتا الدولية يف اجملال النووي، هي أبعد 
ما تكون عن الثبوت، وخباصة يف الشرق األوسط. ورأت إسرائيل أن فكرة إبرام معاهدة حلظر إنتاج 
املواد االنشطارية تدخل ضمنًا يف مفهوم إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق 

األوسط، وأن املتطلبات األساسية لذلك ال يزال أبعد ما يكون عن التحقق.

الفصل الثاني - األسلحة البيولوجية والكيميائية

تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة   - 45/68
الكيميائية وتدمري تلك األسلحة

أكدت اجلمعية العامة االنضمام العاملي إىل اتفاقية حظر استحداث 
تلك  وتدمري  الكيميائية  األسلحة  واستخدام  وتكديس  وإنتاج 
األسلحة عنصر أساسي لتحقيق هدف االتفاقية ومقصدها ولتعزيز 
أمن الدول األطراف ولتحقيق السالم واألمن الدوليني. وشّددت، يف 
هذا الصدد، على أن أهداف االتفاقية لن تتحقق بالكامل ما دامت 
هناك ولو دولة واحدة ليست طرفاً يف االتفاقية بإمكاهنا امتالك هذه 
تصبح  اليت مل  الدول  اجلمعية جبميع  وأهابت  أو حيازهتا.  األسلحة 
بعد أطرافاً يف االتفاقية أن تفعل ذلك دون تأخري. وأعادت التأكيد على أن التزام الدول األطراف باالنتهاء من 
أساسي  أمر  استخدامها  تغيري  أو  الكيميائية  األسلحة  إنتاج  مرافق  الكيميائية وتدمري  األسلحة  تدمري خمزونات 
الدول  الثالثة ملؤمتر  الدورة االستثنائية  االتفاقية ومقصدها. وأشارت اجلمعية إىل ما أعربت عنه  لتحقيق هدف 
األطراف الستعراض سري العمل باتفاقية األسلحة الكيميائية )مؤمتر االستعراض الثالث( من قلق إزاء ما أورده 
املدير العام ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف التقرير الذي قدمه إىل اجمللس التنفيذي للمنظمة من أن ثالث 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  وليبيا  الروسي  االحتاد  الكيميائية، وهي  احلائزة لألسلحة  الدول  أطراف من  دول 
لتدمري خمزوناهتا من  نيسان/أبريل 2012  الذي ُمدد حى 29  النهائي  باملوعد  الوفاء بصورة كاملة  مل تستطع 
األسلحة  فئات  مجيع  تدمري  من  االنتهاء  ضرورة  على  تصميم  من  أيضاً  عنه  أعرب  وما  الكيميائية،  األسلحة 
الكيميائية يف أقصر وقت ممكن. والحظت اجلمعية العامة مع القلق أن اجملتمع الدويل يواجه أيضاً خطر قيام 

عرضته: بولندا )٢٤ ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٣١ ترشين األول/أكتوبر(
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وهي  واستخدامها،  وحيازهتا  الكيميائية  األسلحة  بإنتاج  اإلرهابيون،  فيها  مبا  الدول،  غري  من  فاعلة  جهات 
شواغل تؤكد ضرورة أن تنضم مجيع الدول إىل االتفاقية، وأن يُرفع مستوى التأهب لدى منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية.
 اللجنة األولى. بعد االنضمام إىل توافق اآلراء، أدلت الهند ببيان، قالت فيه إهنا ترى أن مشروع القرار 
ال جيسد بشكل كامل توازن النقاط الوارد يف التقرير النهائي للدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر استعراض اتفاقية حظر 
األسلحة الكيميائية. ورأت أن املشاورات اليت أجريت كان ميكن أن تكون أكثر مشواًل، ودعت مقدم مشروع 

القرار إىل التصرف وفقاً لذلك يف العام التايل، حبيث يعكس مشروع القرار وجهات نظر مجيع الدول األعضاء.
وتكلمت باكستان أيضاً بعد انضمامها لتوافق اآلراء، فقالت إهنا تعترب مشروع النص قراراً هاماً وتوافقياً. 
وقالت إهنا تشاطر الشواغل املتعلقة بتوازن مشروع النص بوجه عام، وأعربت عن أسفها لعدم إدراج فقرة تتعلق 

بتشجيع االستخدامات السلمية للكيمياء، مما جعل مشروع النص غري متوازن بعض الشئ.

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكرتيولوجية   - 69/68

)البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك األسلحة 

إليها  التوّصل  مّت  اليت  النتيجة  االرتياح  مع  العامة  اجلمعية  الحظت 
اتفاقية  يف  األطراف  للدول  السابع  االستعراضي  املؤمتر  يف  بنجاح 
حظر استحداث وإنتاج وختزين األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( 
والتكسينية وتدمري تلك األسلحة واملقررات اليت اختذت فيه خبصوص 
االتفاقية  يف  األطراف  بالدول  وأهابت  االتفاقية،  أحكام  مجيع 
مع  والحظت  الصدد.  هذا  يف  هبمة  والعمل  تنفيذها  يف  املشاركة 
بيانات  قاعدة  إنشاء  السابع  االستعراضي  املؤمتر  قرار  أيضاً  التقدير 

إىل  تقدم  أن  على  األطراف  الدول  املساعدة، وحثت  تبادل  والتعاون وعروض  املساعدة  طلبات  تقدمي  لتيسري 
وحدة دعم التنفيذ، على أساس طوعي، الطلبات والعروض املتعلقة بالتعاون واملساعدة. وشجعت اجلمعية الدول 
العاشرة من االتفاقية  للمادة  تنفيذها  السنة بشأن  األطراف على تقدمي معلومات مالئمة على األقل مرتني يف 
من  وغريها  التشريعية  للتدابري  دعماً  الطلب،  على  بناًء  التدريب،  أو  املساعدة  عرض  أجل  من  التعاون  وعلى 
تدابري التنفيذ اليت تتخذها الدول األطراف والالزمة لضمان امتثاهلا لالتفاقية. والحظت مع االرتياح قرار املؤمتر 
برنامج  اجتماعات  النامية يف  األطراف  الدول  أجل دعم مشاركة  رعاية من  برنامج  السابع وضع   االستعراضي 
ما بني الدورات وزيادهتا. وأهابت اجلمعية العامة بالدول األطراف القادرة على تقدمي تربعات للربنامج أن تفعل 
العملية  التنفيذ يف سياق  الذي قامت به وحدة دعم  العمل  أيضاً  التقدير  العامة مع  ذلك. والحظت اجلمعية 
اليت تتخلل الدورات يف الفرتة 2007 - 2010 واملؤمتر االستعراضي السابع، ورحبت بقرار املؤمتر االستعراضي 
السابع أن جيدد واليتها. وطلبت إىل األمني العام أن يواصل تقدمي ما يلزم من مساعدة إىل احلكومات الوديعة 
لالتفاقية، وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات لتنفيذ مقررات املؤمترات االستعراضية وتوصياهتا. وطلبت إليه أيضاً 
أن يقدم ما يلزم من مساعدة وأن يوفر ما قد يلزم من خدمات الجتماعات اخلرباء واجتماعات الدول األطراف 

اليت تعقد يف سياق العملية اليت تتخلل الدورات يف الفرتة 2012 - 2015.

عرضته: هنغاريا )٢٤ ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت)٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٣١ ترشين األول/أكتوبر(
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الفصل الثالث - مسائل األسلحة التقليدية

املعلومات املوضوعية عن املسائل العسكرية، بما يف ذلك شفافية   - 23/68
النفقات العسكرية

العام،  األمني  إىل  تقدم  أن  األعضاء  بالدول  العامة  اجلمعية  أهابت 
آخر  عن  العسكرية  نفقاهتا  عن  تقريراً  ممكنة،  مشاركة  حتقيقًا ألوسع 
العام إنشاء  بيانات. وطلبت أيضًا إىل األمني  تتوافر عنها  سنة مالية 
أساس  وعلى  املتاحة  املوارد  حدود  يف  احلكوميني،  اخلرباء  من  فريق 
التمثيل اجلغرايف العادل، الستعراض العمل بتقرير األمم املتحدة املتعلق 
بالنفقات العسكرية ومواصلة تطويره. ويتضمن عمل فريق اخلرباء أيضًا 
استحداث عملية إلجراء استعراضات دورية لضمان استمرار جدوى 
األعضاء  الدول  عنها  تعرب  اليت  اآلراء  اخلرباء  فريق  ويراعي  ابتداء من عام 2016.  به،  العمل  التقرير ومواصلة 
بشأن املوضوع وتقارير األمني العام عن املعلومات املوضوعية عن املسائل العسكرية، مبا يف ذلك شفافية النفقات 

العسكرية. وطلبت اجلمعية إحالة تقرير فريق اخلرباء إىل اجلمعية العامة لتنظر فيه يف دورهتا الثانية والسبعني.
اللجنة األولى. قالت كوبا، يف بيان عام، إهنا ال تؤيد استخدام آلية مكلفة يف شكل فريق خرباء مغلق 
مقيد العضوية ال يتوفر الكثري من األدلة على فعاليته. فهي تفضل، بداًل من ذلك، عمليات شفافة وشاملة، 
ميكن من خالهلا جلميع الدول األعضاء النظر يف تلك املواضيع اهلامة على قدم املساواة يف إطار هيئات آلية 
األمم املتحدة لنزع السالح. وأبرزت كوبا قلقها إزاء تزايد النفقات العسكرية، وكررت دعوهتا إلنشاء صندوق 
تابع لألمم املتحدة ُيكرس له ما ال يقل عن نصف اإلنفاق احلايل على النفقات العسكرية بغية تلبية احتياجات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان احملتاجة.
وبعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت باكستان إن الشفافية وسيلة لبلوغ غاية وليست غاية يف حّد ذاهتا. 
من  النزاعات  وتسوية  التوتر  من حدة  والتخفيف  الثقة  لبناء  الواسعة  األهداف  مع  مواءمتها  ينبغي  إنه  وقالت 
خالل احلوار والوساطة. وترى باكستان أن املبادرة خبفض النفقات العسكرية ينبغي أن تأيت من الدول اليت لديها 
العاملي أو اإلقليمي، وأنه  الصعيدين  العسكري على  بالتوازن  أاّل ختّل  التخفيضات جيب  الرتسانات، وأن  أكرب 
للحفاظ على التوازن، ينبغي ربط خفض النفقات بإجراء ختفيض حمّدد وواضح لقوام األفراد العسكريني واملعدات 
العسكرية. وذكرت أن جناح املفهوم سيتحدد يف هناية املطاف بالقدرة على حل النزاعات وبناء الثقة بني الدول.

تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة   - 30/68

لألفراد وتدمري تلك األلغام

حظر  اتفاقية  على  توقع  مل  اليت  الدول  مجيع  العامة  اجلمعية  دعت 
وتدمري  لألفراد  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتكديس  استعمال 
تلك األلغام )اتفاقية حظر األلغام( إىل االنضمام إىل االتفاقية دون 
االتفاقية ومل تصدق  وقَّعت على  اليت  املتبقية  الدولة  تأخري. وحثت 
تنفيذ  أمهية  وأكدت  تأخري.  دون  عليها  التصديق  على  بعد  عليها 

عرضته: رومانيا )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: سلوفينيا )٢9 ترشين 
األول/أكتوبر( 

تصويت الجمعية العامة: ١٦0 - 
صفر - ١9 )٥ كانون األول/ديسمرب( 

تصويت اللجنة األوىل: ١٦٥ - صفر - 
١9 )١ ترشين الثاني/نوفمرب(
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باألعمال  العام أن يضطلع  العامة إىل األمني  تام وفّعال. كما طلبت اجلمعية  االتفاقية واالمتثال هلا على حنو 
التحضريية الالزمة لعقد املؤمتر االستعراضي الثالث للدول األطراف يف االتفاقية.
اللجنة األولى. قبل التصويت تأييداً ملشروع القرار، أدلت دولتان ببيانني:

فقالت ليبيا إهنا ستصوت تأييداً ملشروع القرار ألسباب إنسانية، بداًل من االمتناع عن التصويت   •
كما كانت تفعل يف السنوات السابقة. ويف إشارة إىل أنشطة إزالة األلغام اجلارية يف البلد، توجهت 
واملالية  التقنية  املساعدة  تقدمي  عرضت  اليت  املدين  اجملتمع  ومنظمات  البلدان  إىل  بالشكر   ليبيا 
من  أصيبوا  الذين  الضحايا  تأهيل  وإعادة  السابق  النظام  زرعها  اليت  األرضية  األلغام  إزالة  لضمان 

جراء تلك األلغام.
غري  الضرر  من  املدنيني  محاية  وخباصة  لالتفاقية،  العليا  اإلنسانية  لألهداف  دعمه  المغرب  وكرر   •
جمال  االتفاقية يف  أحكام  طبق  قد  إنه  املغرب  وقال  لألفراد.  املضادة  األلغام  تسببه  الذي  املقبول 
 إزالة األلغام وتدمري املخزونات والتوعية والتدريب وتقدمي املساعدة لضحايا األلغام املضادة لألفراد. 
يتعلق باحرتام  وذكر أن انضمامه إىل االتفاقية هو هدف اسرتاتيجي يرتبط بضرورات األمن فيما 

سالمة أراضيه.
وتكلمت ثالث دول قبل امتناعها عن التصويت.

 .1980 عام  منذ  األرضية  األلغام  وتصدير  إنتاج  على  اختياريًا  حظراً  تفرض  إهنا  مصر  فقالت   •
األلغام  واستخدام  بإنتاج  املتعلقة  اإلنسانية  الشواغل  بني  التوازن  إىل  تفتقر  االتفاقية  إن  وقالت 
أيضًا  وأشارت  احلدود.  محاية  يف  هلا  املشروع  العسكري  واالستخدام  لألفراد  املضادة   األرضية 
اليت  لألفراد  املضادة  األلغام  إلزالة  قانونية  مسؤولية  أّي  الدول  على  تفرض  ال  االتفاقية  أن  إىل 
 زرعتها يف أراضي اآلخرين. وقالت مصر إن عدم حتقق عاملية االنضمام إىل االتفاقية يعكس عدم 
وجود توافق دويل على تلك األحكام، وهو ما يرجع يف جانب منه إىل وضع صيغتها النهائية خارج 

األمم املتحدة.
املضادة  لأللغام  اإلنسانية  لآلثار  إدراكها  إهنا، رغم  الديمقراطية  الشعبية  جمهورية كوريا  وقالت   •
لألفراد، ليست يف الوضع الذي يسمح هلا بالتخلي عن استخدامها ألسباب تتعلق بالدفاع الوطين. 
وذكرت أهنا ليست يف وضع ميكنها من االنضمام إىل اتفاقية حظر األلغام يف البيئة اليت ميثل فيها 

التوتر العسكري والتهديدات قدرها اليومي.
وقالت جمهورية إيران اإلسالمية إهنا تشارك اآلخرين الشواغل اإلنسانية املتعلقة باأللغام املضادة   •
لألفراد؛ غري أن االتفاقية ال تأخذ يف االعتبار بالقدر الكايف االحتياجات العسكرية املشروعة لكثري 
من البلدان، وخاصة تلك اليت هلا حدود برية طويلة لتستخدم هذه األلغام بطريقة مسؤولة وحمدودة 
للدفاع عن أراضيها. ورأت أنه يف حني أن األجهزة الدفاعية ينبغي أن ُتستخدم وفقًا لقواعد صارمة 
مكرّسة حلماية املدنيني، فإن من الواجب بذل املزيد من اجلهود الوطنية والدولية الستكشاف بدائل 
جديدة لأللغام األرضية. وذكرت أنه ينبغي تشجيع التعاون الدويل لتسريع وترية أنشطة إزالة األلغام 

للحّد من اخلسائر يف صفوف املدنيني ووضع برامج حملية مستدامة إلزالة األلغام.
العشوائي  املعارضة لالستخدام  املبادرات  القرار، قالت سنغافورة إهنا تؤيد  ملشروع  تأييداً  التصويت  وبعد 
لأللغام املضادة لألفراد، وخباصة تلك اليت تستهدف املدنيني األبرياء. وأشارت إىل الوقف االختياري الذي أعلنته 
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إىل أجل غري مسمى على تصدير األلغام األرضية املضادة لألفراد، والذي بدأ تنفيذه يف شباط/فرباير 1998. 
وذكرت أنه ال ميكن جتاهل الشواغل األمنية املشروعة واحلق يف الدفاع عن النفس ألّي دولة، وبالتايل، فإن فرض 

حظر شامل على مجيع أنواع األلغام األرضية املضادة لألفراد قد يؤدي إىل نتائج عكسية.
وبعد االمتناع عن التصويت، تكلمت أربع دول:

فقالت الهند إن توفر بدائل فّعالة عسكريًا ميكن أن تؤدي الدور الدفاعي املشروع لأللغام األرضية   •
املضادة لألفراد بصورة تكفل فعالية التكلفة من شأنه أن يسهل إىل حّد كبري بلوغ هدف القضاء 
التام على األلغام األرضية املضادة لألفراد يف مجيع أحناء العامل. وأشارت إىل أن اهلند كانت األطراف 
الذي أخذ  تقليدية معّينة،  املتعلقة بأسلحة  املعّدل لالتفاقية  الثاين  الربوتوكول  السامية يف  املتعاقدة 
بعني االعتبار املصاحل الدفاعية املشروعة للدول اليت هلا حدود طويلة، وأن اهلند قد أوفت بالتزاماهتا 

مبوجب هذا الربوتوكول.
وغري  العشوائي  باالستخدام  املرتبطة  املشروعة  اإلنسانية  الشواغل  متامًا  تشاطر  إهنا  كوبا  وقالت   •
املسؤول لأللغام املضادة لألفراد، وهي طرف يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معّينة، مبا يف ذلك 
فيها.  الواردة  املفروضة على استخدام األلغام  املعّدل، ومتتثل بدقة للحظر والقيود  الثاين  بروتوكوهلا 
وذكرت أنه ليس بوسع كوبا التخلي عن استخدام األلغام للحفاظ على سيادة وسالمة أراضيها، 
استناداً إىل حق الدفاع املشروع عن النفس املعرتف به يف ميثاق األمم املتحدة. كما ضمت كوبا 
صوهتا للدعوة املوجهة جلميع الدول لتقدمي املساعدات املالية والتقنية واإلنسانية الضرورية لعمليات 

إزالة األلغام وإعادة التأهيل االقتصادي واالجتماعي لضحاياها.
وقالت جمهورية كوريا إنه ليس مبقدورها االنضمام إىل اتفاقية يف هذه املرحلة بسبب الوضع األمين   •
يف شبه اجلزيرة الكورية. غري أهنا ملتزمة بالتخفيف من املعاناة اليت تسببها األلغام األرضية املضادة 
لألفراد. وأوضحت أهنا متارس رقابة مشّددة على األلغام األرضية املضادة لألفراد، مبا يف ذلك فرض 
حظر اختياري إىل أجل غري مسمى على تصديرها، كما أهنا طرف يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة 
تقليدية معينة، ويف بروتوكوهلا الثاين املعّدل وبروتوكوهلا اخلامس، وتنفذ مجيع االلتزامات ذات الصلة 
أمينًا. وذكرت مجهورية كوريا أهنا قد سامهت بأكثر من 8 ماليني دوالر منذ عام 1993  تنفيذاً 
ستواصل  وأهنا  الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  برامج  خالل  من  الضحايا  ومساعدة  األلغام   إلزالة 

القيام بذلك.
ملتطلبات أمنها واحلاجة حلراسة حدودها الطويلة، فإن استخدام األلغام  وقالت باكستان إنه نظراً   •
األرضية يشكل جزًءا هامًا من اسرتاتيجيتها للدفاع عن النفس. ولذلك، مل يكن بوسعها املوافقة 
على املطالب املتعلقة باحلظر الكامل لأللغام األرضية املضادة لألفراد إىل أن تتوفر بدائل مستدامة 
تقليدية  املتعلقة بأسلحة  املعّدل لالتفاقية  الثاين  الربوتوكول  هلا. وأوضحت باكستان أهنا طرف يف 
معينة، وأهنا تنفذ الربوتوكول بكل جدية. وأشارت أيضًا إىل سجلها يف مساعدة البلدان األخرى يف 

جمال إزالة األلغام. 
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معاهدة تجارة األسلحة  - 31/68

رحبت اجلمعية العامة باعتماد معاهدة جتارة األسلحة يف 2 نيسان/
أبريل 2013، وأهابت جبميع الدول اليت مل توّقع بعد على املعاهدة 
بالتصديق  املعاهدة،  على  التوقيع  عقب  تقوم،  وأن  ذلك  تفعل  أن 
عليها أو قبوهلا أو إقرارها يف أقرب وقت ممكن. وأهابت بالدول اليت 
لديها القدرة على تقدمي املساعدة، مبا يف ذلك املساعدة القانونية أو 
التشريعية، واملساعدة على بناء القدرات املؤسسية واملساعدة التقنية 
أو املادية أو املالية، أن تقدمها للدول اليت تطلبها وتعتزم أن تصبح 

أطرافاً يف املعاهدة، من أجل تيسري بدء نفاذها يف وقت مبكر.
دولتان  عللت  التصويت،  عن  االمتناع  قبل  األولى.  اللجنة 

تصويتهما:
فقد أعربت إكوادور عن عدم موافقتها على عدم تضمني النص دعوة إىل النظر يف التوقيع على   •
معاهدة جتارة األسلحة، وهو ما رأت أنه خيدم االعرتاف باملراعاة الالزمة حلق الدول ذات السيادة 
يف أن تقرر ما إذا كانت ستنضم إىل أّي صك دويل. وأشارت إكوادور إىل أن املعاهدة تنطوي على 
بعض أوجه القصور، وال سيما عدم التوازن بني حقوق والتزامات الدول املصدرة واملستوردة، وأمهية 
املبادئ األساسية للقانون الدويل ومكانتها يف املعاهدة، وعدم وجود حظر صريح على التحويالت 
غري املأذون هبا إىل اجلهات الفاعلة من غري الدول، وعدم وجود إشارة صرحية إىل جرمية العدوان، 
واحتمال استخدام املواد ذات الصلة باملعايري كآليات للضغط السياسي غري الالئق. كما انتقدت 
تعريف  إلعادة  آذار/مارس،  يف  عقد  الذي  املؤمتر  من  األخرية  اللحظات  يف  جرت  اليت  احملاولة، 

ممارسة توافق اآلراء واستخدامه.
وقالت بيالروس إن معاهدة جتارة األسلحة مل حتل بشكل كامل مسألة االجتار باألسلحة التقليدية   •
بدون أّي ضوابط. ورأت أن فعالية املعاهدة ستتوقف على مشاركة املستوردين واملصّدرين الرئيسيني، 
وعلى اختاذ خطوات حمّددة ملنع االجتار غري املشروع هبذه األسلحة، وعلى إنشاء نظم وطنية موثوقة 
معاهدة  إىل  انضمامها  يف  وستنظر  العملية،  هذه  ستتابع  إهنا  بيالروس  وقالت  الصادرات.  ملراقبة 

جتارة األسلحة.
وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، تكلمت مخس دول:

فقالت الصين إهنا تويل أولوية عليا ملعاجلة عدم االستقرار واملشاكل اإلنسانية النامجة عن االجتار   •
يف  بنشاط  وشاركت  دعمت  وإهنا  اإلقليمي،  الصعيد  على  التقليدية  األسلحة  يف  املشروع  غري 
بأحكام  يتعلق  فيما  أهنا ال جتد صعوبة كبرية  الصني  األسلحة. وذكرت  معاهدة جتارة  مفاوضات 
املعاهدة. غري أهنا تعتقد أنه كان ينبغي اعتماد املعاهدة بتوافق اآلراء، وإهنا ال تؤيد اعتماد مثل هذه 
املعاهدة ذات التأثري اهلام على األمن الدويل والوطين من خالل تصويت يف اجلمعية العامة. وذكرت 

أهنا تفكر جديًا يف إمكانية التوقيع على املعاهدة.
تارخييًا، كوهنا  اليت تعتربها إجنازاً  الكامل ملعاهدة جتارة األسلحة،  تأييدها  وأعربت المكسيك عن   •
املشروعة.  غري  السوق  إىل  تسريبها  ومنع  التقليدية  األسلحة  جتارة  لتنظيم  قانونًا  ملزم  صك  أول 

عرضته: اليابان )٢9 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: ١٥٢ - 
 صفر - ٢9؛ ١٥٣ - صفر - ٢8 

 )م ١(؛ ١٥٣ - صفر - ٢9 )م ٣( 
)٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنـة األوىل: ١٤١ - 
 صفر - ٢8؛ ١٣7 - صفر - ٢7 

 )م ١(؛ ١٣٦ - صفر - ٢8 )م ٣( 
)١ ترشين الثاني/نوفمرب(



حولية األمم املتحدة لنزع السالح 2013: الجزء الثاني

٣0٢

عن  بالدفاع  التزامها  تأكيد  األسلحة،  جتارة  معاهدة  يف  طرف  دولة  باعتبارها  املكسيك،  وكررت 
النظام الذي تنص عليه املعاهدة. وحثت بقية املوقعني على املعاهدة على اختاذ التدابري الالزمة يف 
إطار تشريعاهتا الوطنية لتنفيذها بشكل كامل. ورأت املكسيك أن نص مشروع القرار كان ينبغي أن 

يتضمن إشارة إىل التطبيق املؤقت للمعاهدة.
التزامات  إىل  وتستند  وفّعالة  عملية  تكون  أن  يتعني  األسلحة  جتارة  معاهدة  إن  سنغافورة  وقالت   •
جمدية وقابلة للتنفيذ، حى تصبح مقبولة على الصعيد العاملي. والحظت سنغافورة أنه رغم اعتماد 
اجلمعية العامة معاهدة جتارة األسلحة يف نيسان/أبريل، فقد جرى تقدمي بعض املواد وإدراجها يف 
النص النهائي يف وقت متأخر دون أن تتاح سوى فرصة ضئيلة ملناقشتها يف املؤمتر النهائي املعين 
الوقت  من  مزيد  إىل  حباجة  أهنا  الصدد،  هذا  يف  سنغافورة،  وأوضحت  األسلحة.  جتارة  مبعاهدة 

لدراسة االلتزامات الواردة يف املعاهدة.
األطراف  متعّددة  ملعاهدات  بالتصويت  باالعتماد  املتعلقة  الشواغل  تتشاطر  إهنا  باكستان  وقالت   •
عن  وأعربت  للدول،  املشروعة  واملصاحل  النفس  عن  الدفاع  احتياجات  على  مباشراً  تأثرياً  تؤثر 
معارضتها الشديدة حملاوالت إعادة تفسري مبدأ توافق اآلراء. كما لفتت االنتباه إىل ما يلي: أن نص 
املعاهدة يتجاهل العنصر اهلام املتعلق باإلنتاج املفرط، فهو مكوِّن ال ينفصل عن السلسلة الكاملة 
للتجارة الدولية يف جمال األسلحة التقليدية، وهو ما قد يؤثر على فعالية املعاهدة يف األجل الطويل؛ 
أن الكثريين قد ينظرون إىل املعاهدة على أهنا أساسًا نتاج للبلدان املصدرة وحدها، وأهنا ال حتقق 
التوازن الالزم بني املصاحل وااللتزامات فيما بني املصّدرين واملستوردين، فضاًل عن الدول املتضررة؛ 
وأن املعاهدة تعاين من ثغرتني، من بينهما عدم وجود تعريفات، وهو ما قد يستغله بعض املصّدرين 
للتحايل على أحكام املعاهدة وما قد يؤدي إىل تعدد التعاريف الوطنية؛ وأن املعاهدة مل تتضمن 
انتهاكات ألحكامها، وهو ما قد يعزز االعتقاد  آلية واضحة ملساءلة املصدرين يف حالة حدوث 
تتناول  أن  أملها  عن  باكستان  وأعربت  جائر.  حنو  على  املصدرة  الدول  ترجح كفة  املعاهدة  بأن 
عملية استعراض املعاهدة هذه الشواغل، اليت ستكون عاماًل أساسيًا يف تعزيز فعالية املعاهدة وعاملية 

االنضمام إليها.
بصورة  النارية  األسلحة  ميتلكون  مبن  الضرر  املعاهدة  تلحق  أاّل  جداً  املهم  من  إن  كندا  وقالت   •
الصعيد  على  التقليدية  لألسلحة  املشروع  النقل  طريق  عقبة يف  تشكل  أن  أو  ومسؤولة،  مشروعة 
على  للوقوف  الوطين  الصعيد  على  املعنيني  املصلحة  أصحاب  مع  تشاورت  أهنا  وذكرت  الدويل. 
وجهات نظرهم بشأن املعاهدة، وأهنا توّد أن تطمئنهم أن املعاهدة لن تكون عبئًا ال مربر له على 

حائزي األسلحة النارية بصورة مشروعة يف كندا.
بعد االمتناع عن التصويت، عللت مخس دول مواقفها:

العامة،  اجلمعية  يف  تصويت  من خالل  اعتمدت  األسلحة  جتارة  معاهدة  أن  إىل  مصر  فأشارت   •
وأن التصويت جاء بعد فشل املؤمتر اخلتامي املعين بوضع املعاهدة يف التوّصل إىل توافق اآلراء على 
واملفاهيم  للمصطلحات  تعاريف  تتضمن  أن  ينبغي  املعاهدة كان  أن  للجميع. ورأت  مقبول  نص 
ن  اهلامة الالزمة لتنفيذها، فضاًل عن آلية مجاعية لتحديد مدى انطباق املعايري املتفق عليها مبا ميكِّ
الدولة املصّدرة من حتديد تطبيق املعاهدة. وأشارت مصر إىل عدم وجود إشارة إىل جرائم العدوان 
أيضًا إىل  التنفيذ. ودعت  الذي من شأنه أن يوضح عملية  التقييم  واالحتالل األجنيب كجزء من 
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األسلحة  مصّدري  لدى  التقليدية  األسلحة  خمزونات  وزيادة  اإلنتاج  يف  اإلفراط  مسأليت  معاجلة 
ومنتجيها الرئيسيني. وقالت إن املساءلة الدولية هي الضمانة الوحيدة لدرء إمكانية إساءة استغالل 

االختالل القائم بني مصدري األسلحة الرئيسيني وبقية العامل.
بإبرام  التوقعات  مستوى  من  بكثري  أقل  جاءت  املعاهدة  إن  اإلسالمية  إيران  جمهورية  وقالت   •
معاهدة فّعالة وقوية ومتوازنة وغري متييزية هتدف إىل احلّد من املعاناة اإلنسانية النامجة عن االجتار 
غري املشروع باألسلحة التقليدية. وأعربت عن قلقها بشأن النقاط التالية: أن املعاهدة ال تتضمن 
عمليات  على  تنطبق  ال  املعاهدة  وأن  األجانب؛  واحملتلني  املعتدين  إىل  األسلحة  نقل  على  حظراً 
النقل الدويل لألسلحة مبعرفة أّي دولة طرف أو نيابة عنها بغرض استخدامها أو على نقل األسلحة 
بني الدول األعضاء يف حتالف عسكري، يف حني أنه جرى يف بعض احلاالت استخدام عمليات 
نقل أسلحة من هذا القبيل يف ارتكاب أعمال عدوان واحتالل تسببت يف خسائر بشرية ويف تدمري 
البنية التحتية لعدد من البلدان، مبا يف ذلك يف منطقة الشرق األوسط واخلليج الفارسي؛ وأن معاهدة 
جتارة األسلحة ال تعرتف باحلق الطبيعي للدول يف امتالك وإنتاج وتصدير واسترياد ونقل األسلحة 
النفس  عن  والدفاع  األمن  يف  دولة  ألّي  للتصرف  القابل  غري  احلق  إلعمال  يلزم  مبا  التقليدية، 
الدول املستوردة،  املعاهدة ال تتضمن أّي ضمانة حقيقية لكفالة حقوق  والسالمة اإلقليمية؛ وأن 
دون  حتول  ال  املعاهدة  وأن  والتمييز؛  والتالعب  والتسييس  االستخدام  لسوء  عرضة  فإهنا  وبالتايل 
وقوع األسلحة يف أيدي اجملرمني واجلماعات املسلحة غري القانونية واإلرهابيني واجلماعات املتطرفة؛ 
وأن املعاهدة ال تدعو إىل فرض أّي قيود على إنتاج ونقل األسلحة التقليدية؛ وأن إدراج األجزاء 
واملكونات يف املعاهدة يف غياب أّي تعريف واضح ينطوي على خماطر عالية بأن تتم املساواة بني 

مجيع السلع واملعدات البسيطة ذات االستخدام املزدوج وبني األسلحة التقليدية الفعلية.
وقالت الهند إهنا ترى أنه ينبغي أاّل يكون هناك تعارض بني أهداف األمن القومي ووجود معاهدة قوية   •
واجلهات  باإلرهاب  يتعلق  فيما  جاءت ضعيفة  املعاهدة  إن  وقالت  األسلحة.  لتجارة  وفّعالة  ومتوازنة 
الفاعلة من غري الدول، حيث مل يرد هلا ذكر يف احملظورات احملّددة يف املعاهدة. وأشارت إىل أن املعاهدة 
ال ميكن أن تكون أداة يف أيدي الدول املصدرة الختاذ تدابري القوة القاهرة من جانب واحد ضد الدول 
املستوردة دون عواقب. وأوضحت اهلند أنه حيث إن نص معاهدة مل يلّب متطلباهتا يف تلك اجلوانب، 
فإهنا جتري تقييمًا شاماًل للمعاهدة من منظور مصاحلها يف جماالت الدفاع واألمن والسياسة اخلارجية، 

وأن اهلند ليست يف وضع ميّكنها من تبيّن رأي هنائي بشأن املعاهدة حلني االنتهاء من هذا التقييم.
نداءات  ملستوى  يرق  مل  للمعاهدة  نص  على  تصويت  إجراء  فرض  لألسف  مّت  إنه  كوبا  وقالت   •
وعدم  الغموض  أوجه  من  الكثري  يشوهبا  املعاهدة  أن  ورأت  العادلة.  الدويل  اجملتمع  واحتياجات 
الثغرات القانونية. وذكرت أن املعاهدة هي صك غري  التعاريف ومن  االتساق، وتعاين من غياب 
 متوازن يصب يف مصلحة الدول املصّدرة لألسلحة على حساب املصاحل املشروعة لسائر الدول، 

مبا يف ذلك يف جمايل الدفاع واألمن القومي، ودون اعتبار للتخفيف من وطأة املعاناة اإلنسانية.
وقالت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إن املعاهدة ال توفر سياقًا عاداًل ومتوازنًا، األمر الذي   •
يقوض بيئة األمن القومي للبلدان. ورأت أن ازدياد تدخل كبار جتار األسلحة يؤدي إىل املزيد من 
الفوضى والصراع واملعاناة اإلنسانية، فضاًل عن حتقيق فوائد ال حصر هلا للبلدان الرئيسية املصدرة 

لألسلحة، ويسمح هلا بالتدخل - يف إطار قانوين - يف مناطق الصراع الرئيسية يف العامل.
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تقديم املساعدة إىل الدول من أجل كبح االتجار غري املرشوع باألسلحة   - 34/68

الصغرية واألسلحة الخفيفة وجمعها

شجعت٣اجلمعية العامة اجملتمع الدويل على دعم تنفيذ اتفاقية اجلماعة 
واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
اخلفيفة وذخائرها واملواد األخرى ذات الصلة، وشجعت بلدان منطقة 
اللجان  عمل  سري  تسهيل  على  اإلقليمية  دون  والصحراء  الساحل 
لألسلحة  املشروع  غري  االنتشار  مكافحة  أجل  من  بفعالية  الوطنية 
منظمات  تعاون  أيضاً  اجلمعية  وشجعت  اخلفيفة.  واألسلحة  الصغرية 
اجملتمع املدين مع اللجان الوطنية فيما تبذله من جهود يف ذلك الصدد. 

الشفافية يف مجال التسلح  - 43/68

أيدت اجلمعية العامة تقرير األمني العام عن مواصلة تشغيل السجل 
اآلراء  بتوافق  الصادر  التقرير  يف  الواردة  والتوصيات  تطويره  وزيادة 
إىل  بطلبها  وذكَّرت   .2013 لعام  احلكوميني  اخلرباء  فريق  عن 
بآرائها بشأن مواصلة تشغيل  العام  تبلغ األمني  أن  الدول األعضاء 
السجل وزيادة تطويره، وبشأن مجلة أمور منها ما إذا كان عدم إدراج 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة باعتبارها فئة رئيسية يف السجل 
قد أّدى إىل احلّد من أمهيته وأثَّر مباشرة يف اختاذها قرار املشاركة يف 
الشامل.  الدمار  بأسلحة  املتصلة  الشفافية  تدابري  وبشأن  السجل، 
من  فريق  من  مبساعدة  يقوم،  أن  العام  األمني  إىل  اجلمعية  وطلبت 
املوارد  لالنعقاد يف عام 2016 يف حدود  يُدعى  اخلرباء احلكوميني 
للتوصية  نطاق ممكن، وفقاً  أوسع  فيه على  املشاركة  املتاحة وتكون 
بإعداد  لعام 2013،  العام  األمني  تقرير  من  الفقرة 76  الواردة يف 

تقرير عن مواصلة تشغيل السجل واستمرار جدواه وزيادة تطويره.
ثالث  تكلمت  التصويت،  عن  االمتناع  قبل  األولى.  اللجنة 

دول:
مشروع  يف  الواردة  اإلشارة  إن  الروسي  االتحاد  فقال   •
القرار إىل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية وإىل معاهدة جتارة 
أنه  وأضاف  القرار.  ملشروع  العام  السياق  مع  تتماشى  ال  األسلحة 
ال يعتقد أن بدء نفاذ معاهدة جتارة األسلحة من شأنه أن يؤّدي إىل املزيد من الشفافية. وأشار 
إىل أن املعاهدة ال تنص إاّل على تبادل املعلومات بني الدول األطراف فحسب، دون أن تشرتط 
الكشف عن اإلحصاءات املتعلقة بعمليات نقل األسلحة وحرّية االطالع عليها من جانب اجملتمع 
الدويل. وأوضح االحتاد الروسي أن املعاهدة تتضمن استثناءات تسمح للدول باالمتناع عن تقدمي 

عرضت مايل مشروع القرار األّويل. أما مشروع القرار املنقح، فعرضه مقدمو املشروع.  3

 عرضه: مقدمو مرشوع القرار 
)١ ترشين الثاني/نوفمرب( ٣

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: هولندا )٢9 ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: ١٥٤ - 
 صفر - ٢8؛ ١٤٢ - صفر - ٣٦ 
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 ١٥٥ - صفر - ٢7 )م ٦ )أ((؛ 
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 تصويت اللجنة األوىل: ١٤٥ - 
 صفر - ٢8؛ ١٣٤ - صفر - ٣٦ 

)د ٦(؛ ١٣٥ - صفر - ٣٤ )د 7(؛ 
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صفر - ٢٣ )م ٤(؛ ١٤8 - صفر - ٢٣ 
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 ١٤٤ - صفر - ٢7 )م ٦ )أ((؛ 
 ١٤٦ - صفر -٢٤ )م ٦ )ب(( 

)١ ترشين الثاني/نوفمرب(
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العديد من احلكومات، دون شك، وهو ما يتناقض مع  املعلومات، وهو احلق الذي سيستخدمه 
هدف زيادة الشفافية.

وذكرت جمهورية إيران اإلسالمية أن الشفافية يف جمال األسلحة التقليدية بدون شفافية يف جمال   •
الشرق األوسط  الشمولية، ال سيما يف منطقة  أمر غري متوازن ويفتقر إىل  الشامل  الدمار  أسلحة 
املضطربة. وأشارت إىل أنه كان ُيفرتض أن يكون سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية خطوة 
أوىل حنو الشروع يف الشفافية فيما خيص مجيع أنواع األسلحة، مبا يف ذلك أسلحة الدمار الشامل، 

وال سيما األسلحة النووية.
إهنا  الديباجة،  من  السادسة  الفقرة  على  التصويت  عن  االمتناع  تعتزم  وهي  بيالروس،  وقالت   •
أن  القرار. ورأت  التصويت على مشروع  عند  األسلحة  معاهدة جتارة  نظرها يف  بوجهة  ستحتفظ 
فعالية  وأن  ضوابط،  أّي  بدون  التقليدية  باألسلحة  االجتار  مسألة  بشكل كامل  حتل  ال  املعاهدة 
إنشاء نظم وطنية موثوقة  الرئيسيني، وعلى  املستوردين واملصّدرين  املعاهدة ستتوقف على مشاركة 

ملراقبة الصادرات.
وأدلت أربع دول صوتت تأييداً ملشروع القرار ببيانات:

بني  فيما  الثقة  لبناء  تدابري  اختاذ  يف  هام  عنصر  التسلح  جمال  يف  الشفافية  أن  إكوادور  فرأت   •
الديباجة مل تكن ذات  الصدد إن اإلشارة إىل معاهدة جتارة األسلحة يف  الدول؛ وقالت يف هذا 
صلة مبضمون مشروع القرار. ورأت أن اإلشارة إىل صك مل ُيعتمد بتوافق اآلراء مل تكن مفيدة يف 

التفاوض على مشاريع القرارات يف اللجنة األوىل.
وأشارت المكسيك إىل دور مؤمتر نزع السالح باعتباره حمفاًل متعّدد األطراف للمفاوضات املتعّددة   •
األطراف بشأن نزع السالح، وإىل أن الشفافية يف جمال التسلح كانت جزًءا من جدول أعماله منذ 
عام 1979، وأعربت عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم يف ذلك البند وغريه من البنود املدرجة على 

جدول أعمال املؤمتر. ورأت، لذلك، أن لغة الفقرة 8 من منطوق مشروع القرار ال تعكس الواقع.
وقالت كندا إن من املهم للغاية أاّل تلحق املعاهدة الضرر حبائزي األسلحة النارية بصورة مشروعة   •
الصعيد  على  التقليدية  لألسلحة  والقانوين  املشروع  النقل  عقبة يف طريق  تشكل  أن  أو  ومسؤولة، 
على  للوقوف  الوطين  الصعيد  على  املعنيني  املصلحة  أصحاب  مع  ستتشاور  أهنا  وذكرت  الدويل. 
آرائهم بشأن املعاهدة، وأهنا توّد طمأنتهم إىل أن املعاهدة لن تكون عبئًا ال مربر له على حائزي 

األسلحة النارية بصورة مشروعة يف كندا.
وقالت فنزويال إهنا تؤيد احلاجة إىل ربط الشفافية بتدابري بناء الثقة يف جمال األمن؛ ومع ذلك، فهي   •
ترفض اإلشارة إىل معاهدة جتارة األسلحة يف ديباجة مشروع القرار، الذي قالت إنه يقّوض الغرض 
إذا  القرار  مشروع  ستؤيد  إهنا كانت  فنزويال  وقالت  ونطاقها.  للمناقشة  املطروحة  املقرتحات  من 
كان مقدموه قد استخدموا لغة أكثر اعتدااًل، وإذا كانوا قد اخذوا الشواغل املتعلقة مبعاهدة جتارة 

األسلحة يف االعتبار.
وبعد االمتناع عن التصويت على مشروع القرار، تكلمت ثالث دول:

التقليدية  املتحدة لألسلحة  التسلح ويعترب سجل األمم  الشفافية يف جمال  إنه يؤيد  فقال المغرب   •
أداة مفيدة للغاية. وأوضح أن الشفافية يف جمال التسلح ميكن أن تكون مفيدة يف بناء الثقة على 
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الصعيدين الدويل واإلقليمي، وأن الوضوح يف القدرات املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتقدم يف 
جمال نزع السالح يتسمان، يف منطقته، بنفس القدر من األمهية اليت متثلها تدابري بناء الثقة.

وفيما يتعلق باإلشارات إىل معاهدة جتارة األسلحة يف مشروع القرار، قالت كوبا إنه قد مّت لألسف   •
للمعاهدة ال يرقى  التصويت على نص  توافق اآلراء، وُفرض  اتفاق من خالل  التوّصل إىل  جتاهل 
أوجه  من  الكثري  يشوهبا  املعاهدة  أن  ورأت  العادلة.  الدويل  اجملتمع  واحتياجات  نداءات  ملستوى 
املعاهدة  ووصفت  التعاريف.  غياب  ومن  القانونية  الثغرات  من  وتعاين  االتساق،  وعدم  الغموض 
املصّدرة لألسلحة على حساب مصاحل  الدول  متوازن يصب يف مصلحة  بأهنا صك غري  كذلك 

البلدان اليت تعاين من آثار جتارة األسلحة.
وتكلمت تونس باسم جامعة الدول العربية، فأكدت على احلاجة إىل الشفافية يف جمال التسلح،   •
متوازنة وشفافة وغري  توجيهية  مبادئ  تتبع  أن  بالنجاح، جيب  الشفافية  آلية  ُتكلل  لكي  إنه  قائلة 
إىل  معلومات  تقدمي  متتنع عن  الدول  من نصف  أكثر  أن  إىل  الصدد،  هذا  وأشارت، يف  متييزية. 
السجل، واقرتحت يف هذا الشأن توسيع نطاق السجل ليشمل التكنولوجيات والتطبيقات العسكرية 
على أساس أكثر توازنًا وأقل متييزاً. ورأت أن من شأن هذا النهج أن يفضي إىل زيادة املشاركة يف 

السجل.

الترشيعات الوطنية املتعلقة بنقل األسلحة واملعدات العسكرية والسلع   - 44/68

والتكنولوجيا ذات االستخدام املزدوج

تشريعات  سّن  ميكنها  اليت  األعضاء  الدول  العامة  اجلمعية  دعت 
وإرساء أنظمة واختاذ إجراءات وطنية ملمارسة رقابة فّعالة على نقل 
األسلحة واملعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات االستخدام 
دون  بذلك،  القيام  إىل  منها،  قائم  هو  ما  حتسني  أو  املزدوج، 
الواردة يف قرار جملس األمن 1540 )2004(  اإلخالل باألحكام 
هذه  اتساق  مع كفالة  الصدد،  هذا  يف  الالحقة  اجمللس  وقرارات 
األطراف  الدول  التزامات  مع  واإلجراءات  واألنظمة  التشريعات 
وشجعت  األسلحة،  جتارة  معاهدة  مثل  الدولية  املعاهدات  مبوجب 
معلومات إىل  أساس طوعي،  تقدم، على  أن  األعضاء على  الدول 
األمني العام عن تشريعاهتا وأنظمتها وإجراءاهتا الوطنية املتعلقة بنقل 
األسلحة واملعدات العسكرية والسلع والتكنولوجيا ذات االستخدام 
أن  العام  األمني  إىل  تغيريات. وطلبت  عليها من  يطرأ  املزدوج، وما 

يتيح تلك املعلومات جلميع الدول األعضاء.
اللجنة األولى. قبل بدء التصويت، تكلمت دولتان تعتزمان التصويت تأييداً ملشروع القرار:

إهنا  الديباجة،  من  السابعة  الفقرة  على  التصويت  عن  االمتناع  تعتزم  وهي  بيالروس،  فقالت   •
أن  القرار. ورأت  التصويت على مشروع  عند  األسلحة  معاهدة جتارة  نظرها يف  بوجهة  ستحتفظ 
فعالية  وأن  ضوابط،  أّي  بدون  التقليدية  باألسلحة  االجتار  مسألة  بشكل كامل  حتل  ال  املعاهدة 

عرضته: هولندا )٢9 ترشين األول/
أكتوبر( 
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إنشاء نظم وطنية موثوقة  الرئيسيني، وعلى  املستوردين واملصّدرين  املعاهدة ستتوقف على مشاركة 
ملراقبة الصادرات.

وربطت كوبا بياهنا بتصويتها على مشروع القرار املتعلق مبعاهدة جتارة األسلحة. وقالت إنه قد مّت   •
للمعاهدة  التصويت على نص  اتفاق من خالل توافق اآلراء، وُفرض  التوّصل إىل   لألسف جتاهل 
الكثري  يشوهبا  املعاهدة  أن  ورأت  العادلة.  الدويل  اجملتمع  واحتياجات  نداءات  ملستوى  يرقى  ال 
التعاريف. ووصفت  القانونية ومن غياب  الثغرات  الغموض وعدم االتساق، وتعاين من  من أوجه 
املعاهدة كذلك بأهنا صك غري متوازن يصب يف مصلحة الدول املصّدرة لألسلحة على حساب 

مصاحل البلدان اليت تعاين من آثار جتارة األسلحة.
وبعد التصويت تأييداً ملشروع القرار، تكلمت أربع دول:

التصويت  عن  امتنع  فقد  القرار ككل،  ملشروع  تأييداً  بلده  تصويت  رغم  إنه  الهند  ممثل  فقال   • 
الذي  النهج  مع  لتعارضها  القرار  مشروع  يف  األسلحة  جتارة  معاهدة  إىل  باإلشارات  يتعلق  فيما 
تتبعه اهلند إزاء املعاهدة. ورأت اهلند أن املعاهدة كان جيب أن يضمن توازن االلتزامات بني الدول 
النهائي لتلك املعاهدة مل يليب متطلبات اهلند يف هذا الصدد.  املصّدرة واملستوردة؛ غري أن النص 
وأوضحت اهلند أهنا جتري تقييمًا للمعاهدة، وأهنا ليست يف وضع ميكنها من تبيّن رأي هنائي بشأن 

املعاهدة حلني االنتهاء من هذا التقييم.
وتساءلت إكوادور كيف ميكن اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء وهو يتضمن إشارات إىل معاهدة   •

مل ُتعتمد هي نفسها بتوافق اآلراء.
العسكرية  واملعدات  األسلحة  على  الوطنية  الرقابة  أمهية  على  املبدأ  حيث  من  السودان  وأكد   •
وطنية  قوانني  وجود  أمهية  على  أيضًا  وشّدد  املزدوج،  االستخدام  ذات  والتكنولوجيا  واألصناف 
قد  قيود  فرض  يوّد  أنه ال  هلا. غري  مأذون  األطراف غري  إىل  األصناف  تضمن عدم وصول هذه 

يستغلها البعض للحيلولة دون استخدامها ألغراض مفيدة يف البلدان النامية.
األمن 1540  قرار جملس  إىل  تشري  القرار  من مشروع  الفقرة 1  أن  إىل  الروسي  االتحاد  وأشار   •
)2004(، الذي يتعامل حصراً مع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا واألصناف والتكنولوجيا 
القرار  مشروع  يتناول  حني  يف  الشامل،  الدمار  بأسلحة  الصلة  ذات  املزدوج  االستخدام  ذات 
القرار كانت  القرار يف سياق مشروع  التقليدية. ولذلك، فقد رأى أن اإلشارة إىل ذلك  األسلحة 
إشارة غري مالئمة. ومن وجهة نظر االحتاد الروسي، كان من األفضل أن ُيشار يف الفقرة 1 من 

مشروع القرار إىل تدابري بناء الثقة.



حولية األمم املتحدة لنزع السالح 2013: الجزء الثاني

٣08

االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة   - 48/68 

من جميع جوانبه

من  بشكل كامل  االستفادة  على  الدول  العامة  اجلمعية  شجعت 
ونزع  للسالم  اإلقليمية  املتحدة  األمم  مراكز  مع  التعاون  منافع 
اجلنائية  للشرطة  الدولية  واملنظمة  العاملية  اجلمارك  ومنظمة  السالح 
وفقاً  واجلرمية،  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  ومكتب  )اإلنرتبول( 

لوالياهتا ومبا يتماشى مع األولويات الوطنية.

املشاكل الناشئة عن تكديس فائض مخزونات الذخرية التقليدية  - 52/68

التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  برجميات  باكتمال  العامة  اجلمعية  رحبت 
التقنية واملواد التدريبية اخلاصة هبا مما ييسر تطبيق املبادئ التوجيهية 
املذكورة يف امليدان. وشجعت على إدارة خمزونات الذخرية مبا يؤمنها 
السالم  حفظ  لعمليات  التخطيط  سياق  يف  سالمتها  ويضمن 
وتنفيذها، وذلك بطرق منها تدريب أفراد حفظ السالم باالستعانة 
املعززة  الضمانات  آلية  بإنشاء  ورحبت  التقنية.  التوجيهية  باملبادئ 
وجه  على  الذخرية  خرباء  بإيفاد  تسمح  السريع  للتحرك  آلية  وهي 
العاجلة، مبا يف ذلك حاالت  احلاالت  الذخرية يف  إدارة خمزونات  بناًء على طلبها يف  الدول   السرعة ملساعدة 
ما بعد انفجار الذخائر عن غري قصد، وشجعت الدول اليت مبقدورها مّد هذه اآللية باخلربة التقنية أو الدعم 

املايل على القيام بذلك.
اللجنة األولى. قالت باكستان، بعد االنضمام إىل توافق اآلراء، إن الدول اليت لديها أكرب املخزونات من 
األسلحة التقليدية ينبغي أن تضطلع بدور قيادي يف تقييم املخزونات الفائضة والتخلص منها بصورة آمنة. ورأت 
أن هذه اجلهود ينبغي أن تستكِمل اجلهود املبذولة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ملنع التكديس املفرط 
لألسلحة التقليدية والقوات العسكرية، وأنه ميكن وضع بعض املبادئ التوجيهية العامة حتت رعاية األمم املتحدة.

املعتمد يف  أنتيغوا  إعالن  إن  اآلراء،  توافق  إىل  أيضًا  انضمت  اليت  البوليفارية،  فنزويال  جمهورية  وقالت 
الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  باالجتار  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الذخائر  يف  االجتار  بأن  يقّر   2006 أيار/مايو 
واألسلحة اخلفيفة. ورأت أن توسيم الذخائر قبل تصديرها أو نقلها من شأنه أن حيول دون تسرهبا جلماعات 
باألسلحة  املشروع  الذخائر ميثل جانبًا مهمًا يف مكافحة االجتار غري  توسيم  إن  القانون. وقالت  تعمل خارج 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة من مجيع جوانبه.

عرضته: كولومبيا )٢9 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: أملانيا )٣0 ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها   - 66/68

مفرطة الرضر أو عشوائية األثر

لالتفاقية  الرابع  االستعراضي  املؤمتر  قرار  إىل  العامة  اجلمعية  أشارت 
املتعلقة بأسلحة تقليدية معّينة املتعلق مبواصلة العمل بربنامج الرعاية 
يف إطار االتفاقية، وشجعت الدول على املسامهة يف برنامج الرعاية، 
النهائي  التقرير  أن  اجلمعية  والحظت  وأمهيته.  بقيمته  منها  تسليمًا 
أّي  يتضمن  مل  االتفاقية  يف  السامية  املتعاقدة  األطراف  الجتماع 
غري  من  باأللغام  املتعلقة  املناقشات  مواصلة  بشأن  قرار  أو  توصية 

األلغام املضادة لألفراد.
اللجنة األولى. بعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت ألمانيا إهنا كانت تفضل إدراج توصية أو قرار بشأن 
مواصلة املناقشات بشأن األلغام غري األلغام املضادة لألفراد يف الفقرة 7 من القرار. كما رأت أن االستخدام غري 
إنسانياً، وأن تعميم املبادرات الرامية إىل احلّد  املسؤول للقذائف املوجهة ضد األهداف املتحركة يشكل هتديداً 

من العمر التشغيلي هلذه القذائف وضمان الكشف عنها يتسم بأمهية بالغة حلماية املدنيني من األذى.

الفصل الرابع - نزع السالح اإلقليمي

تنفيذ إعالن اعتبار املحيط الهندي منطقة سالم  - 24/68

يواصل  أن  املخصصة  اللجنة  رئيس  إىل  العامة  اجلمعية  طلبت 
مشاوراته غري الرمسية مع أعضاء اللجنة، وأن يقدم عن طريق اللجنة 

تقريراً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا  - 25/68

رحبت اجلمعية العامة بعقد املؤمتر األول للدول األطراف يف معاهدة 
إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا )معاهدة بليندابا( 
املؤمتر  وبعقد   ،2010 الثاين/نوفمرب  تشرين   4 يف  أبابا  أديس  يف 
تشرين  و13   12 يف  أبابا  أديس  يف  أيضاً  األطراف  للدول  الثاين 

الثاين/نوفمرب 2012.
اللجنة األولى. بعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت الهند 
بليندابا،  معاهدة  يف  األطراف  للدول  السيادي  اخليار  حترتم  إهنا 

عرضته: الفلبني )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٤ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: إندونيسيا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء 

حركة بلدان عدم االنحياز )٥ ترشين 
الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: ١٣0 - 
٤ - ٤٥ )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١٢7 - ٤ - 
٤٥ )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: نيجرييا، باسم مجموعة 
الدول األفريقية )٢١ ترشين األول/

أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٣١ ترشين األول/أكتوبر(
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تؤكد  النووية،  لألسلحة  حائزة  دولة  بوصفها  أهنا،  اهلند  وذكرت  بنجاح.  النفاذ  حيز  املعاهدة  بدخول  وترحب 
بشكل ال لبس فيه أهنا ستحرتم مركز املنطقة األفريقية اخلالية من األسلحة النووية.

يف  األخذ  وبعد  ذلك،  مع  أهنا،  إسبانيا  ذكرت  القرار،  مشروع  بشأن  اآلراء  توافق  إىل  االنضمام  وبعد 
االعتبار املبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا هيئة األمم املتحدة لنزع السالح بتوافق اآلراء يف دورهتا املوضوعية لعام 
1999 بشأن إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية ومتشيًا مع القواعد واالتفاقات التوافقية اليت مّت التوّصل 
حبرّية بني دول املنطقة املعنية، مل تنضم إىل توافق اآلراء بشأن الفقرة 5 اخلاصة بالربوتوكول الثالث للمعاهدة. 
وأوضحت إسبانيا، يف هذا الصدد، أن املعاهدة ال تتضمن أّي حكم أو التزام أو ضمان أو محاية يف جمال نزع 
السالح وعدم االنتشار النووي مل تعتمده إسبانيا بالفعل يف سياق اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية والربوتوكول 
اإلضايف التفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت إسبانيا، عالوة على ذلك، أن 

أراضيها ختلو من األسلحة النووية منذ عام 1976.

توطيد النظام املنشأ بموجب معاهدة حظر األسلحة النووية يف   - 26/68 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )معاهدة تالتيلولكو(

اجلمعية العامة الدول اليت صدقت على الربوتوكوالت ذات  شجعت
تستعرض،  أن  على  تالتيلولكو  مبعاهدة  امللحقة  باملوضوع  الصلة 
وفقًا لإلجراء 9 من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم 
أّي   ،2010 عام  يف  املعاهدة  الستعراض  النووية  األسلحة  انتشار 
الدول  إبداؤها يف هذا الصدد. كما شجعت اجلمعية  يتم  حتفظات 
األعضاء يف وكالة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة 
إىل  الرامية  وجهودها  الوكالة  أنشطة  مواصلة  على  الكاريبــي  البحر 
تنفيذ االتفاقات اليت مّت التوّصل إليها يف املؤمترين األول والثاين للدول األطراف يف معاهدات إنشاء مناطق خالية 

من األسلحة النووية والدول املوقعة عليها.

إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الرشق األوسط  - 27/68

بعد على  توافق  اليت مل  املنطقة  بلدان  العامة جبميع  أهابت اجلمعية 
الوكالة  وضعتها  اليت  للضمانات  النووية  أنشطتها  مجيع  إخضاع 
الدولية للطاقة الذرية أن تقوم بذلك، ريثما يتم إنشاء تلك املنطقة، 
وطلبت إىل األمني العام أن يواصل مشاوراته مع دول املنطقة والدول 
املعنية األخرى، وأن يلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابري املبينة يف 
األول/أكتوبر  تشرين  املؤرخ 10  العام  األمني  بتقرير  املرفقة  الدراسة 

1990 أو غري ذلك من التدابري املتخذة يف هذا الشأن. 

عرضت املكسيك مشروع القرار األّويل. أما مشروع القرار املنقح، فعرضه مقدمو املشروع.  4

عرضه: مقدمو مرشوع القرار )٥ 
ترشين الثاني/نوفمرب( ٤

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: مرص )٢٢ ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٣١ ترشين األول/أكتوبر(
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الدويل  املؤمتر  بيان عام، إهنا تأسف لعدم عقد  البوليفارية، يف  اللجنة األولى. قالت جمهورية فنزويال 
حول إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط يف عام 2012. وأكدت جمدداً أن عقد هذا 
النووية  انتشار األسلحة  الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم  هاماً من عناصر  املؤمتر يشكل عنصراً 

الستعراض املعاهدة عام 2010. وحثت األطراف على عقد املؤمتر يف أقرب وقت ممكن.
وقبل االنضمام إىل توافق اآلراء، ذكرت جمهورية إيران اإلسالمية أن عدم عقد مؤمتر يف عام 2012 
نظام  لسالمة ومصداقية  الشرق األوسط ميثل حتّدياً خطرياً  النووية يف  إنشاء منطقة خالية من األسلحة  بشأن 
املتعاقبة الستعراض املعاهدة. وكررت  إليها بتوافق اآلراء يف املؤمترات  التوّصل  عدم االنتشار واالتفاقات اليت مّت 
استعدادها للمشاركة يف املؤمتر، وأكدت أن االتفاق على خطة عمل وجدول زمين لتحقيق عاملية معاهدة حظر 

االنتشار النووي يف الشرق األوسط جيب أن تكون األولوية القصوى لذلك املؤمتر.
وبعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت إسرائيل إنه ينبغي مراعاة مجيع الشواغل األمنية للدول األعضاء 
اتباع  تتطلب  األوسط  الشرق  يف  للقلق  مثرية  الوقائع  إن  وقالت  اإلقليمي.  السياق  وتلبيتها ضمن  املنطقة  يف 
هنج عملي متدرج ال ميكن أن يبدأ عملياً إالّ برتتيب متواضع لتدابري بناء الثقة واألمن بغية إنشاء البنية التحتية 
املستقرة والثقة الالزمة للمزيد من اإلجراءات األمنية األكثر طموحاً. ويف هذا الصدد، أعربت إسرائيل عن أسفها 
لعدم وجود حوار إقليمي يف الشرق األوسط، وعدم وجود منتدى لوضع تدابري لبناء الثقة ونزع فتيل التوترات. 
وذكرت أن أّي حوار أمين يف املنطقة جيب أن يرتكز على التهديدات امللموسة مثل الصواريخ والقذائف، اليت متثل 

جانباً حيوياً من أّي عملية لنزع السالح يف املنطقة.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف   - 49/68 

جنوب رشق آسيا )معاهدة بانكوك(

منطقة  إنشاء  معاهدة  يف  األطراف  الدول  العامة  اجلمعية  شجعت 
خالية من األسلحة النووية يف جنوب شرق آسيا على مواصلة العمل 
اليت مل  املسائل  النووية من أجل تسوية  احلائزة لألسلحة  الدول  مع 
ومبادئها،  املعاهدة  ألهداف  وفقاً  شاملة،  تسوية  بعد  فيها  يبت 
املتعلقة هبا على  امللحق هبا والوثائق  الربوتوكول  التوقيع على  هبدف 
وجه السرعة. وأكدت اجلمعية أمهية تعزيز سبل ووسائل التعاون بني 
األسلحة  من  خالية  مناطق  إنشاء  معاهدات  يف  األطراف  الدول 
النووية وبروتوكوالهتا واستحداث سبل ووسائل أخرى للتعاون هبدف 
تعزيز نظام منع االنتشار واإلسهام يف حتقيق اهلدف املتمثل يف نزع 

السالح النووي.
اللجنة األولى. بعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت الهند إهنا حترتم اخليار السيادي للدول األطراف 
يف معاهدة بانكوك. وأوضحت أن اهلند، بصفتها دولة حائزة لألسلحة النووية، تؤكد بوضوح أهنا ستحرتم مركز 

املنطقة اخلالية من األسلحة النووية يف جنوب شرق آسيا.

عرضته: بروني دار السالم، باسم 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء 

رابطة أمم جنوب رشق آسيا والدول 
 األطراف يف معاهدة بانكوك 
)٤ ترشين الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٤ ترشين الثاني/نوفمرب(
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نزع السالح اإلقليمي  - 54/68

اتفاقات  ذلك،  أمكن  حيثما  تربم،  أن  بالدول  العامة  اجلمعية  أهابت 
على  الثقة  بناء  وتدابري  السالح  ونـزع  النووي  االنتشار  منع  بشأن 
على  املتخذة  باملبادرات  ورحبت  اإلقليمي.  ودون  اإلقليمي  الصعيدين 
النووي  االنتشار  ومنع  السالح  نـزع  حتقيق  هبدف  الصعيدين  هذين 
إىل  الرامية  للجهود  وتشجيعها  دعمها  عن  وأعربت  األمن،  واستتباب 
تعزيز تدابري بناء الثقة وختفيف حدة التوترات اإلقليمية وتعزيز تدابري نـزع 
السالح ومنع االنتشار النووي على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.

تدابري بناء الثقة يف السياق اإلقليمي ودون اإلقليمي  - 55/68

أهابت اجلمعية العامة بالدول األعضاء أن متتنع، وفقاً ملقاصد ميثاق 
باستعماهلا.  التهديد  أو  القوة  استعمال  املتحدة ومبادئه، عن  األمم 
ودعت الدول األعضاء إىل اتباع الطرق والوسائل املتعلقة بتدابري بناء 
الدول  وحثت  املستمرين،  واحلوار  التشاور  طريق  عن  واألمن  الثقة 
على االمتثال الصارم جلميع االتفاقات الثنائية واإلقليمية والدولية، مبا 
فيها اتفاقات حتديد األسلحة ونزع السالح اليت تكون أطرافاً فيها. 

وشجعت اجلمعية على تعزيز التدابري الثنائية واإلقليمية لبناء الثقة.

تحديد األسلحة التقليدية عىل الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي  - 56/68

صياغة  يف  ينظر  أن  السالح  نزع  مؤمتر  إىل  العامة  اجلمعية  طلبت 
حتديد  بشأن  إقليمية  التفاقات  إطاراً  تصبح  أن  ميكن  مبادئ 
األسلحة التقليدية، وذكرت أهنا تتطلع إىل تلّقي تقرير من املؤمتر عن 
هذا املوضوع. وطلبت إىل األمني العام أن يلتمس، يف غضون ذلك، 
آراء الدول األعضاء بشأن هذا املوضوع وأن يقدم تقريراً إىل اجلمعية 

العامة يف دورهتا التاسعة والستني.
قالت  القرار،  ملشروع  تأييداً  التصويت  بعد  األولى.  اللجنة 
المكسيك إن وضع مبادئ بشأن حتديد األسلحة التقليدية يتجاوز 
التفاوضية  الوالية  مع  يتالءم  ال  أيضاً  ألنه  بل  فحسب،  املوضوع  بسبب  ليس  السالح،  نزع  مؤمتر  اختصاص 
املسألة حبكم  هذه  يف  بالنظر  املعنية  اهليئة  تكون  أن  ينبغي  السالح  نزع  هيئة  أن  املكسيك  وأكدت  للمؤمتر. 
للشلل الذي أصاب عمل هيئة نزع السالح، مل يكن من املمكن إضافة  طبيعتها التداولية. وذكرت أنه، نظراً 

موضوع آخر لعمل هذا املنتدى.
وبعد التصويت ضد مشروع القرار، قالت الهند إن مؤمتر نزع السالح يضطلع مبهام التفاوض على صكوك لنزع 
السالح ميكن تطبيقها على الصعيد العاملي. وبعد أن ذكَّرت اهلند بأن هيئة نزع السالح قد اعتمدت يف عام 1993 
بتوافق اآلراء مبادئ توجيهية وتوصيات لنزع السالح اإلقليمي، أوضحت أنه ليس مثة حاجة ألن ينخرط مؤمتر نزع 

عرضته: باكستان )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: باكستان )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: باكستان )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

 تصويت الجمعية العامة: 
١8٢ - ١ - ٢؛ ١٤٥ - ٢ - ٣٥ )م ٢( 

)٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١7٤ - ١ - 
٢؛ ١٤0 - ١ - ٣٤ )م ٢( )١ ترشين 

الثاني/نوفمرب(
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السالح يف وضع مبادئ تتعلق بنفس املوضوع، يف الوقت الذي يواجه فيه العديد من املسائل األخرى ذات األولوية 
املدرجة على جدول أعماله. ورأت اهلند أيضاً أن الشواغل األمنية للدول تتعدى حدود املناطق بتعريفها الضيق.

وبعد االمتناع عن التصويت على مشروع القرار، أعرب االتحاد الروسي عن قلقه بشأن ما اعتربه إشارة 
غري مالئمة إىل معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا، باعتبارها معاهدة عفا عليها الزمن. ودعا إىل إقامة 

شراكات حقيقية بني مجيع الدول األوروبية على أساس مبدأ األمن العادل واملوّحد وغري املنقوص.

مراكز األمم املتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح  - 57/68

القادرة على  العامة الدول األعضاء يف كل منطقة  ناشدت اجلمعية 
تقدمي تربعات واملنظمات واملؤسسات الدولية، احلكومية منها وغري 
احلكومية، أن تقدم تربعات إىل املراكز اإلقليمية، كل يف منطقته، من 
أجل تعزيز أنشطتها ومبادراهتا. كما طلبت إىل األمني العام أن يقدم 
كل الدعم الالزم، يف حدود املوارد املتاحة، إىل املراكز اإلقليمية يف 

اضطالعها بربامج أنشطتها.

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف آسيا   - 59/68 

واملحيط الهادئ

املتحدة  األمم  مركز  به  قام  ملا  ارتياحها  عن  العامة  اجلمعية  أعربت 
أنشطة  اهلادئ من  آسيا واحمليط  السالح يف  للسالم ونزع  اإلقليمي 
يف العام املاضي، ودعت دول املنطقة كافة إىل مواصلة دعم أنشطة 
األنشطة،  تلك  يف  املشاركة  مواصلة  منها  بسبل،  اإلقليمي  املركز 
حيثما أمكن، واقرتاح بنود إلدراجها يف برنامج أنشطة املركز إسهاماً 

يف تنفيذ تدابري إحالل السالم ونزع السالح. 

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية يف   - 60/68 

أمريكا الالتينية ومنطقة منطقة البحر الكاريبي

والتنمية  السالح  ونزع  للسالم  اإلقليمي  املركز  اجلمعية  شجعت
تطوير  يواصل  أن  على  الكاريبـي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف 
السالح  ونـزع  السالم  جماالت  يف  املنطقة  بلدان  مجيع  يف  األنشطة 
واليته،  ووفق  الطلب  على  بناًء  يقدم،  وأن  األمهية،  ذات  والتنمية 
الصلة  ذات  الصكوك  لتنفيذ  املنطقة  األعضاء يف  الدول  إىل  الدعم 
املتعلق  العمل  برنامج  ومن ضمنها  الوطين،  الصعيد  على  باملوضوع 

عرضت بريو مشروع القرار األّويل. أما مشروع القرار املنقح، فعرضه مقدمو املشروع.  5

عرضته: إندونيسيا باسم حركة 
عدم االنحياز )٥ ترشين الثاني/

نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: نيبال )٢٣ ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضه: مقدمو مرشوع القرار )٥ 
ترشين الثاني/نوفمرب( ٥

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(
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عليه،  والقضاء  ومكافحته  جوانبه  مجيع  من  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املشروع  غري  االجتار  مبنع 
ومعاهدة جتارة األسلحة.

السالح،  ونزع  للسالم  اإلقليمية  املراكز  لعمل  تقديرها  عام،  بيان  يف  كوبا،  أكدت  األولى.   اللجنة 
الالتينية  أمريكا  يف  والتنمية  السالح  ونزع  للسالم  اإلقليمي  املتحدة  األمم  مركز  يلعبه  الذي  الدور  سيما  وال 
ومنطقة البحر الكاريبـي، وأكدت دعمها لتنشيط هذه املراكز. وقالت كوبا إهنا، وإن كانت تعتزم االنضمام إىل 
توافق اآلراء بشأن اعتماد مشروع القرار، فإهنا ال تتفق متاماً مع املصاحل أو املواقف املعرب عنها بشأن معاهدة 
الثغرات  من  وتعاين  االتساق،  وعدم  الغموض  أوجه  من  الكثري  يشوهبا  املعاهدة  أن  وأضافت  األسلحة.  جتارة 
القانونية ومن غياب التعاريف. كما رأت أن املعاهدة صك غري متوازن يغلِّب مصلحة الدول املصّدرة لألسلحة 

على حساب املعاناة اإلنسانية النامجة عن االجتار باألسلحة دون ضوابط.
وقبل االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت جمهورية إيران اإلسالمية إهنا قد انضمت إىل توافق اآلراء على 
أساس فهم مؤّداه أن مجيع التدابري واإلشارات واملفاهيم الواردة يف مشروع القرار ال تنطبق إاّل على بلدان املنطقة 
أن  ينبغي  األسلحة ال  املسلح ومعاهدة جتارة  والعنف  واملتفجرات،  الذخائر  إىل  اإلشارات  أن  املعنية. وذكرت 
الوثائق  أو  املسائل  نطاق  أو يف  األوىل،  اللجنة  قرارات ومقررات  تشكل سابقة إلدراجها مستقباًل يف مشاريع 

اخلتامية ملنتديات نزع السالح األخرى.

مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح يف أفريقيا  - 61/68

رحبت اجلمعية العامة باملساعدة اليت يقدمها املركز اإلقليمي للسالم 
املوقف  بلورة  يف  األفريقي  االحتاد  ملفوضية  أفريقيا  يف  السالح  ونزع 
املوّحد لالحتاد األفريقي بشأن معاهدة جتارة األسلحة. كما رحبت 
باجلهود اليت يبذهلا املركز اإلقليمي من أجل تعزيز دور املرأة ومتثيلها 
يف أنشطة نزع السالح وعدم االنتشار وحتديد األسلحة. والحظت 
اجلمعية أثر مساعدته لدول وسط أفريقيا يف بلورة موقفيها املوحدين 
خبصوص معاهدة جتارة األسلحة، ومساعدته لغرب أفريقيا يف تنفيذ 
وذخائرها  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املتعلقة  االتفاقية 
مببادرات  االضطالع  ويف  أفريقيا(  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  اعتمدهتا  )اليت  الصلة  ذات  األخرى  واملواد 
أفريقيا يف جمال برامج مراقبة السمسرة يف األسلحة الصغرية واألسلحة  إصالح قطاع األمن، ومساعدته لشرق 
املعنية مبسائل  الدائمة  االستشارية  املتحدة  األمم  إىل جلنة  املركز  يقدمه  الذي  الفين  الدعم  فضاًل عن  اخلفيفة، 
األمن يف وسط أفريقيا. وأهابت اجلمعية العامة باملركز أن يقدم الدعم الفين، عند الطلب، إىل الدول األعضاء يف 

املنطقة يف تنفيذ معاهدة جتارة األسلحة.
إىل  انضمت  قد  إهنا  إيران اإلسالمية  جمهورية  قالت  اآلراء،  توافق  إىل  االنضمام  قبل  األولى.  اللجنة 
تنطبق  القرار ال  الواردة يف مشروع  واملفاهيم  واإلشارات  التدابري  أن مجيع  مؤّداه  فهم  أساس  على  اآلراء  توافق 
املسلح ومعاهدة جتارة  الذخائر واملتفجرات، والعنف  املعنية. وذكرت أن اإلشارات إىل  املنطقة  بلدان  إاّل على 
األسلحة ال ينبغي أن تشّكل سابقة إلدراجها مستقباًل يف مشاريع قرارات ومقررات اللجنة األوىل، أو يف نطاق 

املسائل أو الوثائق اخلتامية ملنتديات نزع السالح األخرى.

عرضته: نيجرييا باسم مجموعة 
الدول األفريقية )٢8 ترشين األول/

أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(
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تدابري بناء الثقة عىل الصعيد اإلقليمي: أنشطة اللجنة االستشارية   - 62/68

الدائمة لألمم املتحدة املعنية بمسائل األمن يف وسط أفريقيا

مبنع  املتعلقة  السلوك  قواعد  مدونة  باعتماد  العامة  اجلمعية  رحبت 
وقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح على السفن واألنشطة البحرية 
 ،2013 حزيران/يونيه  يف  أفريقيا  ووسط  غرب  يف  املشروعة  غري 
ومتهد  اإلقليمي  البحري  األمن  اسرتاتيجية  حتدد  اليت  املدونة  وهي 
أقاليمي  إنشاء مركز تنسيق  قانونًا، وبقرار  الطريق لوضع صك ملزم 
يف الكامريون يضطلع مبسؤولية تنسيق تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية. 
املشروع  غري  للصيد  السليب  األثر  إزاء  قلقها  عن  اجلمعية  وأعربت 

لألحياء الربية واالجتار غري املشروع هبا على النظام اإليكولوجي والتنمية البشرية واألمن اإلقليمي، وقررت اختاذ 
خطوات لوضع هنج إقليمي للتصّدي هلذه الظاهرة. وشجعت الدول األعضاء يف اللجنة االستشارية الدائمة على 

مواصلة مناقشاهتا بشأن االضطالع مببادرات ملموسة ملنع نشوب النزاعات.
إىل  انضمت  قد  إهنا  إيران اإلسالمية  جمهورية  قالت  اآلراء،  توافق  إىل  االنضمام  قبل  األولى.  اللجنة 
تنطبق  القرار ال  الواردة يف مشروع  واملفاهيم  واإلشارات  التدابري  أن مجيع  مؤّداه  فهم  أساس  على  اآلراء  توافق 
املسلح ومعاهدة جتارة  الذخائر واملتفجرات، والعنف  املعنية. وذكرت أن اإلشارات إىل  املنطقة  بلدان  إاّل على 
األسلحة وقرار جملس األمن 1325 )2000( ال ينبغي أن تشّكل سابقة إلدراجها مستقباًل يف مشاريع قرارات 

ومقررات اللجنة األوىل، أو يف نطاق املسائل أو الوثائق اخلتامية ملنتديات نزع السالح األخرى.

تعزيز األمن والتعاون يف منطقة البحر األبيض املتوسط  - 67/68

األبيض  البحر  منطقة  يف  األمن  أن  تأكيد  العامة  اجلمعية  أعادت 
واألمن  وبالسالم  أوروبا  يف  باألمن  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  املتوسط 
اليت  املتوســط  البحــر األبيض  الدوليني؛ وأهابت جبميــع دول منطقة 
مل تنضــم بعد إىل مجيع الصكوك القانونية املتصلة مبيدان نـزع السالح 
ومنع االنتشار اليت مّت التوّصل إليها يف مفاوضات متعّددة األطراف 
بينها  فيما  الثقة  بناء  تدابري  تعزيز  على  بذلك؛ وشجعتهم  تقوم  أن 
بتشجيع املصارحة والشفافية يف مجيع املسائل العسكرية، وباملشاركة 

يف مجلة أمور منها تقرير األمم املتحدة عن النفقات العسكرية، وبتقدمي بيانات ومعلومات دقيقة إىل سجل األمم 
املتحدة لألسلحة التقليدية. 

بّت  يف  تشارك  لن  إهنا  اإلسالمية  إيران  جمهورية  قالت  القرار،  مشروع  اعتماد  قبل  األولى.  اللجنة 
 اللجنة يف مشروع القرار. وأوضحت أنه نظراً الستمرار األزمة يف األراضي احملتلة يف فلسطني، فإن مشروع القرار 

ال جيسد احلالة يف األراضي احملتلة كما هي يف واقع األمر، وهو بالتايل أبعد ما يكون عن الواقع يف املنطقة.

عرضته: رواندا )٣0 ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: الجزائر )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(
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الفصل الخامس - املسائل الناشئة والشاملة وغريها من املسائل

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء الخارجي   - 29/68

يف  عامل  فريق  إنشاء  إىل  السالح  نزع  مؤمتر  العامة  اجلمعية  دعت 
يف  تسلح  سباق  حدوث  ‘‘منع  املعنون  أعماله  جدول  بند  إطار 
الفضاء اخلارجي’’ يف أقرب وقت ممكن خالل دورته لعام 2014. 

املهم  من  إن  عام،  بيان  يف  كوبا،  قالت  األولى.  اللجنة 
على  الثقة  وبناء  الشفافية  تدابري كفالة  وضع  مواصلة  والضروري 
أن  ينبغي  أنه  ورأت  اخلارجي.  بالفضاء  يتعلق  فيما  الدويل  الصعيد 
اتفاق  على  التفاوض  يف  رئيسي  بدور  السالح  نزع  هيئة  تضطلع 

متعّدد األطراف ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي من مجيع جوانبه.

املرأة ونزع السالح ومنع االنتشار وتحديد األسلحة  - 33/68

اإلقليمية  دون  واملنظمات  األعضاء  الدول  العامة  اجلمعية  حثت 
إتاحة  على  املتخصصة  والوكاالت  املتحدة  واألمم  املعنية  واإلقليمية 
فرص متساوية لتمثيل املرأة يف مجيع عمليات صنع القرار فيما يتعلق 
سيما  وال  األسلحة،  وحتديد  االنتشار  ومنع  السالح  نزع   مبسائل 
ما يتعلق منها مبنع حاالت العنف املسلح والنزاع املسلح واحلّد منها. 
ورحبت بتقرير األمني العام عن التدابري اليت اختذهتا الدول األعضاء 
 .)Add.1و A/68/166( 48/67 من أجل تنفيذ قرار اجلمعية العامة
وحثت اجلمعية الدول األعضاء على دعم مشاركة املرأة على حنو فّعال يف املنظمات العاملة يف جمال نزع السالح 
متكني  على  تعمل  أن  الدول  جبميع  وأهابت  وتعزيزها؛  واإلقليمية  اإلقليمية  ودون  والوطنية  احمللية  الصعد  على 
املرأة، بسبل منها بذل جهود بناء قدرات املرأة، حسب االقتضاء، لتشارك يف تصميم اجلهود املبذولة يف جماالت 
املتحدة  بتلك اجلهود. وطلبت إىل أجهزة األمم  االنتشار وحتديد األسلحة ويف االضطالع  السالح ومنع  نزع 
املرأة يف جماالت نزع  بناًء على طلبها، على تعزيز دور  الدول،  املعنية أن تساعد  ووكاالهتا وصناديقها وبراجمها 
السالح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة، ومنها منع االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 

ومكافحته والقضاء عليه.
القرار  مشروع  إن  اإلسالمية  إيران  جمهورية  قالت  اآلراء،  توافق  إىل  االنضمام  بعد  األولى.   اللجنة 

ال حيظى بقبوهلا إاّل بقدر ما يتماشى مع دستورها ولوائحها وإجراءاهتا اإلدارية.

عرضته: رسي النكا )٣١ ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: ١80 - 
صفر - ٢ )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١7٥ - 
صفر - ٢ )٣١ ترشين األول/أكتوبر(

عرضته: ترينيداد وتوباغو )٥ 
ترشين الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب( 

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(
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مراعاة املعايري البيئية يف صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السالح   - 36/68 

وتحديد األسلحة

وثنائية  انفرادية  تدابري  تتخذ  أن  بالدول  العامة  اجلمعية  أهابت 
التقدم  تطبيق  يف كفالة  تسهم  لكي  األطراف  ومتعّددة  وإقليمية 
العلمي والتكنولوجي يف إطار األمن الدويل ونزع السالح واجملاالت 
أن  دون  احليلولة  أو  بالبيئة  اإلضرار  دون  بذلك،  املتصلة  األخرى 
مجيع  ودعت  املستدامة.  التنمية  حتقيق  يف  فّعال  حنو  على  تسهم 
الدول األعضاء إىل أن تقدم إىل األمني العام معلومات عن التدابري 
يتضمن تلك  تقريراً  العام أن يقدم  اليت اختذهتا، وطلبت إىل األمني 

املعلومات إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني. 
اللجنة األولى. قالت كوبا، يف بيان عام، إنه ينبغي جلميع الدول أن تسهم يف ضمان االمتثال للمعايري 

البيئية ذات الصلة عند تنفيذ املعاهدات واالتفاقيات اليت هي أطراف فيها.
البّت يف مشروع  تشارك يف  لن  إهنا  المتحدة  الواليات  قالت  القرار،  التصويت على مشروع  بدء  وقبل 
القرار. وأوضحت أهنا تعمل يف إطار لوائح داخلية صارمة لتنظيم األثر البيئي للعديد من األنشطة، مبا يف ذلك 
تنفيذ اتفاقات حتديد األسلحة ونزع السالح. غري أهنا أضافت أهنا ال ترى أن هناك أّي صلة مباشرة بني املعايري 
البيئية العامة وحتديد األسلحة على صعيد متعّدد األطراف، وال ترى أن هذه املسألة تتصل اتصااًل وثيقًا بعمل 

اللجنة األوىل.
املتحدة،  اململكة  عن  بالنيابة  أيضًا  فيه  تكلمت  ببيان،  فرنسا  أدلت  اآلراء،  توافق  إىل  االنضمام  وبعد 
فقالت إهنما تعمالن يف إطار لوائح داخلية صارمة لتنظيم األثر البيئي للعديد من األنشطة، مبا يف ذلك تنفيذ 
البيئية  املعايري  مباشرة بني  أن هناك صلة  ترى  أهنا ال  فرنسا  السالح. وأضافت  األسلحة ونزع  اتفاقات حتديد 

العامة وحتديد األسلحة على صعيد متعّدد األطراف.

العالقة بني نزع السالح والتنمية  - 37/68

كررت اجلمعية العامة دعوهتا الدول األعضاء إىل أن تقدم إىل األمني 
لكي  تبذهلا  اليت  واجلهود  تتخذها  اليت  التدابري  عن  معلومات  العام 
تتاح  اليت  املوارد  من  جزًءا  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  تكرس 
بغرض  األسلحة،  من  واحلّد  السالح  نزع  اتفاقات  لتنفيذ  نتيجة 
تضييق الفجوة اليت تزداد اتساعاً باستمرار بني البلدان املتقدمة النمو 

والبلدان النامية.
اللجنة األولى. قالت كوبا إنه من غري املقبول ختصيص مبلغ 
لإلنفاق العسكري يف حني كان ميكن  1.75 تريليون دوالر سنوياً 

استخدامه ملكافحة الفقر املدقع وتعزيز التنمية يف مجيع الدول. وأكدت جمدداً على اقرتاح إنشاء صندوق تابع 
تلبية  أجل  احلايل من  العسكري  اإلنفاق  يقل عن نصف جمموع  ما ال  يعادل  مبلغ  له  املتحدة خُيصص  لألمم 

متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان احملتاجة.

عرضته: إندونيسيا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء حركة 

بلدان عدم االنحياز )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: إندونيسيا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء حركة 

بلدان عدم االنحياز )٣0 ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(
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وقالت الواليات المتحدة إهنا لن تشارك يف البت يف مشروع القرار ألهنا تعتقد أن نزع السالح والتنمية 
نزع  بني  بالصلة  املعين  الدويل  للمؤمتر  اخلتامية  بالوثيقة  ملزمة  ليست  أهنا  إىل  وأشارت  متاماً.  مسألتان خمتلفتان 

السالح والتنمية، اليت اعتمدت يف 11 أيلول/سبتمرب 1987.
وبعد االنضمام إىل توافق اآلراء، تكلمت فرنسا بامسها وباسم اململكة املتحدة، فأعربت عن تأييدها لدمج 
واألسلحة  الصغرية  واألسلحة  التقليدية  األسلحة  ميدان  التنمية، وخباصة يف  سياسات  السالح يف  نزع  مسائل 
اخلفيفة، فضاًل عن نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. غري أهنا رأت أن فكرة وجود عالقة تكافلية بني نزع 
السالح والتنمية هي فكرة مشكوك فيها. وأشارت يف هذا الصدد إىل أنه ال توجد صلة تلقائية بني االثنني، بل 

توجد باألحرى عالقة معقدة بينهما.

تعزيز تعددية األطراف يف مجال نزع السالح وعدم االنتشار  - 38/68

املبدأ  بوصفه  األطراف  تعددية  مبدأ  تأكيد  العامة  اجلمعية  أعادت 
للتفاوض يف ميدان نزع السالح وعدم االنتشار، وأهابت  اجلوهري 
مرة أخرى جبميع الدول األعضاء أن جتدد التزاماهتا الفردية واجلماعية 
وسيلة  باعتبارها  هبا  تفي  وأن  األطراف،  املتعّدد  التعاون  جمال  يف 
مهمة للسعي إىل بلوغ أهدافها املشرتكة يف جمال نزع السالح وعدم 
االنتشار ولتحقيقها. وطلبت إىل األمني العام أن يستطلع آراء الدول 
اجلمعية  إىل  الشأن  هبذا  تقريراً  يقدم  وأن  املسألة،  بشأن  األعضاء 

العامة يف دورهتا التاسعة والستني. 
من أجل معاجلة  العمل معاً  املعقد وأمهية  الدويل  الوضع  إن  بيان عام،  كوبا، يف  قالت  اللجنة األولى. 

خمتلف املشاكل اليت تعاين منها البشرية يؤكدان أمهية مشروع القرار.

تدابري ملنع اإلرهابيني من حيازة أسلحة الدمار الشامل  - 41/68

اجلهود  تدعم  أن  األعضاء  الدول  جبميع  العامة  اجلمعية  أهابت 
ووسائل  الشامل  الدمار  أسلحة  حيازة  من  اإلرهابيني  ملنع  الدولية 
الصدد.  هذا  يف  الوطنية  التدابري  تعزيز  على  وحثتها  إيصاهلا، 
وناشدت مجيع الدول األعضاء أن تنظر يف االنضمام إىل االتفاقية 
الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي والتصديق عليها يف أقرب وقت 
ممكن، وطلبت إىل األمني العام أن يعد تقريراً عن التدابري اليت اختذهتا 
املنظمات الدولية بالفعل بشأن املسائل املتعلقة بالصلة بني مكافحة 
الدول األعضاء بشأن  آراء  يلتمس  أن  العام  الشامل. كما طلبت إىل األمني  الدمار  اإلرهاب وانتشار أسلحة 
اختاذ تدابري إضافية وثيقة الصلة باملوضوع للتصّدي للخطر العاملي الذي تشكله حيازة اإلرهابيني ألسلحة الدمار 

الشامل وأن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة والستني.
حيازة  من  اخلوف  تقييم  ينبغي  إنه  باكستان  قالت  اآلراء،  توافق  إىل  االنضمام  بعد  األولى.  اللجنة 
املنظور  من خالل  فيه  والنظر  الشامل  الدمار  ألسلحة  الدول  غري  من  الفاعلة  واجلهات  اإلرهابيني  واستخدام 

عرضته: إندونيسيا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء 

حركة بلدان عدم االنحياز )٥ ترشين 
الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: ١٢7 - 
٥ - ٥٢ )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: ١٢٣ - ٥ - 
٥0 )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: الهند )٢١ ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٣١ ترشين األول/أكتوبر(
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الصحيح. وأشارت يف هذا الصدد إىل أن حيازة واستخدام اإلرهابيني واجلهات الفاعلة من غري الدول لألسلحة 
على  الدويل  اجملتمع  باكستان  وحثت  النووية.  لألسلحة  حيازهتم  من  احتمااًل  أكثر  والبيولوجية   الكيميائية 
 أاّل يقلل من حذره ملنع إمكانية استحداث قنابل قذرة واستخدامها. ولذلك، فقد دعت إىل زيادة التعاون الدويل، 
مبا يف ذلك الشروع يف مفاوضات بشأن اتفاقية لألسلحة اإلشعاعية. ورأت باكستان أن التنفيذ الدقيق يف الوقت 
الكيميائية  األسلحة  وإنتاج وختزين واستعمال  استحداث  اتفاقية حظر  مثل  القائمة،  املعاهدات  لنظم  املناسب 
وتدمري تلك األسلحة، ميكن أن يتصّدى على حنو فّعال ملعظم تلك التهديدات. وأكدت باكستان أن مراقبة 
األسلحة البيولوجية ينبغي أن حتظى باملزيد من االهتمام. واقرتحت يف هذا الصدد تعزيز اتفاقية حظر استحداث 
وإنتاج وتكديس األسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسينية وتدمري تلك األسلحة، مبا يف ذلك إمكانية إبرام 

بروتوكول بشأن التحقق.
اليت تشري  الفقرة  بنفسها عن  نأت  فقد  اآلراء،  توافق  إىل  إيران اإلسالمية  جمهورية  انضمت  ويف حني 
إىل مؤمتر قمة األمن النووي. واعتربت مؤمترات القمة هذه جمرد جتمعات انتقائية مغلقة تقوم على أساس افرتاض 
تلك  تأمني  يف  تتمثل  الوحيدة  املشكلة  وأن  النووية،  لألسلحة  البلدان  من  قليل  عدد  حيازة  استمرار  وجوب 
السالح  نزع  إىل  تشر مطلقاً  النووي مل  األمن  قمة  أن مؤمترات  إىل  لصنعها. وأشارت  الالزمة  واملواد  األسلحة 
مع  وشفافة،  وشاملة  علنية  بطريقة  يُعاجل  أن  ينبغي  النووي  األمن  أن  اإلسالمية  إيران  مجهورية  ورأت  النووي. 

مشاركة من مجيع الدول على قدم املساواة.

تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء الخارجي  - 50/68

شجعت اجلمعية العامة الدول األعضاء إىل مراجعة وتنفيذ الشفافية 
احلكوميني  اخلرباء  فريق  تقرير  يف  الواردة  املقرتحة  الثقة  بناء  وتدابري 
اخلارجي  الفضاء  أنشطة  يف  الثقة  وبناء  الشفافية  تدابري  بشأن 
أساس  وعلى  املناسبة  الوطنية  اآلليات  طريق  عن   )A/68/189(
طوعي ومبا يتسق مع املصاحل الوطنية للدول األعضاء. كما شجعت 
املتحدة على أن  التابعة ملنظومة األمم  املعنية  الكيانات واملؤسسات 
يف  الواردة  بالتوصيات  املتعلقة  املسائل  املناسب  النحو  على  تنسق 

التقرير. وقررت اجلمعية، لزيادة تعزيز تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي، أن حتيل إىل 
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئة نزع السالح ومؤمتر نزع السالح، حسب االقتضاء، 

التوصيات الواردة يف التقرير للنظر فيها. 
اللجنة األولى. قالت كوبا، يف بيان عام، إن مشروع القرار هو إسهام هام يف اجلهود املبذولة ملنع حدوث 
سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، وإن كانت ترى أن هيئة نزع السالح جيب أن تضطلع بدور رائد يف التفاوض 

على اتفاق متعّدد األطراف بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي يف مجيع جوانبه.
وبعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت جمهورية إيران اإلسالمية إهنا تعتقد اعتقاداً راسخًا أن الفضاء 
اخلارجي ميثل إرثًا مشرتكًا للبشرية يأيت استكشافه واستخدامه ملنفعة ومصلحة مجيع البلدان. ولذلك، فإهنا تؤيد 
متامًا فحوى مشروع القرار، الذي يرتكز على استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دون 
عن غريها من جانب مجيع الدول. غري أن مجهورية إيران اإلسالمية حرصت على تسجيل فهمها لبعض الفقرات 
اجلديدة يف مشروع القرار. فحّددت، على سبيل املثال، الفقرة الثامنة من الديباجة اليت تشري إىل سياسة بعض 

عرضه: االتحاد الرويس )٢8 
ترشين األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٤ ترشين الثاني/نوفمرب(
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للمعاهدات  أنه وفقًا  الفضاء اخلارجي’’، مشرية إىل  تنشر أسلحة يف  ‘‘أاّل تكون أول دولة  املتمثلة يف  الدول 
الدولية ذات الصلة، فقد تعهدت الدول األطراف بالفعل بعدم إطالق أّي أجسام حتمل أسلحة دمار شامل يف 
الفضاء اخلارجي. وأشارت إىل أن الدول األطراف يف هذه املعاهدات لن تتبع هذه السياسة إاّل باعتبارها جتبرياً 

تكميليًا فحسب، ودون املساس بالتزاماهتا القانونية مبوجب املعاهدات ذات الصلة.

التطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف   - 243/68

سياق األمن الدويل

بفريق  مستعيناً  يقوم،  أن  العام  األمني  إىل  العامة  اجلمعية  طلبت 
اجلغرايف  التوزيع  أساس  ينشأ يف عام 2014 على  خرباء حكوميني 
العادل، آخذاً يف اعتباره التقييمات والتوصيات الواردة يف تقرير فريق 
اخلرباء احلكوميني املعين بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت 
 ،)A/68/98 )انظر  الدويل  األمن  سياق  يف  والالسلكية  السلكية 
القائمة  األخطار  دراسة  مبواصلة  املشرتك،  الفهم  تعزيز  وبغرض 
واحملتملة يف ميدان أمن املعلومات والتدابري التعاونية املمكن اختاذها 
للتصّدي هلا، مبا يف ذلك معايري أو قواعد أو مبادئ السلوك املسؤول للدول وتدابري بناء الثقة، واملسائل املتعلقة 
باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف حاالت النزاع، وكيفية انطباق القانون الدويل على استخدام 
السلكية  واالتصاالت  للمعلومات  العاملية  النظم  أمن  تعزيز  إىل  الرامية  واملفاهيم  التكنولوجيات،  لتلك  الدول 

والالسلكية، وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني تقريراً عن نتائج هذه الدراسة.
اللجنة األولى. أدىل ثالثة متكلمني ببيانات عامة:

فتكلمت السويد بالنيابة عن إستونيا، وأملانيا، وأوروغواي، وآيرلندا، وآيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي،   •
التشيكية،  واجلمهورية  وتونس،  وتوباغو،  وترينيداد  وتركيا،  وبولندا،  وبلغاريا،  وبلجيكا،  والربتغال، 
ومجهورية كوريا، وجورجيا، والدامنرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، 
املتحدة، والنرويج،  وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، والتفيا، ولكسمربغ، وليتوانيا، واملكسيك، واململكة 
والنمسا، ونيجرييا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة، واليابان، وأبرزت العديد من 
إن  وقالت   .)A/68/98 )انظر  املوضوع  احلكوميني حول  اخلرباء  فريق  تقرير  الرئيسية يف  التوصيات 
احلقوق نفسها اليت يتمتع هبا األفراد خارج اإلنرتنت جيب أن حتظى باحلماية أيضًا على اإلنرتنت، 
وإهنا كانت تفضل لو أن مشروع القرار كان قد تضمن إشارة مباشرة إىل قرار جملس حقوق اإلنسان 
8/20. وأعربت عن اعتقادها أن وجود شبكة إنرتنت مفتوحة وحرة وآمنة تستخدم يف األغراض 
والعشرين.  احلادي  القرن  يف  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  أساسي  أمر  هو  السلمية 
املصلحة  أصحاب  تعدد  على  قائم  هنج  إىل  مستقباًل  تستند  أن  ينبغي  املناقشات  أن  وأوضحت 

يشمل اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص واجملتمع املدين.
القانوين  النظام  لتقويض  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  العدائي  االستخدام  إن  كوبا  وقالت   •
والسياسي للبلدان يشّكل انتهاكًا للقواعد واملعايري الدولية، وهو أمر ميكن أن يولد توترات ويقوض 
مبادئ السالم واألمن الدوليني، مما يقوض بالتايل املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة.

عرضه: االتحاد الرويس )٣0 
ترشين األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٢7 كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(
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على  واالتصاالت  املعلومات  شبكات  أمن  حتسني  أمهية  البوليفارية  فنزويال  جمهورية  وأبرزت   •
املستوى الدويل من أجل جعل ضمان سيادة الدول وخصوصية املواطنني أمراً ممكنًا. ولفت االنتباه 
إىل اتساع نطاق احلملة الدولية للتجسس ومدى ارتباط ذلك السلوك فيما يتعلق بالعالقات الودية 

بني األمم.
السويد. ورفضت  به  أدلت  الذي  التصويت  تعليل  إىل  كندا  انضمت  اآلراء،  توافق  إىل  االنضمام  وقبل 
الفكرة القائلة بأن مراقبة املعلومات املتاحة على شبكة اإلنرتنت أمر ضروري ألمن الدولة، قائلة أن حرّية الرأي 

والتعبري هي السبيل إلبقاء الدميقراطية آمنة.
إنه ميكن أن ترتتب عن إساءة استخدام تكنولوجيات  وبعد االنضمام إىل توافق اآلراء، قالت باكستان 
حدوث  حالة  يف  الدوليني  واألمن  السالم  على  خطرية  آثار  املنظم  غري  واستخدامها  واالتصاالت  املعلومات 
هجوم سايربي على اهلياكل األساسية احليوية، حبيث ميكن تصنيفه كهجوم بسالح من أسلحة الدمار الشامل 
التمثيل  مببدأ  الصارم  بالتقيد  مستقباًل  احلكوميني  اخلرباء  أفرقة  عضوية  وتنويع  توسيع  إىل  ودعت  والتخريب. 

اجلغرايف العادل.

استعراض تنفيذ اإلعالن الخاص بتعزيز األمن الدويل )مقرر(   - 515/68

لدورهتا  املؤقت  األعمال  جدول  تدرج يف  أن  العامة  اجلمعية  قررت 
بتعزيز األمن  تنفيذ اإلعالن اخلاص  املعنون استعراض  البند  السبعني 

الدويل’’.

دور العلم والتكنولوجيا يف سياق األمن الدويل ونزع السالح )مقرر(  - 516/68

لدورهتا  املؤقت  األعمال  جدول  تدرج يف  أن  العامة  اجلمعية  قررت 
سياق  يف  والتكنولوجيا  العلم  ‘‘دور  املعنون  البند  والستني  التاسعة 

األمن الدويل ونزع السالح’’.

عرضته: إندونيسيا، باسم الدول 
األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء 

حركة بلدان عدم االنحياز )٥ ترشين 
الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )٥ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: الهند )٣0 ترشين األول/
أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(
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الفصل السادس - آلية نزع السالح

تقرير هيئة نزع السالح  - 63/68

يف  النظر  السالح  نـزع  هيئة  تواصل  بأن  العامة  اجلمعية  أوصت 
البندين التاليني يف دورهتا املوضوعية لعام 2014: توصيات لتحقيق 
اهلدف املتمثل يف نزع السالح النووي ومنع انتشار األسلحة النووية؛ 

والتدابري العملية لبناء الثقة يف جمال األسلحة التقليدية.

تقرير مؤتمر نزع السالح   - 64/68

رحبت اجلمعية العامة بقرار مؤمتر نزع السالح القاضي بإنشاء فريق 
من  متكامل  عمل  برنامج  وضع  والية  إليه  ُتسند  رمسي  غري  عامل 
للجهود  تقديرها  وأعربت عن  تدرجيياً،  تنفيذاً  يُنفذ  املضمون  حيث 
اليت أمثرت عن تقدمي هذا القرار واعتماده، وأحاطت علماً بأحكامه.

بشأن مشروع  اآلراء  توافق  إىل  االنضمام  بعد  األوىل.  اللجنة 
نزع  مؤمتر  أن  تعتقد  إهنا  اإلسالمية  إيران  جمهورية  قالت  القرار، 
نزع  بشأن  للتفاوض  الوحيدة  األطراف  املتعّددة  اهليئة  هو  السالح 
السالح وينبغي أن يظل كذلك، حيث ال يوجد بديل له. وأوضحت أن الصعوبة الرئيسية اليت يواجهها مؤمتر 
نزع السالح تكمن يف االفتقار إىل اإلرادة السياسية إلحراز تقدم، وليس يف قاعدة توافق اآلراء. وأضافت أن 
مؤمتر نزع السالح ينبغي أن ينظر يف إجراء مفاوضات حول نزع السالح النووي باعتبارها مسألة تتسم بأولوية 

عليا.

تنشيط أعمال مؤتمر نزع السالح وامليض ُقدماً بمفاوضات نزع   - 519/68

السالح املتعّددة األطراف )مقرر(

2 كانون  املؤرخ   66/66 قرارها  إىل  تشري  إذ  العامة،  اجلمعية  إن 
األول/ديسمرب 2011 وقراراهتا السابقة املتعلقة هبذه املسألة ومقررها 
تدرج  أن  تقرر  األول/ديسمرب 2012،  املؤرخ 3 كانون   519/67
املعنون  البند  والستني  التاسعة  لدورهتا  املؤقت  األعمال  جدول  يف 
نزع  مبفاوضات  ُقدمًا  واملضي  السالح  نزع  مؤمتر  أعمال  ‘‘تنشيط 

السالح املتعّددة األطراف’’.

عرضته: آيرلندا )٢٤ ترشين 
األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: مالطة، باسم أعضاء 
مكتب هيئة نزع السالح )٢١ ترشين 

األول/أكتوبر(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(

عرضته: سويرسا )١ ترشين 
الثاني/نوفمرب(

تصويت الجمعية العامة: دون 
تصويت )٥ كانون األول/ديسمرب(

تصويت اللجنة األوىل: دون 
تصويت )١ ترشين الثاني/نوفمرب(



مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

حولية األمم املتحدة لنزع السالح

تمثّل الحولية مصدراً غنياً باملعارف التاريخية عن تطورات واتجاهات وإنجازات عملية نزع السالح املتعّددة األطراف ملدة تربو 

عىل 30 عاماً. ويعرض الجزء الثاني املواضيع الرئيسية التي جرى النظر فيها عىل الصعيد املتعّدد األطراف خالل العام، باإلضافة 

إىل تسلسل زمني ميرس للقضايا.

www.un.org/disarmament :والحولية متاحة عىل شبكة اإلنرتنت يف العنوان

آخر أخبار مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

رسالة إخبارية إلكرتونية فصلية توفر معلومات عن أنشطة مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف جميع املجاالت ذات الصلة 

بنزع السالح.

www.un.org/disarmament :والرسالة اإلخبارية متاحة عىل شبكة اإلنرتنت يف العنوان

ورقات غري دورية ملكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح

منشور نصف سنوي يتضمن البيانات املحّررة املقّدمة يف االجتماعات أو الندوات أو الحلقات الدراسية أو حلقات العمل الدولية التي 

ينظمها مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح أو املراكز اإلقليمية يف ليما أو لومي أو كاتماندو.

www.un.org/disarmament :والورقات متاحة عىل شبكة اإلنرتنت

www.un.org/disarmament — موقع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح عىل اإلنرتنت

موقع شامل لجميع املسائل التي تدخل يف نطاق اختصاص مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح يف ميدان نزع السالح وعدم 

االنتشار وتحديد األسلحة، ويضم:

الثانية 	  الدورة  إىل  تاريخها  يعود  التي  السالح  نزع  ومقررات  بقرارات  يتعلق  فيما  للبحث  بنظام  مزودة  بيانات  قاعدة 
العامة للجمعية  والخمسني )1997( 

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية - نظام فريد من نوعه لتبادل املعلومات املتعلقة بعمليات نقل األسلحة عىل الصعيد 	 
الدويل 

نصوص املعاهدات واالتفاقات وحالتها - قاعدة بيانات	 

مواقع شبكية نشطة مكّرسة للمؤتمرات واالجتماعات )معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واألسلحة الصغرية( 	 

للتثقيف	  موارد 

... وغري ذلك كثري.	 
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