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مالحظة
ينشر مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح “الدليل األساسي” عماًل مبقاصد 
اجلمهور  إعالم  يف  الربنامج  والية  وتتمثل  السالح.  نزع  ملعلومات  املتحدة  األمم  برنامج 
وتثقيفه وزيادة تفهمه ألمهية العمل املتعّدد األطراف ودعمه يف ميدان احلّد من األسلحة 
يكون أن  أيضًا  ميكن  ولكنه  العام،  القارئ  يقرأه  أن  بالدليل  واملقصود  السالح.   ونزع 

مفيداً للقائمني بالتثقيف أو التدريب يف جمال نزع السالح.

للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال باجلهة التالية:
Information and Outreach Branch

United Nations Office for Disarmament Affairs
United Nations

New York, NY 10017
Email: unoda-web@un.org

Website: www.un.org/disarmament

ويستند تصميم الغالف إىل ملصق األمم املتحدة املعنون “األمم املتحدة تعمل من 
أجل عامل أفضل”، الذي صممه ريكاردو إرنستو خاميي دي فريتاس.

واآلراء املعرب عنها هي آراء املؤلفة/احملررة وال تعرب بالضرورة عن آراء األمم املتحدة.

الدليل ميكن إعادة طباعتها بدون إذن، شريطة أن يُذكر الفضل  الواردة يف  واملادة 
للمؤلفة/احملررة ولألمم املتحدة.

الوثائق  بأرقام. وهذه  املتحدة من حروف كبرية مصحوبة  تتألف رموز وثائق األمم 
متاحة باللغات الرمسية لألمم املتحدة يف املوقع http://ods.un.org. وميكن أيضاً الرجوع 
املتاحة يف  السالح  نزع  السالح من خالل جمموعة مراجع  بنزع  تتصل  وثائق حمّددة  إىل 

.www.un.org/disarmament/publications/library :املوقع

وميكن الرجوع إىل الدليل على شبكة اإلنرتنت يف املوقع:
.www.un.org/disarmament/publications/basic-guide
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ه

تمهيـــــد

يهدف كتاب نزع السالح: دليل أساسي، الذي أعد ليكون بمثابة مقدمة 
شاملة جملال أساسي يف عمل األمم املتحدة منذ تأسيسها، إىل تقدمي نظرة 
عامة مفيدة عن التحّديات الدقيقة أمام بناء عامل أكثر سلماً يف القرن احلادي 

والعشرين.

وقد وضع القارئ العام يف االعتبار لدى كتابة هذا الدليل، الذي يسعى 
إىل أن يكون قريباً للفهم دون التقليل من تعقيد القضايا اليت يبحثها.

وُنشرت  مينون  باسكار  املؤلف  الدليل  من  األوىل  الطبعة  أصدر  وقد 
املعنية  املنظمات غري احلكومية  التعاون مع جلنة  يف عام 2001 من خالل 
بنزع السالح والسالم واألمن. وكانت الطبعة الثانية من تأليف وحترير ميليسا 
غيليس، اليت كانت آنذاك حمررة يف جملة Disarmament Times التابعة لّلجنة. 

وواصلت السيدة غيليس حتديث مجيع الطبعات الالحقة.

والدليل اآلن يف طبعته الرابعة، وسيجد من يعودون إليه من القرّاء ليس 
حتليالت  أيضًا  ولكن  املعاهدات،  وحاالت  واجلداول  لألرقام  حتديثًا  فقط 
نشر  مت  عندما   ،2012 عام  منذ  حدثت  اليت  الرئيسية  للتطورات  جديدة 
اُتفق  قانونيني  صكني  مناقشة  األخري  اجمللد  هذا  ويتضمن  الثالثة.  الطبعة 
األسلحة  حظر  ومعاهدة  األسلحة  جتارة  معاهدة  ومها   — مؤخراً  عليهما 
النووية — وينظر فصل جديد يف التهديدات الناشئة من األسلحة السيربانية 

واملركبات اجلوية القتالية غري املأهولة وأنظمة األسلحة القاتلة الذاتية التوجيه.

استمرار حتديث  على  املرتتبة  اآلثار  تستكشف  أخرى  وهناك حتديثات 
واآلثار  الكيميائية،  األسلحة  األخرية الستخدام  النووية، واحلاالت  األسلحة 
اجلديدة يف  واالجتاهات  الصغرية،  باألسلحة  املشروع  غري  لالجتار  الدميغرافية 

تطور اإلرهاب واحلرب غري املتماثلة.



و

االجتاهات  من  عدد  يف  أيضًا  الدليل  من  اجلديدة  الطبعة  هذه  وتنظر 
األطراف  املتعّددة  السالح  نزع  يف جهود  إسهامًا كبرياً  أسهمت  اليت  احلالية 
األخرية. وقد استفادت املناقشات من وجود مستوى غري مسبوق من مشاركة 
حظر  ومعاهدة  األسلحة  جتارة  معاهدة  على  التفاوض  أثناء  املدين  اجملتمع 
الوقت  ويف  التقنية.  واخلربة  الطاقة  من  املزيد  بتوفر  وذلك  النووية،  األسلحة 
نفسه، شدد جمتمع نزع السالح تشديداً متزايداً على اآلثار اإلنسانية املرتتبة 
القائمة يف اجملتمع  النووية، مما رسخ احملظورات  أّي استخدام لألسلحة  على 
الدويل ضدها. وشهدت السنوات األخرية أيضًا تركيزاً دوليًا متزايداً على آثار 
النزاع على األطفال وغري املقاتلني، فضاًل عن الدور احليوي الذي ميكن أن 

تؤديه املرأة يف جهود صنع السالم وما بعد النزاع.
إن   — الرابعة  الطبعة  هذه  يف  املراجع  عن  أخرية  واحدة  ومثة كلمة 
ومواد  النطاق  واسعة  حبوث  على  تقوم  املنشور  هذا  يف  املقدمة  املعلومات 
فقد  العام،  القارئ  جتربة  حتسني  أجل  فمن  ذلك،  ومع  موثوقة.  مرجعية 
أُبقيت االستشهادات الواردة يف النص يف حّدها األدىن. وترد مجيع املصادر 
حول  حمّددة  أسئلة  لديهم  الذين  للقــرّاء  وميكن   .2 التذييل  يف  املستخدمة 
إىل استفساراهتم  إرسال  هبا  املرتبطة  املرجعية  واملصادر  املقدمة   املعلومات 

.unoda-web@un.org

وميكن االطالع على هذا املنشور جماناً على شبكة اإلنرتنت على العنوان 
.www.un.org/disarmament/publications/basic-guide :التايل



في عام 2016، أنفقت حكومات 
العالم 1.69 تريليون دوالر من دوالرات 

الواليـــات المتحــــدة على النفقات 
العسكرية، بما يصل إلى 227 دوالراً 

عـــن كــــل فـــرد حـي اليـــوم.

السالم لبحوث  الدولي  ستكهولم  معهد 





١

1
ما سبب أهمية نزع السالح؟

نحن نسافر معاً، ركاباً في سفينة فضاء صغيرة، معتمدين على  احتياطياتها الضعيفة من الهواء والتربة؛ وملتزمين جميعاً، من “ 
أجل سالمتنا، بأمنها وسالمها؛ وال يحمينا من الهالك سوى 

الرعاية والعمل والحب الذي نعطيه لسفينتنا الهشة.”

أدالي ستيفنسون الثاني
السفير األمريكي لدى األمم المتحدة )1961 - 1965(

يف  هائاًل  تغّياً  القتال  في  المستخدمة  واألسلحة  النزاع  طبيعة  تغّيرت 
السنوات املائة املاضية. فقبل القرن العشرين، كانت بلدان قليلة حتتفظ جبيوش 
كبية وكانت أسلحتها — اليت هي بالتأكيد فّتاكة — تقصر الدمار غالبًا 
يف  واجلرحى  القتلى  غالبية  وكانت  للمعارك.  مباشرة  اجملاورة  املناطق  على 

نزاعات ما قبل القرن العشرين تقع بني املقاتلني الفعليني.
وعلى النقيض من ذلك، كانت معارك القرن العشرين يف أغلب األحيان 
العامليتني، مشلت كامل  احلربني  حالة  بأسرها، ويف  جمتمعات  نزاعات مشلت 
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من  ماليني   8.5 قدره  ما  األوىل  العاملية  احلرب  خلفت  وقد  تقريبًا.  العامل 
اجلنود القتلى ومن 5 إىل ١0 ماليني من الضحايا املدنيني. ويف احلرب العاملية 
الثانية، سقط حنو 55 مليون نسمة. وُطورت واستخدمت أسلحة ذات قدرة 
ذلك  يف  مبا   — الشامل  الدمار  أسلحة  وهي   — عشوائية  أكثر  تدميية 
األسلحة الكيميائية والبيولوجية، وألول مرة األسلحة النووية اليت أُلقيت فوق 

هيوشيما وناغازاكي باليابان يف عام ١945.

وما صاحبها  الباردة  احلرب  العشرين  القرن  من  الثاين  النصف  وسادت 
الدول  داخل  والصراعات  الوطين  التحرير  وحروب  بالوكالة”  “احلروب  من 
وعمليات اإلبادة اجلماعية واألزمات اإلنسانية ذات الصلة. وعلى الرغم من 
التباين بني تقديرات اخلرباء لعدد الذين لقوا حتفهم نتيجة هلذه الصراعات، 
هناك اتفاق عام على أن العدد يزيد على 60 مليون نسمة، ورمبا يصل إىل 
١00 مليون نسمة، وكثي منهم من غي احملاربني. وتنخرط الدول يف سباق 
أسلحة شامل، إذ تنفق سنويًا تريليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة 
حىت منتصف الثمانينات لبناء ترسانات قادرة على إحداث دمار شامل يف 

أّي مكان يف املعمورة.

مث مع سقوط جدار برلني يف عام ١989، خّفت حّدة التوترات بني 
 — النزاعات  وعدد   — العسكرية  امليزانيات  وبدأت  العظميني،  الدولتني 
طوياًل  يدم  مل  االنكماش  إىل  العسكرية  امليزانيات  اجتاه  ولكن  اهلبوط.  يف 
لألسف، حيث انتهى يف أواخر التسعينات. ويف الفرتة ما بني عامي ٢00١ 
سنويًا.  املائة  يف   5.١ متوسطها  بنسبة  العسكري  اإلنفاق  زاد  و٢009، 
واخنفضت هذه النفقات عمومًا أو ظلت ثابتة يف الفرتة ما بني عامي ٢0١0 
و٢0١6 بسبب األزمة االقتصادية العاملية، ولكن اإلنفاق العسكري يف مجيع 
أحناء العامل ارتفع قلياًل يف عام ٢0١6 نتيجة للزيادات من جانب دول يف 
إمكانية  العاملي األخي  االرتفاع  الشمالية. ويؤكد هذا  آسيا وأوروبا وأمريكا 
أن تستأنف النفقات العسكرية اجتاهها التصاعدي السابق، خاصة وأن عدداً 
)معهد  السنوات.  املتعّدد  اإلنفاق  زيادات جديدة يف  ناقش  قد  الدول  من 

ستكهومل الدويل لبحوث السالم(



٣ما سبب أنية نزع السالحم

الحرب في القرن الحادي والعشرين
وأغلب  الدول،  داخل  اليوم  العنيفة  النزاعات  من  العظمى  الغالبية  تجري 
النساء  مثل   — معيّـــنة  فئات سكانية مهمشة  ومثة  املدنيني.  من  ضحاياها 
الصراع  على حنو خاص يف  تتأثر   — والفقراء  واملعوقني  واملسنني  واألطفال 
بالدرجة  النزاعات جتري  وأغلب  العاملي.  الصعيد  على  وتتحمل وطأة ضرره 

األوىل بأسلحة صغية وأسلحة خفيفة.

وقتلى  املسلحة،  النزاعات  عدد  يف  ارتفاعًا  املاضي  العقد  شهد  وقد 
قياسيًا  رقمًا  العامل  يف  القسري  التشرد  وبلغ  الالجئني.  وتدفقات  النزاعات، 
يف عام ٢0١5 حيث نزح أكثر من 65 مليون شخص من ديارهم بسبب 
النزاع واالضطهاد. كما أصبحت التدخالت العسكرية يف الصراعات الداخلية 
يف  الصراعات  جعل  مما  املاضيني،  العقدين  يف  شيوعًا  أكثر  األخرى  للدول 
كثي من األحيان أكثر فتكًا، وأدى إىل إطالة أمد القتال وإىل تعقيد جهود 
الدويل  ستكهومل  معهد  الصغية؛  لألسلحة  االستقصائية  )الدراسة  السالم. 

لبحوث السالم؛ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(

عام  منذ  حادة  زيادة  اإلرهاب  عن  النامجة  الوفيات  عدد  ازداد  وقد 
بلدان مثانية  يف  بدرجة كبية  يرتكز  اإلرهايب  النشاط  يزال  وال   .٢000 
ومصر،  والعراق،  والصومال،  وسوريا،  وباكستان،  أفغانستان،   — فقط 
ونيجييا، واليمن — ولكن يف السنوات األخية انتشر أيضًا. وعلى الرغم 
من أن منطقة الشرق األوسط ال تزال املنطقة األكثر تضرراً، فإن الغرب شهد 
هجمات كبية ولكن عدد القتلى أقل بكثي عمومًا. كما أن التكلفة العاملية 
ألحد  وفقًا  عام ٢0١4،  يف  دوالر  بليون   5٣ قرابة  أيضًا:  هامة  لإلرهاب 
الغالبية  املاضية، وقعت  والعشرين  اخلمس  السنوات  التقديرات. وعلى مدى 
)معهد  عنيفة.  نزاعات  ختوض  بلدان  يف  اإلرهابية  اهلجمات  من  الساحقة 

االقتصاد والسالم(

سكان  ثلث  )حوايل  العامل  يف  شخص  بليون   ٢.5 من  أكثر  ويعيش 
العامل( يف أماكن خطرة، يف بلدان تشهد نسبة عالية من الوفيات النامجة عن 
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العنف. وتشكل األماكن اخلطرة أكثر من 60 يف املائة من حجم الفقر يف 
العامل و98 يف املائة من الالجئني يأتون من هذه األماكن.

كما أن تطوير أسلحة وتكنولوجيات جديدة، مبا يف ذلك املركبات غي 
املأهولة الذاتية التشغيل )املعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار(، واألسلحة 
الفتاكــــة الذاتيــــــة التوجيـــــــه )اليت تسمى أحيانًا “الروبوتات القاتلة”( واألسلحة 

السيربانية، قد مضى بوتية أسرع من وتية اجلهود املبذولة يف تنظيمها.

للخطر. فعلى حنو  البشري  الذي يعرض األمن  النزاع وحده هو  وليس 
للخطر”،  مضاِعف  “عامل  وهو  أيضًا.  عاماًل  املناخ  تغّي  يشكل  متزايد، 
إذ يزيد من املخاطر القائمة ويزيد من احتمال عدم االستقرار. واألشخاص 
تأثرًا أكثـــر  هـــم بوجــــه خـــاص  بالنزاعـــات  أماكــن متأثــــرة  يعيشــــون يف   الذين 

بتغّي املناخ.

العاملية  العسكرية  النفقات  إمجايل  ارتفع  للنزاع،  التصاعدي  االتجاه  ومع 
عام  يف  دوالر  تريليون  إىل 686.١  ليصل  عام ٢0١5  عن  طفيفًا  ارتفاعًا 
أو  العاملي  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  املائة  يف   ٢.٢ ميثل  ما  وهو   ،٢0١6
ذروة  من  هذا  اخنفض  ذلك،  )ومع  العامل.  يف  شخص  لكل  دوالراً   ٢٢7
املتحدة الواليات  ومتثل   ).٢0١١ عام  يف  دوالر  تريليون   ١.699  قدرها 
ما يزيد قلياًل عن ٣6 يف املائة من جمموع النفقات العسكرية العاملية، ومتثل 
أكرب مخسة دول ُمنفقة يف العامل جمتمعة 60 يف املائة من النفقات العسكرية 

يف العامل أمجع.

وقت  سيما  ال  الدفاع،  على  باإلنفاق  املرتبط  االقتصادي  واالستنزاف 
النحو  هذا  على  أشده  يبلغ  وال  هائل،  استنزاف  العاملية،  االقتصادية  األزمة 
أكثر من  الفقراء  يعاين  النامي، حيث  العامل  مثلما حيدث يف  أّي مكان  يف 
غيهم نتيجة للصراع. وبالنسبة لكثي من فقراء العامل، تعوق احلرب والعنف 
التنمية  وزارة  لتقديرات  ووفقًا  التنمية.  يف  فرصهم  مباشرة  بصورة  اإلجرامي 
الدولية باململكة املتحدة، رمبا يعيش نصف أشد الناس فقراً يف العامل يف دول 
متر بنزاعات عنيفة أو تتعرض خلطر نشوهبا. ويف املتوسط، يؤدي النزاع املسلح 
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إىل تقلص اقتصاد بلد أفريقي بنسبة ١5 يف املائة )شبكة العمل الدولية املعنية 
باألسلحة الصغية، ومنظمة أوكسفام الدولية، ومؤسسة العامل اآلمن(.

يقدر  ما  املتداولة  الصغية  األسلحة  عدد  يبلغ  العالم.  تغمر   األسلحة 
بــــــ 875 مليون قطعة أو أكثر، وفقًا للدراسة االستقصائية لألسلحة الصغية.

لألسلحـــة  احلائــــزة  الـــــدول  لـــدى  كـــان   ،٢0١6 عـــام  بدايـــــــة  ويف 
النووية، منها أكثر من الرؤوس احلربية   النوويـــة ما يقرب من 400 ١5 من 

١ رأس يف حالة  منتشرة وجاهزة لالستخدام؛ وحوايل 800  4 رأس   ١00
تأهب قصوى، وجاهزة إلطالقها يف غضون دقائق. ويف حني اخنفض عدد 
األسلحة النووية اخنفاضًا كبياً عن ذروته يف منتصف الثمانينات )عندما وصل 
إىل ما يقرب من 000 70 رأس حريب(، فإن وتية التخفيضات قد تباطأت 
منذ  املنتشرة  االسرتاتيجية  النووية  القوات  عدد  يف  اخنفاض كبي  حيدث  ومل 
النووية كافيًا  القنبلة  صنع  مواد  من  العاملي  املخزون  يزال  وال   .٢0١١ عام 
لصنع عشرات اآلالف من األسلحة اجلديدة )يوجد حوايل ١٣70 طنًا من 
)معهد  املنفصل(.  البلوتونيوم  من  طن  و500  التخصيب  العايل  اليورانيوم 
االنشطارية(  باملواد  املعين  الدويل  الفريق  السالم؛  لبحوث  الدويل  ستكهومل 

)انظر الفصل ٣، “األسلحة النووية”، ملزيد من املعلومات(.

وعلى الرغم من احلظر املفروض على استخدام األسلحة الكيميائية، فقد 
اسُتخدمت مؤخراً يف سوريا من ِقبل القوات املسلحة يف البلد ومن ِقبل تنظيم 
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، وفقًا آللية التحقيق املشرتكة بني منظمة 
تقارير عن استخدام  املتحدة. كما وردت  الكيميائية واألمم  حظر األسلحة 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ِقبل  من  العراق  يف  الكيميائية  األسلحة 

والشام ويف دارفور من ِقبل القوات السودانية.

وتفيد  العنقودية،  الذخائر  ماليني  تكديس  البلدان  عشرات  وتواصل 
منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن هجمات بالذخائر العنقودية وقعت يف 

أوكرانيا والسودان وسوريا وليبيا واليمن يف السنوات األخية.
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النزاعات  سياق  يف  مستمراً  واألطفال  النساء  استهداف  يزال  وال 
الثامنة  سن  دون  والفتيات  الفتيان  من  اآلالف  عشرات  يزال  وال  املسلحة، 
األخية،  السنوات  ويف  العامل.  نطاق  على  النزاعات  يف  ُيستخدمون  عشرة 
النساء والفتيات جنسيًا باعتبار ذلك أسلوبًا من أساليب  مت استعباد آالف 
احلرب واإلرهاب، كما تعرض مئات اآلالف لالغتصاب يف حاالت النزاع. 
وكان عدد أصغر ولكنه كبي من الرجال أيضًا أهدافًا للعنف اجلنسي يف سياق 

النزاعات املسلحة.

فقد  أخبار سارة.  أيضًا  هناك  االضطراب،  هذا  ذلك، يف خضم  ومع 
النزاع؛ وجرى تسريح 000 65  ُأحرز تقدم يف إهناء استخدام األطفال يف 
املاضية  العشر  السنوات  يف  املسلحة  واجلماعات  املسلحة  القوات  من  طفل 

)منظمة األمم املتحدة للطفولة(.

وال تزال العضوية يف اتفاقية الذخائر العنقودية واتفاقية حظر األلغام، اليت 
أوقفت بشكل فّعال التجارة العاملية يف األلغام األرضية، آخذة يف االزدياد. 
الذخائر  خمزونات  مجيع  من  املائة  يف   9٣ ُدمر   ،٢0١6 عام  أواخر  وحىت 
العنقودية املعلنة على الصعيد العاملي )االئتالف املناهض للذخائر العنقودية(. 
كما ُدمرت املخزونات املعلنة من األسلحة الكيميائية يف سوريا وليبيا )ومع 
وعلى  مستمرة(.  سوريا  يف  الكيميائية  األسلحة  هجمات  تزال  ال  ذلك، 
النهائية  املواعيد  فاتتهما  املتحدة قد  الروسي والواليات  الرغم من أن االحتاد 
البلدين يواصالن  الستكمال تدمي خمزوناهتما من األسلحة الكيميائية، فإن 

العمل من أجل حتقيق هذه الغاية.

الشامل  احلظر  فمعاهدة  األسلحة.  ُنظم حتديد  من  لكثي  تحّد  لحظة  إنها 
للتجارب النووية، اليت حتظر مجيع التجارب النووية، مل تدخل بعد حيز النفاذ، 
يف انتظار التصديق عليها من جانب الدول الرئيسية احلائزة لألسلحة النووية 
وغيها. ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، اليت أثبتت صمودها وفعاليتها 
بالرغم من ذلك. ومن  تتعرض لضغوط  إزاء احتواء االنتشار،  إىل حّد كبي 
اجلدير باملالحظة أن الدول األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 
تزال ختتلف حول  ال  النووية  لألسلحة  احلائزة  وغي  النووية  لألسلحة  احلائزة 
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األهداف والغايات األساسية للمعاهدة. إذ إن الدول احلائزة لألسلحة النووية، 
بعد مضي ما يقرب من 50 عامًا على بدء نفاذ معاهدة عدم االنتشار، مل 
تلتزم جبانبها من االتفاق النووي بأن متضي “حبسن نية” يف مفاوضات بشأن 
األخرى،  الناحية  ومن  املعاهدة.  بذلك  تقتضي  النووي، كما  السالح  نزع 
يشكل االنتشار النووي مصدر قلق. ومع ذلك، كانت هناك تطورات إجيابية. 
إيران  توصلت   ،٢0١5 عام  يف  سنوات،  ثالث  مدهتا  مكثفة  عملية  فبعد 
وما يسمى جمموعة الدول األوروبية الثالث والدول الثالث واالحتاد األورويب 
)االحتاد الروسي وأملانيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة، 
واالحتاد األورويب( إىل اتفاق على خطة العمل الشاملة املشرتكة اليت أدت إىل 
استعادة الثقة الدولية يف الطبيعة السلمية اخلالصة للربنامج النووي اإليراين وإىل 

رفع العقوبات االقتصادية وغيها من القيود.

وابتداًء من عام ٢0١٣، أطلقت جمموعة من الدول األعضاء يف األمم 
املتحدة واملنظمات غي احلكومية مبادرة إنسانية إلعادة صياغة مناقشة نزع 
ُتوجت  وقد  النووي.  للتفجي  املدمرة  اآلثار  على  بالتشديد  النووي  السالح 
هذه املبادرة باعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية يف 7 متوز/يوليه ٢0١7، 
وهو أول صك متعّدد األطراف وملزم قانونًا لنزع السالح النووي مت التفاوض 
عليه يف ٢0 عامًا. وأكد املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتييش أن املعاهدة “متثل خطوة هامة ومسانة هامة يف حتقيق التطلعات 

املشرتكة لعامل خال من األسلحة النووية”.

دخلت  إذ  التقليدية.  األسلحة  حتديد  جمال  يف  أشواط  ُقطعت  كما 
معاهدة جتارة األسلحة حيز النفاذ يف عام ٢0١4، وهي أّول معاهدة عاملية 

على اإلطالق حتّدد معايي لتنظيم التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية.

الذي دخل حيز  باريس،  اتفاق  إبرام  أيضًا عن  العاملي  التعاون  وأسفر 
تغّي  ملكافحة  طموح  عاملي  جهد  هو  واالتفاق   .٢0١6 عام  يف  النفاذ 
املناخ وتعزيز قدرة البلدان على التعامل مع آثاره. ويرتبط تغّي املناخ واألمن 
أنه يسهم يف احتمال  ُيعتقد  املناخ  انفصام له من حيث إن تغّي  ارتباطًا ال 
نشوب النزاعات. وأولئك الذين يعانون من النزاعات معّرضون أيضًا بشكل 



نزع السالح: دليل أساسي 8

مؤخراً  املتحدة  الواليات  اختذته  الذي  القرار  من  الرغم  وعلى  آلثاره.  خاص 
باالنسحاب من االتفاق، فإنه يظل أداة هائلة لتشجيع املعايي وحتفيز العمل 

على نطاق العامل.

التنمية  خطة  على  أيضًا  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  ووافقت 
الفقر  ملكافحة  عامليًا  هدفًا   ١7 من  جمموعة  وهي   ،٢0٣0 لعام  املستدامة 
اهلدف ١6 من  يرمي  الغاية،  املستدامة. وحتقيقًا هلذه  التنمية  وتعزيز  العاملي 
للجميع،  والشاملة  السلمية  اجملتمعات  تعزيز  إىل  املستدامة  التنمية  أهداف 
مبا يف ذلك عن طريق احلّد بشكل كبي من تدفقات األسلحة غي املشروعة 

)الغاية ١6 - 4(.

للسالم واألمن الجديد  الفهم 

إن العالم يعاني من اإلفراط في التسلح، والسالم يعاني من  نقص التمويل.”“ 

بان كي - مون

األمين العام لألمم المتحدة )2007 - 2016(

عديدة،  ولسنوات  أيضًا.  واألمن  السالم  فهم  تغّي  النزاع،  طبيعة  تغّير  مع 
كان السالم يعين غياب العنف وجتديد احلكم. وكانت عمليات وقف إطالق 
النار وإهناء التعبئة دعامتني أساسيتني يف عمليات السالم. بيد أنه من املسّلم 
 به على نطاق واسع اليوم أن السالم هو أكثر بكثي من جمرّد غياب احلرب.
إاّل كجزء من عملية شاملة تويل االهتمام  السالم املستدام  وال ميكن حتقيق 
إشراك  ذلك  يف  مبا  الواسعة،  واملشاركة  واملصاحلة  والعدالة  اإلنسان  حلقوق 

النساء والشباب والشعوب األصلية وغيها.
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تقتصر  أنه “وسيلة أوسع بكثي ال  أيضًا على  ُينظر إىل األمن  واليوم، 
على جمرد احتواء العنف اجلسدي” )كوماراسوامي(. وتوضح الدراسة العاملية 
بشأن تنفيذ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ١٣٢5 )٢000( ما يلي:

لألمن أيضًا أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية. وهو عام وخاص على 
حّد سواء. وهو يعين انعدام اخلوف ولكن أيضًا انعدام العوز. كما أنه 
ُتتخذ  اليت  القرارات  باملشاركة يف  للمرء  ُيسمح  الفاعلية، حبيث  يستتبع 
البقاء  بضمان  مرتبط  القدمي  النموذج  يف  األمن  أن  حني  ويف  بامسه. 
لألفراد، فإنه مسلَّم به يف اآلونة األخية باعتباره مصطلحًا أوسع نطاقًا 

يرمي إىل تأمني رفاه األفراد وجمتمعاهتم.

وتنشأ مخاوف أمنية جديدة من االجتاهات الدميغرافية والفقر املزمن وعدم 
املساواة االقتصادية والتدهور البيئي واألمراض الوبائية واجلرمية املنظمة واحلكم 

القمعي والتطورات األخرى.

جتسيد يف  بطيئة  الوطنية  وامليزانيات  السياسات  ذلك، كانت   ومع 
املتحدة، لألمم  السابق  العام  األمني  الحظ  وكما  الفهم.  يف  التغّي   هذا 

اجلديدة  واالستثمارات  الضخم  العسكري  “اإلنفاق  فإن  مون،   - بان كي 
 — التسلح  اإلفراط يف  يعاين من  العامل  النووية جعال  األسلحة  يف حتديث 

والسالم يعاين من نقص التمويل”.

 ١.7 من  يقرب  ما  العاملي  العسكري  اإلنفاق  بلغ   ،٢0١6 عام  ويف 
الرتسانات  لتحديث  املوجهة  الدوالرات  باليني  ذلك  يف  مبا  دوالر،  تريليون 
السالم  حلفظ  املتحدة  األمم  ميزانية  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  النووية. 
اليوم تقل عن نصف نسبة ١ يف املائة من اإلنفاق العسكري العاملي، ما يعين 
يف كثي من األحيان أن عمليات السالم تواجه فجوة بني أهدافها ووسائل 

حتقيقها.

والعبء االقتصادي لإلنفاق العسكري أشد بوجه خاص على أكثر الفئات 
الربامج  من  بداًل  األسلحة  احلكومات  ختتار  وعندما  جمتمعاتنا.  يف  ضعفًا 
االجتماعية اليت تشتد احلاجة إليها — من قبيل احلصول على املياه النظيفة 
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ما تكون  الصحية — كثياً  العايل اجلودة والرعاية  الصحية والتعليم  واملرافق 
األفراد  يكون  أن  النتائج  إحدى  تكون  أن  وميكن  مرتفعة.  البشرية  التكلفة 

واجملتمعات، ويف هناية املطاف الدول، أقل أمنًا.

وباملعىن األبسط، يقصد بتحديد األسلحة ونزع السالح حصر األسلحة 
لتحديد  املبذولة  اجلهود  تعين  أوسع،  عليها. ولكن مبعىن  والقضاء  وحتديدها 
األسلحة ونزع السالح إعادة التفكي يف إحساسنا بأنفسنا بوصفنا دواًل يف 

جمتمع مع بعضنا البعض.

مكانًا  تكون  أن  منها  اهلدف  ميثاقها، كان  يذكرنا  المتحدة، كما  واألمم 
ميكن لشعوب العامل أن جتتمع فيه “إلنقاذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب 
و]...[ أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معًا يف سالم وحسن جوار”. 
قوانا كي  للناس حيث ميكن “أن نضمَّ  أن تكون مكانًا  املتوخى  وكان من 
حنتفظ بالسلم واألمن الدويل، وأن نضمن ... أاّل تستخدم القوة املسلحة يف 

غي املصلحة املشرتكة”.

الرؤى  هذه  عن  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  تقُصر  ما  وكثياً 
اإلقليمية  والكتل  الباردة،  احلرب  عرقلتها  قد  املنظمة  وكانت  واألهداف. 
املتنافسة، والدول املعوِّقة. ومع ذلك، فقد اجتمعت الدول لتحقيق أهداف 
مبهرة — معاهدات حلظر األسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، واأللغام 
انتشار  التقليدية؛ وكبح  العنقودية؛ وتنظيم جتارة األسلحة  األرضية والذخائر 
هامة  منتديات  وهناك  النووي.  السالح  نزع  إىل  والدعوة  النووية  األسلحة 
ملناقشة األخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني وإصدار معاهدات جديدة 

لتحديد األسلحة.

إننا نعيش يف زمن تعمه حتّديات هائلة. ويشهد النظام العاملي يف العامل 
متانة  رئيسية ستخترب  إهنا حلظة  هبا.  التنبؤ  وأحيانًا ال ميكن  حتّوالت عميقة 
التحالفات التقليدية وتأيت باختبارات هامة للمنظمات الدولية من قبيل األمم 
لتعزيز  املنظمات  هذه  جهود  تكتسي  العوملة،  يف  آخذ  عامل  ويف  املتحدة. 

التعاون أنية أساسية ملواجهة األزمات العاملية وحتقيق الصاحل العام.

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html


١١ما سبب أنية نزع السالحم

ويف إطار هذه التحّديات مثة أخطار، ولكن مثة فرص أيضًا — ليس 
للحّد من التسلح واإلنفاق العسكري يف العامل فحسب، وإمنا أيضًا للتفكي 
يف نزع السالح واألمن بطرق جديدة، مبا جيعل أمن شعوب العامل أمراً حموريًا 

يف جدول أعمال نزع السالح واألمن.





١٣

2
العالمية العسكرية  النفقات 

إن كل بندقية ُتصنع وكل سفينة حربية ُتَدشَّن، وكل صاروخ  يُطَلق، إنما يعني، في نهاية األمر، سرقة ممن يتضورون جوعاً “ 
وال يجدون مأكاًل ويرتجفون برداً وال يجدون كساًء. وهذا 
العالم المدجج بالسالح ال ينفق المال فحسب، إنما ينفق 

عرق عماله وعبقرية علمائه وآمال أطفاله.”

دوايت آيزنهاور
رئيس الواليات المتحدة )1953 - 1961(

إن اإلنفاق العسكري العالمي اخنفض، بعد سنوات عديدة من النمو يف 
مبلغ  تريليون دوالر يف عام ١985 إىل  مبلغ 2.١  الباردة، من  فرتة احلرب 
املناطق  مجيع  يف  اخنفاضاً  يعكس  ما  عام ١998،  يف  دوالر  باليني   809
من  التسعينات  خالل  الربع  من  بأكثر  اإلنفاق  ارتفع  حيث  آسيا  باستثناء 
العسكريني  األفراد  عدد  ختفيض  جرى  الفرتة،  هذه  وخالل  املاضي.  القرن 
لبحوث  الدويل  ملعهد ستكهومل  إنتاج األسلحة وخمزوناهتا. ووفقاً  ومستويات 
الوحيد  األكرب  النصيب  صاحبة  املتحدة،  الواليات  خفضت  السالم، 



نزع السالح: دليل أساسي ١٤

العقد خالل  الثلث  مبقدار  العسكري  إنفاقها  العاملي،  اإلنفاق  جمموع   من 
١989 - ١999. وخفض االحتاد الروسي أيضاً اإلنفاق على األسلحة يف 
تلك الفرتة؛ فلم ينفق يف عام ١998 سوى ُخـمس ما كان قد أنفقه االحتاد 

السوفيايت السابق قبل عشر سنوات.
ولكن بعد عام ١998، بدأ اإلنفاق العسكري يف االرتفاع مرة أخرى، 
ذلك  يف  مبا  البلدان،  بعض  يف  تقريباً  الباردة  احلرب  مستويات  إىل  ووصل 
الواليات املتحدة. وبلغت النفقات العسكرية العاملية ذروهتا يف عام 20١١، 
لتصل قيمتها إىل ٦99 ١ تريليون دوالر، ما ميثل 2.٦ يف املائة من الناتج 

احمللي اإلمجايل العاملي.
ابتداًء من عام 20١2 بسبب األزمة االقتصادية  وانعكس هذا االجتاه 
العاملية أساساً )على الرغم من أن الفرتة 20١5 - 20١٦ شهدت ارتفاعاً 
فإن  السالم،  لبحوث  الدويل  ستكهومل  معهد  وحبسب  اإلنفاق(.  يف  طفيفاً 
دوالر، تريليون   ١  ٦8٦ بلغت   20١٦ لعام  العاملية  العسكرية   النفقات 

النسبة المئوية للتغّير *المرتبةالمبلغالبلد

+١.7 يف املائة٦١١١الواليات املتحدة
+5.٤ يف املائة2١52الصني

+5.9 يف املائة٦9٣االحتاد الروسي
-٣0.0 يف املائة٦٤٤اململكة العربية السعودية

+8.5 يف املائة5٦5اهلند
أرقام   .Stockhom International Peace Research Institute (SIPRI), 2016b املصدر: 

النفقات معرّب عنها بباليني دوالرات الواليات املتحدة اجلارية.

النسبة املئوية للتغّي يف النفقات العسكرية، 20١5 - 20١٦.  *

أكثر الدول إنفاقاً في المجال العسكري، 2٠16
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من  يقرب  ما  أو  العاملي،  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  املائة  يف   2.2 ميثل  ما 
227 دوالراً للشخص يف مجيع أحناء العامل.

وعلى الرغم من تسجيل زيادة طفيفة فقط يف اإلنفاق العسكري عموماً 
خالل الفرتة 20١5 - 20١٦، فإن اإلنفاق يف هذا اجملال زاد زيادة أكرب يف 
بعض املناطق، منها آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا ومشال أفريقيا. واخنفض اإلنفاق 
الكاريبـي، ويرجع  البحر  الوسطى واجلنوبية ومنطقة  أمريكا  يف هذا اجملال يف 
ذلك أساساً إىل التخفيضات يف البلدان املصدرة للنفط، وال سيما فنزويال. 
مثل  للنفط،  املصدرة  األفريقية  البلدان  يف  أيضاً  العسكري  اإلنفاق  واخنفض 

أنغوال وجنوب السودان.

بلدان  مخسة  إنفاق  ميثل  إذ  شديد؛  برتكيز  العسكري  اإلنفاق  ويّتسم 
٦0 يف املائة من جمموع اإلنفاق على مستوى العامل. وميثل إنفاق الواليات 

٣7.9 *أفريقيا

٦9٣ األمريكتان

٤50آسيا/أوقيانوسيا

٣٣٤أوروبا

١87 **الشرق األوسط

املبالغ   .Stockhom International Peace Research Institute (SIPRI), 2016b املصدر: 
معرّب عنها بباليني دوالرات الواليات املتحدة لعام 20١٦.

توجد  ال  بلدان  تقديرات  يف  الرقم  هذا  من  املائة  يف   ١0 عن  تزيد  نسبة  تتمثل   *
بيانات عنها.

الرقم املذكور للشرق األوسط يعود إىل عام 20١٤، وهو العام األخي الذي تتوفر   **
بيانات موثوقة عنه. مجيع األرقام األخرى هي أرقام سجلت يف عام 20١٦.

اإلنفاق العسكري بحسب المنطقة، 2٠16
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من  املائة  العسكري، حنو ٣٦ يف  اإلنفاق  األوىل يف  املتحدة وحدها، وهي 
جمموع اإلنفاق العسكري العاملي )وهذا على الرغم من أن اإلنفاق العسكري 
للواليات املتحدة اخنفض بنسبة 20 يف املائة منذ عام 20١0(. وتليها يف 
ذلك الصني، اليت ميثل إنفاقها قرابة ١٣ يف املائة من جمموع اإلنفاق العاملي، 

مث االحتاد الروسي، الذي ميثل إنفاقه حنو ٤ يف املائة.

إنتاج األسلحة وعمليات نقلها
العسكري  اإلنفاق  مثل  مثله  العالمي،  الصعيد  على  األسلحة  إنتاج  إن 
ملعهد ستكهومل  السنوات األخية. ووفقاً  طفيفاً يف  العاملي، اخنفض اخنفاضاً 
شركة   ١00 ألكرب  األسلحة  مبيعات  جمموع  بلغ  السالم،  لبحوث  الدويل 
بليون   ٣70.7 العاملي  الصعيد  على  العسكرية  واخلدمات  األسلحة  إلنتاج 
السابق.  العام  عن  املائة  يف   0.٦ قدره  باخنفاض   ،20١5 عام  يف  دوالر 

واخنفضت مبيعات األسلحة ملدة مخس سنوات متتالية.

وعلى غرار اإلنفاق على األسلحة، فإن مبيعات األسلحة تتسم بالرتكيز 
أكرب  على  املتحدة  الواليات  شركات  هيمنت   ،20١5 عام  ففي  الشديد. 
١00 شركة منتجة لألسلحة حيث بلغ جمموع مبيعاهتا من األسلحة 209.7 
باليني دوالر. وعلى سبيل املقارنة، ففي العام نفسه، بلغت مبيعات األسلحة 
األسلحة  مبيعات  وبلغت  دوالر،  بليون   95.7 الغربية  األوروبية  للشركات 
اجلنوبية  الكورية  الشركات  وتتصدر  دوالر.  بليون   ٣0.١ الروسية  للشركات 
 ١00 أكرب  ضمن  الناشئني  األسلحة  منتجي  من  الصاعدة  األمساء  قائمة 

شركة، حيث بلغت الزيادة يف مبيعاهتا حنو ٣2 يف املائة يف عام 20١5.

لألسلحة  شراء  عملية  أكرب  على  السعودية  العربية  اململكة  ووافقت 
تدفق  وازداد  )كوردزمان(.  اهلند  ذلك  يف  تليها   ،20١٤  -  20١١ للفرتة 
األسلحة إىل الشرق األوسط وآسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا يف السنوات األخية، 
يف حني اخنفضت واردات األسلحة إىل أوروبا )معهد ستكهومل الدويل لبحوث 

السالم(.
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تكلفة الفرصة الضائعة لإلنفاق العسكري
عندما ُأسست األمم المتحدة يف عام ١9٤5، كان اثنان من أهدافها الرئيسية 
مها حفظ األمن الدويل وحتقيق التعاون الدويل على حل املسائل ذات الصبغة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية )ميثاق األمم املتحدة، املادة ١(.
واألمن  السلم  توطيد  إىل  الرامية  اجلهود  امليثاق  من  املادة 2٦  وتصف 
الدويل “بأقل حتويل ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصادية إىل ناحية التسليح”.

األمم  تأسيس  منذ  انصرمت  اليت  السنوات  يف  مرات كثية  التسليم  ومت 
وتلبية  األساسية  احلقوق  وإعمال  العسكرية  النفقات  خفض  بأمهية  املتحدة 
االحتياجات األساسية. وركزت املقرتحات األوىل يف األمم املتحدة على خفض 
العسكرية  األمهية  ذات  األخرى  والدول  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  نفقات 
واالجتماعية،  االقتصادية  اإلمنائية  للمعونة  وختصيصها  األموال  حترير  أمل   على 
ال سيما يف البلدان النامية، ولكن تلك املقرتحات قد ثبت عدم إمكانية حتقيقها.

السالح  لنزع  املكرسة  العامة  للجمعية  األوىل  االستثنائية  الدورة  ويف 
يشكل  التسلح”  سباق  “استمرار  بأن  األعضاء  الدول  سّلمت   ،)١978(
“هتديداً متزايداً للسلم واألمن الدوليني”، وأعلنت أن تكديس األسلحة “يهدد 

.)S-10/2 بعرقلة اجلهود الرامية إىل بلوغ أهداف التنمية” )قرار اجلمعية العامة

89٤ 9الواليات املتحدة

89٤ 9الواليات املتحدة
٤٣2 ٦االحتاد الروسي

8١٣ 2أملانيا
22٦ 2فرنسا
١2٣ 2الصني

٣9٣ ١اململكة املتحدة
SIPRI, 2016b. املبالغ معرّب عنها بباليني دوالرات الواليات املتحدة. املصدر: 

صادرات األسلحة على الصعيد العالمي، 2٠16
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والتنمية  السالح  بنزع  املعين  املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  الحق،  وقت  ويف 
سباق يواصل  أن  إما  العامل  “بوسع  أن  الدول  أعلنت   ،١987  لعام 

التسلح ... أو أن يتحرك ... صوب تنمية اجتماعية واقتصادية أكثر استقراراً 
وتوازناً ضمن نظام اقتصادي وسياسي دويل أكثر قدرة على االستمرار؛ ولكن 

ليس بوسعه أن يفعل األمرين معًا” )األمم املتحدة(.

على  الضوء  لتسليط  حديثًا  املتحدة  األمم  بذلتها  جهود  تـُّوجت  وقد 
احلاجة إىل مزيد من التمويل لتلبية االحتياجات االجتماعية العاملية باألهداف 
التزام من جانب قادة العامل “بعدم ادخار أّي جهد  اإلمنائية لأللفية، وهي 
يف سبيل ختليص بين اإلنسان، الرجال والنساء واألطفال، من ظروف الفقر 
اليت  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  ساعدت  وقد  والالإنسانية”.  املهينة  املدقع 
براثن  من  بليون شخص  من  أكثر  انتشال  على  عام 20١5،  اختتمت يف 
الفقر املدقع، وأحرزت تقدمًا يف مكافحة اجلوع، ومّكنت عدداً من الفتيات 

أكرب من أّي وقت مضى من االلتحاق باملدارس.

غي أن التقدم كان متفاوتاً، وال تزال هناك حاالت مستعصية من عدم 
مدقع،  فقر  يف  يعيشون  شخص  مليون   800 من  أكثر  زال  فما  املساواة. 
ويرتكز أكثر من نصفهم يف مخسة بلدان فقط. وتواجه فئات النساء واألطفال 
درجات  أدىن  يف  توجد  أخرى  وفئات  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واملسنني 
بني  واضحة  فوارق  هناك  تزال  وال  مستعصية.  مصاعب  االقتصادي  السلم 
املناطق الريفية واملناطق احلضرية. ويهدد تغّي املناخ والتدهور البيئي بتقويض 
العامل. وهذه هي  التقدم احملرز والتسبب بعواقب وخيمة وخاصة على فقراء 
املشاكل اإلمنائية املستمرة اليت يتوقع أن تعاجلها خطة التنمية املستدامة لعام 

20٣0، اليت أعقبت األهداف اإلمنائية لأللفية.

دوالر،  تريليون   ١.٦ من  أكثر  اليوم  العاملي  العسكري  اإلنفاق  ويبلغ 
ويف حني  العاملي.  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من  املائة  يف   2.2 يعادل  ما  وهو 
اخنفض اإلنفاق العسكري عموماً للفرتة 20١2 - 20١5 استجابة لألزمة 
ازداد مرة أخرى يف عام 20١٦. )معهد ستكهومل  العاملية، فقد  االقتصادية 

الدويل لبحوث السالم(
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ذروة  إىل  لتصل  باالزدياد  اإلمنائية  املعونة  أخذت  نفسه،  الوقت  ويف 
جديدة يف عام 20١٦ بلغت ١٤2.٦ بليون دوالر. ولكن على الرغم من 
تزال  وال  منواً،  البلدان  أقل  إىل  املقدمة  املعونة  اخنفضت  فقد  التقدم،  هذا 
اجلهات  أعلنته كربى  الذي  اهلدف  عن  متخلفة  الرمسية  اإلمنائية  املساعدة 
املاحنة يف العامل بأن ختصص نسبة 0.7 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل 
بلدان  أغىن  من  املقدمة  الرمسية  املساعدة  متوسط  )بلغ  اإلمنائية.  للمساعدة 
العامل 0.٣2 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل يف عام 20١٦( )منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(
وال يتوقع أحد إلغاء اإلنفاق العسكري العاملي. إذ إن للدول احتياجات 
أمنية مشروعة جيب الوفاء هبا، كما أن عليها التزامات لبناء األمن اإلقليمي 
آخرين كثيًا ومراقبني  املدين  اجملتمع  دعاة  لكن  عليهما.  واحلفاظ   والدويل 
ما يشيون إىل املستويات املرتفعة لإلنفاق العسكري باعتبارها موارد ميكن، 

بل وينبغي، إعادة توجيهها حنو االحتياجات البشرية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2٠3٠

مكافحة  في  أفضل  سجاًل  للمدارس  أن  نالحظ  أن  ينبغي  اإلرهاب من الصواريخ، وأن من الممكن دعم الحكومات “ 
غير المستقرة ليس فقط من خالل المروحيات المسلحة، 
ولكن أيضاً من خالل برامج الغداء المدرسي )بمعّدل 25 

سنتاً لكل طفل يومياً(.”

نيكوالس كريستوف
صاحب عمود رأي في صحفية نيويورك تايمز وحائز على جائزة بوليتزر

هدفًا   ١7 على  العامل  قادة  من   ١9٣ اتفق   ،2٠15 أيلول/سبتمبر  في 
الرئيسية هلذه األهداف يف القضاء  الغايات  للتنمية املستدامة. وتتمثل  عامليًا 
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على الفقر ومحاية الكوكب وضمان الرخاء للجميع. ويتطلب الكثي من هذه 
األهداف “استثمارات مالية كبية ... فضاًل عن تغّيات سياسية واجتماعية” 

)بيلو - فرميان(.
كم سيكّلف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؟ إن من الصعب جداً حساب 
التكاليف الدقيقة. ومع ذلك، فقد قدر أن تكلفة توفي التعليم الجيد للجميع 
الثانوية اإلعدادية )اهلدف ٤ من أهداف  في المرحلة االبتدائية والمرحلة 
العسكري  اإلنفاق  املائة من  قلياًل من ٣ يف  أكثر  املستدامة( ستكون  التنمية 
السنوي على مستوى العامل. وسيكّلف القضاء على الفقر المدقع والجوع 
)اهلدفان ١ و2 من أهداف التنمية املستدامة( حوايل ١٣ يف املائة من اإلنفاق 
الصحي  الصرف  وخدمات  المياه  توفير  وسيكّلف  السنوي.  العسكري 
السكان  لفئات  املستدامة(  التنمية  والنظافة الصحية )اهلدف ٦ من أهداف 
احملرومة منها أقل من 2 يف املائة من اإلنفاق العسكري السنوي. )التقرير العاملي 

لرصد التعليم؛ منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ هاتون وفاروغيز(
السليب  األثر  مباشرة   20٣0 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تتناول  وال 
ختصيص  إعادة  أن  الصحيح  فمن  ذلك،  ومع  املفرط.  العسكري  لإلنفاق 
حوايل ١0 يف املائة من اإلنفاق العسكري العاملي ميكن أن حيقق تقدماً كبياً 

بشأن أهداف التنمية املستدامة الرئيسية.
إن حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة ميكن أن يكّلف ما يقدر بنحو 
١.٤ تريليون دوالر سنوياً، أو ما يرتاوح بني ١.5 و2.5 يف املائة من الناتج 
واخلاص يف كل  العام  القطاعني  من جانب  املستثمر  العاملي  اإلمجايل  احمللي 
قليل عن  مبقدار  إالّ  يقل  استثمار ضخم، ال  تروب(. وهو  سنة )مشيت - 

اإلنفاق العسكري السنوي على الصعيد العاملي.
العسكري، البّتة حمل اإلنفاق  المستدامة لن حيل  التنمية   إن اإلنفاق على 
حتمل  “ميكن  احملللني،  أحد  ذكر  أنه، كما  غي  حملها.  حيل  أن  ينبغي  وال 
تكاليف أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العاملي”، لكن بلوغها ميثل 
“يف املقام األول، حتّدياً أخالقياً يتمثل يف إعادة توجيه املوارد”، و“يف املقام 

الثاين، حتّدياً عملياً من حيث التنظيم ... ودقة التنفيذ”.
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األمن  لتحقيق  خطة  أيضاً   20٣0 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  ومتثل 
على  التقليدي  الرتكيز  عن  بعيداً  األولويات  حتويل  تتطلب  وهي  البشري. 
للجميع.  والرخاء  الفرص  ضمان  على  الرتكيز  زيادة  حنو  واألسلحة  اجليوش 
وجتتاز هذه اخلطة أوقاتاً صعبة، لكن عدداً من اخلرباء يتفقون على أن هدف 
إقامة جمتمع عاملي أكثر عدالة وأكثر مساواة وأكثر ازدهاراً هو هدف قابل 

للتحقيق.

 لمعرفة المزيد عن أهداف التنمية املستدامة من خالل
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ املوقع الشبكي

.sustainable-development-goals

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى:
مكتب شؤون نزع السالح

http://www.un.org/disarmament/convarms/milex/

مركز بون الدولي للتحويل
www.bicc.de

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية
www.iiss.org

معهد ستكهولم الدولي لبحوث السالم
www.sipri.org

منظمة الشفافية الدولية
www.transparency.org

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.un.org/disarmament/convarms/milex
www.bicc.de
www.iiss.org
www.sipri.org
www.transparency.org
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القضاء على الفقر- 1
من  أقل  على  النامية  املناطق  يف  أشخاص   5 من كل   ١ يعيش 

١.25 دوالر يف اليوم.

القضاء التام على الجوع- 2
يعاين ١ من كل 9 أشخاص على مستوى العامل من سوء التغذية.

الصحة الجيدة والرفاه- 3
ميوت يف كل عام أكثر من ٦ ماليني طفل قبل بلوغهم سن اخلامسة.

التعليم الجيد- 4
يلتحق باملدارس الثانوية أقل من نصف جمموع األطفال.

المساواة بين الجنسين- 5
ثلثا األشخاص األميني يف العامل هم من النساء.

المياه النظيفة والنظافة الصحية- 6
٦٦٣ مليون شخص ال حيصلون على مياه الشرب النظيفة.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة- 7
أكسيد  ثاين  من  العاملية  االنبعاثات  زادت   ،١990 عام  منذ 

الكربون بنسبة تزيد على ٤٦ يف املائة.

العمل الالئق ونمو االقتصاد- 8
ارتفعت البطالة على مستوى العامل من ١70 مليون يف عام 2007 

إىل ما يقرب من 202 مليون يف عام 20١2.

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية- 9
يف  صعوبات  النامي  العامل  يف  شخص  بليون   2.٦ حنو  يواجه 

احلصول على الكهرباء بصورة دائمة.

أهداف التنمية المستدامة



2٣النفقات العسكرية العاملية

الحّد من أوجه عدم المساواة- 1٠
زاد التفاوت يف الدخل بنسبة ١١ يف املائة يف البلدان النامية بني 

عامي ١990 و20١0.

مدن ومجتمعات محلية ومستدامة- 11
يعيش 828 مليون شخص يف أحياء فقية اليوم، وهذا العدد آخذ 

يف االرتفاع.

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن- 12
يتعرض ثلث األغذية املنتجة املقدرة بـ ٤ باليني طن للضياع أو اهلدر.

العمل المناخي- 13
ارتفع متوسط درجة احلرارة العاملية مبقدار 0.85 درجة مئوية بني 

عامي ١880 و20١2.

الحياة تحت الماء- 14
ُدمر حىت اآلن أكثر من٣0 يف املائة من املوائل البحرية.

الحياة في البر- 15
أو  بلدان  يف  شخص  بليون   ١.8 سيعيش   ،2025 عام  حبلول 

مناطق تعاين ندرة مطلقة يف املياه.

السالم والعدال والمؤسسات القوية- 16
 ١.2٦ حوايل  الضرييب  والتهرب  والسرقة  والرشوة  الفساد  يكلف 

تريليون دوالر للبلدان النامية يف السنة.

عقد الشراكات لتحقيق األهداف- 17
احليوية،  القطاعات  استثمارات طويلة األجل يف  هناك حاجة إىل 

وال سيما يف البلدان النامية.





 هناك نحو ٣٩٥ ١٥ رأساً نووياً في العالم،
 وهو ما يكفي لتدمير الحضارة عدة مرات

وتدمير معظم الحياة على األرض.

السالم لبحوث  الدولي  ستكهولم  معهد 





٢٧

٣
النووية األسلحة 

الحرب  في  ستستخدم  التي  األسلحة  هي  ما  أدري  العالمية الثالثة، أما الحرب العالمية الرابعة فستستخدم فيها “ ال 
العصي والحجارة.”

آينشتاين ألبرت 
العالم والحائز على جائزة نوبل

يوجد  وال  األرض.  وجه  على  تدميرًا  األسلحة  أشد  النووية  األسلحة 
إمكانية  واحدة  لقنبلة  إن  إذ  البشرية.  لوجود  هتديداً  يشكل  غريها  سالح 
أن تدمر مدينة بأكملها، وقتل املاليني وتلويث اهلواء واألرض واملياه ملسافة 
كيلومرتات عديدة فيما حول موقع التفجري األصلي آلالف من السنني. ويف 
حالة نشوب حرب نووية كبرية، ستتعرض املعمورة كلها خلطر اآلثار املباشرة 
لالنفجارات النووية وما ينتج عنها من إشعاع، كما ستتعرض للشتاء النووي 
والغبار  الدخان  هائلة من  ُتقذف سحب  ينتج عنها عندما  أن  الذي ميكن 
بينت عدة دراسات أجريت مؤخرًا الغالف اجلوي. وقد   الناعم والسناج يف 
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إقليمية وإن كانت حمدودة سيسبب اضطرابًا كبرياً يف  نووية  أن وقوع حرب 
املناخ يؤدي إىل جماعة ميكن أن تؤثر على ما يزيد عن بليوين شخص. ولن 
امللوثة  املناطق  يف  العمل  على  قادرين  األوائل  واملستجيبون  األطباء  يكون 

باإلشعاع، ما سيتعذر معه الوصول إىل الناجني وعالجهم.
ومن شأن موجة احلرارة النامجة عن التفجري النووي أن حترق يف طريقها 
اهنيار  تسبب يف  أن  العصف  لالحرتاق، ومن شأن موجة  قابل  ما هو  كل 
املوجات  شأن  ومن  األساسية،  اهلياكل  تدمر  وأن  أقواها  إاّل  املباين  مجيع 
النابضة الكهرومغنطيسية أن تعطل شبكات اإلمداد بالكهرباء واإللكرتونيات 
واملعدات الطبية واالتصاالت الساتلية. ومن احملتمل أاّل يقتصر التدمري على 

األهداف العسكرية أو املقاتلني.
خمزونات  استخدام  خالهلا  من  ميكن  ما  طريقة  هناك  أن  يبدو  وال 
األسلحة النووية املنتشرة حاليًا دون أن تنجم عنها عواقب إنسانية خطرية وأن 
تلحق أضراراً ال ميكن إصالحها بالبيئة واملناخ. ومل ُتستخدم األسلحة النووية 
يف احلرب سوى مرتني — فقد استخدمتها الواليات املتحدة يف هريوشيما 
وناغازاكي يف عام ١٩٤٥، خالل احلرب العاملية الثانية. لكن، ما دامت هذه 
األسلحة موجودة، فإن احتمال استخدامها، عن قصد أو عن غري قصد، من 

جانب الدول أو اإلرهابيني، ما زال قائمًا.

كيف تعمل هذه األسلحة
االنشطار  طريق  عن  إما  الطاقة  من  هائلة  تطلق كميات  النووية  األسلحة 
)تفتيت الذرات الثقيلة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم يف تفاعل متسلسل(، أو 
االندماج )اقرتان نظائر مشعة لعنصر خفيف مثل اهليدروجني( أو كالمها، يف 
اللتان  النوويتان  القنبلتان  وقد كانت  احلديثة.  احلرارية  النووية  األسلحة  حالة 
استخدمت  نسبيًا  بسيطة  انشطارية  أسلحة  من  وناغازاكي  هريوشيما  دمرتا 

اليورانيوم العايل التخصيب والبلوتونيوم على التوايل.
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وأغلب األسلحة النووية احلرارية املوجودة يف ترسانات اليوم تزيد قدرهتا 
التفجريية بــــــ ٨ إىل ١00 مرة تقريبًا عن القنبلتني اللتني ألقيتا على هريوشيما 
من  طن   ١٨ تعادل 000  املتوسط  يف  قدرهتما  واللتني كانت  وناغازاكي، 
مادة يت. إن. يت. وحتتوي األسلحة النووية احلديثة عادًة على اليورانيوم العايل 
التخصيب والبلوتونيوم. ويتم نشر الرؤوس احلربية النووية عمومًا إليصاهلا على 
قذائف تسيارية حممولة أرضًا أو فوق الغواصات، أو قذائف انسيابية تطلق 
من اجلو أو من السطح أو قنابل مدفوعة باجلاذبية تطلق من فوق الطائرات 
السابق  النووية تنشر يف  القنابل. وقد كانت األسلحة  أو قاذفات  اهلجومية 
بعض  يف  النحو  هذا  على  تنشر  تزال  ال  )ورمبا  صواريخ  بواسطة  إليصاهلا 
البلدان( ومدفعية قصرية املدى، وألغام حبرية، وطوربيدات، وعبوات أعماق. 
وميكن إيصال الرؤوس احلربية يف بعض الرتسانات احلديثة إىل أّي نقطة على 

األرض بدقة كبرية.
صنع  إىل  يسعون  الذين  أولئك  يواجه  الذي  الرئيسي  التقين  والتحّدي 
العايل  اليورانيوم  األعم  يف  )وهي  االنشطارية  املواد  إنتاج  هو  نووية  أسلحة 
التخصيب  املنخفض  اليورانيوم  ختصيب  ويتم  والبلوتونيوم(.  التخصيب 
املستخدم يف إمداد غالبية حمطات الطاقة النووية يف العامل بالطاقة إىل حوايل 
3,٥ يف املائة من اليورانيوم - ٢3٥ وال ميكن أن يستخدم كمادة لصناعة 
من  املائة  يف   ٢0 فوق  بنسبة  املخصب  اليورانيوم  أما  احلالة.  هذه  يف  قنبلة 
التخصيب وميكن استخدامه مباشرة  اليورانيوم - ٢3٥ فيعترب يورانيوم عايل 

يف صنع سالح نووي. بيد أن اليورانيوم الذي يصل إىل مرتبة صنع األسلحة 
املائة من  تبلغ ٩0 يف  تركيز  الذي خصب إىل درجة  اليورانيوم  يعترب عمومًا 
البلوتونيوم املركب من أّي نظائر مالئمًا  اليورانيوم - ٢3٥ أو أكثر. ويعترب 
حيتوي  الذي  البلوتونيوم  باستثناء  النووي،  السالح  يف  املباشر  لالستخدام 
البلوتونيوم  بلوتونيوم - ٢3٨. وال يوجد  النظري  املائة من  أكثر من ٨0 يف 
بشكل طبيعي، ولكنه أحد مشتقات توليد القدرة النووية يف املفاعالت النووية 

وُيستخلص عن طريق إعادة املعاجلة الكيميائية.
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املادة  من  الكبرية”  “الكمية  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وحتّدد 
جهاز  صنع  إمكانية  استبعاد  معه  ميكن  ال  الذي  املقدار  بأهنا  االنشطارية 
اليورانيوم - ٢3٥  متفجر نووي. والكميات الكبرية هي ٢٥ كيلوغرامًا من 
البلوتونيوم من  و٨ كيلوغرامات  التخصيب،  العايل  اليورانيوم  يف   احملتوى 
و٨ كيلوغرامات من اليورانيوم - ٢33. وميكن لألسلحة احلديثة أن حتتوي 
رمبا على نصف كمية املواد االنشطارية هذه. ووفقًا للفريق الدويل املعين باملواد 
التخصيب العايل  اليورانيوم  من  العاملية  املخزونات  جمموع  بلغ   االنشطارية، 
املخزونات  جمموع  وبلغ  طن،   ١٢٥-/+  ١  3٧0 حوايل   ٢0١٥ عام  يف 
املنفصل حوايل ٥00 طن، وهي كمية تكفي إلنتاج  البلوتونيوم  العاملية من 

عشرات اآلالف من األسلحة اجلديدة.
ومع أن مقدار املادة االنشطارية الالزم لصنع سالح نووي ليس كبرياً، 
فإن األسلحة النووية صعبة من الناحية التقنية وإنتاجها مكلف. ومع ذلك، 
حّذر األمني العام السابق بان كي - مون من أن “اإلرهاب النووي هو أحد 

أخطر التهديدات يف عصرنا”.

القوة النووية في العالم
منتصف  يف  ذروته  العالم  أنحاء  جميع  في  النووية  األسلحة  عدد  بلغ 
الثمانينـــــــات إذ بلــغ 000 ٧0 رأس حريب )كريستنسن ونوريس(. ومع هناية 
أهنا غري  بدرجة كبرية،  النووية  األسلحة  عدد  ختفيض  جرى  الباردة،   احلرب 
ما زالت موجودة، بل ومتثل عنصراً حموريًا يف العقيدة األمنية للدول احلائزة هلا.

وحىت عام ٢0١٦، كان هناك حنو ١٢0 ٤ سالحًا نوويًا منتشراً وجاهزاً 
حالة  يف  وضعت  منها   ١  ٨00 حنو  أن  التقارير  وتفيد  عامليًا.  لالستخدام 
تأهب قصوى وهي جاهزة لإلطالق يف غضون دقائق. وتكشف التقديرات 
أن هناك ما جمموعه 3٩٥ ١٥ رأسًا حربيًا نوويًا )رؤوس حربية نووية صاحلة 
لالستعمال، وقطع غيار، وخمزون نشط وخمزون خامل ورؤوس حربية مل متس 

من املقرر تفكيكها(. )معهد ستكهومل الدويل لبحوث السالم(
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الدول الحائزة لألسلحة النووية

خاصة  مسؤولية  النووية  لألسلحة  الحائزة  الدول  تتحمل  عن اتخاذ خطوات ملموسة وال رجعة فيها في مجال نزع “ 
السالح النووي. وهناك سبل عديدة إليجاد عالم خال من 
األسلحة النووية. وأناشد جميع الدول أن تكثف جهودها 

لإلسهام في الرؤية المشتركة بطرقها الخاصة.”

غوتيريش أنطونيو 
األمين العام لألمم المتحدة

تحّدد معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية مخس دول بوصفها دواًل حائزة 
املتحدة  واململكة  وفرنسا  والصني  الروسي  االحتاد  وهي:  النووية  لألسلحة 
واهلند وباكستان  إسرائيل  هي  أخرى  بلدان  ثالثة  ومثة  املتحدة.   والواليات 
مل تنضم قط إىل املعاهدة ويعرف أو يشتبه بأهنا حائزة ألسلحة نووية. ويقدر 
أن يكون لدى مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت انسحبت من املعاهدة 
بني  تقريبًا  يرتاوح  لعدد  االنشطارية  املواد  من  يكفي  ما   ،٢003 عام  يف 
١0 و١٦ رأسًا حربيًا نوويًا يف متوز/يوليه ٢0١٧ وقد أجرت مخس جتارب 
متتلكها  اليت  النووية  األسلحة  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  نووية.  تفجريات 
مشال  منظمة حلف  يف  أعضاء  دول  لدى مخس  موجودة  املتحدة  الواليات 
حتديد  )رابطة  وتركيا.  وهولندا،  وبلجيكا،  وإيطاليا،  أملانيا،  هي:  األطلسي 

األسلحة؛ ومعهد القانون الدويل والسياسات(.

وأخذ االحتاد الروسي والواليات املتحدة، فضاًل عن فرنسا واململكة املتحدة، 
خيفضون مستويات ترساناهتم املنتشرة عن مستويات ترسانات احلرب الباردة، وإن 
سجل على ما يبدو تباطؤ يف وترية التخفيضات. ومع ذلك، فإن لدى الواليات 
املتحدة واالحتاد الروسي برامج مكثفة جيري تنفيذها لتحديث األسلحة النووية، 

كما تلتزم كل من اململكة املتحدة وفرنسا باحلفاظ على ترسانتها وحتديثها.
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ويبدو أن الصني تعزز تدرجييًا ترسانتها النووية يف وقت حتّدث فيه أيضًا 
أسلحتها. غري أن أسلحتها النووية تشكل أقل من ٤ يف املائة مما ميلكه االحتاد 
الروسي أو الواليات املتحدة من ترسانة نووية. وباإلضافة إىل ذلك، مل ُتنشر 
املتحدة،  والواليات  الروسي  لالحتاد  وخالفًا  النووية.  بيجني  أسلحة  من  أّي 
األسلحة  باستعمال  البادئة  أبداً  تكون  لن  أهنا  الصني كذلك  أعلنت  فقد 

النووية أيًّا كانت الظروف.

األسلحة  من  توسيع خمزوناهتما  على  واهلند  باكستان  من  وتعكف كل 
النووية وتطوير ما لديهما من منظومات برية وحبرية وجوية إليصال القذائف. 
وجتري إسرائيل جتارب على قذيفة تسيارية بعيدة املدى هلا القدرة على محل 
رؤوس نووية. ومع أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ختضع جلزاءات هتدف 
نووية  تفجريات  مخسة  أجرت  فقد  النووي،  برناجمها  توسيع  من  منعها  إىل 
جتريبية يف بداية عام ٢00٦ واستمرت يف هذه التفجريات لغاية عام ٢0١٦.

واالحتاد الروسي والواليات املتحدة، اللذان يزيد جمموع ما لديهما على 
٧00 3 رأس حريب منتشرة ميتلكان األغلبية الساحقة من ترسانة العامل النووية 
تفاوض  الثمانينات،  ومنذ  املنشورة(.  األسلحة  من  املائة  يف   ٩0 من  )أكثر 
هذان البلدان بشأن جمموعة من املعاهدات الثنائية اليت هتدف إىل ختفيض عدد 
املعاهدة  بينهما، وهو  اتفاق  وآخر  منهما.  ينشرها كل  اليت  النووية  األسلحة 
املتعلقة بالتدابري الرامية إىل زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية واحلّد 
منها )معاهدة ستارت اجلديدة(، يقصر ما ينشره كل من البلدين من الرؤوس 
احلربية االسرتاتيجية على ٥٥0 ١ رأسًا نوويًا اسرتاتيجيًا. وال تقتضي معاهدة 

ستارت اجلديدة تفكيك الرؤوس احلربية اليت سحبت من النشر.

الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية، واعتباراً من عام  ووفقًا ملا ذكره 
٢0١٦، أعلن رمسيًا كل من الواليات املتحدة واالحتاد الروسي، إىل جانب 
االنشطارية  املواد  من  اختياري إلنتاجها  وفرنسا، عن وقف  املتحدة  اململكة 
املستخدمة يف صنع األسلحة. وُيعتقد أن الصني هي أيضًا أوقفت إنتاج املواد 

االنشطارية، وإن كانت مل تعلن عن وقف اختياري رمسي.
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الدولة
الرؤوس الحربية 

المنشورة
الرؤوس الحربية 

المجموعاألخرى

000 0٧0٧ ٩30٥ ١الواليات املتحدة

٢٩0 ٥00٧ ٧٩0٥ ١االحتاد الروسي

١٢0٩٥٢١٥اململكة املتحدة

٢٨0٢0300فرنسا

٢٦0٢٦0--الصني

١00 - ١00١٢0 - ١٢0--اهلند

١00 - ١00١30 - ١30--باكستان

٨0٨0--إسرائيل

١0 *--مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

3٩٥ ٢٧٥١٥ ١٢0١١ ٤اجملموع

SIPRI, 2016b. مجيع األرقام تقريبية. املصدر: 

االنشطارية  املواد  من  يكفي  ما  الدميقراطية  الشعبية  لدى مجهورية كوريا  أن  يقدر   *
الربنامج  الغموض الذي يلف  بالنظر إىل  أنه  حلوايل ١0 رؤوس حربية نووية. بيد 
إذا كانت  ما  الواضح  من  ليس  فإنه  الدميقراطية،  الشعبية  النووي جلمهورية كوريا 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد أنتجت أو نشرت أسلحة صاحلة لالستعمال، 
األسباب، وهلذه  متتلكها.  اليت  النووية  األسلحة  عدد  بشأن  خمتلفة  آراء   وهناك 

ال يشمل هذا اجملموع األرقام املتعلقة جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

القوة النووية في العالم، 20١6
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المسائل النووية اإلقليمية
جنوب آسيا

مل تنضم باكستان والهند إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ويفرتض 
أهنما يعززان خمزوناهتما من األسلحة النووية. وقد أجرى كال البلدين جتارب 
تفجري نووي )اهلند يف عام ١٩٧٤، وكالمها يف عام ١٩٩٨( ويعتقد أهنما 
النووية، وفق األسلحة  انشطارية الستخدامها يف صنع  مواد  إنتاج   يواصالن 
اهلند  من  ويسعى كل  االنشطارية.  باملواد  املعين  الدويل  الفريق  به  أفاد  ما 
وطورت  النووية،  األسلحة  إليصال  جديدة  منظومات  إقامة  إىل  وباكستان 

باكستان قدرات األسلحة النووية التعبوية.

شمال شرق آسيا

انسحبت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انسحابًا أحادي اجلانب من 
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف كانون الثاين/يناير ٢003. وأجرت 
منذ ذلك احلني جتارب تفجريية نووية يف األعوام ٢00٦ و٢00٩ و٢0١3 
على  قادرة  الدميقراطية  الشعبية  ومجهورية كوريا   .٢0١٦ عام  يف  ومرتني 
ختصيب اليورانيوم وإنتاج بلوتونيوم قابل لالستخدام يف ُصنع األسلحة. وتنشر 
قذائف تسيارية قصرية ومتوسطة املدى، وأطلقت بنجاح صواريخ بعيدة املدى 
ادعت  ومتوز/يوليه ٢0١٧،  حزيران/يونيه  ويف  و٢0١٦.  عامي ٢0١٢  يف 
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بأهنا اختربت بنجاح قذيفتني من القذائف 
التسيارية العابرة للقارات. )ومع أنه من غري املعروف بتاتًا ما إذا كان بإمكان 
الكايف  بالقدر  نووي  الدميقراطية تصغري حجم جهاز  الشعبية  مجهورية كوريا 
لرتكيبه على قذيفة، فإن العديد من اخلرباء يعتقدون بأنه من املرجح أن تكون 
لديها هذه القدرة استناداً إىل مقارنات مع التقدم الذي أحرزته برامج أخرى 

لألسلحة النووية(.

وبدأت يف عام ٢003 حمادثات سداسية األطراف بني االحتاد الروسي 
ومجهورية كوريا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني والواليات املتحدة 



3٥األسلحة النووية

واليابان هبدف إقامة منطقة خالية من األسلحة النووية يف شبه اجلزيرة الكورية. 
غري أن هذه احملادثات قد علقت منذ نيسان/أبريل ٢00٩.

اختذ  الدميقراطية،  الشعبية  جلمهورية كوريا  النووية  التجارب  على  ورداً 
جملس األمن سلسلة من القرارات تنص على تدابري من ضمنها فرض حظر 
ومنعهم  النووي  الربنامج  يف  املشاركني  أصول  وجتميد  األسلحة  توريد  على 
بتطوير  املتصلة  املواد  وتدمري  األعضاء مبصادرة  للدول  والسماح  السفر،  من 

األسلحة واملتجهة إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.

الشرق األوسط
منطقة  إنشاء  املتمثل يف  اهلدف  عام ١٩٧٤،  منذ  العامة،  اجلمعية  أّيدت 
خالية من األسلحة النووية يف الشرق األوسط. وال تعرتض على هدف كهذا 
أّي دولة يف املنطقة. ويف عام ١٩٩٥، اختذت الدول األطراف، كجزء من 
قراراً  النووية إىل أجل غري مسمى،  انتشار األسلحة  مّدد معاهدة عدم  قرار 
ينص، ضمن أمور أخرى، على دعوة مجيع الدول يف املنطقة إىل اختاذ خطوات 
عملية حنو إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية ومن سائر أسلحة الدمار 
األوسط  الشرق  إيصاهلا، يف  وُنظم   — والبيولوجية  الكيميائية   — الشامل 
على حنو ميكن التحقق منه حتققًا فعليًا. وأعاد مؤمتر استعراض معاهدة عدم 
االنتشار لعام ٢0١0 تأكيد هذا اهلدف ودعا إىل عقد مؤمتر يف عام ٢0١٢ 
بشأن إنشاء هذه املنطقة. ولكن هذا املؤمتر ُأرجئ إىل أجل غري مسمى رغم 

اجلهود املكثفة للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن جدول أعمال.

إنشاء  يف  قدمًا  للمضي  واضح  سبيل  هناك  ليس  احلاضر،  الوقت  ويف 
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط.

ليست طرفًا يف معاهدة عدم  اليت  املنطقة  الوحيدة يف  الدولة  وإسرائيل هي 
انتشار األسلحة النووية وُيعتقد أهنا متلك أسلحة نووية. ووفقًا للفريق الدويل 
انشطارية  مواد  إنتاج  تواصل  قد  إسرائيل  فإن  االنشطارية،  باملواد  املعين 
النووية ترسانتها  أن  من  الرغم  على  نووية،  أسلحة  صنع  يف   الستخدامها 

رمبا تكون ثابتة تقريبًا منذ عقود.
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عدم  معاهدة  يف  طرفـــًا  النوويـــة  لألسلحـــة  حائـــزة  غيـــر  دولـــة  إيــران  وكانت 
لدى  احملافظني  جملس  ولكن   ،١٩٧0 عام  منذ  النووية  األسلحة  انتشار 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجد، يف عام ٢00٥، أن إيران ال متتثل التفاق 
التالية، اعتمد جملس األمن  السنة  الوكالة. ويف  الشاملة املربم مع  الضمانات 
إيران  تدعو  اليت  القرارات  من  جمموعة  من  قرار  أول  املتحدة  لألمم  التابع 
إىل تعليق مجيع األنشطة املتصلة بتخصيب اليورانيوم واملاء الثقيل وإىل فرض 

جزاءات عليها.
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  إيران  قامت   ،٢003 عام  بداية  ويف 
وخمتلف القوى العاملية مبحاوالت عديدة للتفاوض بشأن برنامج إيران النووي. 
وبعد عملية مكثفة دامت ثالث سنوات، توصلت إيران إىل اتفاق يف متوز/
يوليه ٢0١٥ مع ما يسمى جمموعة الدول األوروبية الثالث والدول الثالث 
واململكة  وفرنسا،  والصني،  وأملانيا،  الروسي،  )االحتاد  األورويب  واالحتاد 
الشاملة  العمل  بشأن خطة  األورويب(  واالحتاد  املتحدة،  والواليات  املتحدة، 
املشرتكة، وهي اتفاق مدته ٢٥ عامًا حيّد من قدرة إيران النووية مقابل ختفيف 
القرار  باإلمجاع  األمن  جملس  اختذ  ذلك،  وُبعيد  عليها.  املفروضة  اجلزاءات 

٢٢3١ )٢0١٥( الذي أّيد فيه خطة العمل الشاملة املشرتكة.
ويف كانون األول/ديسمرب ٢0١٥، أصدرت الوكالة تقييمًا لربنامج إيران 
النووي خيلص إىل أن إيران قد “اضطلعت بأنشطة ذات صلة بتطوير جهاز 
متفجر نووي” يف إطار “برنامج منظم” قبل هناية عام ٢003 ورمبا كانت 
“بعض األنشطة” “جارية” لغاية عام ٢00٩، وتوقفت عندئذ. وخلصت 
الوكالة أيضًا إىل أنه ال يوجد مؤشر موثوق على أن املواد النووية قد ُحولت 

من خمزون إيران املعلن.
ويف ١٦ كانون الثاين/يناير ٢0١٦، رفعت اجلزاءات ذات الصلة باجملال 
النووي عن إيران بعد أن استوفت التزاماهتا ذات الصلة باجملال النووي مبقتضى 

خطة العمل الشاملة املشرتكة.

2231 (2015)
2231 (2015)
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الجهود المبكرة المبذولة بهدف نزع السالح النووي
أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها األول، الذي اختذته يف ٢٤ 
كانون الثاين/يناير ١٩٤٦، جلنة األمم املتحدة للطاقة الذرية ووضعت هدف 
القضاء على مجيع األسلحة “اليت ميكن تطويعها للدمار الشامل”. وحّددت 
السوفيايت  واالحتاد  املتحدة  الواليات  من  من كل  املقدمة  الرمسية  املقرتحات 
االقرتاح  اهلدف. ومشل  هذا  عام ١٩٤٦ سبل حتقيق  املتحدة يف  األمم  إىل 
السوفيايت، املعروف خبطة غروميكو، النص املقرتح األول ملعاهدة لنزع السالح 
النووي. ويف ذلك الوقت الذي مل تكن فيه بعد قذائف بعيدة املدى أو طاقة 
الباردة قد جاءت، كان القضاء على األسلحة  نووية مدنية ومل تكن احلرب 
النووية فيما يبدو “مهمة بسيطة نسبيًا”، إذ مل يكن هناك إاّل دولة واحدة 
حائزة لألسلحة النووية. ومع ذلك مل تتحقق اآلمال املبكرة بشأن نزع السالح 
املتحدة  الواليات  النووي بني  التسلح  الباردة وسباق  احلرب  بدء  النووي مع 

واالحتاد السوفيايت.

وجاء أول النجاحات اليت حتققت يف كبح سباق التسلح النووي يف عام 
١٩٦3 يف شكل معاهدة حظر جزئي للتجارب النووية، وكانت هتدف إىل 
إهناء جتارب األسلحة النووية يف اجلو وحتت سطح املاء ويف الفضاء اخلارجي. 
احلائزة  الدول  التفجريية حتت األرض استمرت، وزاد عدد  التجارب  أن  غري 
والصني.  وفرنسا  املتحدة  اململكة  ليشمل  الستينات  بنهاية  النووية  لألسلحة 
وتوجت اجلهود املبذولة لزيادة كبح االنتشار النووي ببدء نفاذ معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية يف عام ١٩٧0.

األسلحة  برامج  عن  البلدان  من  عدد  ختّلى  التاليني،  العقدين  وخالل 
النووية، غري أن إسرائيل وباكستان واهلند ظلت خارج نطاق الضوابط املفروضة 
ترساناهتا  البلدان  تلك  وطورت  النووية،  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف 
من  الرغم  وعلى  الدميقراطية.  الشعبية  فعلت مجهورية كوريا  وكذلك  النووية، 
اجلهود املتواصلة من جانب جمموعات اجملتمع املدين واملقرتحات املقدمة من 
جانب زعماء عامليني حاليني وسابقني، ال يزال هدف إزالة األسلحة النووية 

بعيد املنال.
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ويف عام ١٩٩٦، أصدرت حمكمة العدل الدولية، وهي أعلى حمكمة يف 
منظومة األمم املتحدة، فتوى باإلمجاع تقضي بأن املادة السادسة من معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية تقتضي من مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية 
السالح  نزع  إىل  املفضية  املفاوضات  من  “االنتهاء  املعاهدة  يف  األطراف 
عدم  معاهدة  استعراض  مؤمتر  يف  أّي  سنوات،  بأربع  ذلك  وبعد  النووي”. 
انتشار األسلحة النووية لعام ٢000، وافقت الدول احلائزة لألسلحة النووية 
النووية”.  القضاء الكلي على ترساناهتا  على تعهد ال لبس فيه بأن “تنجز 
فكرة  الدول  من  أّيد عدد كبري  لعام ٢0١0،  املعاهدة  استعراض  مؤمتر  ويف 
بدء العمل من أجل التوصل إىل اتفاقية شاملة لألسلحة النووية، وهي فكرة 
من  املؤلفة  خطته  يف  مون   - بان كي  املتحدة  لألمم  العام  األمني  طرحها 
مخس نقاط لنزع السالح النووي. غري أن املؤمتر مل يتمكن من التوصل إىل 
اتفاق مبتابعة املفاوضات. ويف الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤمتر االستعراض، 
القلق بالغ  عن  املعاهدة  يف  األطراف  أعربت  اآلراء،  بتوافق  اعُتمدت   اليت 
استعمال  أّي  عن  اإلنساين  الصعيد  على  النامجة  املفجعة  العواقب  “إزاء 

لألسلحة النووية”.

إعادة صياغة مناقشة المسألة النووية
األمم  يف  األعضاء  الدول  من  جمموعة  أطلقت   ،20١٣ عام  من  ابتداًء 
صياغة  إعادة  إىل  ترمي  إنسانية  مبادرة  احلكومية  غري  واملنظمات  املتحدة 
املناقشة املتعلقة بنزع السالح من خالل التأكيد على اآلثار املدمرة للتفجري 
النووي. وتوجت املؤمترات احلكومية الدولية الثالثة، املعقودة يف عامي ٢0١3 
يلزم  دبلوماسي  بتعهد  النووية  لألسلحة  اإلنسانية  اآلثار  بشأن  و٢0١٤، 
١٢٧ حكومة بالتعاون يف “اجلهود الرامية إىل وصم األسلحة النووية وحظرها 

وإزالتها” )التعهد اإلنساين(.

 ،٢0١٦ عام  يف  عقدت  اليت  الدولية  احلكومية  املؤمترات  أعقاب  ويف 
دعت األمم املتحدة فريقًا عاماًل مفتوح باب العضوية إىل االنعقاد للمضي 
الحق،  وقت  ويف  األطراف.  املتعّددة  النووي  السالح  نزع  مبفاوضات  ُقدمًا 

http://www.icanw.org/pledge/
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٢3 كانون  يف  العامة  اجلمعية  اعتمدت  العامل،  الفريق  توصية  على  وبناًء 
مبفاوضات  ُقدمًا  املعنون “املضي  القرار ٢٥٨/٧١،  األول/ديسمرب ٢0١٦ 
األمم  فيه عقد مؤمتر  الذي قررت  املتعّددة األطراف”،  النووي  السالح  نزع 

املتحدة للتفاوض على صك ملزم قانونًا حلظر األسلحة النووية.

حظر  معاهدة  اعتمدت   ،٢0١٧ متوز/يوليه   ٧ يف  الحق،  وقت  ويف 
األسلحة النووية، اليت ُتعد أول صك متعدد األطراف وملزم قانونًا بشأن نزع 
السالح النووي مت التفاوض عليه خالل ٢0 عامًا. واعتربت السيدة إيزومي 
“رسالة  املعاهدة  اعتماد  السالح،  نزع  لشؤون  السامية  املمثلة  ناكاميتسو، 
اإلنسانية  العواقب  عن  الدول،  من  العظمى  الغالبية  باسم  موجهة  واضحة، 
املفجعة اليت قد تنجم عن أّي استخدام لألسلحة النووية”. )انظر الصفحتني 

٤3 و٤٤ للحصول على تفاصيل عن املعاهدة.(

الخطر الواضح الراهن

بات واضحاً اآلن أن األسلحة النووية لم تعد وسيلة لتحقيق  أكثر “  أمننا  تجعل  يمر  عام  مع كل  أنها  والحقيقة  األمن؛ 
هشاشة.”

غورباتشيف ميخائيل 
 رئيس دولة االتحاد السوفياتي السابق )١٩88 - ١٩٩١(
والحائز على جائزة نوبل
يمثل وجود األسلحة النووية خطراً واضحًا وحاضراً يتهدد البشرية. وال يزيد 
املدير  الربادعي،  إاّل حدة. وقد ذكر حممد  النووية هذا اخلطر  املعرفة  انتشار 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، “أنه يف عام ١٩٧0 كان يفرتض 
أن عدداً قلياًل نسبيًا من البلدان هي اليت تعرف كيف حتصل على األسلحة 
النووية. واآلن بعد أن أصبح من 3٥ إىل ٤0 بلداً، وفقًا لبعض التقديرات، 
لديها هذه املعرفة، يصبح هامش األمن يف إطار نظام عدم االنتشار احلايل 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/258
http://undocs.org/ar/A/RES/71/258


نزع السالح: دليل أساسي ٤0

ذلك،  إىل  وباإلضافة  االرتياح”.  على  تبعث  ال  درجة  إىل  جداً  ضيقًا 
ميكن  نووية  مواد  دولة   ٢٤ متتلك  النووي،  بالتهديد  املتعلقة  للمبادرة  فوفقًا 

استخدامها يف صنع األسلحة.

وعلى الرغم من أن كثرياً من املخزونات النووية يف العامل ُتكفل هلا حراسة 
نووية  مواد  فضاًل عن  املخزونات،  بعض  أن  من  للقلق  دواع  هناك  مالئمة، 
ذات صلة أخرى، ليست مؤمنة تأمينًا كافيًا وعرضة للسرقة. وحتتفظ الوكالة 
بشأن  املشروع  واالجتار غري  للحوادث  بيانات  بقاعدة  الذرية  للطاقة  الدولية 
حوادث االجتار غري املشروع وغريها من األنشطة غري املأذون هبا اليت تنطوي 
تقع  اليت  احلوادث  البيانات  قاعدة  وتتعقب  مشّعة.  ومواد  نووية  مواد  على 
الدولية أو ال تنطوي  أو بغري قصد، واليت تنطوي على عبور احلدود  بقصد 
احملبطة. ويف 3١ كانون  أو  الناجحة  األعمال غري  عبورها، فضاًل عن  على 
بيانات  قاعدة  برنامج  يف  املشاركة  الدول  عدد  بلغ  األول/ديسمرب ٢0١٥، 
احلوادث واالجتار غري املشروع ١3١ دولة. ويف بعض احلاالت، قدمت أيضًا 
دول غري مشاركة معلومات إىل قاعدة بيانات احلوادث واالجتار غري املشروع. 
وحبلول هناية عام ٢0١٥، تضمنت القاعدة ما جمموعه ٨٨٩ ٢ بالغًا مؤكداً 
إذن،  دون  احليازة  يشمل  )مبا  واإلشعاعية  النووية  باملواد  تتعلق  حوادث  عن 

والسرقة أو الفقدان، وغري ذلك من األنشطة غري املأذون هبا(.

وما زال إطالق أسلحة نووية على سبيل اخلطأ احتمااًل حقيقيًا، يقويه 
أن ما يقرب من ٨00 ١ من األسلحة ما زالت يف حالة استنفار قصوى، 

وجاهزة لإلطالق يف غضون دقائق.

السرقة أو اإلطالق على سبيل اخلطأ،  وحىت مع افرتاض عدم حدوث 
بالبحث  املتعلقة  التكاليف  )وهي  النووية  باألسلحة  املتصلة  التكاليف  فإن 
والتطوير والتعزيز والصيانة والتفكيك والتنظيف( هي تكاليف باهظة. وتنفق 
خمزوناهتا  على  احملافظة  جملرد  سنويًا  دوالر  بليون  املتحدة حوايل30  الواليات 
)املبادرة املتعلقة بالتهديد النووي(. ويقدر مكتب امليزانية يف كونغرس الواليات 
للبلد ستزيد عن ١,٢  النووية  القوة  لتحديث  اإلمجالية  التكلفة  بأن  املتحدة 
تريليون دوالر على مدى السنوات الثالثني املقبلة. )وهذا يعين ٤,٦ ماليني 



٤١األسلحة النووية

دوالر لكل ساعة ملدة 30 عامًا(. وتفيد وزارة الطاقة بالواليات املتحدة أن 
مرت  ماليني   ١0٤ من  أكثر  إنتاج  إىل  أفضت  باألسلحة  املتعلقة  األنشطة 

مكعب من النفايات املشعة.

العمل مستمر
ويالت  من  املقبلة  األجيال  “إنقاذ  أجل  من  المتحدة  األمم  ُأنشئت  لقد 
لنزع  املبذولة  اجلهود  وكانت  الديباجة(.  املتحدة،  األمم  )ميثاق  احلرب” 
السالح النووي جانبًا حيويًا من جوانب هذا العمل. وقد دعم مجيع األمناء 

العامني لألمم املتحدة حتقيق هذا اهلدف.

أن  مؤداها  فتوى  الدولية  العدل  حمكمة  أصدرت   ،١٩٩٦ عام  ويف 
الدويل  القانون  لقواعد  عمومًا  “خمالفًا  سيكون  النووية  األسلحة  استخدام 

السارية يف حالة النزاع املسلح”.

وإنشاء  التجارب  وإجراء  االنتشار  عدم  مسائل  املعاهدات  وتتناول 
املناطق اخلالية من األسلحة النووية وحظر األسلحة النووية.

وإن ما يزيد عن ١٢0 دولة قد وقعت على التعهد اإلنساين، متعهدًة 
من  املدنيني  محاية  وتعزِّز  للجميع  البشري  األمن  توفري  بضرورة  “تتقيد  بأن 
االستعمال  بأن  التعهد  هذا  ويقّر  النووية”.  األسلحة  عن  النامجة  املخاطر 
هل  عميقة”.  وأخالقية  معنوية  “تساؤالت  يثري  النووية  لألسلحة  احملتمل 
باحلدود  احتواؤها  ميكن  ال  اليت  النووية  األسلحة  ُتستعمل  أن  األخالق  من 
أن تستعمل  البشرية؟ وهل من األخالق  بقاء  أن هتدد  الوطنية واليت حيتمل 
املناسب التصّدي بالشكل   هذه األسلحة يف حالة عدم توفر “القدرة على 

ملا سينُجم من معاناة بشرية وضرر إنساين”؟

واللجنة  مبا يف ذلك جلنة كانبريا،  البارزة،  الدولية  اللجان  توصلت  وقد 
ونزع  االنتشار  بعدم  املعنية  الدولية  واللجنة  الشامل،  الدمار  بأسلحة  املعنية 
السالح النوويني، إىل توافق يف اآلراء بأنه ما دام بعض الدول ميتلك أسلحة 
األسلحة  هذه  دامت  وما  امتالكها.  يف  سرتغب  أخرى  دواًل  فإن  نووية، 
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أو  اخلطأ  سبيل  على  إما  قائمة،  أخرى  مرة  استخدامها  فإمكانية  موجودة، 
عمداً.

وقد اتفق الساسة البارزون من الرجاء والنساء والباحثون ونشطاء اجملتمع 
املدين على أنه ال ميكن مواجهة التحّديات األمنية املعاصرة بتطوير األسلحة 
احلرجة  “النقطة  الوثائقي  الفيلم  املثال،  سبيل  على  )انظر،  وحيازهتا  النووية 
البعض  النووية”(. وذهب  األسلحة  أساطري بشأن  النووية” وكتاب “مخس 

إىل اعتبار هذه األسلحة “غري جمدية” أو خطرية يف حّد ذاهتا )غودارد(.

تتحقق  مل  زالت  وما  موجودة.  النووية  األسلحة  زالت  ما  ذلك،  ومع 
االلتزامات بنزع السالح النووي. ويوجد نظام عدم االنتشار يف حالة هشة. 
ومواجهة هذه التحّديات سيتطلب جهوداً من دول عديدة ومن اجملتمع املدين 
واألمم املتحدة، وغريها من اجلهات، للقيام بصورة هنائية بــــــ “وصم األسلحة 

النووية وحظرها وإزالتها” )التعهد اإلنساين(.

المعاهدات
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

إن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية معاهدة دولية هامة هدفها منع 
انتشار األسلحة النووية وتكنولوجيا األسلحة النووية، وتعزيز التعاون يف جمال 
املتمثل يف حتقيق  اهلدف  ودعم  السلمية،  لألغراض  النووية  الطاقة  استخدام 
نزع السالح النووي يف إطار نزع السالح العام الكامل. ومتثل املعاهدة التعهد 
السالح  بنزع  النووية  احلائزة لألسلحة  الدول  قانونًا من جانب  امللزم  الوحيد 
النووي. واملعاهدة، اليت ُفتح باب التوقيع عليها يف عام ١٩٦٨، بدأ نفاذها 
يف عام ١٩٧0. ويف ١١ أيار/مايو ١٩٩٥، مدد العمل باملعاهدة إىل أجل 
غري مسمى. وانضم إىل املعاهدة ما جمموعه ١٩١ طرفًا، مبا فيها الدول احلائزة 
املعاهدة عدد  املعرتف هبا أصاًل. وقد صدق على  النووية اخلمس  لألسلحة 
من البلدان يفوق عدد البلدان اليت صدقت على أّي اتفاق آخر للحّد من 
مؤمترات  وتعقد  املعاهدة.  أمهية  على  وتلك شهادة  السالح،  ونزع  األسلحة 
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استعراض املعاهدة كل مخس سنوات لتقييم التقدم احملرز حنو تنفيذ املعاهدة. 
)لالطالع على مزيد من املعلومات عن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، 

انظر الفصل التايل.(

معاهدة حظر األسلحة النووية
 ،٢0١٧ متوز/يوليه   ٧ يف  اعُتمدت  اليت  النووية،  األسلحة  حظر  معاهدة 
حتظر طائفة من األنشطة ذات الصلة باألسلحة النووية، مثل تطوير أسلحة 
أو  صنعها  أو  إنتاجها  أو  جتريبها  أو  أخرى  نووية  متفجرة  أجهزة  أو  نووية 
أو  األسلحة  هذه  استخدام  عن  فضاًل  تكديسها،  أو  حيازهتا  أو  اقتنائها 
أسلحة  أيِّ  بإقامة  السماح  أيضًا  الدول  على  وحتظر  باستخدامها.  التهديد 

نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو نصبها أو نشرها يف إقليمها.

األسلحة  استخدام  ضحايا  إىل  املساعدة  بتقدمي  الدول  املعاهدة  وتلزم 
النووية وجتريبها ومعاجلة األضرار البيئية اليت تسببت فيها األسلحة النووية.

وعقب اعتماد املعاهدة، قال املتحدث الرمسي باسم األمني العام أنطونيو 
التطلعات  حتقيق  حنو  ومسامهة  هامة  خطوة  “متثل  املعاهدة  إن  غوترييش 

املشرتكة إىل عامل خال من األسلحة النووية”.

وقد اعتمدت املعاهدة بأغلبية ١٢٢صوتًا مقابل صوت واحد )هولندا( 
وامتناع عضو واحد عن التصويت )سنغافورة(. غري أن عدداً من البلدان ظل 
خارج املفاوضات، مبا يف ذلك الواليات املتحدة واالحتاد الروسي ودول أخرى 
الشعبية  مجهورية كوريا  أيضًا  تنضم  ومل  وحلفاؤها.  النووية  لألسلحة  حائزة 

الدميقراطية إىل احملادثات.

وميكن للدول اليت متتلك أسلحة نووية أن تنضم إىل املعاهدة ما دامت 
توافق على أن ترفع هذه األسلحة من الوضع التشغيلي فوراً وأن تدمرها وفق 

خطة ملزمة قانونًا وحمّددة زمنيًا.

وتقر املعاهدة “العواقب اإلنسانية الكارثية اليت ستنجم عن أّي استخدام 
األسلحة  استخدام  لضحايا  املقبولة”  غري  و“املعاناة  النووية”  لألسلحة 
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املتعلقة  الذي ختلفه األنشطة  املتناسب  بــــــ “األثر غري  أيضًا  النووية. وتسلم 
باألسلحة النووية على الشعوب األصلية”.

النووية سيكون  استخدام لألسلحة  أّي  أن  املعاهدة على فكرة  وترتكز 
انتشار  أمهية معاهدة عدم  اإلنساين وتؤكد من جديد  الدويل  للقانون  خمالفًا 
األسلحة النووية “بوصفها حجر الزاوية يف نظام نزع السالح النووي وعدم 
للمرأة  املتساوية والكاملة والفّعالة  االنتشار”. وتسلم أيضًا بأمهية “املشاركة 

والرجل” يف حتقيق السالم واألمن املستدامني.
وُيفتح باب التوقيع على املعاهدة يف ٢0 أيلول/سبتمرب ٢0١٧. ويبدأ 
نفاذها بعد أن تكون مخسون دولة قد وقعت وصدقت عليها. ومبجرد دخول 
املعاهدة حيز النفاذ، جتتمع الدول األطراف مرة كل سنتني، وتعقد مؤمترات 

الستعراض أداء املعاهدة والتقدم الذي حترزه كل ست سنوات.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
ُفتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اليت حتظر 
مجيع تفجريات جتارب املواد النووية، يف أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ولكن مل يبدأ 
نفاذها بعد. وكان املقصود من املعاهدة تعزيز نزع السالح النووي عن طريق 
اليت كانت  النووية،  ترساناهتا  تطوير  على  نوويًا  املسلحة  الدول  قدرة  تقييد 
البيانات اليت يتم احلصول عليها  تستند حىت التسعينات بالدرجة األوىل إىل 
من جتارب التفجريات النووية. وحىت آب/أغسطس ٢0١٧، كان قد صدق 
على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوية ١٦٦ بلداً ولكنها ال ميكن أن 
يبدأ نفاذها إاّل بعد أن يصدق عليها تسعة بلدان أخرى مدرجة يف املرفق ٢ 
من املعاهدة، وهي: إسرائيل وإندونيسيا وباكستان ومجهورية إيران اإلسالمية 
ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني ومصر واهلند والواليات املتحدة. 
النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  ملنظمة  التحضريية  اللجنة  وتتعهد 
شبكة رصد تضم ٢٨٦ مرفقًا من املرافق املعتمدة عامليًا للتحقق من أن الدول 

األطراف يف املعاهدة تفي بالتزاماهتا.
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حظر إنتاج المواد االنشطارية
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اختذت  األول/ديسمبر ١٩٩٣،  في كانون 
بتوافق اآلراء قراراً يدعو إىل التفاوض بشأن معاهدة ميكن التحقق منها حتظر 
مؤمتر  ويعترب  النووية.  األسلحة  صنع  يف  املستخدمة  االنشطارية  املواد  إنتاج 
نزع السالح، املكلف بالتفاوض بشأن هذه املعاهدة، منذ أمد طويل منتدى 
التفاوض املتعدد األطراف الوحيد فيما يتعلق مبعاهدات نزع السالح. بيد أن 
مؤمتر نزع السالح أخفق منذ عام ١٩٩٨ يف االتفاق على بدء مفاوضات 
نزع  اعتمد مؤمتر  أّي موضوع. ويف عام ٢00٩،  مناقشات رمسية بشأن  أو 
من  يتمكن  مل  ولكنه  عقد،  من  أكثر  منذ  مرة  ألول  عمل  برنامج  السالح 
تنفيذه وظل جممداً طيلة عام ٢0١٦. ومبجرد أن تبدأ املفاوضات، ستكون 
إذا كانت  ما  ذلك  مبا يف  عليها،  التغلب  من  بّد  ال  عقبات ضخمة  هناك 
املعاهدة ستكون ضيقة النطاق )تضع حّداً إلنتاج املواد االنشطارية( أو شاملة 
)تتناول املخزونات العسكرية القائمة(. وسيكون نطاق التحقق يف إطار هذه 

املعاهدة، فضاًل عن قائمة املواد اخلاضعة هلا، أيضًا مسائل حمل جدل.

المناطق الخالية من األسلحة النووية
إن إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية هنج إقليمي يهدف إىل تعزيز 
املعايري العاملية لعدم انتشار األسلحة النووية ونزع السالح النووي ودعم اجلهود 
الدولية املبذولة من أجل إحالل السالم واألمن. واملنطقة اخلالية من األسلحة 
 النووية هي منطقة حمددة تلتزم فيها البلدان عمومًا بعدم تطوير أسلحة نووية

لمعرفة المزيد، انظر املوقع الشبكي ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب 
.www.ctbto.org النووية

لمعرفة المزيد، انظر املوقع الشبكي للفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية 
.www.fissilematerials.org
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من  اخلالية  املناطق  وتشمل  حيازهتا.  أو  جتريبها  أو  اقتنائها  أو  صنعها  أو 
األسلحة النووية حاليًا املناطق التالية، وتتضمن مجيع اإلقليم الربي الواقع يف 
نصف الكرة اجلنويب: أفريقيا )معاهدة بليندابا(، ووسط آسيا )معاهدة إنشاء 
منطقة خالية من األسلحة النووية يف وسط آسيا(، وأمريكا الالتينية ومنطقة 
البحر الكاريبـي )معاهدة تالتيلولكو(، وجنوب شرق آسيا )معاهدة بانكوك(، 
أيضًا  الدولية  املعاهدات  وحتظر  راروتونغا(.  )معاهدة  اهلادئ  احمليط  وجنوب 
وضع أسلحة نووية يف أنتاركتيكا، وعلى قاع البحار، وعلى سطح القمر أو 
من  خالية  منطقة  إلنشاء  معاهدة  وتشمل كل  األخرى.  السماوية  األجرام 
األسلحة النووية بروتوكواًل يتعلق بضمانات أمنية من الدول احلائزة لألسلحة 
الدول  ضد  النووية  األسلحة  باستخدام  التهديد  أو  استخدام  بعدم  النووية 
األطراف. )غري أنه حىت آب/أغسطس ٢0١٧ مل حيظ بالتأييد الكامل من 
من  اخلالية  املناطق  بني  من  النووية  لألسلحة  احلائزة  اخلمس  الدول  جانب 
األسلحة النووية إاّل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي(. وتتميز منغوليا 
بأهنا أول بلد ُيعرتف به باعتباره دولة خالية من األسلحة النووية وقد اعتمدت 

تشريعات وطنية لتعزيز مركزها.

اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية
في 2 كانون األول/ديسمبر 200٩، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يوم ٢٩ آب/أغسطس اليوم الدويل ملناهضة التجارب النووية، وذلك باختاذها 
الدول  جهود  حشد  هو  اليوم  هذا  من  والقصد  باإلمجاع.   3٥/٦٤ القرار 
الدولية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات  األعضاء واملنظمات احلكومية 
األكادميية ووسائط اإلعالم للرتويج لوقف التجارب النووية كخطوة حنو عامل 
أكثر أمانًا. ويشدد القرار على “ضرورة بذل كل جهد ممكن إلهناء التجارب 
النووية بغية جتنب آثارها املدمرة والضارة على حياة الناس وصحتهم” وعلى 
أن “إهناء التجارب النووية هو إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هدف إجياد 

عامل خال من األسلحة النووية”.
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اليوم الدولي لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية
القرار  العامة  اجلمعية  اختذت   ،20١٣ األول/ديسمبر  كانون   ٥ في 
الكاملة  لإلزالة  دوليًا  يومًا  أيلول/سبتمرب   ٢٦ يوم  أعلن  الذي   ،3٢/٦٨
وتثقيفه  اجلمهور  وعي  “إلذكاء  اليوم  هذا  ُخصص  وقد  النووية.  لألسلحة 
بشأن ما تشكله األسلحة النووية من خطر يهدد البشرية وضرورة إزالتها على 
حنو تام، من أجل تعبئة اجلهود الدولية لتحقيق اهلدف املشرتك املتمثل يف إجياد 
عامل خال من األسلحة النووية”. وحتقيقًا هلذه الغاية، يرحب القرار بأنشطة 
التثقيف والتوعية ذات الصلة اليت يضطلع هبا كل من املنظمات غري احلكومية 
هبذا  واالحتفال  واألفراد.  اإلعالم  ووسائط  والربملانيني  األكادميية  واألوساط 
واجملتمع  املتحدة  األمم  ومنظومة  األعضاء  الدول  من  لكل  فرصة  يتيح  اليوم 

املدين إلعادة تأكيد التزامها بنزع السالح النووي.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

www.un.org/disarmament/wmd/nuclear

اتحاد العلماء األمريكيين
https://fas.org

الحملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية
www.icanw.org

رابطة األطباء الدولية لمنع نشوب حرب نووية
www.ippnw.org
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مؤسسة السالم في العصر النووي
www.wagingpeace.org

المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي
www.nti.org

معهد ستكهولم الدولي لبحوث السالم
https://www.sipri.org
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4
النووية األسلحة  انتشار  معاهدة عدم 

االلتزام  من  أكبر  قدر  إبداء  البلدان  جميع  على  يجب  بالهدف العالمي المتمثل في إيجاد عالم خال من األسلحة “ 
النووية. وتتحمل الدول الحائزة لألسلحة النووية مسؤولية 
الذي  االنتشار  ويؤدي  المبادرة.  زمام  تولي  عن  خاصة 
نشهده اليوم إلى خطر ال يمكن تصوره، في حين أن عملية 
منع  إلى  ملّحة  حاجة  وثمة  بالشلل.  مصابة  السالح  نزع 
االنتشار وتعزيز نزع السالح والحفاظ على ما تحقق من 
مترابطان:  هدفان  فهذان  االتجاهين.  هذين  في  مكاسب 

إحراز تقدم في أحدهما سيولد تقدماً في اآلخر.”

غوتيريش أنطونيو 
األمين العام لألمم المتحدة

إن معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، اليت هي حجر الزاوية يف اجلهود 
نزع  وحتقيق  العاملي  الصعيد  على  النووية  األسلحة  انتشار  إىل كبح  الرامية 
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املعاهدة  إىل  وانضم   .1٩7٠ عام  يف  النفاذ  حيز  دخلت  النووي،  السالح 
1٩1 دولة، مبا فيها الدول اخلمس اليت تقر املعاهدة حبيازهتا لألسلحة النووية 
املتحدة.  والواليات  املتحدة  واململكة  وفرنسا  والصني  الروسي  االحتاد  وهي: 
وهناك حاليًا ثالثة بلدان متتلك أو يشتبه يف امتالكها أسلحة نووية مل تنضم 
الشعبية  مجهورية كوريا  وأعلنت  واهلند.  وباكستان  إسرائيل  وهي:  للمعاهدة 

الدميقراطية انسحاهبا من املعاهدة يف عام 2٠٠3.
وغالبًا ما توصـف معاهدة عدم االنتشار بأهنا “صفقـة كربى” مربمة بني 
الدول احلائزة لألسلحة النووية والدول غري احلائزة هلا. ومقابل التزام الدول غري 
احلائزة لألسلحة النووية بعدم احلصول على األسلحة النووية، اتفقت الدول 
احلائزة لألسلحة النووية على وقف سباق التسلح النووي وإمتام إزالة ترساناهتا 
يف  األطراف  حبق  االعرتاف  على  األطراف  الدول  مجيع  واتفقت  النووية. 
املعاهدة يف تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية، وفقًا لاللتزامات األساسية 

بعدم االنتشار املتضمنة يف املعاهدة.

عدم االنتشار والضمانات
عدم  على  النووية  لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  اتفقت  المعاهدة،  بموجب 
صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو اقتنائها على حنو آخر، وعدم 
وعدم  عليها،  السيطرة  قبول  أو  األجهزة  أو  األسلحة  لتلك  نقل  أّي  قبول 
التماس أو تلقي أّي مساعدة يف صنع تلك األسلحة أو األجهزة. وألغراض 
لألسلحة  احلائزة  غري  الدول  اتفقت  املعاهدة،  مبوجب  التزاماهتا  من  التحقق 
النووية على قبول الضمانات اليت تديرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 
حتت  أو  أراضيها  يف  املوجودة  اخلاصة  االنشطارية  واملواد  اخلام  املواد  مجيع 
سيطرهتا. والوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التصديق على أن الدول 
النووية من  املواد  املعاهدة مل حتول  النووية األطراف يف  غري احلائزة لألسلحة 

األغراض السلمية الستخدامها يف صنع األسلحة النووية.
النووية يف عام 1٩7٠،  انتشار األسلحة  ومنذ بدء نفاذ معاهدة عدم 
حققت املعاهدة جناحًا كبرياً، وإن مل يكن كاماًل، يف احتواء انتشار األسلحة 
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النووية على الصعيد العاملي. وال تزال عدة دول خارج هذه املعاهدة وُيعتقد 
وتوسيع  تعزيز  إىل  وسعيًا  املعاهدة.  نفاذ  بدء  بعد  نووية  أسلحة  اقتنت  أهنا 
نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملواجهة حتويل الدول غري احلائزة 
اإلضايف  الربوتوكول  اعُتمد  النووية،  املواد  استخدام  ملسار  النووية  لألسلحة 

الطوعي يف 1٩٩7.

نزع السالح النووي
تحتوي المعاهدة على التعهد الوحيد الملزم قانونًا الذي يقتضي من الدول 
احلائزة لألسلحة النووية حتقيق نزع السالح النووي. وتقتضي املادة السادسة 
من املعاهدة من مجيع الدول األطراف التفاوض حبسن نية على وضع تدابري 
عن  فضاًل  النووي،  السالح  ونزع  النووي  التسلح  سباق  بوقف  تتصل  فّعالة 
التفاوض على وضع معاهدة بشأن نزع السالح العام الكامل يف ظل مراقبة 
البلَدان  وأبرم  تدرجيية.  بوترية  االلتزام  تنفيذ هذا  وفّعالة. ويسري  دولية صارمة 
املتحدة،  والواليات  الروسي  االحتاد  ومها  نوويتني،  ترسانتني  ألكرب  احلائزان 
اتفاقات ثنائية عديدة منذ سبعينات القرن املاضي هتدف إىل احلّد من الرتسانة 
النووية لكل منهما وسن تدابري شفافية من أجل تعزيز االستقرار يف أوقات 

األزمات وتسهيل التحقق.

وعلى الرغم من بدء نفاذ معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، استمرت 
الثمانينات، وبلغت أعلى  الزيادة حىت منتصف  العاملية يف  النووية  الرتسانات 
7٠ رأس حريب )كريستنسن ونوريس(. واخنفض  رقم هلا وهو حوايل ٠٠٠ 
اليوم إىل حوايل 3٩٥ 1٥ رأسًا حربيًا، ينتشر  العدد الكلي للرؤوس احلربية 
لبحوث  الدويل  ستكهومل  )معهد  حربيًا  رأسًا   ٤  12٠ حوايل  منها  فعليًا 
التخفيضات منذ هناية  املبذولة إلجراء مزيد من  السالم(. وتواصلت اجلهود 
احلرب الباردة، وإن كان ذلك بوترية أبطأ خالل العقد املاضي. ويف نيسان/
أبريل 2٠1٠، وّقع االحتاد الروسي والواليات املتحدة على املعاهدة املتعلقة 
بالتدابري الرامية إىل زيادة ختفيض األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية واحلّد منها 
)معاهدة ستارت اجلديدة(، اليت خلفت معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية 
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االسرتاتيجية واحلّد منها لعام 1٩٩1 اليت انتهى العمل هبا يف ٥ كانون األول/
ديسمرب 2٠٠٩. وهي جتب معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية 
ختفيضات  بإجراء  أيضًا  املتحدة  واململكة  فرنسا  وتعهدت   .2٠٠2 لعام 

أحادية اجلانب لقواهتما النووية، فضاًل عن اختاذ بعض تدابري الشفافية.

وعلى الرغم من اخنفاض عدد األسلحة النووية، مل تنخفض قدرهُتا على 
تدمري الكوكب مرات عديدة. ويوجد حوايل ٨٠٠ 1 من األسلحة النووية يف 

حالة تأهب قصوى، جاهزة لإلطالق يف غضون دقائق.

األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  يف  األطراف  مؤمتر  اختتام  ويف 
املتحدة، لألمم  السابق  العام  األمني  أعرب  املعاهدة،  الستعراض   النووية 
بان كي - مون، عن أمله يف “أن يظل الوعي املتزايد باآلثار اإلنسانية املدمرة 
حظر  إىل  تؤدي  فّعالة  تدابري  الختاذ  دافعًا  النووية  لألسلحة  استخدام  ألّي 

األسلحة النووية وإزالتها”.

استخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية
الطاقة  تطوير  يف  للتصرف  القابل  غري  األطراف  مجيع  حبق  المعاهدة  تقر 
النووية وإجراء البحوث بشأهنا وإنتاجها واستخدامها لألغراض السلمية دون 
واملواد  للمعدات  ممكن  تبادل  أقصى  بتسهيل  أيضًا  األطراف  وتتعهد  متييز. 
واملعلومات العلمية والتكنولوجية من أجل استخدام الطاقة النووية يف األغراض 
على  وُتشجع  التبادل،  ذلك  يف  االشرتاك  يف  احلق  هلا  يكون  وبأن  السلمية 

النظر يف احتياجات األحناء النامية من العامل يف هذه املسائل.

مزيج  النووية عنصر هام يف  القدرة  أن  البلدان  يرى كثري من  ويف حني 
الطاقة لديها، فإن احلادثة اليت وقعت يف آذار/مارس 2٠11 يف حمطة الطاقة 
التفكري  إعادة  إىل  البلدان  من  عدداً  دفعت  باليابان،  فوكوشيما،  يف  النووية 
يف التزامها جتاه الطاقة النووية. غري أن معظم احلكومات ترى أن األمر ليس 
معايري  تعزيز  بزيادة  يتعلق  بل  للطاقة  اهلام  املصدر  هذا  من  التخلص  مسألة 

السالمة واألمن النوويني.
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حالة متزايدة الهشاشة

ما زالت آالف األسلحة النووية في حالة استنفار قصوى.  األسلحة “  هذه  على  للحصول  الدول  من  مزيد  ويسعى 
يوم،  وكل  مستمرة.  النووية  والتجارب  عليها.  وتحصل 
الشامل  الدمار  إمكانية سرقة أسلحة  نعيش في ظل خطر 
موجودة،  األسلحة  هذه  دامت  وما  تسربها.  أو  بيعها  أو 
سيستمر خطر انتشارها واستخدامها على نحو يتسبب في 
فنزع   ... النووي.  اإلرهاب  خطر  سيستمر  كوارث. كما 
السالح النووي هو الطريق المعقول الوحيد إلى عالم أكثر 
أماناً. والتخلص من األسلحة ذاتها هو أكثر األشياء فعالية 

للتخلص من خطر استخدامها.”

بان كي - مون
األمين العام لألمم المتحدة )2007 - 2016( 

ال تزال معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تواجه تحّديات عديدة. فقد 
انقسم األعضاء فيها لسنوات عديدة حول ما ينبغي أن تكون عليه أولوياهتم 
ونزع  األسلحة  انتشار  عدم  التزامات  بني  توازن  أفضل  حتقيق  ميكن  وكيف 
السالح مبوجب املعاهدة. وينبع التوتر أساسًا من اخلالف الطويل األمد بشأن 

أّيهما أوىل، عدم االنتشار أو نزع السالح.

عملية االستعراض
تجتمع الدول األطراف كل مخس سنوات الستعراض أداء املعاهدة لكفالة 

أن أغراضها وأحكامها جيري تنفيذها.

وتمديدها  النووية  األسلحة  انتشار  معاهدة عدم  استعراض  مؤتمر  كّلف 
لعام 1995، باإلضافة إىل استعراض املعاهدة، بأن يقرر ما إذا كان ينبغي 



نزع السالح: دليل أساسي ٥٤

من  متتالية  جملموعة  أو  واحدة،  لفرتة  بذلك:  القيام  وكيفية  املعاهدة  متديد 
واتفقت  اإلطالق.  على  متديدها  عدم  أو  مسمى،  غري  ألجل  أو  الفرتات، 
اختاذ  جانب  إىل  مسمى،  غري  ألجل  املعاهدة  متديد  على  األطراف  الدول 
مقررين آخرين وقرار بشأن إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل األخرى يف الشرق األوسط. وتعلق أحد املقررين بتعزيز عملية 
بتحقيق  املتعلقة  املبادئ واألهداف  اآلخر  املقرر  وتناول  املعاهدة،  استعراض 
احلظر  معاهدة  إبرام  إىل  األخري  املقرر  ودعا  االنتشار.  وعدم  السالح  نزع 
مفاوضات  وإجراء   ،1٩٩٦ أيلول/سبتمرب  حبلول  النووية  للتجارب  الشامل 
الدول  وسعي  االنشطارية،  املواد  إنتاج  حلظر  معاهدة  وضع  بشأن  عاجلة 

احلائزة لألسلحة النووية بعزم إىل حتقيق نزع السالح النووي.

وعندما ُعقد مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2000 يف نيويورك يف نيسان/
أبريل كانت التوقعات متدنية. ومل تتوصل االجتماعات التحضريية الثالثة اليت 
وواصلت كل  اهلامة  القضايا  بشأن  اآلراء  يف  توافق  إىل  املؤمتر  قبل  ُعقدت 
االسرتاتيجية  األمهية  على  التأكيد  النووية  لألسلحة  احلائزة  الدول  من  دولة 
احملورية ألسلحتها النووية. ومما زاد الشعور بالتشاؤم أن جملس شيوخ الواليات 
واحد  عام  قبل  النووية  للتجارب  الشامل  احلظر  معاهدة  رفض  قد  املتحدة 
طرفني  ليستا  واهلند  باكستان  أن  ورغم   .)1٩٩٩( املؤمتر  انعقاد  من  فقط 
يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، فقد كان ملا نفذتاه من تفجريات 
جتريبية لألسلحة النووية يف عام 1٩٩٨ انعكاسات أيضًا على املؤمتر، مما يؤكد 

ضرورة حتقيق عاملية املعاهدة.

وعلى الرغم من هذه االنتكاسات الظاهرة، متكن املؤمتر من أن يعتمد 
االتفاق  اخلتامية  الوثيقة  حمور  وكان  موضوعية.  ختامية  وثيقة  اآلراء  بتوافق 
القضاء على  على 13 خطوة عملية لبذل جهود منهجية وتدرجيية لتحقيق 
الدول  “تعهد  عليها  املتفق  األساسية  اخلطوات  ومشلت  النووية.  األسلحة 
احلائزة لألسلحة النووية على حنو صريح بإزالة ترساناهتا النووية بصورة تامة”؛ 
و“اختاذ مجيع الدول احلائزة لألسلحة النووية خطوات تفضي إىل نزع السالح 
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املنقوص  غري  األمن  مبدأ  على  وتقوم  الدويل  االستقرار  تعزز  بطريقة  النووي 
للجميع”؛ وتطبيق مبدأ الالرجعة على تدابري نزع السالح وحتديد األسلحة.

التوصل إىل  أعماله دون  لعام 2005  المعاهدة  واختتم مؤتمر استعراض 
الدول  بني  عميقة  انقسامات  وسط  موضوعية،  ختامية  وثيقة  بشأن  اتفاق 

األطراف بشأن حالة االلتزامات املتفق عليها سابقًا.

ختامية  وثيقة  اعتماد  يف  لعام 2010  المعاهدة  استعراض  مؤتمر  ونجح 
موضوعية. ومشلت استعراضًا ألداء املعاهدة، فضاًل عن خطة عمل تتضمن 
٦٤ تدبرياً تطلعيًا بشأن كل من الدعائم الثالث للمعاهدة — نزع السالح 
النووي، وعدم انتشار األسلحة النووية، واستخدام الطاقة النووية يف األغراض 
 .1٩٩٥ عام  املتخذ  األوسط  بالشرق  املتعلق  القرار  وبشأن   — السلمية 
منطقة  إنشاء  بشأن  إىل عقد مؤمتر يف عام 2٠12  اخلتامية  الوثيقة  ودعت 
الوثيقة  األوسط. كما حّددت  الشرق  الشامل يف  الدمار  أسلحة  من  خالية 
االنتشار عدم  معاهدة  استعراض  مؤمتر  قبل  بلوغها  يتعني  مرجعية   نقاطًا 

لعام 2٠1٥.

وواجه مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2015 حتّديات كبرية، مبا يف ذلك 
منطقة  إنشاء  رئيسيتني:  مسألتني  بشأن  قدمًا  املضي  بشأن كيفية  اخلالف 
خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الشرق األوسط والتوّصل إىل حظر ملزم 

قانونًا لألسلحة النووية. ومل يفلح املؤمتر يف اعتماد وثيقة ختامية.

وعلى الرغم من التحّديات المستمرة، ال تزال معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية عنصراً حيويًا وال ينبغي إغفال إجنازاهتا. وهي قريبة من اكتساب الطابع 
العمل  النووية على  الدول احلائزة لألسلحة  قانونًا  تلزم  العاملي. وهي وحدها 
على إزالة ترساناهتا النووية. وكانت ناجعة يف وقف انتشار األسلحة النووية. 
على  قدرهتا  أثبتت  املعاهدة  لكن  حمالة،  ال  إضافية  حتّديات  مثة  وستكون 

االستمرار ويرجح أن تظل كذلك.
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للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب شؤون نزع السالح

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/

المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي
http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/treaty-on-

the-non-proliferation-of-nuclear-weapons/
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5
الكيميائية األسلحة 

يرجع استخدام األسلحة الكيميائية إىل القدم، ولكن االستخدام احلديث 
الصراع  طرفا  استخدم  عندما  األوىل،  العاملية  احلرب  يف  بدأ  األسلحة  لتلك 
الغاز السام للتسبب يف معاناة مؤملة وإيقاع خسائر كبرية يف ميدان املعركة. 
مليون  أكثر من  منذ ذلك احلني يف وقوع  الكيميائية  األسلحة  تسببت  وقد 

ضحية على الصعيد العاملي.
األوىل العاملية  احلرب  خالل  الكيميائية  األسلحة  استخدام  يكن   ومل 
أو متخصصًا بوجه خاص. فقد كانت تلك األسلحة تتألف أساسًا  متطوراً 
اليدوية القنابل  مثل  عادية  ذخائر  يف  استخدمت  مسية  مواد كيميائية   من 
وغاز  الكلور  املستخدمة  الكيميائية  املواد  بني  من  وكان  املدفعية.  وقذائف 
وكانت  للبثور(.  مولد  )عامل  الكربيت  وخردل  خانق(  )عامل  الفوسجني 
النتائج عشوائية، ومدمرة يف غالب األحيان. ونتج عن ذلك سقوط حوايل 

٠٠٠ ١٠٠ قتيل.
الذي  جنيف،  بروتوكول   ١٩٢٥ عام  يف  ُوقِّع  العام،  للغضب  ونتيجة 
)وكذلك  الغازات  من  غريها  أو  السامة  أو  اخلانقة  الغازات  استخدام  حيظر 
الربوتوكول خطوة حممودة، فقد  البيولوجية( يف احلروب. ولئن كان  األسلحة 
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الكيميائية  األسلحة  استحداث  أنه مل حيظر  منها  أوجه قصور كبرية،  اعرتته 
العديد من  أن  أو ختزينها. وكانت مثة إشكالية أخرى متثلت يف  إنتاجها  أو 
الدول اليت صدقت على الربوتوكول احتفظت لنفسها حبق استخدام األسلحة 
احملظورة ضد الدول اليت مل تكن طرفًا يف الربوتوكول أو على سبيل الردع بنفس 

نوع األسلحة إذا ما استخدمت األسلحة الكيميائية ضدها.

ويف فرتة ما بني احلربني، استخدم األسلحَة الكيميائية اثنان من املوقعني 
الصني(. مث يف  واليابان يف  أفريقيا،  )إيطاليا يف مشال  بروتوكول جنيف  على 
احلرب العاملية الثانية، استخدمت الغازات السامة لقتل املاليني يف معسكرات 
االعتقال النازية، واستخدمت املواد الكيميائية يف آسيا )على الرغم من أهنا 
مل تستخدم يف ميادين املعارك يف أوروبا(. وواصل عدد من البلدان، اليت مل 
تستخدم األسلحة الكيميائية يف ميدان املعركة خالل احلرب، تطوير وتكديس 

كميات ضخمة من الذخائر خالل هذه الفرتة.

وشهدت فرتة احلرب الباردة تطوير األسلحة الكيميائية وصنعها وختزينها 
املاضي، كان  القرن  من  والثمانينات  السبعينات  وحبلول  واسع.  نطاق  على 
هناك عدد يقدر بـ ٢٥ دولة تقوم بتطوير قدرات لألسلحة الكيميائية. ولكنه 
منذ هناية احلرب العاملية الثانية، استخدمت األسلحة الكيميائية أثناء احلرب 
بني إيران والعراق يف الثمانينات، ومؤخراً يف العراق ويف سوريا. وخلصت آلية 
إىل  املتحدة  واألمم  الكيميائية  األسلحة  منظمة حظر  بني  املشرتكة  التحقيق 
أن القوات املسلحة العربية السورية وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
تقرير  أفاد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األسلحة.  تلك  استخدام  عن  مسؤوالن 
أصدرته منظمة العفو الدولية يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٦ بأن أسلحة كيميائية 
قد استخدمت يف دارفور. وتفيد الشرطة املاليزية أيضًا بأن عامل “يف إكس” 
املثري لألعصاب، احملظور مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية، قد استخدم يف 
عام ٢٠١٧ لقتل كيم جونغ نام، األخ غري الشقيق لكيم جونغ أون، زعيم 

مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
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اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال 
األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة

دفع الخطر الذي متثله األسلحة الكيميائية احلكوماِت إىل التفاوض بشأن 
 ١٩٩٣ عام  يف  عليها  التوقيع  باب  ُفتح  اليت  الكيميائية،  األسلحة  اتفاقية 
األسلحة  استحداث  االتفاقية  عام ١٩٩٧. وحتظر  النفاذ يف  حيز  ودخلت 
الكيميائية وإنتاجها وختزينها واستعماهلا. وتقضي بأن تدمر الدول األطراف 
نفاذ  بدء  من  سنوات  عشر  غضون  يف  الكيميائية  األسلحة  خمزونات  مجيع 
األسلحة  حظر  منظمة  أنشئت  لالتفاقية،  االمتثال  ولكفالة  االتفاقية. 

الكيميائية لالضطالع بأنشطة التحقق.
الذي  واستعماهلا  وإنتاجها  الكيميائية  األسلحة  اقتناء  حظر  وحقق 
ففي آب/أغسطس ٢٠١٧، صدقت  إىل حّد كبري.  االتفاقية جناحًا  فرضته 
صناعة  أوساط  من  املائة  يف   ٩٨ ميثل  ما  وهو  االتفاقية،  على  دولة   ١٩٢
 املواد الكيميائية يف العامل. وأعلنت مثانية بلدان أهنا متتلك أسلحة كيميائية،
حظر  )منظمة  العامل  حول  املعلنة  املخزونات  من  املائة  يف   ٩٠ تدمري  ومت 
األسلحة الكيميائية(. ومع ذلك، ال تزال هناك حتّديات، مبا يف ذلك استخدام 
تدمري  معّدل  وبطء  ودارفور،  والعراق  سوريا  يف  مؤخراً  الكيميائية  األسلحة 
والواليات  الروسي  االحتاد  جانب  من  اهلائلة  الكيميائية  األسلحة  ترسانات 

املتحدة.

العامل املثري لألعصاب

العامل النافط

العامل اخلانق

العامل املصيب بالعجز

األنواع الرئيسية لألسلحة الكيميائية



نزع السالح: دليل أساسي ٦٠

أعمال منظمة حظر األسلحة الكيميائية في سوريا

ُيعتقد أن األسلحة الكيميائية في سوريا قد تسببت يف قتل وجرح عدة آالف 
من األشخاص، كثري منهم من األطفال )حىت متوز/يوليه ٢٠١٧(. ورداً على 
العام  الدول األعضاء، يف آذار/مارس ٢٠١٣، أنشأ األمني  تقارير عرضتها 
بعثة األمم املتحدة املعنية بالتحقيق يف مزاعم استخدام األسلحة الكيميائية يف 
اجلمهورية العربية السورية، مبوجب السلطة املمنوحة لألمني العام من جانب 
املتحدة )القرار ٣٧/4٢ )جيم((، وبدعم من منظمة  العامة لألمم  اجلمعية 
حظر األسلحة الكيميائية ومنظمة الصحة العاملية. وخلصت تلك البعثة إىل 
أنه قد استخدمت أسلحة كيميائية يف مناسبات عديدة. ويف وقت الحق، 
يف ١4 أيلول/سبتمرب ٢٠١٣، اتفق االحتاد الروسي والواليات املتحدة على 
انضمت  نفسه،  الوقت  السورية. ويف  الكيميائية  األسلحة  إطار عمل إلزالة 

اجلمهورية العربية السورية إىل اتفاقية األسلحة الكيميائية.

منظمة  بني  املشرتكة  البعثة  أنشئت  األول/أكتوبر ٢٠١٣،  تشرين  ويف 
برنامج  على  بالقضاء  واملعنية  املتحدة  واألمم  الكيميائية  األسلحة  حظر 
تفكيك  على  لإلشراف  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  الكيميائية  األسلحة 
أعماهلا  املشرتكة  البعثة  وأجنزت  السورية.  الكيميائية  األسلحة  برنامج  وتدمري 
يف أيلول/سبتمرب ٢٠١4، إذ أكدت أن أكثر من ٩٩ يف املائة من خمزونات 

املواد الكيميائية السورية املعلنة قد أزيلت ودمرت.

على  ورداً  هجمات كيميائية.  وقوع  عن  تقارير  استمرت  ذلك،  ومع 
ذلك، اختذ جملس األمن القرار ٢٢٣٥ )٢٠١٥( الذي أدان استخدام املواد 
الكيميائية السامة كأسلحة يف سوريا، والذي أنشأ آلية التحقيق املشرتكة بني 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة، املكلفة بتحديد املسؤولني 
عن تلك اهلجمات. وخلصت آلية التحقيق إىل أن كاًل من القوات املسلحة 
األسلحة  استخدام  عن  مسؤوالن  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم  السورية  العربية 
مستمراً  الوضع  يزال  وال  و٢٠١٥.   ٢٠١4 عامي  يف  سوريا  يف  الكيميائية 

نتيجة تواصل ورود تقارير عن وقوع هجمات يف عام ٢٠١٧.

http://undocs.org/ar/a/res/42/37
http://undocs.org/ar/a/res/42/37
http://undocs.org/ar/s/res/2235(2015)
http://undocs.org/ar/s/res/2235(2015)
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القضاء على األسلحة الكيميائية في ليبيا
في تموز/يوليه ٢٠١٦، طلبت ليبيا املساعدة يف إمتام تدمري برناجمها السابق 
لألسلحة الكيميائية. وأذن جملس األمن ]يف القرار ٢٢٩٨ )٢٠١٦([ باختاذ 
إجراءات عاجلة، واضطلعت منظمة حظر األسلحة الكيميائية بتيسري جهود 
برنامج  من  تبقى  ما  وتدمري  ونقل  إزالة  أجل  من  وتنسيقها  املسامهة  البلدان 
الليبـي. وقد أزيلت األسلحة الكيميائية املتبقية بكاملها  األسلحة الكيميائية 
من ليبيا، ويف متوز/يوليه ٢٠١٧، كانت تنتظر أن يتم التخلص منها يف أملانيا.

الجهود الجارية في االتحاد الروسي والواليات المتحدة
باملهل  يلتزما  مل  المتحدة  والواليات  الروسي  االتحاد  أن  من  الرغم  على 
جار.  العمل  فإن  املعلنة،  الكيميائية  األسلحة  من  خمزوناهتما  لتدمري  احملددة 
وحبلول أيار/مايو ٢٠١٧، كانت الواليات املتحدة قد دمرت أكثر من ٩٠ 
يف املائة من الفئة ١ من األسلحة الكيميائية املعلن عنها. ومن املتوقع أن يتم 
 ٢٠١٧ أيار/مايو  وحبلول   .٢٠٢٣ عام  حبلول  التدمري  عملية  من  االنتهاء 
من خمزوناته  الفئة ١  من  املائة  دمر ٩٨ يف  قد  الروسي  االحتاد  أيضًا، كان 

املعلنة. ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من عملية التدمري يف عام ٢٠١٨.

اإلرهاب الكيميائي
لألسلحة  الرئيسية  املستخدمة  اجلهة  الدول كانت  أن  من  الرغم  على 
الكيميائية، تركز الشواغل احلالية أيضًا على إمكانية استخدام هذه األسلحة 

من جانب اجلهات من غري الدول.

ويف عامي ١٩٩4 و١٩٩٥، استخدمت طائفة أوم شينريكيو اليابانية 
من  الرغم  وعلى  اليابان.  يف  مدنيني  على  شنتها  السارين يف هجمات  غاز 
اخلربة املستفيضة والتمويل الواسع النطاق، واجه طائفة أوم شينريكيو صعوبة 

يف تثبيت كميات كبرية من غاز السارين.

https://undocs.org/ru/s/res/2298(2016)
https://undocs.org/ru/s/res/2298(2016)
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واتضح أيضًا أن تنظيم الدولة اإلسالمية قد استخدم األسلحة الكيميائية 
يف سوريا والعراق.

ومما يثري القلق بوجه خاص استهداف املصانع الكيميائية أو مركبات نقل 
املواد الكيميائية من جانب اجلهات من غري الدول كأعمال إرهابية، إذ ميكن 

أن تكون آثارها مدمرة.

لالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:

مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح
https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/

منظمة حظر األسلحة الكيميائية
www.opcw.org
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6
البيولوجية األسلحة 

االستخدام  على  البيولوجي  واإلرهاب  البيولوجية  الحرب  تنطوي 
البشر  والبكترييا( كأسلحة ضد  الفريوسات  البيولوجية )مثل  للعوامل  املتعمد 
ويف  خطرية  أمراض  يف  التسبب  إىل  وباإلضافة  النباتات.  أو  احليوانات  أو 
الفوضى ووقوع  انتشار  األسلحة  استخدام هذه  ينجم عن  أن  الوفاة، ميكن 
وعوملة  احلياة  علوم  يف  السريع  التقدم  طفرات  وجتعل  هائل.  اقتصادي  ضرر 

التكنولوجيا األحيائية من هذا اجملال مصدر قلق متزايد.

لمحة تاريخية
ُحظر استخدام المواد السامة — العوامل البيولوجية والكيميائية، كأسلحة 
حرب منذ فرتة ما قبل احلرب العاملية األوىل، ولكن ذلك مل يوقف استخدام 
بعد ذلك. ويف عام  نزاعات أخرى  السام خالل احلرب، ويف  للغاز  البلدان 
والبيولوجية،  الكيميائية  األسلحة  استخدام  بروتوكول جنيف  ١٩٢٥، حظر 
لكنه اعرتته كثري من الثغرات. واألهم من ذلك، أن الربوتوكول حظر استخدام 
األسلحة البيولوجية والكيميائية يف احلرب فحسب، لكنه مل حيظر استحداثها 
أو إنتاجها أو ختزينها. وتكمن إشكالية أخرى يف أن العديد من الدول اليت 
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بأسلحة  ما هومجت  إذا  الرد  لنفسها حبق  احتفظت  الربوتوكول  على  وّقعت 
بيولوجية أو كيميائية حمظورة.

استخدام  بروتوكول جنيف، كان  تعرتي  اليت  النقائص  من  الرغم  وعلى 
اليابان  وتعد  حمدوداً.  الثانية  العاملية  احلرب  خالل  البيولوجية  األسلحة 
يف  وجتارب  هجمات  يف  البيولوجية  األسلحة  استخدمت  اليت  اإلمربيالية، 
تستخدم  مل  أخرى  رئيسية  دواًل  أن  حني  ويف  بارزاً.  استثناء  احملتلة،  الصني 
األسلحة البيولوجية خالل احلرب، فقد أجرت دول كثرية حبوثًا بشأن احلرب 

البيولوجية.

برامج  بوضع  البلدان  من  متزايد  عدد  قام  الباردة،  احلرب  فرتة  وخالل 
ما كان  به  اضطلع  الذي  الربنامج  أكربها  البيولوجية، كان  احلرب  لبحوث 
املواد  بني  من  وكان  املتحدة.  والواليات  السوفيايت  باالحتاد  حينئذ  يعرف 
والطاعون  واجلدري  اخلبيثة  اجلمرة  الربامج  تلك  يف  املستخدمة  البيولوجية 
ومحى التوالرميية. ومل تتخذ مبادرات للسيطرة على األسلحة البيولوجية إاّل يف 
رئيس  نيكسون،  ريتشارد  الرئيس  أعلن  عام ١٩٦٩،  الستينات. ويف  أواخر 
البيولوجية  األسلحة  لربنامج  واحد  جانب  من  التفكيك  املتحدة،  الواليات 
اهلجومية للواليات املتحدة. ونتيجة جلهود مطولة قام هبا اجملتمع الدويل لوضع 
صك جديد يكمل بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥، مت التفاوض بشأن اتفاقية 
عام ١٩7٢.  يف  عليها  التوقيع  باب  وفتح  جنيف،  يف  البيولوجية  األسلحة 

ودخلت االتفاقية حّيز النفاذ يف عام ١٩7٥.

وال تعترف دولة اليوم بأهنا متتلك أسلحة بيولوجية أو أن لديها برناجمًا لتطوير 
األسلحة،  هذه  باستخدام  املرتبطة  العار  وصمة  وقد كانت  األسلحة.  هذه 
وحظرها، مبوجب اتفاقية األسلحة البيولوجية، من بني العوامل الرادعة القوية. 
أوائل  ويف  البيولوجية.  األسلحة  تطوير  من  محاية كاملة  توفر  مل  أهنا  غري 
التسعينات، زعم منشقون كانوا قد عملوا يف برنامج االحتاد السوفيايت السابق 
البيولوجية يف  األسلحة  النطاق إلنتاج  بربنامج سري واسع  أنه كان يضطلع 
الروسي،  لالتفاقية. وقد أكدت ذلك يف وقت الحق زعامة االحتاد  انتهاك 
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عام  الروسية يف  اهلجومية  البيولوجية  األسلحة  برامج  بإهناء مجيع  أمرت  اليت 
.١٩٩٢

عام  يف  االتفاقية  على  وّقع  الذي  العراق،  أن  الحق  وقت  يف  وتبنّي 
١٩7٢ ومل يصدق عليها إاّل يف عام ١٩٩١، كان لديه يف الثمانينات برنامج 
كبري وطويل األمد غري معلن للحرب البيولوجية، اعتمد إىل حّد بعيد على 

السالالت واملواد املستوردة من بلدان أخرى.

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة 
 البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية، 

وتدمير تلك األسلحة
تحظر اتفاقية األسلحة البيولوجية استحداث وإنتاج وختزين واقتناء األسلحة 
البيولوجية والسمية وتقضي بتدمري هذه األسلحة أو وسائل إيصاهلا. وتتعهد 
الظروف،  أّي ظرف من  أبداً، يف  تعمد  االتفاقية “بأاّل  الدول األطراف يف 
إىل استحداث أو إنتاج أو ختزين ما يلي، وال اقتنائه أو حفظه على أّي حنو 
آخر: )١( العوامل اجلرثومية أو العوامل البيولوجية األخرى، أو التكسينات أيًّا 
كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من األنواع وبالكميات اليت ال تكون موجهة 
ألغراض الوقاية أو احلماية أو األغراض السلمية األخرى؛ )٢( األسلحة أو 
املعدات أو وسائل اإليصال املوجهة الستعمال تلك العوامل أو التكسينات يف 
األغراض العدائية أو املنازعات املسلحة.” وحتظر اتفاقية األسلحة البيولوجية 
أيضًا مساعدة اآلخرين أو تشجيعهم على اقتناء األسلحة البيولوجية، وتقتضي 
تنفيذ وطنية، وتنص على محاية وتشجيع  تدابري  الدول األطراف  تتخذ  بأن 
استخدام العلوم والتكنولوجيا البيولوجية لألغراض السلمية. وبلغ عدد الدول 

األطراف يف االتفاقية ١78 دولة حىت آب/أغسطس ٢٠١7.

وعلى النقيض من اتفاقية األسلحة الكيميائية، ليست التفاقية األسلحة 
البيولوجية هيئة منفذة، وليس هلا وسيلة لرصد التنفيذ أو التحقق من االمتثال. 
دولة  انتهاك  تستنتج  البيولوجية  األسلحة  اتفاقية  يف  دولة طرف  ألّي  وجيوز 
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طرف أخرى لالتفاقية أن تقدم شكوى إىل جملس األمن، ما ميكن أن يؤدي 
إىل الشروع يف إجراء حتقيق يف املوضوع. وجيري العمل منذ عام ١٩87 بنظام 
متواضع لعمليات تبادل سنوية للمعلومات، ُيعرف باسم تدابري بناء الثقة، بيد 

أن مستوى االشرتاك فيه كان ضعيفًا.

وُبذلت حماولة يف التسعينات للتفاوض على بروتوكول التفاقية األسلحة 
احملاولة  هذه  ولكن  االتفاقية،  يف  الرئيســـية  القصور  أوجه  يعاجل  البيولوجية 
آنـــذاك  املتحدة  الواليات  اهنارت يف عام ٢٠٠١، عندمـــا ســـحبت حكومة 
تأييدها، ففجرت بذلك خالفات بني الدول األطراف بشأن مستقبل اتفاقية 
األسلحة البيولوجية. ومنذ ذلك احلني، ينصب تركيز نشاط الدول األطراف 
على حتسني وتنسيق تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين، ال سيما من خالل 
برنامج عمل سنوي يتناول مواضيع حمّددة، وتبادل اخلربات التقنية بني طائفة 

من األطراف الفاعلة واملنظمات املختلفة.

وعزز املؤمتر السادس الستعراض اتفاقية األسلحة البيولوجية، املعقود يف 
جنيف يف عام ٢٠٠٦، هذا النهج بإنشاء وحدة دعم التنفيذ ملساعدة الدول 
الصلة،  ذات  باملنظمات  االتصال  وتيسري  االتفاقية،  تنفيذ  على  األطراف 
وتنسيق طلبات املساعدة وعروضها. ومدد املؤمتر الثامن الستعراض االتفاقية 

)٢٠١٦( والية وحدة دعم التنفيذ حىت عام ٢٠٢١.

ويف حني ال توفر االتفاقية آلية رمسية للتحقيق يف استخدامات األسلحة 
البيولوجية، ميكن التحقيق يف ادعاءات استخدام هذه األسلحة من خالل آلية 
األمني العام للتحقيق يف االستخدام املزعوم لألسلحة الكيميائية أو البيولوجية 
أو السمية، اليت أنشئت بناًء على طلب اجلمعية العامة يف عام ١٩87. ويف 
إطار هذه اآللية، جيوز لألمني العام، استجابة لطلب يرد من أّي دولة عضو، 
املزعوم.  اهلجوم  موقع  إىل  احلقائق  لتقّصي  فريقًا  ويوفد  األدلة  يستعرض  أن 
مجيع  إىل  ليبلغها  العام  األمني  إىل  استنتاجاته  ويقدم  األدلة،  الفريق  وجيمع 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
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أنواع األسلحة البيولوجية

إيصال.  وجهاز  عامل  جزأين:  على  عمومًا  البيولوجية  األسلحة  تشتمل 
وباإلضافة إىل االستخدام العسكري لألسلحة البيولوجية كأسلحة اسرتاتيجية 
أو أسلحة يف ميدان املعركة، ميكن استخدامها يف االغتياالت )فيكون هلا أثر 
سياسي( وإلحداث االضطرابات االجتماعية )من خالل فرض تدابري احلجر 
زراعية منتجات  أو  ماشية  إزالة  أو  القتل  ويف  املثال(  سبيل  على   الصحي، 
إجياد  يف  أو  اقتصادية(  خسائر  يف  التسبب  )وبالتايل  الغذائية  السلسلة  من 

مشاكل بيئية.

وميكن أن يستخدم يف األسلحة البيولوجية تقريبًا أّي من الكائنات احلية 
املسببة لألمراض )مثل البكترييا أو الفريوسات أو الفطريات أو الربيونات أو 
الريكتسّيات(، أو التوكسينات )السموم املستمدة من احليوانات أو النباتات 
اجلهود  ومشلت  تركيبيًا(.  املنتجة  املشـــاهبة  املواد  أو  اجملهرية،  الكائنات  أو 
التارخيية إلنتاج أسلحة بيولوجية استخدام ما يلي: التوكسني الفطري، واجلمرة 
ومحى  والطاعون،  والرعام،  القالعية،  واحلمى  البوتولني،  وتوكسني  اخلبيثة، 
الربع، ومرض لفحة األرز، والريسني، ومحى جبال الروكي املرقطة، واجلدري، 
ومحى التوالرميية. وميكن تعزيز العوامل من حالتها الطبيعية جلعلها أكثر مالءمة 

لالستخدام كأسلحة.

األشكال  من  عدد  أّي  تتخذ  أن  أيضًا  اإليصال  ألجهزة  وميكـــن 
وقـــد  األخرى.  األنواع  مـــن  باألســـلحة  شـــبهًا  أقرب  وبعضها  املختلفة. 
اليدويـــة  والقنابـــل  والقنابل  القذائـــف  املاضـــي  يف  املنفـــذة  الربامج  صّنعت 
والصواريخ. وصنع عـــدد مـــن الربامج أيضًا خزانات الرذ كيما تركب بالطائرات 
والســـيارات والشـــاحنات والزوارق. وجرى أيضًا توثيق اجلهود املبذولـــة لتطوير 
ذلك يف  مبا  التخريب،  أو  االغتيال  مهام  يف  الستخدامها  إيصال   أجهزة 
األغذية  عن  فضاًل  احلقن،  ونظم  والفرشات  الرذ  مواد  من  متنوعة  جمموعة 

واملالبس امللوثة.
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خطر اإلرهاب البيولوجي
اســـتخدمت حديثـــًا  ما  نادراً  البيولوجية  احلـــرب  مـــن أن عوامل  الرغم  علـــى 
وحمظور اســـتخدامها فـــإن اجملتمـــع العاملي تواجهه حتّديات عديدة بشـــأن هذه 
احلرب  عوامل  متثله  هتديد  أكرب  أن  العتبار  أســـباب  عدة  وهناك  األسلحة. 
اإلرهابيني  جانب  من  اســـتخدامها  احتمال  من  يأيت  قد  اليوم  البيولوجية 

واجلهات األخرى من غري الدول.
ويعتـــرب صنع عوامل احلرب البيولوجية رخيصًا نســـبيًا إذا ما قورن بصنع 
أســـلحة الدمار الشامل األخرى. واحلقيقة أن األسلحة البيولوجية يطلق عليها 
العوامل يسهل احلصول  الفقري”. وهذه  للرجل  الذرية  اســـم “القنبلـــة  أحيانًا 
تكون  أن  الطبيعة. ويف حني ميكن  عليها يف  العثور  إذ ميكن  نسبيـــًا  عليهــــا 
حتّديات، هناك  أن  مالحظة  ينبغي  لإلرهابيني،  جذابة  البيولوجيـــة   األسلحة 
ال ســـيما يف حتويل العوامل البيولوجية إىل أسلحة من أجل االستخدام الواسع 

النطاق.
ومرافق البحث واإلنتاج للعوامل البيولوجية ميكن إخفاؤها بســـهولة أكرب 
من إخفاء مرافق إنتاج أسلحة الدمار الشامل األخرى، مما يزيد من إمكانية 
إرهابية( بربنامج  قبيل مجاعة  الدول )من  أن تضطلع دولة أو جهة من غري 
الـــيت  املعدات  فإن  وكذلك  يكتشـــف.  أن  دون  البيولوجية  األسلحة  إلنتاج 
البيولوجية هلا استخدامات كثرية مشروعة يف  إنتاج عوامل احلرب  تدخل يف 

األغراض السلمية.
وبالرغم من هذه العوامل، تنقسم آراء اخلرباء بشأن حجم خطر اإلرهاب 
حيازة  دون  حتول  اليت  التكنولوجية  احلواجز  أن  بعضهم  ويعتقد  البيولوجي. 
أسلحة بيولوجية واستخدامها تآكلت كثرياً على مدى السنوات املاضية. بيد 
البيولوجية  احلرب  عوامل  استخدام  احتمال  إزاء  الشك  يساورهم  آخرين  أن 
يف  التقنية  الصعوبات  إىل  بالنظر  اإلرهابيني  جانب  من  واسع  نطاق  على 
الصعوبات.  إدارة األسلحة وإيصاهلا. وقد أكدت جتارب سابقة هذه  جمايل 
البيولوجية  العوامل  املتحدة  الواليات  الدول يف  واستخدمت جهات من غري 
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يف عدة مناسبات، يف عام ١٩8٤ )السلمونيلة(، ويف عام ٢٠٠١ )اجلمرة 
مقتل عدة  أسفر عن  مما  )الريسني(،  اخلبيثة(، ويف عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ 
أشخاص، ولكن احلوادث اتسمت بالطابع احمللي ومت احتواؤها عمومًا، رغم 
أيضًا  اليابان  يف  شينريكيو  أوم  طائفة  وحاولت  والفوضى.  اجلزع  أثارت  أهنا 
 ١٠ عن  يقل  ال  فيما  فشلت  ولكنها  البيولوجية  احلرب  عوامل  استخدام 
بليون  يبدو  فيما  الذي جتاوز  الكبرية والتمويل  التقنية  املوارد  مناسبات، رغم 
دوالر. بيد أن إخفاقات اإلرهابيني يف املاضي ال تعين بالضرورة أن حماوالهتم 

املقبلة ستمىن بالفشل أيضًا.
اتفاقية  التحّديات، من األمهية القصوى أن يتم تعزيز  وبالنظر إىل هذه 
األسلحة البيولوجية، والعمل هبمة على حتقيق عاملية العضوية يف هذه االتفاقية. 
ومما له أمهية حيوية أيضًا أن حيصل اجلمهور على مزيد من املعلومات بشأن 
الطوارئ، وأن حياط  البيولوجية وما جيب عمله يف حاالت  هتديدات احلرب 
النامجة عن  الفوائد،  باملخاطر، وكذلك  علمًا  احلياة  علوم  العاملون يف جمال 

التطورات يف جمايل العلم والتكنولوجيا.

لالطالع على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/

وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية
www.unog.ch/bwc
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7
للقذائف المضاد  والدفاع  القذائف 

تمثل الصواريخ والقذائف فئة بالغة التنوع من األسلحة. وال يوجد متييز 
تقين بني الصواريخ والقذائف، وغالبًا ما ُيستخدم املصطلحان كمرتادَفني.

ويشري مصطلح الصواريخ عادًة إىل املقذوفات الصغرية العيار )أقل من 
تستخدمها  اليت  املوجهة  غري  أو  واملوّجهة  الدفع  والذاتية  عادة(  ملم   600
أهداف  ضد  املعركة  ميدان  يف  تكتيكية  عمليات  يف  واملدفعية  املشاة  قوات 
أرضية. وهي حتمل يف العادة رؤوسًا حربية تقليدية شديدة االنفجار. وميكن 
احملمولة  القاذفات  ذلك  يف  مبا  املنصات،  من  متنّوعة  جمموعة  من  إطالقها 
اهلليكوبرت،  وطائرات  املتعددة،  الصواريخ  قاذفات  ومنظومات  األفراد،  على 

والطائرات، واملركبات املوّجهة عن بعد.
العيار  ذات  املقذوفات  إىل  عادًة  التسيارية  القذائف  مصطلح  ويشري 
األكرب )يقاس عادة باألمتار( اليت تكون ذاتية الدفع وموّجهة جزئيًا أو غري 
من  األكرب  الشوط  طول  على  املقذوفات  علم  حيّدده  مساراً  وتتبع  موجهة، 
مسار طرياهنا )أّي أّن مسارها حتّدده اجلاذبية(، كما أهنا حتمل أسلحة كبرية 
أو محوالت أخرى وُتعترب أسلحة اسرتاتيجية. ويرتاوح مدى القذائف التسيارية 
بني بضع مئات من الكيلومرتات )قصرية املدى( وأكثر من 500 5 كيلومرت 
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بني  حاليًا  املوجودة  التسيارية  القذائف  محوالت  وترتاوح  للقارات(.  )عابرة 
قوهتا  ُتقاس  اليت  القوة  الشديدة  النووية  احلربية  والرؤوس  التقليدية  املتفجرات 
التفجريية بالكيلوطن. وهي تطَلق عادة من السطح )مبا يف ذلك من الصوامع 

أو منصات اإلطالق الثابتة أو منصات النقل املتحركة أو الغواصات(.

تسري  وموّجهة  الدفع  ذاتية  مقذوفات  فهي  االنسيابية  القذائف  أما 
على طول  اهلوائي  احلركي  الرفع  استخدام  بفعل  امليكانيكية  بالطاقة  مدفوعًة 
مباشرًة  مدجمة  متفجرة  عبوات  وتتضمن  طرياهنا.  مسار  من  األكرب  الشوط 
أخرى من  وأنواعًا  نووية  أو  تقليدية  أن حتمل محوالت  يف هيكلها، وميكنها 
احلموالت، وميكن إطالقها من أنواع عديدة من املنصات، منها الطائرات أو 

سفن السطح أو الغواصات أو القاذفات األرضية.

وتصّنف القذائف عمومًا حسب املواصفات التالية:

أو  النووية  أو  التقليدية  )األسلحة  حتملها  اليت  األسلحة  نوع   ›
الكيميائية أو البيولوجية(؛

طريقة الدفع )حمركات نفاثة أو حمركات صاروخية(؛  ›
منصة اإلطالق )من األرض أو من اجلو أو من على ظهر سفن أو   ›

حتت سطح املاء(؛

الهدف )هدف بري، أو هدف حبري، أو طائرة، أو قذائف، أو   ›
سواتل(؛

معيار  وجود  عدم  من  الرغم  على  أدناه(،  اإلطار  )انظر  المدى   ›
مقبول عاملياً لتصنيف القذائف حسب املدى.

فالقذائف  الدويل.  اجملتمع  لدى  القلق  دواعي  من  عدداً  القذائف  تثري 
اقتناؤها  نسبيًا  يسهل  خاصة  بصفة  تطوراً  األقل  والقذائف  املدى  القصرية 
واستخدامها. كما أّن القوات املسلحة احلائزة لتكنولوجيات بسيطة واجلهات 
القذائف  فأكثر إىل احلصول على هذه  أكثر  الدول تسعى  الفاعلة من غري 
الستخدامها ضد القوات احلكومية والسكان املدنيني. ويف نفس الوقت، تقوم 
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أكثر  للقارات  عابرة  تسيارية  قذائف  بتطوير  تقنيًا  املتقّدمة  املسّلحة  القوات 
مسافات  عرب  نووية  أسلحة  إيصال  على  وقادرة  مضى  وقت  أّي  من  تطوراً 

طويلة بدقة متزايدة ويف مهلة قليلة. 

ويثري استمرار وجود القذائف وانتشارها قلقًا متزايداً على صعيد العامل. 
ولكن التوّصل إىل توافق آراء بشأن كيفية تنظيم القذائف )أو ما إذا كان جيب 
تنظيمها على اإلطالق( قد ثبت أنه مسألة بالغة التعقد. ففي الوقت الراهن، 
ال توجد هناك معاهدات متعّددة األطراف تتناول مسألة القذائف وانتشارها، 
يف  جوانبها  جبميع  القذائف  بشأن  أجريت  اليت  املناقشات  تتمخض  ومل 
 األمم املتحدة حىت اآلن عن أّي توصيات ملموسة فيما يتعلق بالسياسات.
النحو أهنا خبالف بعض  القذائف مسألة صعبة على هذا  ومما جيعل مسألة 
اعتبارها  ميكن  البيولوجية،  أو  الكيميائية  األسلحة  مثل  األخرى،  األسلحة 
به  معرتف  حق  وهو  النفس،  عن  الدولة  دفاع  عناصر  من  مشروعًا  عنصراً 

حتديداً مبوجب ميثاق األمم املتحدة. 

غالباً ما تصّنف القذائف يف فئات فرعية حسب مداها كالتايل:

 قذائف تسيارية قصيرة المدى
أقل من 000 ١ كيلومرت

 قذائف تسيارية متوسطة المدى
بني 000 ١ و٣000 كيلومرت

 قذائف تسيارية متوسطة أبعد مدى
بني 000 ٣ و500 5 كيلومرت

 قذائف تسيارية عابرة للقارات
أكثر من 500 5 كيلومرت

تصنيف القذائف التسيارية
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القذائف التسيارية

يف  ُتستخدم  تسيارية  قذيفة  أول  األملانية   )V2(  ٢  - يف  القذيفة  كانت 
بعد  عقدين  غضون  ويف  الثانية.  العاملية  احلرب  يف  ذلك  وكان  العمليات، 
انتهاء احلرب، انتشرت تكنولوجيا القذائف يف الدول اخلمس احلائزة لألسلحة 
النووية )االحتاد الروسي والصني وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة( 
وكان لدى هذه الدول مجيعًا القدرة على إيصال أسلحة نووية إىل أّي مكان 
يف العامل باستخدام قذائف تسيارية. وتفيد رابطة حتديد األسلحة أن ما يقدَّر 

بـــــ ٣١ دولة كانت لديها قذائف تسيارية يف متوز/يوليه ٢0١٤.

وإيران  وإسرائيل  الروسي  )االحتاد  دولة  عشرة  اثنيت  من  أقل  أّن  بيد 
)مجهورية - اإلسالمية( وباكستان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والصني 
وفرنسا واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة( 
الدول  أن  وُيعتقد  مدى،  أطول  أو  املدى  متوسطة  تسيارية  قذائف  متتلك 
اخلمس احلائزة لألسلحة النووية هي وحدها اليت تنشر قذائف تسيارية عابرة 
للقارات. وجتري مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واهلند حاليًا جتارب الختبار 

هذا النوع من القذائف.

القذائف االنسيابية

أن  يعتقد  اخلرباء  بعض  ولكن  التسيارية،  للقذائف  عام كبير  اهتمام  وّجه 
القذائف االنسيابية، اليت استخدمت على نطاق أوسع بكثري يف التدخالت 
القذائف  وتتميز  أخطر.  هتديداً  تشكل  الباردة،  احلرب  هناية  من  العسكرية 
االنسيابية عن القذائف التسيارية بعدة مزايا، من بينها أن إنتاجها أقل تكلفة، 
واقتناءها وصيانتها أسهل، واكتشافها أصعب، وميكن التعويل عليها بدرجة 
أقل وأداؤها أكثر دقة. وقد أسهمت هذه  أيضًا تدريبًا  تتطلب  أكرب. وهي 

العوامل يف انتشار القذائف االنسيابية.
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أنواع أخرى من القذائف
المنظومات المضادة للقذائف، املعروفة أيضًا بالدفاعات املضادة للقذائف، 
منظومات سعى عدد متزايد من الدول يف السنوات األخرية سعيًا حثيثًا إىل 
القذائف. ويف  الناشئة عن  التهديدات  تطويرها وحيازهتا، ال سيما مع زيادة 
إىل  للقذائف  مضادة  دفاعية  منظومات  ونشر  تطوير  أّدى  احلاالت،  بعض 

إثارة اجلدل وأوشك أن يؤدي إىل سباق للتسلح.

املضادة  الدفاعات  جمال  يف  الواضحة  الريادة  هلا  املتحدة  والواليات 
للقذائف على صعيد العامل، إذ أنفقت حنو ١90 بليون دوالر يف الفرتة بني 
عامي ١985 و٢0١٧ لتطوير قدراهتا )ميّثل هذا الرقم االعتمادات املرصودة 
من الكونغرس، حسب وكالة الدفاع املضاد للقذائف(. ويف الوقت احلاضر، 
وحدمها االحتاد الروسي والواليات املتحدة ينشران منظومات دفاعية مضادة 
للقذائف هتدف إىل اعرتاض القذائف التسيارية العابرة للقارات. ويقوم عدد 
متزايد من البلدان بنشر منظومات دفاعية مضادة للقذائف قادرة على اعرتاض 
القذائف ذات املدى القصري واملتوسط والقذائف االنسيابية وقذائف املدفعية. 
ووحدها الواليات املتحدة نصبت هياكل أساسية للدفاعات املضادة للقذائف 

يف أراضي دول أخرى.

وعلى مدى عقود، كانت املعاهدة الثنائية للحّد من منظومات القذائف 
املضادة للقذائف التسيارية حجر الزاوية يف اجلهود الرامية إىل حتقيق االستقرار 
االسرتاتيجي بني االحتاد الروسي والواليات املتحدة. ومنذ انسحاب الواليات 
املتحدة من املعاهدة يف عام ٢00٢ للمضي قدمًا يف إنشاء منظومة دفاعية 
األسلحة  بني  العالقة  بشأن  خالف  على  والبَلدان  للقذائف  مضادة  وطنية 

اهلجومية االسرتاتيجة واألسلحة الدفاعية االسرتاتيجية. 

وتشمل اخلطط احلالية للواليات املتحدة يف ما يتعلق مبنظومتها الدفاعية 
أوروبا  يف  ورادارات  أرضية  اعرتاض  أجهزة  نشر  للقذائف  املضادة  الوطنية 
املضادة  البحرية  الدفاعية   )Aegis( إجييس  منظومة  نشر  وكذلك  الشرقية، 
الواليات  خطط  إزاء  ارتياحه  عدم  عن  الروسي  االحتاد  وأعرب  للقذائف. 
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الدفاع  بغية  الشرقية  أوروبا  للقذائف يف  نشر درع مضاد  إىل  الرامية  املتحدة 
عن الدول األعضاء يف منظمة حلف مشال األطلسي يف مواجهة التهديدات 
التهديدات  أن هذه  الروسي  القذائف. ورأى االحتاد  أن تشكلها  اليت ميكن 

ضعيفة للغاية.
ويعارض االحتاد الروسي والصني كذلك علنًا قيام الواليات املتحدة بنشر 
على  رداً  غوام ومجهورية كوريا  عاٍل يف  ارتفاع  على  الصاروخي  الدفاع  نظام 

األنشطة املتعلقة بالقذائف اليت تقوم هبا مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية.
األسلحة المضادة للسواتل: أصبحت هذه األسلحة كذلك مثار قلق دويل 
عقب وقوع أحداث بارزة يف السنوات األخرية. ففي عام ٢00٧، أسقطت 
الصني ساتاًل لألرصاد اجلوية انتهى أجله على علّو مرتفع، ما أّدى إىل كمية 
الواليات  يعمر طوياًل. ويف عام ٢008، اعرتضت  الذي  احلطام  كبرية من 
املتحدة ساتاًل فشلت عملية إطالقه إذ كان يزيغ عن مداره. وقد استخدمت 
الوثيقة  الصلة  على  يدل  مما  العرتاضه،  التسيارية  للقذائف  مضادة  منظومة 
بني قدرات املنظومات الدفاعية املضادة للقذائف وقدرات املنظومات املضادة 
ُيعتقد أهنا سعت سعيًا حثيثًا  اليت  الوحيدة األخرى  الدولة  للسواتل. وكانت 
السوفيايت خالل  االحتاد  للسواتل هي  متخّصصة مضادة  قدرات  تطوير  إىل 

احلرب الباردة.
القذائف  وليس  الطائرات  قذائف مصمَّمة العرتاض  قذائف سطح - جو 
األخرى أو السوائل. وميكن أن تطلق هذه القذائف من األرض أو من على 

ظهر السفن.
اجلوي  الدفاع  منظومات  وهي  الفئة،  هذه  ضمن  فرعية  فئة  وتشكل 
اليت حيملها أفراد أو القذائف احملمولة على الكتف، مصدر قلق كبري. فهذه 
فباإلمكان  األسباب.  من  لعدد  الدول  غري  من  اجلهات  جتتذب  املنظومات 
بعد  استخدامها  نسبيًا  السهل  ومن  مكلفة  غري  أهنا  وإخفاؤها، كما  محلها 
منظومات  األمريكيني  العلماء  احتاد  مناسب. ويصف  تدريب  احلصول على 
للطائرات  وخطري”  وشيك  “هتديد  بأهنا  أفراد  حيملها  اليت  اجلوي  الدفاع 
العسكرية واملدنية. ومنذ استحداثها يف ستينات القرن املاضي، صنعت منها 
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ماليني يف مجيع أحناء العامل. ووفقًا للدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية، 
هناك ما يقّدر بــــ 000 500 إىل 000 ٧50 من هذه املنظومات يف العامل، 
وُيعتقد أن آالفًا عديدة منها توجد يف السوق السوداء. وينتج ٢5 بلداً تقريبًا 

منظومات الدفاع اجلوي اليت حيملها أفراد.

نظم مراقبة القذائف
تظل مسألة انتشار تكنولوجيا القذائف مسألًة بالغة األمهية، ترتبط بانتشار 
من  فائقة  درجة  على  تكون  أن  احلديثة  للقذائف  وميكن  النووية.  األسلحة 
الدقة والكفاءة يف إيصال األسلحة النووية عرب مسافات طويلة. وبدون هذه 
النووية على  للغاية صدها، تفقد قدرة األسلحة  القذائف، اليت من الصعب 

الردع مصداقيتها بدرجة كبرية.
وقد مت تناول مسألة القذائف يف معاهدات ثنائية بني الواليات املتحدة 
معاهدة  هناك  ليس  ولكنه  حاليًا(،  الروسي  )واالحتاد  السوفيايت  واالحتاد 
القائمة  والتدابري  هبا.  التحكم  أو  القذائف  بإزالة  تقضي  األطراف  متعددة 
حاليًا هي تدابري طوعية وغري رمسية وهبا عيوب كبرية. والصكان األساسيان 
ملنع  السلوك  لقواعد  الدولية  واملدونة  القذائف  تكنولوجيا  مراقبة  نظام  مها 
السلوك(.  لقواعد  الهاي  مبدونة  أيضًا  )وُتعرف  التسيارية  القذائف  انتشار 
ووضع الصك األول يف عام ١98٧ وتشرتك فيه ٣5 دولة، منها عدد كبري 
من كربى الدول املصّنعة للقذائف يف العامل. واهلدف منه هو احلّد من انتشار 
القذائف التسيارية وغريها من منظومات إيصال الرؤوس احلربية من دون طيار 
اليت ميكن استخدامها لشن هجمات بأسلحة الدمار الشامل. وحُتَث الدول 
النظام، والبالغ عددها ٣5 دولة، على احلّد من صادراهتا  األعضاء يف هذا 
من القذائف والتكنولوجيات ذات الصلة القادرة على محل محولة زنتها 500 
كيلوغرام على األقل ملسافة ال تقل عن ٣00 كيلومرت، أو القادرة على إيصال 
أّي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل. وُيعزى الفضل يف تباطؤ أو وقف 
القذائف. تكنولوجيا  مراقبة  نظام  إىل  بالقذائف  املتعلقة  الربامج  من   العديد 
إاّل أنه يواجه حتّديات جسيمة، منها تقّدم الربامج املتعلقة بالقذائف يف إيران 
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وباكستان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية واهلند )ومن بني هذه البلدان، 
وحدها اهلند عضو يف هذا النظام(. كذلك، اخنرط بعض الدول غري املشاركة 

يف هذا النظام يف نقل تكنولوجيات القذائف يف السوق العاملية لألسلحة.
فقد  دولة،  فيها ١٣٤  تشرتك  اليت  السلوك،  لقواعد  مدونة الهاي  أما 
ُوضعت يف عام ٢00٢، وهي تقتضي من مجيع البلدان ممارسة ضبط النفس 
يف تطوير القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل وإىل 
املشاركة  البلدان  إذا أمكن. وتتبادل  القذائف،  القائمة من  تقليص ترساناهتا 
اإلطالق  ومركبات  التسيارية  بالقذائف  املتعلقة  براجمها  عن  سنويًا  املعلومات 
الفضائي، وتقدم إشعاراً مسبقًا قبل القيام بأّي عملية إلطالق قذائف تسيارية 
أو مركبات لإلطالق الفضائي. وينظر إىل عدم تناول مدونة قواعد السلوك 

ملسألة القذائف االنسيابية باعتباره أحد العيوب اليت تعرتي املدونة.

لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

https://www.un.org/disarmament/wmd/missiles/

رابطة تحديد األسلحة
https://www.armscontrol.org/factsheets/MissileIssues

لمعرفة المزيد، عن نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، يرجى الرجوع إىل 
www.mtcr.info. وملعرفة املزيد عن مدونة الهاي لقواعد السلوك، 

.www.hcoc.at يرجى الرجوع إىل
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8
األسلحة وتجارة  التقليدية  األسلحة 

يجب على زعماء العالم قبول حقيقة أننا ال يمكننا أن ندع  السوق الحرة تتحكم في تجارة األسلحة الدولية.”“ 

أوسكار آرياس
 رئيس كوستاريكا )٢٠٠٦ - ٢٠١٠(
والحائز على جائزة نوبل

يكون  رمبا  األسلحة  من  متنوعة  طائفة  التقليدية  األسلحة  فئة  تشمل 
من األسهل وصفها مبا ليست عليه )أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية — 
“أسلحة الدمار الشامل”( وليس بوصفها مبا هي عليه. فمن املفهوم الشائع 
يف املمارسة العملية أن األسلحة التقليدية تشمل أجهزة قادرة على القتل أو 
أو  املتفجرات  طريق  عن  يكن حصريًا(  مل  )وإن  اجلراح  أو  بالعجز  اإلصابة 
التقليدية، وإن مل يكن  الطاقة احلركية أو األسلحة احملرقة. وتشمل األسلحة 
ذلك على سبيل احلصر، املركبات القتالية املدرعة )ناقالت اجلنود والدبابات 
والسفن  املقاتلة  والطائرات  القتالية  اهلليكوبرت  وطائرات  املثال(  سبيل  على 
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والذخائر  األرضية  واأللغام  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  واألسلحة  احلربية 
والذخائر العنقودية واملدفعية. )ستناقش األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة 
هلذا  التالية  الفصول  يف  أكرب  بتفصيل  العنقودية  والذخائر  األرضية  واأللغام 

الفصل(.
الدمار  أسلحة  من  أقل  باهتمام  عمومًا  التقليدية  األسلحة  وحظيت 
عامليًا  الصراعات،  يف  استخدامًا  األسلحة  أنواع  أكثر  أهنا  غري  الشامل، 
التقليدية  األسلحة  تكون  رمبا  الشامل،  الدمار  بأسلحة  وباملقارنة  وتارخييًا. 
أقل تأثرياً يف طبيعتها وحمدودة أكثر يف نطاقها. ومع ذلك، فهي بالنظر إىل 
أحناء  بالغة يف مجيع  أضراراً  وتلحق  املوت  تشيع  النطاق  الواسع  استخدامها 

العامل. وهي تظل أيضًا متاحة على نطاق واسع وقّلما ختضع للتنظيم.

مبيعات األسلحة التقليدية
اآلجل  التسليم  )طلبات  التقليدية  األسلحة  نقل  اتفاقات  قيمة  بلغت 
يف  دوالر  بليون   ٧٩,٩ العامل  نطاق  على  احلكومات(  بني  فيما   لألسلحة 
عام ٢٠١٥، وهو ما ميثل اخنفاضًا بنحو ١٠ يف املائة مقارنة بعام ٢٠١٤، 
وكانت  )ثيوهاري(.  املتحدة  الواليات  يف كونغرس  البحوث  لدائرة  وفقـــًا 
الدائرة، ويرجع  تذكر  عامليًا، حسبما  قد هبطت  التقليدية  األسلحة  مبيعات 
ذلك على األقل يف جانب منه إىل األزمة االقتصادية العاملية اليت بدأت يف 
العديد من  امليزانيات احمللية  املتعلقة مبشاكل  عام ٢٠٠٨. ودفعت الشواغل 
البلدان املشرتية )اليت ينتمي أكثر من ثالثة أرباعها إىل فئة البلدان النامية( إىل 

تأجيل شراء منظومات أسلحة رئيسية جديدة أو احلّد من شرائها.
ومنذ هناية احلرب الباردة، والواليات املتحدة هتيمن على سوق مبيعات 
الصدارة  املتحدة  الواليات  احتلت   ،٢٠١٥ عام  ففي  التقليدية.  األسلحة 
دوالر  بليون   ٤٠,٢ بقيمة  اتفاقات  أبرمت  إذ  األسلحة،  نقل  اتفاقات  يف 
الثانية  املرتبة  يف  فرنسا  وجاءت  العاملي(.  اجملموع  من  املائة  يف   ٥٠,٢٩(
املائة من اجملموع  بليون دوالر )١٩,١٦ يف  قيمتها ١٥,٣  بلغت  باتفاقات 
من  أيضًا  األوىل  املرتبة  املتحدة  الواليات  احتلت  ذاته،  العام  ويف  العاملي(. 
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حيث قيمة ما سلمته من جمموع األسلحة املسلَّمة على الصعيد العاملي. وجاء 
االحتاد الروسي وفرنسا يف املرتبتني الثانية والثالثة على التوايل. وإمجااًل، سلمت 
األسلحة  ثلثي جمموع  أكثر من  الثالثة يف عام ٢٠١٥  املورِّدة  البلدان  هذه 
على  األسلحة  تسليم  عمليات  قيمة  وبلغت  العاملي.  الصعيد  على  املسلَّمة 
الصعيد الدويل يف عام ٢٠١٥ حوايل ٤٦,٢ بليون دوالر، أّي باخنفاض عن 
بليون  بقيمة ٥٤,١  الذي سبقه والذي شهد عمليات تسليم أسلحة  العام 

دوالر.

السنوات  يف  العاملي  االقتصاد  شهدها  اليت  التقلبات  من  الرغم  وعلى 
من  شراء كميات كبرية  واصلت  أو  استأنفت  الدول  بعض  فإن  األخرية، 
األسلحة، ال سيما يف الشرق األدىن وآسيا. واشرتت اململكة العربية السعودية 

واإلمارات العربية املتحدة واهلند مجيعها كميات كبرية من األسلحة مؤخراً.

البلدان  اتفاقات نقل األسلحة املربمة يف عام ٢٠١٥ مع  وكانت قيمة 
 .٢٠١٤ عام  عن  اخنفاضًا كبرياً  ميثل  ما  وهو  دوالر،  بليون   ٦٥,٢ النامية 
النامية  البلدان  إىل  األسلحة  تسليم  عمليات  مجيع  قيمة  أيضًا  واخنفضت 
)٣٣,٦ بليون دوالر( اخنفاضًا طفيفًا مقارنة بعمليات التسليم اليت متت يف 
الروسي على  املتحدة واالحتاد  الواليات  املاضي، هيمنت  عام ٢٠١٤. ويف 
واحتلت  الرتتيب  تسلقت  فرنسا  أن  غري  النامي،  العامل  يف  األسلحة  سوق 
املرتبة الثانية يف عام ٢٠١٥. ومع ذلك، ففي الفرتة من عام ٢٠١٢ إىل عام 
إىل  أسلحة  نقل  باتفاقات  األوىل  املرتبة  املتحدة  الواليات  احتلت   ،٢٠١٥
العامل النامي بلغت قيمتها ٨٥,٦ بليون دوالر، بينما جاء االحتاد الروسي يف 
قيمتها ٤٨,٦  بلغت  النامية  البلدان  إىل  نقل أسلحة  باتفاقات  الثانية  املرتبة 
يزيد  ما  جمتمعتني  الروسي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  وأبرمت  دوالر.  بليون 
خالل النامية  الدول  مع  األسلحة  نقل  اتفاقات  جمموع  نصف  عن   قلياًل 

هذه الفرتة.

الواليات  حتتفظ  أن  املرجح  من  يبدو  املنافسة،  تزايد  من  الرغم  وعلى 
املتحدة مبوقعها كُمورِّد رئيسي لألسلحة إىل العامل النامي يف املستقبل املنظور.
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وكانت غالبية أسواق األسلحة الرائدة يف العامل النامي توجد يف الشرق 
األدىن )وال سيما اململكة العربية السعودية( وآسيا )وخصوصًا اهلند والصني(. 
رئيسية  مشرتية  جهات  األفريقية  والدول  الالتينية  أمريكا  دول  تكن  ومل 

لألسلحة، مع وجود استثناءات نادرة.

المشاكل الناشئة عن التجارة غير المنظمة باألسلحة

تخضع مجاالت عديدة من مجاالت التجارة العالمية — من املنتجات 
والتوقيت  الكيفية  تنظم  عاملية  لقواعد   — الفكرية  امللكية  إىل  الزراعية 
التجارة. إاّل أنه، حىت عهد قريب، مل تكن  اللذين ميكن أن تتم هبما هذه 
التقليدية. باألسلحة  التجارة  تنظم  اليت  العاملية  القواعد  من  جمموعة   هناك 
ورغم وجود جمموعة متنوعة من تدابري الرقابة الوطنية واإلقليمية على عمليات 
تبقى تدابري  أو  مرتاخية  تدابري  األحيان  من  يف كثري  فإهنا  األسلحة،   نقل 

دون إنفاذ.

ويطرح التدفق غري املنظم لألسلحة حتّديات عديدة أمام األمم املتحدة. 
يف  ُتستعَمل  املشروعة كي  غري  السوق  إىل  األسلحة  وجهة  حتويل  فيمكن 
النزاعات املسلحة واألنشطة اإلجرامية وأعمال العنف، مبا يف ذلك من جانب 
وأن  الفساد  استشراء  إىل  تؤدي  أن  أيضًا  وميكنها  املنظمة.  اجلرمية  مجاعات 
على  والعمل  الغذائية  املعونة  وإيصال  السالم  حلفظ  املبذولة  اجلهود  تعوق 
حتسني الصحة العامة وبناء مدن أكثر أمانًا ومحاية الالجئني ومكافحة اجلرمية 
واإلرهاب. والعواقب السلبية احملتملة عديدة. فيمكن أن يؤدي الرتاكم املفرط 
وزيادة كميات  البلدان.  بني  فيما  األمن  وانعدام  التوتر  نشوء  إىل  لألسلحة 
وجهتها، وحتويل  استعماهلا  إساءة  احتماالت  زيادة  أيضًا  تعين   األسلحة 
مما يؤدي إىل حدوث انتهاكات للقانون الدويل وانتهاكات حلقوق األطفال 
ووقوع خسائر يف صفوف املدنيني وإهدار فرص اجتماعية واقتصادية للتنمية. 
وهلذه األسباب وغريها، جيب على مجيع الدول أن تتحمل مسؤولية خاصة 

فيما يتعلق بتجارة األسلحة.
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معاهدة تجارة األسلحة

انعدام  بسبب  الفرص  من  الناس  من  الماليين  حرمان  إن  على “  األسلحة  استعمال  وإساءة  باألسلحة  المرتبط  األمن 
نطاق واسع ينبغي أن يحملنا جميعاً على العمل على الدفع 

بمعاهدة تجارة األسلحة.”

يان إلياسون
نائب األمين العام لألمم المتحدة )٢٠١٢ - ٢٠١٦(

بذلت  حيث  الزمن،  من  عقد  من  أكثر  بعد  نيسان/أبريل ٢٠١٣،  في 
جهود نشطة للدعوة من جانب اجملتمع املدين وأجريت مناقشات يف األمم 
معاهدة  أول  وهي  األسلحة،  تارة  معاهدة  العامة  اجلمعية  أقرت  املتحدة، 
البت  لتوجيه احلكومات يف  عاملية على اإلطالق تضع معايري دولية موّحدة 
وتعزز  ال.  أم  لألسلحة  نقل  بعمليات  تأذن  أن  هلا  ينبغي  إذا كان  فيما 
معاهدة تارة األسلحة التعاون والشفافية والعمل املسؤول من جانب الدول 
بدأ  اليت  املعاهدة،  هذه  وتنظم  التقليدية.  األسلحة  يف  الدولية  التجارة  يف 
نفاذها يف ٢٤ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤، التجارة الدولية يف مجيع فئات 
بالدبابات  وانتهاء  الصغرية  باألسلحة  ابتداًء   — تقريبًا  التقليدية  األسلحة 
املعاهدة  هذه  نطاق  يشمل  احلربية. كما  والسفن  املقاتلة  والطائرات  القتالية 
الذخرية، فضاًل عن قطع الغيار والعناصر. وحىت آب/أغسطس ٢٠١٧، كان 
الدول األطراف يف معاهدة تارة األسلحة ٩٢ دولة طرفًا. )ومن بني  عدد 
كبار مصدري األسلحة، صدقت بلدان أوروبا الغربية على املعاهدة، ووقعت 
االحتاد  يوقع  ومل  عليها،  تصدق  مل  لكنها  املعاهدة  على  املتحدة  الواليات 

الروسي والصني عليها ومل ينضما إليها(.
وحتدد معاهدة تارة األسلحة الظروف اليت ال ميكن بتاتًا نقل األسلحة 
األسلحة  على  ينتهك حظراً  أن  نقلها  إذا كان من شأن  أّي   — يف ظلها 
يفرضه جملس األمن أو أن ُتستعَمل يف ارتكاب أعمال اإلبادة اجلماعية أو 
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اجلرائم ضد اإلنسانية أو جرائم احلرب. وجيب على الدول أن ترفض تصدير 
األسلحة إذا كان هناك “خطر كبري” بأن ُتستعَمل للتأثري سلبًا يف السالم 
واألمن أو تقوِّض القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان أو 

ر اإلرهاب أو اجلرمية املنظمة أو العنف اجلنساين. تيسِّ
وتلتزم الدول األطراف يف املعاهدة أيضًا بوضع ضوابط لتصدير األسلحة 
ع على تنظيم مرور األسلحة عرب أراضيها. ويتمثل  التقليدية واستريادها وُتشجَّ
أحد األهداف الرئيسية للمعاهدة يف تعزيز الشفافية يف عمليات نقل األسلحة 
على الصعيد العاملي. وحتقيقًا هلذه الغاية، جيب على الدول األطراف اإلبالغ 
ع الدول  عـــن ُأُطرها التنظيمية ووارداهتا وصادراهتا الفعلية من األسلحة. وُتشجَّ

أيضًا على اختاذ تدابري ملنع حتويل وجهة األسلحة إىل السوق غري املشروعة.
بالصلة  يعرتف  قانونًا  ملزم  نظام  أول  هي  األسلحة  تارة  ومعاهدة 

املوجودة بني العنف اجلنساين وتارة األسلحة على الصعيد العاملي.
وتتمع الدول اليت انضمت إىل املعاهدة سنويًا يف مؤمتر الدول األطراف 
لتقدمي التقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذها. وتناول املؤمتران األّوالن )املعقودان 
ذلك  ومشل  اإلدارية،  املسائل  األول  املقام  يف  و٢٠١٦(   ٢٠١٥ عامي  يف 
باستخدام مناذج  األطراف يوصي  للدول  الثاين  املؤمتر  اتفاق يف  إىل  التوصل 
تقارير وضعها فريق عامل مت تعيينه. وبعد انعقاد املؤمتر الثاين للدول األطراف، 
أعرب بعض مجاعات اجملتمع املدين عن القلق إزاء غياب مناقشة موضوعية 

بشأن عمليات نقل األسلحة الفعلية اليت قد تنتهك املعاهدة أو تقوضها.
تنظيم  جمال  يف  التعاون  لدعم  االستئماين  املتحدة  األمم  َمرفق  ويوفر 

األسلحة التمويل ملساعدة الدول يف تنفيذ املعاهدة. 

لمعرفة المزيد، ميكن االطالع على جمموعة أدوات لتنفيذ معاهدة تارة 
األسلحة ومعلومات إضافية على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة لشؤون 

.)https://www.un.org/disarmament/convarms/att( نزع السالح

https://www.un.org/disarmament/convarms/att
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تدابير إضافية للشفافية
عام ١٩٩١،  أُنشئ يف  الذي  التقليدية،  لألسلحة  المتحدة  األمم  سجل 
هو آلية إبالغ سنوي تعل احلكومات من خالله كمية األسلحة اليت تنقلها 
ونوعها أكثر شفافية )قرار اجلمعية العامة ٣٦/٤٦ الم(. وتوفر التقارير اليت 
تقدمها الدول األعضاء إىل السجل معلومات عن تكوين الرتسانات التقليدية 
وحجمها. وهبذا اإلبالغ، تتحلى الدول األعضاء بالشفافية بشأن اإلمكانات 
العسكرية؛ وال يتناول هذا السجل النية يف االستخدام أو االستخدام الفعلي.
السبع  الفئات  من  والواردات  الصادرات  املتحدة  األمم  سجل  ويتناول 
التالية من األسلحة التقليدية الرئيسية )اليت ُيتوقَّع أن يكون اإلبالغ عن كل 

فئة منها شاماًل(:
الدبابات القتالية الفئة األولى   ›

مركبات القتال املدرعة الفئة الثانية   ›
منظومات املدفعية ذات العيار الكبري الفئة الثالثة   ›

الطائرات املقاتلة الفئة الرابعة   ›
طـائرات اهلليكـوبرت اهلجوميـة الفئة الخامسة   ›

السفن احلربية الفئة السادسة   ›
القذائف وأجهزة إطالق القذائف الفئة السابعة   ›

وتصدير  استرياد  عن  تبلغ  أن  للبلدان  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
 األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة، فضاًل عما لديها من خمزونات عسكرية،
السياسات  وعن  الوطين،  اإلنتاج  طريق  عن  مواد  من  عليه  حتصل  وما 

والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لقراءة التقارير، يُرجى زيارة املوقع الشبكي التايل:
.http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx

http://undocs.org/ar/A/RES/46/36
http://undocs.org/ar/A/RES/46/36
http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx
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وهتدف الشفافية اليت يشجعها السجل إىل أن تثين عن تكديس األسلحة 
املفرط واملزعزع لالستقرار وميكن أن تسهم يف بناء الثقة عن طريق احلّد من 
العسكرية.  التعزيزات  بشأن  خاطئة  وتقديرات  تصورات  وضع  احتماالت 
وميكن هلذه البيئة أيضًا أن تساعد على تشجيع ضبط النفس يف نقل األسلحة 

وإنتاجها.
وتتوقف قدرة السجل على حتقيق هدفه املعلن على مدى ُحسن تغطيته 
الصلة وكذلك على مدى مشاركة احلكومات.  فئات األسلحة ذات  جلميع 
السجل مرة واحدة على  تقارير إىل  بلد  أكثر من ١٠٠  إنشائه، قدم  ومنذ 
عام ٢٠١٠. منذ  تراجع  يف  تبدو  التقارير  تقدمي  معدالت  أن  رغم   األقل، 
ومع ذلك، ال يزال السجل جيمع البيانات عن جل عمليات نقل األسلحة 
على الصعيد الدويل، إذ إن مجيع الدول الكربى املصدرة لألسلحة تقدم إليه 

تقارير منتظمة.

االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة 
الضرر أو عشوائية األثر )املعروفة أكثر باسم االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية 
عام  نفاذها يف  بدأ  اتفاقية  الالإنسانية(  األسلحة  اتفاقية  باسم  وأيضًا  معينة 
ُتعترَب  اليت  أنواع حمددة من األسلحة  تقيد استعمال  أو  ١٩٨٣. وهي حتظر 
مسببة ملعاناة ال داعي هلا أو ال مربر هلا للمقاتلني أو تصيب املدنيني بصورة 

عشوائية. وتضم ١٢٥ دولة طرفًا )حىت آب/أغسطس ٢٠١٧(.
ويف ترتيب غري عادي )بقصد ضمان املرونة(، ال حيتوي نص االتفاقية 
جمموعة  يف  والتقييد  باحلظر  املتعلقة  أحكامها  وترد  عامة.  أحكام  على  إاّل 

بروتوكوالت مرفقة باالتفاقية )وتوجد حاليًا مخسة بروتوكوالت(.
عنها  الكشف  يمكن  ال  التي  بالشظايا  المتعلق  البروتوكول   ›
)البروتوكول األول( )١١٨ دولة طرفًا( وحيظر استعمال أّي أسلحة 
هتدف إىل اإلصابة بشظايا ال ميكن الكشف عنها يف جسم اإلنسان 

باستخدام األشعة السينية.
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واألشراك  األلغام  استعمال  تقييد  أو  بحظر  المتعلق  البروتوكول   ›
الثاني  )البروتوكول  المعدلة  بصيغته  والنبائط األخرى،  الخداعية 
المعدل( )١٠٤ دول أطراف( وحيظر االستخدام العشوائي لأللغام 
األجهزة،  هذه  حيظر  ال  وهو  لألفراد؛  املضادة  واأللغام  األرضية 
ولكنه حيّدد باألحرى كيف ميكن أو ال ميكن استعماهلا )انظر أيضًا 

الصفحتني ١٠٨ و١٠٩(.
تقييد استعمال األسلحة المحرقة  المتعلق بحظر أو  البروتوكول   ›
)البروتوكول الثالث( )١١٥ دولة طرفًا( وحيظر استعمال األسلحة 
الواقعة  العسكرية  املنشآت  على  جواً  وإلقاءها  املدنيني  ضد  احملرقة 

داخل مناطق تركيز مدنية.
الرابع(  )البروتوكول  المعمية  الليزر  بأسلحة  المتعلق  البروتوكول   ›
املصممة  الليزر  أسلحة  استعمال  وحيظر  أطراف(  دول   ١٠٨(

خصيصًا للتسبب يف إصابة العني اجملردة بالعمى الدائم.
الحرب  مخلفات  من  بالمتفجرات  المتعلق  البروتوكول   ›
)البروتوكول الخامس( )٩٣ دولة طرفًا( وهو أول صك يتم وضعه 
عن طريق مفاوضات متعددة األطراف لتناول مشكلة الذخائر غري 

املنفجرة واملهجورة. )انظر أيضًا الصفحة ١١٤(
االستعراض  مؤمتر  يف  األطراف،  الدول  قررت   ،٢٠٠١ عام  ويف 
الدول بيــــن  النــــزاعـــات  علــــى  تنطبـــــق  ال  حبيث  االتفاقيـــــة  تعديـــــل   الـثــــاين، 
الداخلية  املسلحة  النزاعات  على  وإمنا  فحسب،  األصلي(  نطاقها  )وهو 
 أيضًا. وأبلغت مخس ومثانون دولة طرفًا األمني العام مبوافقتها على أن تلتزم

هبذا التعديل.
مستجدة مسائل  تناول  على  قدرهتا  الفريدة  االتفاقية  مسات   ومن 
فريق  وسيعقد  جديدة.  بروتوكوالت  على  التفاوض  إمكانية  من  تتيحه  وما 
التكنولوجيات  مسألة  ملعاجلة  عام ٢٠١٧  يف  دورتني  احلكوميني  اخلرباء  من 
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وهي   — التشغيل  الذاتية  الفتاكة  األسلحة  منظومات  جمال  يف  املستجدة 
منظومات أسلحة ميكنها أن ختتار األهداف وهتامجها من دون تدخل عنصر 
التشغيل  الذاتية  الفتاكة  األسلحة  منظومات  بعد  ُتنَشر  ومل  مشغل.  بشري 
بالكامل غري أهنا قيد التطوير. )ملزيد من املعلومات بشأن منظومات األسلحة 

الفتاكة الذاتية التشغيل، انظر الفصل ١٢(.

لمعرفة المزيد واالطالع على آخر املستجدات بشأن االتفاقية املتعلقة 
 بأسلحة تقليدية معينة، يُرجى زيارة املوقعني الشبكيني التاليني:

https://www.un.org/disarmament/geneva/ccw 
.https://www.unog.ch/ccw و

لالطالع على مزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

http://www.un.org/disarmament/convarms

معهد الدراسات األمنية
https://issafrica.org

اللجنة الدولية للصليب األحمر
www.icrc.org

الرابطة المدنية للدفاع واألمن في أمريكا الالتينية
www.resdal.org

https://www.un.org/disarmament/geneva/ccw
https://www.unog.ch/ccw
http://www.un.org/disarmament/convarms
https://issafrica.org
www.icrc.org
www.resdal.org


٨٩

9
الخفيفة واألسلحة  الصغيرة  األسلحة 

AK-47 طراز  آلية  بندقية  وبجواري  أعيش  كنت  وكنت أنام وإحدى عيني مفتوحة تماماً وكنت أمتثل لألوامر:  “ 
اهبط بجسمك، تظاهر بأنك مّيت، اختبئ. لقد رأيت شعبي 

يموتون كالفراش.”

إيمانويل جال
فنان، جندي طفل سابق

في معظم النزاعات الدائرة في الوقت الراهن جتري أعمال القتال أساسًا 
النزاعات  نطاق واسع يف  ُتستخدم على  الصغرية. فهي  األسلحة  باستخدام 
اإلرهاب  وأعمال  األهلية  احلروب  يف  املفضلة  األسلحة  وتعترب  الدول  بني 
واجلرمية املنظمة وحرب العصابات. وتتسم األسلحة الصغرية برخصها وخفتها 
وسهولة مناولتها ونقلها وإخفائها. ورغم أن تراكم األسلحة الصغرية والذخرية 
اليت جتعلها فتاكة قد ال يشكل يف حّد ذاته السبب وراء نشوب النـزاعات، 
تفاقم  فإن اإلفراط يف تكديسها وتوافرها على نطاق عاملي قد يسهمان يف 
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التوترات السياسية، األمر الذي يؤدي يف كثري من األحيان إىل أعمال عنف 
يؤدي  قد  ما  وهو  األمن،  بانعدام  الشعور  ويتنامى  أمداً.  وأطول  فتكًا  أشد 

بدوره إىل زيادة الطلب على هذه األسلحة.

االتجار
الخفيفة  واألسلحة  الصغيرة  باألسلحة  المشروع  غير  االتجار  يشيع 
السكنية،  الغوغاء األحياء  العامل: فريوّع  بقاع  الفوضى يف خمتلف  وذخيرتها 
القائمني  أباطرة خمدرات  املدنيني أو حفظة سالم، ويقتل  املتمردون  ويهاجم 
على إنفاذ القانون، وخيتطف قطاع الطرق قوافل املساعدات اإلنسانية. ويف 
بلدان عديدة، تثري األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة والذخرية غري اخلاضعة 

للمراقبة شواغل أمنية خطرية.

تعريف األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة
وتشمل  الفردي  لالستعمال  مصممة  أسلحة  هي  الصغيرة  األسلحة 
والبنادق  اآللية  نصف  واملسدسات  الدوّارة  األسطوانة  ذات  املسدسات 
والرشاشات. أما األسلحة اخلفيفة فهي أسلحة مصممة ليستخدمها شخصان 
أو ثالثة أشخاص يعملون كطاقم. ويشارك يف جانب ما من جوانب إنتاج 
وتفيد  بلد.   1٠٠ حوايل  يف  شركة   1  ٠٠٠ من  أكثر  الصغرية  األسلحة 
تقديرات الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية أنه جيري سنويًا إنتاج ما بني 

٠٠٠ 7٠٠ و٠٠٠ ٩٠٠ قطعة من األسلحة الصغرية.

وتقدر  العامل.  املتداولة يف  الصغرية  األسلحة  عدد  تقدير  الصعب  ومن 
املصادر الرمسية جمموعها مبا ال يقل عن ٨75 مليون قطعة. ويصعب حصر 

هذه األسلحة، ألن معظمها ميتلكه املدنيون.

واالجتار باألسلحة الصغرية ال خيضع لضوابط حمكمة، وهو األقل شفافية 
يف منظومات األسلحة مجيعها. وقد أشارت الدراسة االستقصائية لألسلحة 
الصغرية إىل أن “ما يعرف عن عدد الرؤوس احلربية النووية وخمزونات األسلحة 
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عن  يعرف  مما  أكثر  الرئيسية  التقليدية  األسلحة  نقل  وعمليات  الكيميائية 
األسلحة  تتسرب  أن  البلدان  من  السهل يف كثري  ومن  الصغرية”.  األسلحة 
الصغرية من السوق املشروعة إىل السوق غري املشروعة، عن طريق السرقة أو 

التسّرب أو الفساد أو االختالس.

السمسرة

معظم األسلحة الصغيرة تباع وُتنقل بشكل قانوين. بيد أن تغرّي أمناط االجتار 
بتلك األسلحة زاد من تعقيد إجراءات مراقبتها. ففي املاضي، كان من السهل 
بكثري  أقل  اإلمداد  منافذ  إذ كانت  األسلحة،  ألسواق  حصر  إجراء  نسبيًا 
وكان نشاط الوسطاء أضيق نطاقًا. وكان توجيه الطلبات وتسليم الشحنات 
بتم عادة عن طريق عمالء حكوميني. وملا تعّددت املنافذ وجتزأت األسواق 
الذين   — اخلواص  من  الوسطاء  استخدام  زاد  الصغرية،  لألسلحة  التجارية 

يعملون يف بيئة معوملة ومن مواقع متعددة يف كثري من األحيان.

وقد حيدث يف الوقت الراهن أن يقوم التجار والعمالء والسماسرة وشركات 
من  جيعل  ما  وهو  واحد،  إطار  يف  أنشطتهم  بتجميع  واملمولون  الشحن 
الثنائية يف األسلحة الصغرية والسمسرة  التجارة  التمييز بوضوح بني  الصعب 
فيها. وجيب على احلكومات أن تتأكد من أن الشحنات اليت تتم مناولتها 
خيضع  معقدة،  شبكات  الغالب  يف  تكون  اليت  الشبكات  هذه  طريق  عن 
أو  قوانني  تسّن  مل  عديدة  بلدانًا  أن  ويبدو  القانون.  لسيادة  وفقًا  للضوابط 
تضع أنظمة حمّددة تتناول السمسرة يف األسلحة ضمن نظمها ملراقبة تصدير 
األسلحة، ومن غري الواضح يف كثري من األحيان، ما إذا كانت تلك األنشطة 
مشمولة بقوانني أخرى. وإضافة إىل ذلك، يطرح اإلنرتنت والشبكة السوداء 
جمموعة من التحّديات اجلديدة، مبا يف ذلك خطر حصول اإلرهابيني واجملرمني 

على األسلحة.
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الذخيرة
ينبغي أن تكون الذخيرة جزًءا رئيسيًا من أّي مناقشة عن مراقبة األسلحة 
على  الذخرية  تدفقات  عن  جداً  القليل  إاّل  ُيعرف  ال  ذلك  ومع  الصغرية، 
يظل  الذخرية  جتارة  من  املائة  يف   ٨٠ من  أكثر  أن  ويبدو  العاملي.  الصعيد 
خارج نطاق بيانات التصدير املوثوق هبا. ومثلما أوضح اخلرباء، فإن احلفاظ 
واألنشطة  النزاعات  فتيل  يذكي  ما  هو  الذخرية  من  منتظمة  إمدادات  على 
حاالت  يف  الذخرية  خمزونات  ُتستنفد  ما  وسرعان  املسلحة.  اإلجرامية 
االستخدام املتواصل، كما هو الشأن يف سياق النزاعات العنيفة، وينبغي أن 
القانون  سيادة  مع  تتعارض  اليت  احلاالت  يف  هبا  اإلمداد  إعادة  منع  يكون 

موضع اهتمام رئيسي.
حُيّول  اليت  التقليدية  الذخرية  استخدام  تزايد  أيضًا  القلق  دواعي  ومن 
مسارها يف صنع األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع. ويبدو أن نسبة كبرية من 
الذخرية املتداولة بني اجلهات املسلحة من غري الدول قد ُحول مسارها بطرق 
غري مشروعة من قوات األمن احلكومية، األمر الذي يدّل على احلاجة املاسة 

إىل تعزيز األمن يف إدارة الذخرية.
وُتثِّل املخزونات أيضًا خطراً ثانويًا على السكان املدنيني حينما توضع 
يف مناطق مكتظة بالسكان. وقد انفجرت خمازن حتتوي على الذخرية يف عدد 

من البلدان، وهو ما تسبب يف سقوط اآلالف من اجلرحى والقتلى.
ويشكل كل من خطر االنفجارات غري املقصودة ملخازن الذخرية وحتويل 
للمجتمع  بالغ  قلق  مصدر  املشروعة  غري  السوق  إىل  الذخرية  تلك  مسار 
الدويل، ومن هنا تنبع األمهية البالغة للجهود املبذولة ملساعدة الدول يف وضع 

تدابري لإلدارة املأمونة واآلمنة للذخائر.

المخزونات
العامل ليس فقط مخزونات  إن ما ميثل مشكلة حادة يف أحناء عديدة من 
“تسرب”  ويعّد  ذاهتا.  الصغرية  األسلحة  خمازن  أيضًا  ولكن  الذخيرة 
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املتداولة.  القانونية  غري  الصغرية  لألسلحة  هامًا  مصدراً  احلكومية  املخزونات 
عمومًا يكون  العتيقة  واألسلحة  األسلحة  فائض  تدمري  أن  األدلة   وتبنيِّ 
بعد  ما  حاالت  ويف  وحراستها.  ختزينها  من   — تكلفة  وأقل   — أفضل 
جُيمَّع  وما  والذخرية  األسلحة  من  للفائض  الفوري  التدمري  يسهم  النزاع، 
منها يف إزالة األسباب اليت ميكن أن تؤجج حالة جديدة من حاالت عدم 
 االستقرار ويؤدي إىل بناء ثقة اجملتمعات احمللية يف أهنا ماضية يف طريقها حنو

السالم والتنمية.

األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع
لكن  األسلحة،  أنواع  أقدم  من  هي  الصنع  اليدوية  المتفجرة  األجهزة 
مهمة  مراقبتها  جيعل  أيضًا  وهذا  “املرجتل”.  طابعها  بسبب  يتعذر  تعريفها 
صعبة بالنسبة للمجتمع الدويل. وال يقتصر استخدام األجهزة املتفجرة اليدوية 
سياق  يف  أيضًا  ُتستخدم  أن  ميكن  لكن  فحسب،  النزاعات  على  الصنع 

االضطرابات الداخلية واألعمال اإلرهابية.

جانب  من  متزايدة  بصورة  الصنع  اليدوية  املتفجرة  األجهزة  وُتستخدم 
مجاعات مسلحة غري مشروعة ومجاعات إرهابية وغريها، وهو ما يؤدي إىل 
سقوط اآلالف من الضحايا يف صفوف املدنيني والعسكريني. وقد تسبَّبت 
اليدوية الصنع أيضًا يف إحلاق  اهلجمات املنفذة باستخدام األجهزة املتفجرة 
أضرار جسيمة مبوظفي األمم املتحدة وحفظة السالم التابعني هلا، وبالعاملني 
يف اجملال اإلنساين، من خالل هتديد أرواحهم وزيادة تكاليف األنشطة اليت 
يضطلعون هبا وتقييد حريتهم يف التنقل والتأثري يف قدرهتم على إجناز الواليات 
املنوطة هبم. وغالبًا ما يكون األطفال ضمن ضحايا األجهزة املتفجرة اليدوية 
الصنع. وتتسبب اهلجمات باألجهزة املتفجرة اليدوية الصنع سنويًا يف مصرع 
وإصابة عدد من األفراد يفوق عدد الصرعى واملصابني يف اهلجمات اليت تنفذ 
بأّي نوع آخر من األسلحة باستثناء األسلحة النارية. وتؤثر األجهزة املتفجرة 
واهلياكل  االقتصادية،  االجتماعية  التنمية  على  أيضًا  سلبًا  الصنع  اليدوية 

األساسية، وأمن الدول واستقرارها.



نزع السالح: دليل أساسي ٩٤

ومثة عدد من التحّديات اليت تعرتض مكافحة األجهزة املتفجرة اليدوية 
الصنع. فتصميم هذه األجهزة ميكن أن يكون بسيطًا، باستخدام مكونات 
رخيصة التكلفة ميكن احلصول عليها بسهولة من خالل الشبكات اإلجرامية 
والثغرات يف احلدود. وقد تتوافر املواد الالزمة لتصنيع األجهزة املتفجرة اليدوية 
الصنع نتيجة للفساد وسوء إدارة خمزون الذخائر. ويف بعض احلاالت، أنشأت 
الصنع  اليدوية  املتفجرة  األجهزة  إلنتاج  متطورة  مرافق  اإلرهابية  اجلماعات 
اإلنرتنت  شبكة  على  اجلماعات  وتتبادل  لسيطرهتا.  اخلاضعة  األراضي  يف 
اليدوية  املتفجرة  األجهزة  تركيب  عن كيفية  التعليمية  الفيديو  تسجيالت 
صارمة ضوابط  فيها  ُتفَرض  اليت  البلدان  ويف  هبا.  اهلجمات  وشن   الصنع 
 على األسلحة، أصبحت األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع تشكل، فيما يبدو،
ميكن  إذ  هلا،  إضافة  أو  املشروعة  غري  الصغرية  األسلحة  عن  مغريًا  بدياًل 

تصنيعها باستخدام مواد متفجرة مزدوجة االستعمال يسهل احلصول عليها.
وتصّديًا لذلك، أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً )71/7٢( 
وطنية  سياسات  وضع  على  الدول  أمور،  مجلة  يف  حيث،   ٢٠16 عام  يف 
املالئمة  التدابري  واختاذ  الصنع  اليدوية  املتفجرة  لألجهزة  التصّدي  أجل  من 
لتعزيز إدارهتا ملخزوناهتا الوطنية من الذخرية بغية احليلولة دون تسريب املواد 
املستخدمة لصنع األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع إىل األسواق غري املشروعة 
أيضًا  الدول  القرار  ويشجع  هلا.  املأذون  وغري  القانونية  غري  اجلماعات  وإىل 
املتفجرات  بعض  تسريب  بشأن  طوعي  أساس  على  املعلومات  تبادل  على 
املتفجرة  األجهزة  تركيب  يف  استخدامها  ميكن  اليت  املتاحة  التفجري  وأجهزة 

اليدوية الصنع إىل دوائر االجتار غري املشروع.

االستجابات الدولية
مراقبة  بشأن  المتحدة  لألمم  على صكين  االتفاق  تم  عام 2001،  في 
الوطنية،  عرب  املنظمة  اجلرمية  مكافحة  اتفاقية  ومبوجب  الصغرية.  األسلحة 
بتصديقها  احلكومات،  وتلتزم  النارية.  األسلحة  بروتوكول  البلدان  اعتمدت 
ثالث  وتنفيذ  اجلرمية  مكافحة  تدابري  من  جمموعة  باختاذ  الوثيقة،  هذه  على 
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النارية: )1( وضع نظام ترخيص  املتعلقة باألسلحة  جمموعات من األحكام 
فيما يتعلق بالصنع واالجتار؛ و)٢( اعتبار الصنع واالجتار غري القانونيني من 

اجلرائم اجلنائية؛ و)٣( وضع أحكام بشأن وسم األسلحة النارية وتعّقبها.

لمعرفة المزيد عن االتفاقية وعن بروتوكول األسلحة النارية، يرجى الرجوع إىل: 
.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html

.www.poa-iss.org :لمعرفة المزيد عن برنامج العمل، يرجى الرجوع إىل

وفيما يتعلق مبوضوع األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة األوسع نطاقًا، 
االجتار غري  منع  على  يركز  برنامج عمل  على  ذاته  العام  البلدان يف  اتفقت 
مجيع  سيــــاسيًا  امللــــزم  الصـــك  هذا  ويشجـــع  األسلحــــة.  هــــذه  يف  املشـــــروع 
الصعيد  من  على كل  تدابري  اختاذ  على  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول 
الوطين واإلقليمي والعاملي ملنع االجتار غري املشروع يف هذه األسلحة ومكافحته 
والقضاء عليه. وهو يتضمن اقرتاحات حمددة لتحسني التشريعات والضوابط 

الوطنية وتعزيز املساعدة والتعاون الدوليني.

ويف عام ٢٠٠5، وسعيًا للوفاء بااللتزامات ذات الصلة يف برنامج العمل، 
اتُّفق على ما يسمى بصك التعقب الدويل، الذي ُيلزم مجيع البلدان بكفالة 
وضع عالمات مالئمة على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة واالحتفاظ 
الصغرية واألسلحة اخلفيفة  التعاون يف تعقب األسلحة  بسجالت هلا وتعزيز 
األسلحة  هذه  تعقب  على  قدرهتا  بكفالة  أيضًا  الدول  ويلزم  املشروعة.  غري 

واالستجابة لطلبات التعقب عماًل مبقتضيات الصك.
ووفقًا للدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية، كانت املشاركة كبرية يف 
يف  عليه  منصوص  هو  حسبما  سنتني  مرة كل  اإلبالغ  تقارير  تقدمي  عملية 
برنامج العمل. وقّدم أكثر من ٨٠ يف املائة من الدول تقريراً وطنيًا واحداً على 

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
www.poa-iss.org
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األقل. وتوجد أعلى معدالت اإلبالغ )٩٨ يف املائة( يف أوروبا وأدناها )٤٣ 
يف املائة( يف أوقيانوسيا. غري أن معدل اإلبالغ اخنفض منذ عام ٢٠٠٨. 

األسلحة  خمزونات  أمن  بتعزيز  األمن  جملس  أوصى   ،٢٠1٠ عام  ويف 
والذخرية وإدارهتا “كمسألة ذات أولوية ملّحة” )القرار 1٩5٢ )٢٠1٠((. 
إلدارة  توجيهية  مبادئ  وضع  املتحدة  األمم  من  العامة  اجلمعية  وطلبت 
الذخرية التقليدية بأمن وأمان. واستجابة لذلك، أُنشئ برنامج األمم املتحدة 
للضمانات املعززة لإلشراف على نشر املبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن 
الذخرية — وهي معايري تفصيلية لالستخدام الطوعي من ِقبل البلدان اليت 
توّد حتسني أمن وأمان مواقعها املخصصة لتخزين الذخرية. وُيستعان باملبادئ 
التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية لدعم جهود إدارة خمزون الذخرية يف 
العملية  التقنية  املشورة  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتسدي  بلداً.  من ٩٠  أكثر 
الشرطة  وضباط  املسلحة  القوات  ذلك  يف  )مبا  الوطنية  السلطات  ملساعدة 
اخلاصة  األمن  وشركات  الصناعة  دوائر  وكذلك  احلدود(،  مراقبة  وموظفو 

وغريها، بغرض تعزيز أمن وأمان خمزونات الذخائر.

لمعرفة المزيد عن برنامج األمم املتحدة للضمانات املعززة واملبادئ 
 التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية، يرجى الرجوع إىل:

.https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/

ويف وقت سابق، اعتمدت البلدان يف عام 1٩٩٠ جمموعة من املبادئ 
األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية مـن جانـب املوظفني املكلفني 

بإنفاذ القوانني.

 لالطالع على نص املبادئ األساسية، يرجى الرجوع إىل:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/

.UseOfForceAndFirearms.aspx

1952 (2010)
1952 (2010)
https://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
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املنظمات  وضعت  العاملي،  الصعيد  على  املتخذة  التدابري  إىل  وإضافة 
إقليمية  واتفاقات  واسرتاتيجيات  معاهدات  العامل  أحناء  خمتلف  يف  اإلقليمية 

بشأن مراقبة األسلحة الصغرية.

وضع المعايير
ترمي المعايير الدولية لمراقبة األسلحة الصغيرة إىل احلّد من خطر وقوع 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة يف أيدي من قد يسيئون استخدامها — 
مثل اجملرمني واجلماعات املسلحة واإلرهابيني — عن طريق توفري إرشادات 

للدول بشأن وضع ضوابط وطنية فّعالة على تلك األسلحة.
توفر  معياراً   ٢٤ الصغرية  األسلحة  ملراقبة  الدولية  املعايري  وتتضمن 
إرشادات بشأن املسائل التشغيلية )إدارة املخزون، والوسم، والتعقب، واجلمع، 
تصميم  )مثل  الربامج  وإدارة  والتنظيمية،  التشريعية  والضوابط  والتدمري(، 
وتنفيذ خطط العمل الوطنية واجملتمعية(، واالعتبارات اخلاصة املتعلقة بالنساء 

واملسائل اجلنسانية واألطفال واملراهقني والشباب.
وإضافة إىل ذلك، قام معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح بتطوير 
على  الوطنية  لضوابطها  ذاتية  تقييمات  إجراء  للدول  تتيح  حاسوبية  برامج 
األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة استناداً إىل املعايري الدولية ملراقبة األسلحة 
األسلحة  ملراقبة  الدولية  املعايري  املتحدة وشركاؤها  األمم  وتستخدم  الصغرية. 

الصغرية يف أكثر من مائة بلد.

 لمعرفة المزيد يف هذا الصدد، يرجى الرجوع إىل:
.http://www.smallarmsstandards.org/tools/

العنف المسلح
5٣5 شخص.  مقتل حوايل ٠٠٠  في  عام  المسلح كل  العنف  يتسبب 
النزاع املسلح )الدراسة  ويلقى أكثر من ثالثة أرباعهم حتفهم خارج مناطق 

http://www.smallarmsstandards.org/tools/
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لألسلحة  املشروعة  غري  التدفقات  وتؤدي  الصغرية(.  لألسلحة  االستقصائية 
غالبًا وهي  القانون.  وسيادة  األمن  تقويض  إىل  اخلفيفة  واألسلحة   الصغرية 
ما تكون من العوامل املفضية إىل التشريد القسري للمدنيني وانتهاكات حقوق 

اإلنسان.
إىل  الوصول  ويعرقل  الفقر،  حالة  تفاقم  إىل  املسلح  العنف  ويؤدي 
اخلدمات االجتماعية وحيوِّل الطاقة واملوارد بعيداً عن الركائز الرئيسية للتنمية 
والصرف  النقية  واملياه  والصحة  والتعليم  األساسية  اهلياكل  مثل  املستدامة، 
سبل  وفقدان  احمللية  اجملتمعات  تشريد  يف  املسلح  العنف  ويسهم  الصحي. 

الرزق. وميكن أيضًا أن يفاقم أوجه الالمساواة ويعيق تكني املرأة.
وكثرياً ما يفوق معدل جرائم القتل املرتبطة باألسلحة النارية يف اجملتمعات 
اخلارجة من النزاع عدد القتلى الذين يسقطون يف ميدان املعركة. ويف العديد 
من اجملتمعات اليت مل ينشب فيها نزاع مسلح لعدة عقود، يلقى مئات اآلالف 
املستوطنني  املسلح  والعنف  اجلرائم  بسبب  عام  حتفهم كل  األشخاص  من 
واللذين ُتستخدم فيهما أسلحة غري قانونية. ووفقًا للبنك الدويل، ما من عامل 

أشد تقويضًا ملناخ االستثمار من انعدام األمن بسبب انتشار األسلحة.

استخدام األسلحة الصغيرة في انتهاكات حقوق اإلنسان
صغرية  أسلحة  باستخدام  المرتكبة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عدد  يزيد 
عن عدد االنتهاكات املرتكبة بأّي أسلحة أخرى. وتسهم املستويات العالية 
من األسلحة والذخرية املتداولة، باالقرتان مع سوء الرقابة عليها، يف ارتكاب 
انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. فاألسلحة 
الصغرية تسّهل ارتكاب طائفة واسعة من انتهاكات حقوق اإلنسان، تشمل 
واالختفاء  اجلنسي  العنف  ضروب  من  وغريه  واالغتصاب  والتشويه  القتل 
القسري والتعذيب والتجنيد القسري لألطفال من جانب اجلماعات املسلحة. 
ويف احلاالت اليت يغدو فيها استخدام األسلحة الصغرية هو األسلوب السائد 
املنازعات  آليات تسوية  ترتاجع  الفردية واجلماعية،  واملظامل  النزاعات  لتسوية 

بالطرق القانونية والسلمية ويتعذر احرتام سيادة القانون.
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نوع الجنس
مسألة األسلحة الصغيرة هي موضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوع اجلنس. ويف 
معظم احلاالت، تستخدم األسلحة الصغرية من جانب الذكور من الشباب 
العنف  من  جسيمًا  تضرراً  والفتيات  النساء  تتضرر  ما  لكن كثرياً  وضدهم، 
الذي ُتستخدم فيه األسلحة الصغرية، ال سيما يف بيوهتن. وميكن أن يكون 
وتكديسها  استخدامها  وسوء  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  لنقل 

بشكل غري مشروع تأثري غري متناسب على النساء والفتيات.
جرائم  معظم ضحايا  أن  البلدان  من  عدد  يف  الدراسات  أظهرت  وقد 
فيها  يتوفر  اليت  البلدان  ويف  محيم؛  عشري  أيدي  على  قضني  اإلناث  قتل 
السالح بسهولة، كثرياً ما تكون األسلحة الصغرية هي األسلحة املستخدمة. 
للقتل  يتعرضون  الذكور  من  املسلح  العنف  معظم ضحايا  فإن  املقابل،  ويف 
خارج البيت على أيدي أشخاص ال تربطهم هبم أّي عالقة محيمة. وقد يرتك 
العنف املسلح النساء أيضًا يف حالة ترّمل وكرّبات ألسر معيشية، وقد يعيق 
مشاركتهن يف جمتمعاهتن احمللية، مبا يف ذلك يف مراحل ما بعد النزاع كجزء من 

عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج ومبادرات اخلفارة اجملتمعية.
وبالنسبة للشبان، ميكن أن يكون العنف — ال سيما العنف باستخدام 
األسلحة الصغرية — وسيلة لبلوغ مكانة اجتماعية واقتصادية يشعرون أهنم 
يستحقوهنا. وُينظر إىل األسلحة الصغرية أحيانًا باعتبارها رمزاً للقوة، خصوصًا 

بالنسبة للشبان املهمشني.
ومثة حاجة ماسة إىل دراسة متواصلة للعنف املسلح تأخذ بعني االعتبار 
نوع اجلنس والعمر والعالقات بني الضحية واجلاين ونوعية السالح املستخدم 
ووضع القوانني املتعلقة بالسالح )يف مجلة عوامل أخرى(، وذلك بغرض حتديد 
األمناط وتوجيه االستجابات الفّعالة اليت تستهدف الناجني واجلناة، فضاًل عن 
قادة اجملتمعات احمللية واملتفاوضني مـــــن أجل السالم وحفظة السالم. ولذا من 

األمهية مبكان مجع البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس والعمر.
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الشخصية  احلماية  بني  التفاعل  فهم  زيادة  أيضًا  مبكان  األمهية  ومن 
املسلحة وإبراز القوة املسلحة، والرتكيز على إجياد سبل معيشة بديلة مستدامة 

ألولئك الذين يواجهون عدم التمكني واليأس.

األطفال
من  واسعة  أجزاء  يف  مستمرة  مشكلة  تمثل  المسلحة  العصابات  تزال  ال 
األحيان  أغلب  يف  حياولون  الذين   — والشّبان  الصبية  جتذب  إذ  العامل، 
إحياءات  باستخدام   — الرزق  عن كسب  بأدوارهم كمسؤولني  االضطالع 
العالقة  إىل  اخلرباء  أشار  وقد  السهل.  والدخل  الذكورة  هيمنة  عن  مضللة 
بني سهولة احلصول على األسلحة النارية واحلرمان من حقوق الطفل، وأقروا 
النارية ييسر جتنيد األطفال للمشاركة يف اجلرمية  بأن احلصول على األسلحة 

املنظمة.
والذخرية  الصغرية  األسلحة  توافر  يؤججه  املسلحة  العصابات  ونشاط 
غري املشروعة. وعالوة على ذلك، كثرياً ما ُتعطى األسلحة الصغرية لألطفال 
من  األطفال  حُيرم  فال  أطفال.  جنود  إىل  لتحويلهم  تهيداً  النزاع  مناطق  يف 
مستقبلهم فحسب نتيجة النعدام االستقرار وانعدام األمن احمليَطنْي هبم، بل 
سواء كمحاربني  املعركة،  يف  فعليًا  اشرتاكًا  األحيان  بعض  يف  يشرتكون  إهنم 
أو كمقدمي خدمات للجماعات املسلحة. ورغم ما ُأحرز مؤخراً من تقدم 
يبقى الوضع  فإن  ُيبذل من جهود دولية متضافرة،  ما  اجملال بفضل   يف هذا 

مثرياً للقلق.
ويتطلب حتسني هذه األوضاع مزجيًا من أدوات السياسة مع عنصر إمنائي 
وتثقيفي قوي، لكن ينبغي دائمًا اختاذ تدبريين يف ميدان تنظيم األسلحة كجزء 
من املعادلة ومها: تأمني خمزونات األسلحة التابعة للقوات املسلحة والشرطة، 
وضمان عدم تسرب األسلحة الصغرية اململوكة ملكية خاصة إىل الدوائر غري 

املشروعة، مبا يف ذلك اجلماعات املسلحة اليت قد جُيذب إليها األطفال.
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للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/
uploads/2017/04/SALW-Fact-Sheet-Apr2017.pdf

GunPolicy.org

www.gunpolicy.org

شبكة العمل الدولية المعنية باألسلحة الصغيرة
www.iansa.org

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة الصغيرة
www.recsasec.org

الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة
 www.smallarmssurvey.org

Viva Rio منظمة فيفا ريو
www.vivario.org.br

شبكة عمل غرب أفريقيا المعنية باألسلحة الصغيرة
www.waansa.org

https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/04/SALW-Fact-Sheet-Apr2017.pdf
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2017/04/SALW-Fact-Sheet-Apr2017.pdf
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
www.iansa.org
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10
األرضية األلغام 

السالم ال يكتمل بدون اإلجراءات المتعلقة باأللغام.” غوتيريش“  أنطونيو 
األمين العام لألمم المتحدة

اسُتخدمت األلغام المضادة لألفراد )أو األلغام األرضية( على نطاق 
واسع يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، مبا يف ذلك احلربان العامليتان 
واحلرب يف جنوب شرق آسيا واحلرب الكورية وحرب اخلليج لعام ١99١. 
وخالل احلرب الباردة، قام العديد من الدول بزرع األلغام األرضية على طول 
اليدوية  املتفجرة  األجهزة  ذلك  يف  مبا  األرضية،  األلغام  تزال  وال  حدودها. 
ويف  النزاعات.  من  حفنة  يف  ُتستخدم  الضحية،  بفعل  تنفجر  اليت  الصنع 
السنوات األخرية، أصبحت املتفجرات من خملفات احلرب تطرح أيضًا مشكلًة 

عاملية تؤدي إىل مقتل وجرح آالف املدنيني سنويًا.
يف  هي  الضحية،  بفعل  تنفجر  اليت  لألفراد،  املضادة  األرضية  واأللغام 
ترقد  ما  غالبًا  فهي  للقتل.  وليس  للتشويه  مصممة  عشوائية  أسلحة  األصل 
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من  أغلب ضحاياها  النزاعات.  انتهاء  بعد  لسنوات  أو حىت  خاملة ألشهر 
املدنيني، مبن فيهم األطفال.

وقد كان الغرض األصلي من األلغام األرضية املضادة لألفراد هو محاية 
األلغام املضادة للدبابات واأللغام املضادة للمركبات من عمليات اإلزالة اليت 
عمومًا  لألفراد  املضادة  األلغام  فُتستخدم  اليوم  أما  العدو.  قوات  هبا  تقوم 
تقييد  عن  فضاًل  األخرى،  االسرتاتيجية  واملواقع  واملعسكرات  احلدود  حلماية 

حركة قوات العدو أو توجيه مسارها.
سالحًا  لألفراد  املضادة  األرضية  األلغام  أصبحت  السنني،  مّر  وعلى 
عادة  وتستخدمه  إليه  الوصول  يسهل  واسع،  نطاق  على  ومتاحًا  رخيصًا 
الدول. ونتيجة  الفاعلة املسلحة من غري  النظامية واجلهات  القوات املسلحة 
لذلك، زاد عددها بشكل كبري، وُزرعت عشرات املاليني من األلغام األرضية 
منها  وكثرٌي  العامل،  حول  ومنطقة  بلداً   6٠ من  أكثر  يف  مطمورة  زالت  وما 
ليست عليه عالمات وال توجد له خرائط وغالبًا ما ترتك دون تسجيل )احلملة 

الدولية حلظر األلغام األرضية(.
وتؤثر األلغام األرضية تأثرياً مباشراً على العديد من جوانب احلياة املدنية: 
القتل والتشويه والرتهيب؛ وحتول دون الوصول إىل األراضي  فهي تؤدي إىل 
الزراعية؛ وتقيد حركة السكان املدنيني؛ وحتول دون عودة الالجئني؛ وتعوق 
من  عديدة  آالف  سقوط  إىل  انتشارها  وأّدى  والتنمية.  االقتصادي  التعمري 
األرضية  األلغام  مرصد  سّجل  وقد  سنويًا.  األلغام  بسبب  واجلرحى  القتلى 
الدولية حلظر األلغام األرضية سقوط أكثر من ٠٠٠ ١٠٠ ضحية  للحملة 
والغالبية   .١999 عام  منذ  احلرب  خملفات  من  واملتفجرات  األلغام  بسبب 

العظمى من الضحايا املسجلني هم من املدنيني.
يف  خطرية  إنسانية  مشكلة  أيضًا  احلرب  خملفات  من  املتفجرات  ومتثل 
عنها،  التخلي  مت  متفجرة  تقليدية  ذخائر  فهي  النزاع.  انتهاء  بعد  ما  مرحلة 
األلغام  شأن  شأهنا  وهي،  االرتطام،  عند  تنفجر  مل  ولكنها  اسُتخدمت  أو 
األرضية، ميكن أن تظل يف حالة مخول لسنوات بعد انتهاء األعمال العدائية 

الفعلية وقد تؤثر تأثرياً مباشراً على العديد من جوانب احلياة املدنية.
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اتفاقية حظر  إىل  منه  الفضل يف جزء كبري  يعود  تقدم كبري  وقد حتقق 
وأنشطة  املتحدة،  األمم  به  تضطلع  الذي  والعمل  لألفراد،  املضادة  األلغام 
املعلومات  من  مزيد  أدناه  )يرد  املدين  اجملتمع  هيئات  هبا  تقوم  اليت  التوعية 
بشأن االتفاقية(. وقامت األمم املتحدة بتطهري مساحات شاسعة كانت يف 
املاضي ملوثة باأللغام األرضية واملتفجرات من خملفات احلرب. فاألراضي اليت 
إنتاجيتها. والطرق واملهابط  املاضي استعادت  إليها خطرياً يف  الوصول  كان 
الوصول  املاضي مزروعة باأللغام أصبحت توفر اآلن إمكانية  اليت كانت يف 
الدول  بالتعاون مع  أيضًا،  املتحدة  إىل األشخاص احملتاجني. وقدمت األمم 
تثقيف املاليني  الطبية للضحايا، وعملت على  والشركاء اآلخرين، املساعدة 
النساء  آلالف  التدريب  ووفرت  األرضية،  األلغام  جمال  يف  األشخاص  من 
وتقوم  باأللغام.  املتعلقة  باإلجراءات  املتصلة  بالوظائف  لالضطالع  والرجال 
األمم املتحدة أيضًا على حنو متزايد بتقدمي املساعدة يف جمال إدارة خمزونات 

الذخرية لتجنب وقوع تفجريات عرضية. 

جراء  من  والقتل  للتشويه  تعرضوا  الذين  األشخاص  عدد  اخنفض  وقد 
األلغام األرضية اخنفاضًا كبرياً خالل العقدين املاضيني، وتوقف تقريبًا االجتار 
 2٠١٥ عام  شهد  ذلك،  ومع  لألفراد.  املضادة  األرضية  األلغام  يف  العاملي 
ارتفــــاعًا حاداً يف عدد القتلى واجلرحى من جراء األلغام، مبا يف ذلك األجهزة 
املتفجرة اليدوية الصنع اليت تنفجر بفعل الضحية، وخملفات القنابل العنقودية 
وخملفات احلرب األخرى من املتفجرات. وتعزى هذه الزيادة إىل وقوع إصابات 
يف النزاعات املسلحة يف أوكرانيا وسوريا وليبيا واليمن )ورمبا يرجع ذلك أيضًا 

إىل حتسني عملية مجع البيانات عن الضحايا(.

إىل  يتأثر  زال  فما  به.  القيام  يتعني  الذي  العمل  الكثري من  يزال هناك  وال 
ومن  العامل.  من  منطقة  يف كل  وإقليمًا  بلداً   6٤ األرضية  باأللغام  ما  حّد 
بعض األماكن األكثر تلوثًا باأللغام، ميكن ذكر أذربيجان وأفغانستان وأنغوال 
ومنطقة  وكمبوديا  وكرواتيا  والعراق  وتشاد  وتركيا  وتايلند  واهلرسك  والبوسنة 
الدول  الغربية. وليظل استخدام األلغام املضادة لألفراد من جانب  الصحراء 
نادراً نسبيًا. ومل يتم التأكد من أّي حالة استخدمت فيها الدول األطراف يف 



نزع السالح: دليل أساسي ١٠6

أفادت  املاضية. ومع ذلك،  القليلة  السنوات  األسلحة خالل  املعاهدة هذه 
تقارير بأن القوات احلكومية للجمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا الشعبية 
األلغام  اتفاقية حظر  يف  طرفًا  منها  أّي  يدخل  ال  )اليت  وميامنار  الدميقراطية 
األرضية املضادة لألفراد( استخدمت األلغام األرضية املضادة لألفراد يف عامي 
مسلحة  مجاعات  قيام  عن  أفيد  نفسها،  الفرتة  وخالل  و2٠١6.   2٠١٥
بلدان باستخدام األلغام األرضية املضادة لألفراد يف ١٠  للدول  التابعة   غري 
وميامنار  وليبيا  وكولومبيا  والعراق  وسوريا  وباكستان  وأوكرانيا  أفغانستان  هي 

ونيجرييا واليمن.

يف  فقراً  البلدان  أشد  على  متناسب  غري  تأثرياً  األرضية  األلغام  وتؤثر 
األحيان،  بعض  ويف  التكلفة؛  وباهظ  باخلطر  حمفوف  عمل  وإزالتها  العامل. 

ميكن أن تكون تكلفة إزالة لغم واحد أن أعلى بكثري من تكلفة إنتاجه.

اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام 
المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

اتفاقية  أو  المضادة لألفراد  اتفاقية حظر األلغام  باسم  أيضًا  وهي تعرف 
أوتاوا، وحتظر استعمال األلغام األرضية املضادة لألفراد وإنتاجها وتكديسها 
ونقلها. وتتعهد الدول األطراف يف االتفاقية بتدمري خمزوناهتا احلالية من األلغام 
األرضية املضادة لألفراد يف أقرب وقت ممكن، على أاّل يتجاوز ذلك موعداً 
الدول،  لتلك  بالنسبة  النفاذ  حيز  االتفاقية  دخول  بعد  سنوات  أربع  أقصاه 
 ١٠ غضون  يف  األرض  يف  املزروعة  لألفراد  املضادة  األلغام  مجيع  وبتدمري 
سنوات. وتدعو االتفاقية أيضًا الدول إىل أن تقدم املساعدة يف جمال إعادة 

إدماج ضحايا األلغام اجتماعيًا واقتصاديًا، فضاًل عن رعايتهم وتأهيلهم.

أوتاوا، وهي  بعملية  ُيعرف  ما أصبح  االتفاقية من خالل  وقد ُوضعت 
شراكة بني اجملتمع املدين واحلكومات واألمم املتحدة. وقد اعُتمدت االتفاقية 
يف أوسلو، النرويج، يف ١8 أيلول/سبتمرب ١997 وُفتح باب التوقيع عليها يف 
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أوتاوا، كندا، يف ٣ كانون األول/ديسمرب ١997 حيث وّقع على االتفاقية يف 
ذلك الوقت ١22 حكومة. وبدأ نفاذها يف آذار/مارس ١999.

وكان بدء نفاذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد أسرع من بدء نفاذ 
فيها ١62 دولة  األطراف  الدول  وبلغ عدد  نوعها،  معاهدة أخرى من  أّي 
حىت آب/أغسطس 2٠١7. ومع ذلك، هناك عدٌد من الدول الرئيسية اليت 
مل تنضم بعد إىل االتفاقية، مبا يف ذلك االحتاد الروسي وإسرائيل وباكستان 
والصني ومصر واهلند والواليات املتحدة األمريكية. ويعقد كل عام منذ بدء 
نفاذ االتفاقية اجتماع سنوي للدول األطراف لتشجيع االنضمام العاملي إليها 

ومناقشة مركزها وسري تطبيقها واستعراض تنفيذها.

أجل  من  سنوات  مخس  لالتفاقية كل  االستعراضية  املؤمترات  وُتعقد 
يف كارتاخينا،   ،2٠٠9 عام  ويف  ومركزها.  االتفاقية  تطبيق  سري  استعراض 
كولومبيا، أعادت ١٠٠ دولة من الدول األطراف يف االتفاقية تأكيد التزامها 
بإهناء املعاناة واإلصابات النامجة عن األلغام األرضية املضادة لألفراد وبإجياد 
عامل خاٍل من هذه األسلحة. ويف املؤمتر االستعراضي الثالث )2٠١٤( الذي 
ُعقد يف مابوتو، موزامبيق، وّقعت 79 دولة طرفًا على إعالن مابوتو، وأشارت 
إىل أهنا تتطلع إىل حتقيق أهداف االتفاقية إىل أقصى حّد ممكن حبلول عام 

.2٠2٥

وأدت االتفاقية دوراً أساسيًا يف وقف االجتار العاملي يف األلغام األرضية 
مساعدة  وممارسة  مفهوم  وأرست  تقريبًا،  كامل  بشكل  لألفراد  املضادة 

الضحايا، وهلا تأثري واسع النطاق حىت بني الدول اليت مل تصدق عليها بعد.

 لمعرفة المزيد عن االتفاقية، يرجى الرجوع إىل:
.www.unog.ch/aplcو www.apminebanconvention.org
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اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

)أو  املعينة  التقليدية  األسلحة  التفاقية  المعّدل  الثاني  البروتوكول  يتضمن 
الربوتوكول املتعلق حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط 
األخرى، بصيغته املعّدلة يف ٣ أيار/مايو ١996( الذي دخل حيز النفاذ يف 
عام ١998، حظر وتقييد استعمال األلغام األرضية املضادة لألفراد وغريها 
من األلغام )األلغام األرضية املضادة للمركبات(، ولكنه مل ينص على حظرها 
املعّدل  الثاين  الربوتوكول  حيظر  اإلنساين،  الدويل  القانون  إطار  ويف  التام. 
األصلي(  النص  يف  املدرجة  غري  األحكام  لتعزيز  معدَّل  بروتوكول  )أضيف 
على حظر استخدام األلغام واألشراك اخلداعية وغريها من األجهزة املتفجرة 
معاناة أو  مفرطة  إصابات  تسبب  طبيعة  ذات  إذا كانت  الظروف   يف مجيع 
ال داعي هلا؛ أو استخدام هذه األسلحة إذا كانت مصممة لالنفجار عندما 
تكتشفها معدات اكتشاف األلغام؛ أو توجيه هذه األسلحة ضد املدنيني أو 
األهداف املدنية؛ أو استخدام هذه األسلحة بشكل عشوائي. وتتعهد الدول 
من  وغريها  اخلداعية  واألشراك  األلغام  بتطهري مجيع  الربوتوكول  يف  األطراف 
مجيع  واختاذ  الفعلية؛  العدائية  األعمال  انتهاء  بعد  وتدمريها  وإزالتها  النبائط 
فّعال  مسبق  إنذار  وتوجيه  آثارها؛  من  املدنيني  حلماية  املمكنة  االحتياطات 
املدنيني؛  السكان  على  يؤثر  أن  شأنه  من  األسلحة  هلذه  وجود  أّي  بشأن 
واالحتفاظ بسجالت عن مواقع هذه األسلحة؛ واختاذ التدابري الالزمة حلماية 
اإلنسانية  واملنظمات  األمحر  للصليب  الدولية  واللجنة  املتحدة  األمم  بعثات 

األخرى من آثارها.
يشمل  الذي  قانونًا  امللزم  الوحيد  الصك  هو  املعّدل  الثاين  والربوتوكول 
صراحة األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع. وهو بذلك أداة أساسية يستعني هبا 
املتفجرة  اليت تشكلها األجهزة  املتزايدة  التصّدي لألخطار  الدويل يف  اجملتمع 
التابعة  غري  املسلحة  اجلماعات  أساسيًا  سالحًا  باتت  اليت  الصنع  اليدوية 

للدول وتطـــرح حتـــّديًا جسيمًا يف العديد من النزاعات احلالية.



١٠9األلغام األرضية

وبلغ عدد الدول األطراف يف الربوتوكول الثاين املعّدل ١٠٤ دواًل أطرافًا 
اعتباراً من آب/أغسطس 2٠١7.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

www.un.org/disarmament/convarms/landmines
www.unog.ch/disarmament

االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
http://www.unog.ch/ccw

دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
www.mineaction.org

المنظمة الدولية للمعوقين
www.handicap-international.org

الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
www.icbl.org

مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية
http://www.the-monitor.org/en-gb/home.aspx
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العنقودية الذخائر 

تسببت الذخائر العنقودية طيلة أربعين عاماً، من الوس إلى  لبنان، معاناة ال داعي لها سواء في وقت الهجوم ولسنوات “ 
بعده.”

توماس ناش
منسق االئتالف المناهض للقنابل العنقودية

بعبارة بسيطة وعملية، وعاء  العنقودية( هي،  القنبلة  )أو  العنقودية  الذخرية 
حيتوي على عدد من الذخائر الصغرية يرتاوح بني عدد قليل إىل عدة مئات. 
“قنابل  أو  “قنيبالت”  فتطلق  األرض،  من  أو  اجلو  من  ُتطلق  أن  وميكن 
يدوية” على التوايل. ومنذ تصميم الذخرية العنقودية واستخدامها ألول مرة 
منذ أكثر من نصف قرن، تضرر من استخدامها أكثر من 35 بلداً وإقليمًا، 
العنقودية(.  للقنابل  املناهض  )االئتالف  بلداً  واسُتخدمت يف أكثر من 20 
ومن املأساوي أن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا، اليت 
ُقصفت  اليت  املنطقة  باعتبارها  تتميز  و١973،  عامي ١964  بني  ُقصفت 



نزع السالح: دليل أساسي ١١2

أشد قصف بالقنابل العنقودية يف العامل. وتشمل املناطق األخرى اليت تضررت 
من الذخائر العنقودية إريرتيا وتشاد والسودان وسرياليون يف أفريقيا، فضاًل عن 
ألبانيا وأفغانستان والشيشان ومجهوريات يوغوسالفيا السابقة. وحسبما أفاده 
كل من االئتالف املناهض للقنابل العنقودية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، 
ُتستخدم الذخائر العنقودية يف عدد من البلدان منذ عام 2000، مبا يف ذلك 
يف إسرائيل وأفغانستان وأوكرانيا وجنوب السودان وجورجيا والسودان وسوريا 

والعراق وكمبوديا ولبنان وليبيا واليمن.

الذين لألشخاص  الدقيق  العدد  عن  هبا  موثوق  بيانات  توجد   وال 
شوهوا أو قتلوا بسبب الذخائر العنقودية على الصعيد العاملي. ويشري مرصد 
استخدام عن  النامجة  لإلصابات  املؤكد  العدد  أن  إىل  العنقودية   الذخائر 
القرن  إصابة من ستينات   20 بلغ 300  العامل  أحناء  العنقودية يف  الذخائر 
اإلصابات من  العديد  أن  إىل  يشري  ولكنه   ،20١6 عام  حىت   املاضي 
 ال يتم تسجيلها أو تفتقر إىل التوثيق الكايف. ويقدر املرصد أن العدد الفعلي
لإلصابات يف مجيع األوقات يزيد على 000 55 إصابة. ومجيع اإلصابات 
املؤكدة تقريبًا، أّي 98 يف املائة، هي يف صفوف املدنيني. ومعظم الضحايا 

من الشباب الذكور.

الذخائر  من  خمتلفة  أنواع   2١0 أنتجت  بلداً   34 أن  املعروف  ومن 
 Human( العنقودية، وأن حنو 85 بلداً خزنت باليني من الذخائر الصغرية

.)Rights Watch

وتشكل الذخائر العنقودية خطراً بالغًا على املدنيني لعدة أسباب. فهي 
ذخائر صغرية عرب مساحة  تنشر  أن  واحدة  لضربة  الدقة؛ وميكن  إىل  تفتقر 
واسعة. وهي غري موثوق هبا وعشوائية؛ ويف كثري من األحيان، تبقى أعداٌد 
كبرية من الذخائر الصغرية غري املنفجرة على األرض، وتكون عرضة لالنفجار 
العنقودية  والذخائر  الفعلية.  القتالية  األعمال  انتهاء  من  سنوات  بعد  حىت 
فتاكة؛ وعادة ما تكون مصممة الخرتاق الدروع، وبالتايل فهي تنطوي على 

قوة انفجارية وشظايا معدنية أكثر من األلغام األرضية.



١١3الذخائر العنقودية

اتفاقية الذخائر العنقودية

العنقودية  الذخائر  مجيع  استخدام  حتظر  اليت  العنقودية،  الذخائر  اتفاقية 
هي  ونقلها،  هبا  واالحتفاظ  واقتنائها  وإنتاجها  وختزينها  واستحداثها  تقريبًا 
مثرة ما أصبح ُيعرف بعملية أوسلو، اليت متثل التعاون بني احلكومات واألمم 
املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر وغريها من هيئات اجملتمع املدين من 
االتفاقية  بشأن  التفاوض  مت  وقد  العنقودية.  الذخائر  ملشكلة  التصّدي  أجل 
واعتمادها يف مؤمتر دبلن الدبلوماسي الذي ُعقد يف 30 أيار/مايو 2008، 
وُفتح باب التوقيع عليها يف كانون األول/ديسمرب 2008، حيث وقعت عليها 
١08 دول. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف ١ آب/أغسطس 20١0، أّي 
بعد ستة أشهر من التصديق عليها وإيداعها من قبل ثالثني دولة طرفًا. وحىت 
آب/أغسطس 20١7، كان قد وقع على االتفاقية ١08 دول، منها ١02 

من الدول األطراف.

مجيع  بتدمري  أمور،  مجلة  يف  االتفاقية،  يف  األطراف  الدول  وتتعهد 
املخزونات احلالية من الذخائر العنقودية يف أقرب وقت ممكن على أاّل يتعدى 
هلا  بالنسبة  النفاذ  حيز  االتفاقية  هذه  دخول  تاريخ  من  سنوات  مثاين  ذلك 
غضون  يف  وتدمريها  العنقودية  الذخائر  خملفات  وإزالة  2(؛   -  3 )املادة 
الذخائر  املتضررة من  البلدان  إىل  املساعدة  وتقدمي  )املادة 4(؛  ١0 سنوات 
العنقودية )املادة 6(. وتنص املادة 5 من االتفاقية على حتمل الدول األطراف 

التزامات مهمة بتقدمي املساعدة إىل الضحايا.

ومل ترد أّي تقارير أو ادعاءات مؤكدة تفيد قيام إحدى الدول األطراف 
باستخدام الذخائر العنقودية منذ اعتماد االتفاقية. وقامت 40 دولة  مؤخراً 
الدول  تلك  من   29 وَدّمر  ما؛  مرحلة  يف  العنقودية  الذخائر  بتخزين  طرفًا 
من  املائة  يف   93 إىل  تصل  نسبة  تدمري  ميثل  ما  وهو  بالكامل،  خمزوناهتا 
الذخائر  املائة من جمموع عدد  العنقودية و97 يف  الذخائر  جمموع خمزونات 
الصغرية املعلن عنها من جانب الدول األطراف. )االئتالف املناهض للقنابل 

العنقودية(



نزع السالح: دليل أساسي ١١4

ويف حني جنحت عملية أوسلو عمومًا يف أن تفرض على وجه السرعة 
حتّديات  هناك  تزال  ال  العنقودية،  الذخائر  على  املدى  بعيد  حظر  إعمال 
كبرية، رمبا كان أخطرها أن عدة دول من القوى العسكرية الكربى اليت ختزن 
األغلبية الساحقة من الذخائر العنقودية، وال سيما االحتاد الروسي وإسرائيل 
يف  أطرافًا  ليست  األمريكية،  املتحدة  والواليات  واهلند  والصني  وباكستان 
االتفاقية. وقد ُعقدت اجتماعات سنوية للدول األطراف من أجل استعراض 
تنفيذ االتفاقية. وُعقد املؤمتر االستعراضي األول لالتفاقية يف عام 20١5 يف 
كرواتيا، حيث اعتمدت الدول األطراف إعالن دوبروفنيك السياسي والتزمت 

فيه بـ “وضع حّد لألضرار النامجة عن الذخائر العنقودية”.

 لمعرفة المزيد عن االتفاقية ووحدة دعم تنفيذها، يرجى الرجوع إىل:
.http://www.clusterconvention.org/isu أو www.unog.ch/ccm

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

معينـــــة تقليديــــة  بأسلحــــة  املتعلقــــة  لالتفاقيــــة  الخامـس  البروتوكــــول   أُبــــــرم 
)أو الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلرب( يف عام 2003، وهو 
منع  إىل  الربوتوكول  ويسعى  االتفاقية.  مبوجب  أبرم  الذي  األخري  الربوتوكول 
الضرر الناجم عن آثار الذخائر املتخلى عنها أو غري املنفجرة والتخفيف منه 
على حّد سواء. ويف حني قد ينتهي الضرر الذي تسببه األلغام املضادة لألفراد 
والذخائر العنقودية يف هناية املطاف، فإن املتفجرات من خملفات احلرب ستظل 
واقعًا مستمراً بالنسبة للنزاعات يف املستقبل. وقد حقق الربوتوكول إجنازاً غري 
مسبوق إذ اشرتط للمرة األوىل أن يساهم الطرف الذي يشارك يف النزاع يف 
إزالة املتفجرات من خملفات احلرب. وينص الربوتوكول على التزام رئيسي آخر 
القوات املسلحة تسجيل حاالت استعمال الذخائر  يتمثل يف اشرتاطه على 
املتفجرة أو التخّلي عنها أثناء النزاع، وإحالة املعلومات، رهنًا باملصاحل األمنية 



١١5الذخائر العنقودية

املشروعة للطرفني، إما على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالث إىل الطرف 
يف  تساهم  أن  املعلومات  هلذه  وميكن  امللوثة.  األراضي  على  يسيطر  الذي 
يف  طوياًل، كذلك  وقتًا  تستغرق  واليت  املكّلفة  األلغام  إزالة  عمليات  تيسري 
باملخاطر،  التوعية  بشأن  أحكامًا  أيضًا  الربوتوكول  ويتضمن  املدنيني.  محاية 

ومساعدة الضحايا، والتعاون والدعم، وإدارة الذخائر.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

https://www.un.org/disarmament/convarms/clustermunitions

االئتالف المناهض للقنابل العنقودية
http://www.stopclustermunitions.org

مرصد الذخائر العنقودية
http://www.the-monitor.org/en-gb/our-research/cluster-

 munition-monitor.aspx
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والناشئة الجديدة   التكنولوجيات 

في مجال األسلحة

يجب أن تكون كفالة كرامة اإلنسان واألمن البشري المبدأ  الموّجه لحوارنا في الفضاء الذي يتقاطع فيه األمن الدولي “ 
والتكنولوجيات.”

ناكاميتسو إيزومي 
 وكيلة األمين العام لألمم المتحدة
والممثلة السامية لشؤون نزع السالح

األسلحة  جمال  ويف  السيرباين  الفضاء  يف  السريعة  التطورات  تشّكل 
والتشغيل  االصطناعي  الذكاء  جماالت  يف  املستجدة  والتطورات  السيربانية 
التشغيل  الذاتية  واألسلحة  طيار  بدون  الطائرات  )مثل  لألسلحة  اآليل 
بالكامل( حتّديات تعرتض مساعي األمن الدويل واآللية القائمة لنزع السالح. 
هذه  آثار  ملعاجلة  متعّددة  مستويات  على  العمل  يف  املتحدة  األمم  وتشارك 

التكنولوجيات اجلديدة.



نزع السالح: دليل أساسي ١١٨

الفضاء السيبراني واألمن السيبراني

لقد أصبحت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جزًءا من احلياة اليومية. 
واملؤسسات  املدين  اجملتمع  وجمموعات  األكادميية  واملؤسسات  فاحلكومات 
التجارية واألفراد يعتمدون بشكل متزايد على شبكة اإلنرتنت لتقدمي اخلدمات 
احليوية وللتواصل وإدارة األعمال، باإلضافة إىل الرتفيه وأنشطة أخرى ال تعّد 

وال حتصى.

وتسهم شبكة اإلنرتنت يف تيسري العوملة وميكنها أن تدفع عجلة االبتكار 
والكفاءة. وهي توفر فرصًا هائلة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وميكن أن 

تسهل التجارة وتبادل املعلومات.

أيضًا  أصبحنا  اإلنرتنت،  على شبكة  جمتمعاتنا  اعتماد  تزايد  مع  ولكن 
معّرضني بشكل متزايد للهجمات اخلبيثة يف الفضاء السيرباين.

غري  “االخرتاق  أّي  السيربانية،  اهلجمات  فإن  ونوينيك،  للويس  ووفقًا 
تواتراً  أكثر  أصبحت  الرقمية”،  الشبكات  أو  احلاسوب  ألجهزة  به  املأذون 
وأكثر تعقيداً. وباإلضافة إىل ذلك، تنشأ أوجه ضعف جديدة بسبب تنوع 
إىل  الذكية  اهلواتف  من  اإلنرتنت،  بشبكة  اآلن  وصلها  يتم  اليت  األجهزة 

السيارات والثالجات.

تكنولوجيا  على  القائمة  التحتية  البىن  تتعرض  أن  لذلك، ميكن  ونتيجة 
أو  الكهرباء  توفري  قبيل  من  اخلدمات،  أما  للخطر،  واالتصاالت  املعلومات 

االتصاالت املتنقلة، ميكن تعطيلها على نطاق واسع.

وشبكات  الكهرباء  شبكات  على  ُشنت  اليت  اهلجمات  وأظهرت 
أوكرانيا يف عام 20١5  إستونيا يف عام 200٧ ويف  املتنقلة يف  االتصاالت 
حروب  يف  ختريبية  “أدوات  إىل  تتحول  أن  ميكن  اإللكرتونية  اهلجمات  أن 

املستقبل”.



١١٩التكنولوجيات اجلديدة والناشلة يف جمال األسلحة

عرضة  والدول  التجارية  املؤسسات  وأسرار  الشخصية  البيانات  وتبقى 
للسرقة. ويف اآلونة األخرية، استخدمت اهلجمات السيربانية ونشر املعلومات 

املضللة لتحقيق مآرب سياسية.

الفضاء السيرباين ألغراض إرهابية،  وباإلضافة إىل ذلك، فإن استخدام 
خرباء  لفريق  وفقًا  متزايد،  احتمال  هو  اإلرهابية،  اهلجمات  ذلك  يف  مبا 

.)A/70/174( حكوميني تابع لألمم املتحدة

املعلومات  تكنولوجيا  جمال  قدراهتا يف  بتطوير  الدول  من  العديد  ويقوم 
هذه  استخدام  احتمال  من  يزيد  ما  وهو  عسكرية،  ألغراض  واالتصاالت 
التكنولوجيا يف النزاعات املقبلة بني الدول. وحيذر اخلرباء أيضًا من تزايد عدد 
والقطاعات  احلكومات  وتستهدف  الدول  ترعاها  اليت  السيربانية  اهلجمات 

الصناعية.

 ،)Stuxnet( ستكسنيت”  “دودة  فريوس  ذلك  على  األمثلة  ومن 
اإليرانية. اليورانيوم  ختصيب  منشآت  ملهامجة  األول  املقام  يف  صمم   الذي 
وفريوس ستكسنيت، الذي مت اكتشافه يف عام 20١0، “أثبت للمرة األوىل 
أن الدول ميكنها العبث بالبىن التحتية الصناعية لدول أخرى باستخدام أدوات 

سيربانية خبيثة”.

وتشكل الزيادة اهلائلة يف احلوادث اليت تنطوي على االستخدام اخلبيث 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خماطر على السالم واألمن الدوليني.

مستقبل األمن السيبراني
منذ  المتحدة  األمم  أعمال  جدول  في  السيبراني  األمن  مسألة  ُأدرجت 
عام ١٩٩٨ عندما اقرتح االحتاد الروسي أواًل مشروع قرار بشأن هذا املوضوع 
العامة لألمم املتحدة. وقد اعُتمد بدون تصويت  اللجنة األوىل للجمعية  يف 
بوصفه القرار ٧0/53. ويف ذلك الوقت، كان عدد الدول اليت متلك برامج 
وطنية لألمن السيرباين حمدوداً جداً. أما اليوم، أصبحت هناك جهود وطنية 
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تأمني  هبدف  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  الدول  نصف  من  أكثر  يف  ُتبذل 
الشبكات والتصّدي للتهديدات السيربانية )لويس ونوينيك(.

وقد تناولت اجلمعية العامة هذه املسألة منذ ذلك احلني يف قرارات سنوية 
التوصل  يتم  )مل  عام 2004  يف  احلكوميني،  للخرباء  أفرقة  وأنشأت مخسة 
 ،)A/65/201(  20١0/200٩ ويف  موضوعي(،  تقرير  بشأن  اتفاق  إىل 
 ،)A/70/174( و20١5/20١4   ،)A/68/98( و20١3/20١2 
بغية  تقرير موضوعي(،  بشأن  اتفاق  إىل  التوصل  يتم  )مل  و20١6/20١٧ 
دراسة التطورات املستجدة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وآثارها على 

األمن الدويل.
واتفق فريق دورة 20١3/20١2 على أن القانون الدويل قابل للتطبيق 
وآمنة  مفتوحة  بيلة  وهتيلة  واالستقرار  السالم  على  للحفاظ  أساسي  وأنه 
وأن  اجلميع،  متناول  يف  تكون  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  وسلمية 
تنطبق  السيادة  هذه  من  تنبع  اليت  الدولية  واملبادئ  والقواعد  الدول  سيادة 
املعلومات  بتكنولوجيا  املتعلقة  باألنشطة  اضطالعها  يف  الدول  سلوك  على 
التكنولوجيات  لتلك  التحتية  البىن  القضائية على  واالتصاالت وعلى واليتها 

داخل أراضيها.
وذكر التقرير أيضًا أن أمن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت جيب أن 
العاملي  املبينة يف اإلعالن  يقرتن باحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى.
من  العديد   20١5/20١4 لدورة  احلكوميني  اخلرباء  فريق  وكرر 
األمم  ميثاق  سيما  ال  الدويل،  القانون  أن  جمدداً  وأكد  السابقة،  التوصيات 

املتحدة، ينطبق على استخدام الدول لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأكد أيضًا ما يلي:

املعلومات  لتكنولوجيات  استخدامها  لدى  تراعي،  أن  الدول  على 
واالتصاالت، ضمن مبادئ أخرى من مبادئ القانون الدويل، سيادة الدول، 
واملساواة يف السيادة، وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية، وعدم التدخل يف 
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الشؤون الداخلية للدول األخرى. وتنطبق االلتزامات القائمة مبوجب القانون 
الدويل على استخدام الدول لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. جيب أن 
متتثل الدول اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل باحرتام ومحاية حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية )A/70/174، الفقرة 2٨ )ب((.

عام 20١5  العامة يف  اجلمعية  اعتمدته  الذي  القرار 23٧/٧0  ودعا 
لتكنولوجيا  املتحدة إىل االسرتشاد يف استخدامها  األمم  الدول األعضاء يف 

املعلومات واالتصاالت بتقرير فريق اخلرباء احلكوميني لعام 20١5.

الطائرات المسيرة بدون طيار

تعمل  أن  منها  الغرض  طائرات  هي  طيار  بدون  المسيرة  الطائرات 
ُبعد عن  توجيهها  خالل  من  سواء  متنها،  على  طيار  أّي  وجود  دون   من 
ومجيع  طيار.  جانب  من  تدخل  أّي  دون  من  أو  اآلن(  احلال  هو  )كما 
عن  تسيريها  جيرى  حاليًا  املوجودة  طيار  بدون  املسرية  املسلحة  الطائرات 
التشغيل(. ذاتية  الفتاكة  التايل اخلاص مبنظومات األسلحة  الفرع  )انظر   ُبعد 
ووفقًا ملؤسسة أمريكا اجلديدة )New America Foundation(، استخدمت 
تسع دول على األقل الطائرات املسلحة املسرية بدون طيار يف أعمال القتال 
)أذربيجان وإسرائيل وإيران وباكستان وتركيا والعراق واململكة املتحدة ونيجرييا 
بتشغيل  األخرى  البلدان  عشرات  وتقوم  األمريكية(؛  املتحدة  والواليات 
الطائرات بدون طيار الستخدامات عسكرية أو مدنية أو جتارية أخرى )جملس 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان(.

غري  الفاعلة  اجلهات  من  العديد  فإن  حكومية،  غري  ملصادر  ووفقًا 
احلكومية قد اكتسبت طائرات مسلحة بدون طيار، ومن بينها حركة محاس 
وحزب اهلل وتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واملتمردون احلوثيون يف 
اليمن. واستخدمت جهات فاعلة أخرى من غري الدول طائرات غري مسلحة 

بدون طيار ألغراض املراقبة.
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على  املراقبة  عمليات  إلجراء  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  وميكن 
ولتنفيذ هجمات بدرجة عالية  الوقت،  لفرتات طويلة من  احملتملة  األهداف 
من الدقة، بينما يعمل مشغلو هذه الطائرات وهم على ُبعد ملات أو حىت 

آالف األميال.
بدأت  فقد  اجلديدة.  بالتقنية  ليست  طيار  بدون  تعمل  اليت  والطائرات 
العاملية  احلرب  الطائرات خالل  هذه  مثل  تطوير  حماوالت  املتحدة  الواليات 
األوىل ومرة أخرى خالل احلرب العاملية الثانية. ومل يبدأ سالح اجلو األمريكي 

العمل على تسليح الطائرات بدون طيار حىت تسعينات القرن املاضي.
وبسبب السرية اليت تكتنف العديد من استخدامات الطائرات املسلحة 
املسرية بدون طيار، ال تتوافر معلومات دقيقة بشأن عدد الضربات اليت ُنفذت 
منظمات  وإن كانت  عنها،  جنمت  اليت  اإلصابات  وعدد  الطائرات  هبذه 
اجملتمع املدين )باستخدام املصادر املتاحة للجمهور( ُتقّدر بعشرات اآلالف 
عدد الضربات من هذا النوع وباآلالف عدد الضحايا املدنيني الذين سقطوا 

.)Airwars; Purkiss and Serle :يف العقد املاضي )انظر
من  عدداً  طيار  بدون  املسرية  املسلحة  الطائرات  استخدام  ويشكل 
التحّديات. فقد يشجع استخدام هذه الطائرات، مبا يرتتب عليه من خفض 
القوة  إىل  اللجوء  على  للدولة،  املسلحة  القوات  هلا  تتعرض  اليت  للمخاطر 
زيادة  أيضًا  تيّسر  وقد  احلّدة.  املنخفض  النزاع  من  جديدة  أشكال  ومتكني 
عدد اهلجمات يف املناطق املدنية. كما أهنا ُتستخدم يف كثري من األحيان يف 
احلاالت اليت يصعب فيها حتديد ما إذا كان املستخدم ميتثل ألحكام القانون 
وميكن  ال.  أم  التطبيق  الواجبة  اإلنسان  حلقوق  الدويل  والقانون  اإلنساين 
للطائرات بدون طيار أن تسبب ليس الضرر اجلسدي فحسب، بل قد تسبب 

أيضًا صدمات نفسية للذين خيضعون باستمرار للمراقبة والتهديد باهلجوم.
 )RAND Corporation( راند  مؤسسة  من  الواردة  التقارير  وتثري 
وجامعة  ستانفورد  جامعة  يف  باحثني  ومن   )Cato Institute( ومعهد كاتو 
“ضرر كبري  إىل  طيار  بدون  الطائرات  ضربات  تؤدي  أاّل  إمكانية  نيويورك 
تتعذر املساءلة عنه بالقدر الكايف” فحسب، بل هناك أيضًا خماوف جدية 
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مشاعر  تأجيج  يف  أسهم  رمبا  ما  وهو  الستخدامها،  األوسع  اآلثار  بشأن 
 Jones( .االستياء وسهــــل التجنيــــد يف اجلماعـــات العنيفــــة غري التابعة للدول
 and Libicki; Cortright; International Human Rights and Conflict 

)Resolution Clinic and Global Justice Clinic

يف  آخذة  طيار  بدون  الطائرات  تكنولوجيا  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
الفاعلة  للجهات  متزايد  على حنو  متاحة  تصبح  أن  بسرعة وميكن  االنتشار 
من غري الدول، وهو ما يوفر وسيلة غري مكلفة لتنفيذ هجمات بدقة عالية 

وخبطورة أقل على الطرف املتحارب.
ومثة أنظمة دولية خمتلفة تنطبق على االجتار يف الطائرات املسلحة املسرية 
عن  االمتناع  املصدرين  من  األسلحة  جتارة  معاهدة  وتقتضي  طيار.  بدون 
التحويالت اليت ميكن استخدامها النتهاك القانون الدويل اإلنساين أو القانون 
إىل  القذائف  تكنولوجيا  التحكم يف  نظام  ويهدف  اإلنسان.  الدويل حلقوق 
أسلحة  إيصال  على  القادرة  طيار  بدون  املسرية  الطائرات  انتشار  من  احلّد 
الدول  األمن ١540 )2004( مجيع  قرار جملس  ويطالب  الشامل.  الدمار 
املسلحة  الطائرات  حيازة  من  الدول  غري  من  اجلهات  مبنع  أمور(  مجلة  )يف 

املسرية بدون طيار واملصممة خصيصًا حلمل أسلحة الدمار الشامل.
بدون  المسيرة  الطائرات  استخدام  ذلك  في  بما  للقوة،  استخدام  أّي 
سياق  يف  )املنطبق  اإلنساين  الدويل  للقانون  خاضع  استخدام  هو  طيار، 

النزاعات املسلح( والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
وهو  املسلح.  النزاع  آثار  من  املدنيني  حيمي  اإلنساين  الدويل  فالقانون 
عن  تعجز  اليت  والتكتيكات  األسلحة  استخدام  املثال  سبيل  على  حيظر 
 التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني، أو اليت تسبب إصابات مفرطة أو معاناة
أاّل تكون اخلسارة  التناسب، جيب  بقاعدة  ال مربر هلا. ويف إطار ما يعرف 
املتوقعة  العسكرية  للميزة  بالنسبة  العرضية ألرواح املدنيني واملمتلكات مفرطة 

من اهلجوم.
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أن  جيب  صرامة،  األكثر  اإلنسان  حلقوق  الدويل  القانون  ومبوجب 
صارمة  ضرورة  تستوجبه  )أّي  متناسبًا  الفتاكة  للقوة  استخدام  أّي  يكون 
وسائل  هناك  تكون  أاّل  األرواح( وضروريًا )جيب  حلماية خسارة وشيكة يف 
 أخرى ملنع خطر على األرواح(. ومبوجب القانون الدويل، حُيظر على الدول
الثانية، الدولة  موافقة  دون  أخرى  دولة  أراضي  يف  القوة  استخدام   أيضًا 
أو ما مل تكن الدولة األوىل تتصرف دفاعًا عن النفس رداً على اعتداء مسلح. 
أيضًا على إجراء حتقيق عندما ينجم  الدويل حلقوق اإلنسان  القانون  وينص 

عن استخدام القوة الوفاُة أو اإلصابة اخلطرية أو عواقب جسيمة أخرى.
وأثار استخدام الطائرات املسلحة املسرية بدون طيار يف تنفيذ ضربات 
حمددة اهلدف شواغل خاصة تتعلق بتطبيق القانون الدويل اإلنساين والقانون 
النائية  املناطق  يف  الطائرات  هذه  تستخدم  وعندما  اإلنسان.  حلقوق  الدويل 
وبعيداً عن اخلطوط األمامية للنزاع، ال تكون الرؤية دائمًا واضحة مبا يكفي 
لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار األفراد املستهدفني مقاتلني أم مدنيني وقت 
اليت احلاالت  يف  خاصة  إشكالية  االستخدام  هذا  ويطرح  اهلجوم.   وقوع 
يوضح كريستوف  السياق،  هذا  ويف  به.  معرتف  مسلح  نزاع  فيها  يوجد  ال 
هينز )املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة 
اعتبار  ميكن  اإلنسان، “ال  حلقوق  الدويل  القانون  مبوجب  أنه  تعسفًا(،  أو 
عملية القتل احملددة اهلدف، مبعىن القتل املتعمد واملدبر واملقصود، اليت ينفذها 
النزاع  خالف  على  ألنه  مشروعًا،  قتاًل  القوانني  بإنفاذ  املكلفون  املوظفون 
املسلح، ال جيوز أبداً أن يكون القتل هو اهلدف الوحيد لعملية ما” )جملس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة(.
وبسبب هذه الشواغل، كانت هناك دعوات متزايدة يف السنوات األخرية 
الختاذ تدابري دولية لزيادة الشفافية والرقابة واملساءلة على الطائرات املسلحة 
ملختلف  التصّدي  يف  تساعد  أن  التدابري  هلذه  وميكن  طيار.  بدون  املسرية 
بالنسبة للميزة  أنه مفرط  التحّديات. فهل فقدان أرواح املدنيني متناسب أم 
العسكرية املكتسبة؟ وعلى صعيد أساسي أكثر، هناك مسألة حتديد اإلطار 
القانوين الواجب التطبيق يف أّي حالة بعينها، نظراً النعدام شفافية العديد من 
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الدول فيما يتعلق بأهدافها وكيفية حتديدها. وحىت عندما جُترى التحقيقات، 
فإهنا تواجه عراقيل بسبب انعدام الشفافية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك مسألة 
ما إذا كانت عمليات القتل ذات األهداف احملددة خارج إقليم الدولة ُتنفذ 

بصورة قانونية.

منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل
الذكاء  على  األسلحة  مجال  في  التطورات  أحدث  من  العديد  ينطوي 
البلدان  من  عدد  ويقوم  اآليل.  والتشغيل  اآليل  التحكم  وتقنية  االصطناعي 
ذات القدرات العسكرية املتطورة بتصميم وصناعة أسلحة شبه ذاتية التشغيل 
ساهم  وقد  القرارات.  الختاذ  االصطناعي  الذكاء  تستخدم  التشغيل  وذاتية 

بعض هذه األسلحة بالفعل يف تغيري املشهد احلريب.
تزود  أن  ميكن  اليت  التكنولوجيات  باستكشاف  الدول  من  عدد  ويقوم 
مبقدور  وسيكون  أو كلية.  بدرجة كبرية  التشغيل  ذاتية  قتالية  بقدرة  اآلالت 
“الروبوتات  أحيانًا  تسمى  اليت  التشغيل،  ذاتية  الفتاكة  األسلحة  منظومات 
إليها دون تدخل بشري. وقد قام  القاتلة”، أن ختتار أهدافها وتوجه نرياهنا 
عدد صغري من الدول بالفعل بنشر منظومات بدرجات متفاوتة من التشغيل 

الذايت يف بيلات حمدودة.
وجه  على  تتناول  األطراف  متعّددة  أنظمة  أو  معايري  حاليًا  توجد  وال 
التحديد منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل أو أّي تطبيقات عسكرية 

حمتملة أخرى للذكاء االصطناعي.
املزايا  من  عدد  على  تنطوي  قد  بالكامل  التشغيل  الذاتية  فاألسلحة 
األذى، ومضاعفة  منأى عن  الدولة يف  إبقاء جنود  ذلك  مبا يف  العسكرية، 
قدرات القوات، والقيام باملهام اخلطرية و/أو املتكررة يف ظروف ال ميكن أن 
يتحملها البشر. وميكن أيضًا أن ُتستخدم ألغراض إنسانية وأن جتعل القتال 

أقل فتكًا لدقتها وقدرهتا على شل حركة األهداف أو نزع سالحها.
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ولكن هذه األسلحة تطرح حتّديات واضحة. وميكن الدفع بأهنا تتحّدى 
مع  احلال  باإلسناد. وكما هو  يتعلق  فيما  القائمة، ال سيما  القانونية  األطر 
ذاتية  الفتاكة  األسلحة  منظومات  تسهم  قد  طيار،  بدون  املسرية  الطائرات 
إيزومي  أكدت  وقد  القوة.  الستخدام  احملددة  العتبة  خفض  يف  التشغيل 
املنظومات  هذه  أن  أيضًا  السالح،  نزع  لشؤون  السامية  املمثلة  ناكاميتسو، 
امتالكها  إىل  تسعى  أن  ميكن  االنتشار”  جمال  يف  واضحًا  “حتّديًا  تشكل 
“جهات منعدمة الضمري تضمر الشر”. وقد تكون لديها أيضًا القدرة على 
العسكرية  الرتسانات  تكلفة  من  فقط  ضليل  وجبزء  جسيمة  إصابات  إحلاق 

احلالية.
وتنطوي هذه التكنولوجيا أيضًا على أوجه قصور. فهل ميكن ملنظومات 
وهل  بالقيم؟  املستنرية  األحكام  ُتصدر  القرارات  تتخذ  أن  تلك  األسلحة 
الفوضى  أجواء  ففي  القانونية؟  وغري  القانونية  األوامر  بني  التمييز  ميكنها 
النزاعات، قد ال يكون لآلالت القدرة على مراعاة السياق أثناء   اليت تسود 
عرضة  تبقى  شبكيًا  املرتابطة  اآلالت  أن  السليم. كما  احلس  توظيف  أو 

للقرصنة واخللل.
تثري  املتحدة(،  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  )جملس  هينز  وحسب 
األسلحة الذاتية التشغيل بالكامل “خماوف بعيدة املدى بشأن محاية احلياة 
يف سياق احلرب والسالم”. فهل ميكن هلذه األسلحة أن متتثل للقانون الدويل 
الذاتية  األسلحة  أن  هينز  يعتقد  اإلنسان؟  الدويل حلقوق  والقانون  اإلنساين 
التشغيل بالكامل قد “ال يكون نشرها مقبواًل نظراً لتعذر وضع نظام مالئم 
ينبغي أاّل تكون هلا سلطة تقرير  الروبوتات  القانونية، وألن  إلعمال املساءلة 
هم  هل  اآلالت؟  أفعال  عن  مسؤواًل  سيكون  فمن  وموهتم”.  البشر  بقاء 
القادة؟ أم املربجمون؟ أم الدولة؟ يؤكد هينز أنه “إذا كانت طبيعة سالح من 
األسلحة حتول دون حتديد املسؤول عن العواقب املرتتبة عليه، فإن استخدامه 

ينبغي أن يعترب غري أخالقي وخمالفًا للقانون”.
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يتعلق  فيما  مستقباًل  العاملي  اجملتمع  سيتخذها  اليت  اخلطوات  وستكون 
الشفافية  وستكون  حامسة.  خطوات  بالكامل  التشغيل  الذاتية  باألسلحة 
والتعاون عاملني حيويني إذا ما أريَد وضع سياسات وإجراءات تنظيمية فّعالة.
وحتقيقًا هلذه الغاية، من املقرر أن جيتمع فريق متعدد األطراف من اخلرباء 
الذاتية  األسلحة  مسألة  ملناقشة   20١٧ الثاين/نوفمرب  تشرين  يف  احلكوميني 
التشغيل يف إطار االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معينة )اليت حتظر أو تقيد 
استخدام األسلحة اليت تسبب للمقاتلني معاناة ال داعي هلا أو ال مربر هلا، 
االعتبارات  الفريق  يتناول  أن  املتوقع  املدنيني دون متييز(. ومن  تؤثر على  أو 

األخالقية واإلنسانية واألمنية والقانونية.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

https://www.un.org/disarmament/topics/informationsecurity/

https://www.un.org/disarmament/publications/more/
drones-study )دراسة عن الطائرات املسلحة املسرّية بدون طيار(

https://www.un.org/disarmament/geneva/ccw/background-
on-lethal-autonomous-weapons-systems 

)معلومات أساسية عن منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل(
معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح

http://www.unidir.org/est-cyber

http://www.unidir.org/programmes/emerging-security-
issues/the-weaponization-of-increasingly-autonomous-

technologies-phase-iii

)تسليح التكنولوجيات ذات القدرات املتزايدة يف جمال التشغيل الذايت(
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حملة لوقف الروبوتات القاتلة
https://www.stopkillerrobots.org

)EastWest Institute( معهد شرق - غرب
https://www.eastwest.ngo/pillars/global-cooperation-cyberspace

مؤسسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل السالم 
)ICT4Peace(

http://ict4peace.org

)New America( مؤسسة أمريكا الجديدة
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative

)PAX( منظمة باكس
https://www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/drones

مشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/

critical-issues/7972-fully-autonomous-weapons

)Stimson Center( مركز ستمسون
https://www.stimson.org/programs/drones
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المسلح والنزاع  األطفال 

لم يسبق أبداً أن امتلكنا أدوات أقوى لحماية األطفال من  األدوات “  هذه  األوان الستخدام  آن  لقد  الحرب.  ويالت 
القتال  باألقالم، وساحات  البنادق  األطفال  يستبدل  حتى 

بالمدارس ويعيشوا الطفولة التي يستحقونها.”

غامبا فرجينيا 
الممثلة الخاصة لألمين العام المعنية باألطفال والنزاع المسلح

في الوقت الذي ُأحرز فيه تقدم هام من أجل توفري محاية أفضل لألطفال 
الفتيان  يزال  ال  املاضيني،  العقدين  مدى  على  املسلح  النزاع  من  املتضررين 
والفتيات يعانون بشكل غري متناسب من آثار احلرب. فقد تعرض املاليني من 
األطفال للقتل والتشويه، مبا يف ذلك يف هجمات استهدفتهم بالذات. وُجند 
أطفال واسُتخدموا وتعرضوا لالغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي أو 
لالختطاف من قبل األطراف املتحاربة. ومثة عدد أكرب ال حيصى من األطفال 
الذين تيتّموا، وُحرموا من التعليم والرعاية الصحية، وُتركوا ويف نفوسهم ندوب 

عاطفية عميقة.
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وكثيراً ما يتحمل األطفال المحاصرون في نزاعات مسلحة وطأة العنف 
الذي يجتاحهم. وتمثل الصدمات النفسية والجسدية التي يعاني منها آالف 
األطفال من ضحايا العنف ومرتكبيه في حاالت النزاع تهديداً خطيراً للسالم 

الدائم والتنمية المستدامة، في ضوء استمرار ثقافات العنف وحلقاته.

وتفرز النزاعات املعاصرة عدداً من التحّديات اليت تعرقل محاية األطفال، 
ضد  املرتكبة  اجلسيمة  االنتهاكات  يف  زيادة كبرية   ٢٠١5 عام  شهد  وقد 
األطفال يف عدد من حاالت النزاع اليت طال أمدها، مبا يف ذلك يف سوريا 
على  عدد  أكرب  سجلت  اليت  وأفغانستان،  األطفال؛  آالف  قتل  حيث 
اإلطالق من الضحايا يف صفوف األطفال؛ واليمن، اليت شهدت زيادة مبقدار 
ارتفاعًا  شهدت  اليت  والصومال،  األطفال؛  جتنيد  معّدل  يف  أضعاف  مخسة 
بعام ٢٠١4؛  مقارنة  والتشويه  القتل  حوادث  من  حادثة  يتجاوز ١٠٠  مبا 
وجنوب السودان، حيث تضاعف تقريبًا عدد الضحايا من األطفال يف عام 
لألمم  التابعني  األمن  وجملس  العامة  )اجلمعية   ٢٠١4 بعام  مقارنة   ٢٠١5

املتحدة(.

وثمة اتجاه حديث في حاالت النزاع التي طال أمدها يتمثل في تفاقم 
اإلنسانيين،  والتناسب  التمييز  لمبدَأي  فوفقًا  الدولي.  بالقانون  االستخفاف 
وهما  والمدنيين،  المقاتلين  بين  التمييز  المتحاربة  األطراف  على  يتعين 
يحظران إحداث أضرار مدنية تتجاوز نطاق الميزة العسكري. ومع ذلك، لم 
يعد هناك تمييز ُيذكر في ساحات المعارك اليوم بين المقاتلين والمدنيين، 
وكثيراً ما ُيقتل األطفال وُيصابون بجروح أثناء العمليات العسكرية، بما في 
في  النار وكذلك  تبادل إلطالق  فيها  يتم  التي  الجوية  الهجمات  في  ذلك 

حاالت القصف.

في  ويستخدمون  يجندون  والفتيان  الفتيات  من  اآلالف  يزال  وال 
النزاعات المسلحة كل عام في جميع أنحاء العالم )مكتب الممثلة الخاصة 
لألمين العام المعنية باألطفال والنزاعات المسلحة(. وقد تستخدمهم القوات 
في ذلك كطهاة  بما  الدعم،  مهام  في  أو  المسلحة كجنود  الجماعات  أو 
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التفجيرات  لتنفيذ  أو  أو جواسيس  ألغام  أو كشافي  مقاتلين  أو  أو حمالين 
في  األطفال  واستخدام  االنتحارية  الهجمات  تزايد  ويشكل  االنتحارية. 

تنفيذها أيضًا خطراً يهدد عدداً ال يحصى من األطفال.

القتال  إلى  المطاف  نهاية  في  باألطفال  تؤدي  عديدة  أسباب  وهناك 
منازلهم  من  األطفال  ُيختطف  ما  ناحية، كثيراً  فمن  النزاع.  أطراف  لصالح 
أخرى،  ناحية  النزاع. ومن  أطراف  إلى  االنضمام  على  ويجبرون  ومدارسهم 
يمثل الفقر واألمية والتمييز، إلى جانب غياب التعليم الرسمي وسبل كسب 
بالتجنيد “الطوعي”. عالوة على ذلك،  الدوافع لما يسمى  العيش، بعض 
المسلحة  الجماعات  أو  القوات  إلى  االنضمام  إلى  أحيانًا  األطفال  يضطر 
بسبب الحاجة أيضًا إلى الحماية والرغبة في البقاء على قيد الحياة أو في 
لبعض  وبالنسبة  واألهل.  البيت  لفقدان  نتيجة  باالنتماء  الشعور  أو  االنتقام 
األطفال، يكون االفتقار إلى سبل مشروعة للمعارضة والمشاركة في مجال 

السياسة، أو أيديولوجيات القومية والهوية العرقية، دوافع قوية لذلك.

من  البالغين  للمقاتلين  فّعااًل  بدياًل  يمثلون  األطفال  أن  البعض  ويعتبر 
والتأثير  بعقولهم  والتالعب  تلقينهم  السهل  إذ من  االقتصادية.  النظر  وجهة 
عوامل  وثمة  والقوة.  بالذكورة  المرتبطة  البطولة  مفاهيم  باستخدام  عليهم 
إضافية تسهم في ذلك تتمثل في طول أمد النزاع، وقرب مخيمات الالجئين 
إعادة  عمليات  وفشل  النزاع،  مناطق  من  داخليًا  المشردين  مستوطنات  أو 
إدماج األطفال، وإفالت من يجندون األطفال ويستخدمونهم من العقاب. 
المتزايد  االستخدام  بين  المباشر  االرتباط  على  دامغة  أدلة  أيضًا  وهناك 
مناولتها  نسبيًا  التي يسهل  الصغيرة،  النزاعات وتوافر األسلحة  لألطفال في 

وإجادة استعمالها حتى بالنسبة ألصغر األطفال سنًا.

غير  في جماعات مسلحة  العالم  في  األطفال  الجنود  أغلبية  وينخرط 
ووحدات  والميليشيات  العسكرية  شبه  القوات  ذلك  في  بما  للدول،  تابعة 
الدفاع عن النفس التي تنشط في مناطق النزاع. ولكن هناك قوات حكومية 
أفغانستان  في  سيما  وال  المسلحة،  النزاعات  في  األطفال  أيضًا  تستخدم 
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والصومال  والسودان  السودان  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
بالجماعات  متزايد،  نحو  على  أيضًا،  االستعانة  وتتم  واليمن،  وميانمار 
المسلحة والميليشيات المتحالفة مع الدولة في أعمال القتال دعمًا للقوات 

الحكومية، وبعضها يقوم بتجنيد األطفال واستخدامهم.
وفي أوقات النزاع، كثيراً ما تتعرض الفتيات والفتيان لالعتداء الجنسي، 
وتعاني  الجنسي.  لالسترقاق  الخضوع  على  أحيانًا  الفتيــــات  وُتجبــــر 
النزاعات المسلحة،  الفتيات من عواقب خاصة نتيجة للعنف الجنسي في 
بما في ذلك المضاعفات المرتبطة بالحمل والوصم والنبذ من جانب أسرهن 
نتيجة  يلدن  الالئي  والشابات  الفتيات  تمكث  وقد  المحلية.  ومجتمعاتهن 
األسرية  الروابط  بسبب  المسلحة  الجماعات  مع  للعيش  الجنسي  للعنف 
معرضات  الشابات  األمهات  تكون  الحاالت،  هذه  مثل  وفي  والتبعية. 
القسري واالتجار بهن وهو ما يجعلهن في حاجة إلى  للبغاء  بوجه خاص 
للوصم  الفتيات  هؤالء  تتعرض  قد  القتال،  ينتهي  وعندما  خاصة.  حماية 
في  السابقين  المقاتلين  إدماج  إعادة  إلى  الرامية  البرامج  في  إغفالهن  ويتم 

مجتمعاتهم المحلية.
المسلحة  النزاعات  أثناء  المدارس  تستهدف  التي  الهجمات  وصارت 
أكثر انتشاراً، وقد ارتبطت بصفة خاصة بتزايد الهجمات الجوية على مناطق 
مكتظة بالسكان وكذلك باستخدام المتفجرات. وقد استهدفت الجماعات 

المسلحة بشكل خاص وصول الفتيات إلى التعليم.
من  الهائل  العدد  في  يتمثل  األطفال  على  يؤثر  آخر  اتجاه  وثمة 
ذلك  في  بما  العالمي،  الصعيد  على  ديارهم  من  شردوا  الذين  األشخاص 
أعمار  وتقل  اإلطالق.  له على  أعلى مستوى  بلغ  النزاعات، حيث  بسبب 
المتحدة  األمم  )مفوضية  عامًا   ١8 عن  المشردين  هؤالء  نصف  من  أكثر 
إمكانية  من  يزيد  مما  مصحوبين،  غير  منهم  والكثير  الالجئين(  لشؤون 

تعرضهم لالستغالل.



١٣٣األطفال والنزاع املسلح

حماية األطفال في الحرب
بينما يظل هناك الكثير من العمل الذي ينبغي االضطالع به، فقد حدثت 
فقد مت  النزاع.  احملاصرين يف حاالت  األطفال  هامة يف جمال محاية  تطورات 

خالل العقدين املاضيني تسريح أكثر من ٠٠٠ ١١5 جندي طفل.

أما البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال 
العالمي  التصديق  تحقيق  هدف  من  اقترب  فقد  المسلحة،  النزاعات  في 
حيث وقع عليه ما يزيد عن ١6٠ دولة. ويحث البروتوكول االختياري البلدان 
أفراد  اشتراك  عدم  لضمان  عمليًا”  الممكنة  التدابير  جميع  “اتخاذ  على 
في  مباشراً  اشتراكًا  عشرة  الثامنة  عن  أعمارهم  تقل  الذين  المسلحة  قواتها 
األعمال القتالية. ويجب على الدول أيضًا أن ترفع الحّد األدنى لسن التجنيد 
سن  فوق  ما  إلى  المسلحة  القوات  في  الوالدين،  بموافقة  لألفراد،  الطوعي 

الخامسة عشرة.

المسلح  والنزاع  األطفال  مسألة  أدرجت  الماضي،  العقد  مدى  وعلى 
وبعد   ،٢٠٠5 عام  وفي  األمن.  مجلس  أعمال  جدول  على  باستمرار 
اتخاذ مجلس األمن القرار ١6١٢ )٢٠٠5(، أُنشئ الفريق العامل المعني 
باألطفال والنزاع المسلح التابع لمجلس األمن، وأنشئت آلية رصد وإبالغ 
غير مسبوقة بشأن حالة األطفال في النزاع المسلح. والغرض من هذه اآللية 
“االنتهاكات  عن  المناسب  الوقت  وفي  بها  موثوق  معلومات  جمع  هو 
األطفال  تجنيد  وهي كالتالي:  األطفال،  ضد  المرتكبة  الستة  الجسيمة” 
وغير  األطفال  واغتصاب  وتشويههم؛  األطفال  وقتل  واستخدامهم كجنود؛ 
ذلك من أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضدهم؛ والهجمات على المدارس 
اإلنسانية  المساعدات  األطفال؛ ومنع وصول  المستشفيات؛ واختطاف  أو 

إلى األطفال.

إلى  يدعو  أن  األمن  لمجلس  يمكن  المعلومات،  هذه  إلى  واستناداً 
النزاع يفضي إلى وضع خطط عمل تشمل تسريح  إجراء حوار مع أطراف 
الجنود األطفال وإعادة إدماجهم. ويمكن للمجلس أيضًا أن يتخذ إجراءات 
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مباشرة ضد الجناة، من قبيل منع السفر وتجميد األصول وفرض حظر على 
تصدير أو توريد األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.

التوصل  أجل  من  جنود”  ال  “أطفال  حملة  ُأطلقت   ،2014 عام  وفي 
إىل توافق عاملي يف اآلراء بشأن إهناء ومنع جتنيد األطفال واستخدامهم من 
جانب قوات األمن الوطنية يف النزاعات. وركزت احلملة يف بدايتها على مثانية 
الدميقراطية  الكونغو  ومجهورية  وتشاد  أفغانستان  وهي:  للقلق،  مثرية  بلدان 
احلملة،  بدء  ومنذ  واليمن.  وميامنار  والصومال  والسودان  السودان  وجنوب 
الثمانية خطط عمل مع األمم  البلدان  تقدم كبري حيث وقعت مجيع  ُأحرز 
املتحدة. وقد نفذت تشاد بالكامل مقتضيات خطة عملها، ورُفع امسها من 
مرفقات التقرير السنوي لألمني العام يف متوز/يوليه ٢٠١4. وقد أّدت احلملة 
إىل تعزيز محاية األطفال يف حاالت النزاع، مبا يف ذلك عن طريق جترمي جتنيد 
واعتماد  إدماجهم،  وإعادة  اجلنود  األطفال  وتسريح  واستخدامهم،  األطفال 

مبادئ توجيهية لتقييم السن تسرتشد هبا مراكز التجنيد العسكري.
إنهاء  أجل  من  الكفاح  مجال  في  هامة  سوابق  إرساء  أيضًا  ويجري 
المحكمة  قيام  ذلك  على  البارزة  األمثلة  ومن  العقاب.  من  الجناة  إفالت 
الوطنيين  اتحاد  دييلو، مؤسس وزعيم  لوبانغا  توماس  بإدانة  الدولية  الجنائية 
أدين  وقد  الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  في  ينشط  الذي  الكونغوليين، 
الخامسة  بارتكاب جرائم حرب متمثلة في تجنيد أطفال دون سن  لوبانغا 
وقد  القتالية.  األعمال  في  الفعلية  المشاركة  أجل  من  واستخدامهم  عشرة 

ُحكم عليه بالسجن لمدة ١4 عامًا.
الحقائق  تقّصي  ولجان  الخاصة  اإلقليمية  والمحاكم  الدول  وتتصّدى 

بشكل متزايد لمسألة الجنود األطفال.



١٣5األطفال والنزاع املسلح

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
 مكتب الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية

باألطفال والنزاع المسلح
www.un.org/children/conflict

المنظمة الدولية المعنية بقضايا األطفال المجندين
www.child-soldiers.org

)Human Rights Watch( منظمة هيومن رايتس ووتش
https://www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-soldiers
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المرأة والسالم واألمن

المساواة بتحقيق  وثيقاً  ارتباطاً  واألمن  السالم  يرتبط  بين المرأة والرجل.” “ 

أنوار شودري
 الفريق االستشاري الرفيع المستوى للدراسة العالمية
بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 1٣2٥ )2000(

ونزع  والنزاع  واألمن  السالم  جماالت  يف  عديدة  بأدوار  المرأة  تضطلع 
بالنزاع  جذريًا  تأثراً  حياهتا  تتأثر  ما  غالبًا  مدنية،  باعتبارها  فهي،  السالح. 
وهي كأم  النزاع.  بسببه  للخطر  وحقوقها  للعيش  سبل كسبها  وتتعرض 
وكمسؤولة عن تقدمي الرعاية، غالبًا ما ترتك هلا مهمة تويل أمور األسرة يف ظل 
ظروف قاسية ال تطاق يف بعض األحيان. وباعتبارها ُمعيلة، جتدها تنخرط 
مبهام  تضطلع  وهي كجندية،  األسلحة.  يف  املشروع  غري  االجتار  يف  أحيانًا 
عديدة، ترتاوح بني املشاركة يف القتال وتويل مهام الطهي. وبصفتها برملانية، 
تسن قوانني بشأن األمن وسياسة مراقبة األسلحة. وهي كناشطة يف اجملتمع 

املدين، متارس الضغط على احلكومات من أجل زيادة األمن وبناء السالم.
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وتقدم  قيمة  ثاقبة  آراء  توفر  أن  للمرأة  ميكن  املتنوعة،  خبارهتا  وبفضل 
السالم واألمن. ومع ذلك،  القرار بشأن  إسهامات هامة يف عمليات صنع 
هذه، القرار  صنع  عمليات  إزاء  اخلارجي  املتفرج  موقف  تقف  ما   كثرياً 
النزاعات  اخلاص ومنع نشوب  بأمنها  املتعلقة  املسائل  ما خيص  مبا يف ذلك 
وسياسة مراقبة األسلحة ومفاوضات السالم وعمليات حفظ السالم وجهود 
تؤخذ  أالّ  ذلك  حيدث  عندما  األرجح  ومن  النزاع.  انتهاء  بعد  البناء  إعادة 
يؤدي، قد  الذي  األمر  احتياجاهتا،  تُلبَّ  وأالّ  احلسبان  يف  املرأة   خربات 
يف األجل الطويل، إىل تيسري ارتكاب انتهاكات حقوق املرأة وأعمال العنف 
ضد املرأة ويضفي عليها الشرعية، وميكن أن يقوض التنمية املستدامة والسالم 
القرار،  صنع  عمليات  يف  فعلية  بصورة  املرأة  إشراك  يتم  عندما  أما  واألمن. 
فإن األرجح أن تُلبَّ احتياجاهتا واحتياجات اجملتمع احمللي ككل، وأن تكون 
السالم  مفاوضات  تكون  وأن  للجميع،  شاملة  األمن جهوداً  إحالل  جهود 
وجهود بناء السالم موفقة ودائمة. وإدراكاً هلذه احلقيقة، اختذ عدد من هيئات 
املنظور اجلنساين  املرأة وتعميم مراعاة  لتعزيز مشاركة  املتحدة خطوات  األمم 

يف عملها.

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة

ذ باإلمجاع يف ٣١  كان قرار مجلس األمن 1٣2٥ )2000(، الذي اختُّ
تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، قراراً تارخييًا بالنسبة للمرأة ونزع السالح، إذ أنه 
ميثل أول مرة يتناول فيها جملس األمن على وجه التحديد األثر الفريد الذي 
ختلفه احلرب على املرأة، وأمهية إسهامات املرأة يف عمليات تسوية النزاعات 

وإحالل السالم.

األمن  جملس  يف  الوعي  من  جديد  مبستوى  إيذاناً  القرار  اختاذ  وكان 
املتحدة  األمم  منظومة  يف  االهتمام  تركيز  بزيادة  وبّشر  اجلنسانية  بالقضايا 
على  أيضاً  بل  احلرب،  أوقات  يف  املرأة  احتياجات  على  فقط  ليس  برمتها 

إمكانات املرأة ألن تكون شريكاً فّعااًل يف إحالل السالم.
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ويتناول القرار بصفة عامة أربع قضايا هي:

منع العنف وانتهاك احلقوق؛  ›
الحماية يف حاالت النزاع؛  ›

المشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة بالسالم واألمن؛  ›
النزاع حاالت  يف  واإلنعاش  اإلغاثة  حيث  من  املرأة  احتياجات   › 

وما بعد انتهاء النزاع؛

ولعل أهم هذه القضايا األربع هي املشاركة، أّي االعرتاف حبق املرأة يف أداء 
الدول األعضاء  القرار  الغاية، يدعو  القرار. ولبلوغ هذه  دور فعلي يف صنع 
إىل ضمان زيادة متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار يف جماالت منع نشوب 
واحلوكمة،  النزاع،  انتهاء  بعد  املبكر  واإلنعاش  السالم،  وعمليات  النزاعات 
على  املتحدة  لألمم  العام  األمني  القرار  ويشجع  السالم.  حفظ  وعمليات 
النزاع،  معنيات حباالت  النساء ممثالت ومبعوثات خاصات  مزيد من  تعيني 
األمم  عمليات  يف  املرأة  به  تضطلع  الذي  الدور  نطاق  توسيع  على  وحيثه 

املتحدة حلفظ السالم.

املرأة  حقوق  احرتام  إىل  املسلحة  النزاعات  يف  األطراف  القرار  ويدعو 
جرائم  عن  املسؤولني  مقاضاة  عن  الدول  مسؤولية  على  ويشدد  والفتاة، 
احلرب، مبا فيها اجلرائم املتصلة بالعنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف ضد 
النساء والفتيات. وأخرياً، يدعو القرار مجيع األطراف إىل مراعاة احتياجات 
املرأة وحقوقها عند التفاوض بشأن اتفاقات السالم وتنفيذها وعند التخطيط 

لنزع سالح املقاتلني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع.

للقرار ١٣٢٥  وتعزيزاً  تكملًة  القرارات  من  سلسلة  األمن  مجلس  واتخذ 
مشاركة  تعرتض  اليت  العقبات  يتناول   )٢٠٠٩( فالقرار ١٨٨٩   .)٢٠٠٠(
املرأة يف مجيع مراحل عمليات السالم، ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل 
أن يقدم إىل جملس األمن جمموعة من املؤشرات ملتابعة تنفيذ القرار ١٣٢٥ 

.)٢٠٠٠(
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ويضع القرار ٢١٢٢ )٢٠١٣( تدابري أقوى لتمكني املرأة من املشاركة 
وحتقيق  وحلها  النزاعات  نشوب  منع  مراحل  مجيع  يف  القيادة  زمام  وتويل 
االنتعاش. ويشجع الدول األعضاء أيضاً على زيادة نسبة النساء يف عمليات 
األمم املتحدة حلفظ السالم، ويدعو الدول األعضاء بصفة خاصة إىل كفالة 
مشاركة املرأة يف اجلهود املبذولة ملكافحة النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية 

واألسلحة اخلفيفة وإساءة استعماهلا.
أما القرار ٢٢٤٢ )٢٠١٥(، فيحّث األمني العام وهيئات األمم املتحدة 
على تعزيز مراعاة املنظورات اجلنسانية يف أعماهلم. ويدعو القرار األمني العام 
السنوات  مدى  على  السالم  حفظ  عمليات  يف  النساء  عدد  مضاعفة  إىل 
على كفالة  املتحدة  األمم  وكيانات  األعضاء  الدول  وحيّث  املقبلة،  اخلمس 
مشاركة املنظمات النسائية وتوليها دوراً قيادياً يف وضع اسرتاتيجيات ملكافحة 
تشارك يف  املرأة كي  على متكني  أيضاً  ويشجع  العنيف.  والتطرف  اإلرهاب 
الصغرية  لألسلحة  املشروع  النقل غري  منع  إىل  الرامية  اجلهود  وتنفيذ  تصميم 

واألسلحة اخلفيفة وإساءة استعماهلا ومكافحتهما والقضاء عليهما.
وتتناول القرارات األخرى التي اتخذها مجلس األمن ملتابعة القرار ١٣٢٥ 
القرار ١٨٢٠  التحديد. فيدعو  تتناول العنف اجلنسي على وجه   )٢٠٠٠(
النزاع  الواسع االنتشار يف حاالت  للعنف اجلنسي  )٢٠٠٨( إىل وضع حّد 
وكفالة املساءلة إلهناء اإلفالت من العقاب. ويركز القرار ١٨٨٨ )٢٠٠٩( 
على تعزيز القيادة واخلربة والقدرات املؤسسية األخرى يف إطار األمم املتحدة 
ويف الدول األعضاء للمساعدة على وضع حّد للعنف اجلنسي املتصل حباالت 
خاصة  ممثلة  العام  األمني  عنّي   ،)٢٠٠٩(  ١٨٨٨ للقرار  واستجابة  النزاع. 

معنية بالعنف اجلنسي يف حاالت النزاع.
ويكلف القرار ١٩6٠ )٢٠١٠( األمني العام بأن يضع قائمة باألطراف 
اليت توجد أسباب وجيهة لالشتباه يف ارتكاهبا أمناطاً من العنف اجلنسي أو 
األمن.  أعمال جملس  على جدول  املدرجة  احلاالت  عنها يف  مسؤوليتها  يف 
ويدعو القرار أيضاً إىل وضع ترتيبات للرصد والتحليل واإلبالغ تتعلق بالعنف 
الدول  مجيع  فيدعو   ،)٢٠١٣(  ٢١٠6 القرار  أما  بالنزاع؛  املتصل  اجلنسي 
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األعضاء وكيانات األمم املتحدة إىل اختاذ مزيد من اإلجراءات لتنفيذ الواليات 
السياسي  والتمكني  اجلنسني  بني  للمساواة  احملورية  األمهية  ويؤكد  السابقة، 
حاالت  يف  اجلنسي  العنف  منع  أجل  من  للمرأة  واالقتصادي  واالجتماعي 

النزاع املسلح وحاالت ما بعد انتهاء النزاع.

الصغيرة  األسلحة  بشأن  مواضيعيين  قرارين  أيضًا  األمن  مجلس  واتخذ 
واألسلحة الخفيفة، مها القرار ٢١١٧ )٢٠١٣( والقرار ٢٢٢٠ )٢٠١٥(، 
األخرى،  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكيانات  األعضاء  الدول  حيثان  اللذان 
يف  وهادفة  مشاركة كاملة  املرأة  مشاركة  تيسري  على  أخرى،  تدابري  بني  من 
اجلهود الرامية إىل القضاء على ممارسات النقل غري املشروع لألسلحة الصغرية 
واألسلحة اخلفيفة وتكديسها بصورة مزعزعة لالستقرار وإساءة استخدامها. 
كما يشجع القرار ٢٢٢٠ )٢٠١٥( أيضًا الدول األعضاء على تعزيز مجع 
األسلحة  أثر  فهم  حتسني  أجل  من  اجلنس  نوع  حسب  املصنفة  البيانات 

الصغرية واألسلحة اخلفيفة على املرأة.

 لالطالع على قرارات جملس األمن، يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.un.org/sc/

وفي تشرين األول/أكتوبر 201٥، عقد مجلس األمن جلسة استعراض 
رفيعة المستوى بشأن المرأة والسالم واألمن تكرميًا للذكرى اخلامسة عشرة 
الختاذ القرار ١٣٢٥ )٢٠٠٠(. ويف إطار هذا االستعراض، مت اإلعالن عن 
بدء دراسة عاملية يف ١٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠١٥. ويف التصدير، تشري 
فومزيلي مالمبو - نغوكا، املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة، إىل أن 
القرار هو “تتويج إلجنازات احلركة النسائية العاملية وأحد أكثر قرارات جملس 

األمن لألمم املتحدة إهلامًا”.
وتسلط الدراسة الضوء على النجاحات اليت حتققت، مبا يف ذلك اعتماد 
أن  إىل  أيضاً  وتشري  النزاع.  حاالت  اجلنسي يف  بالعنف  يتعلق  شامل  إطار 
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اجلنسي  العنف  قضايا  تتناول  أصبحت  الدولية  القضائية  واهليئات  احملاكم 
بطرق أكثر تطوراً. وقد عني األمني العام ممثلة خاصة معنية بالعنف اجلنسي 
يف حاالت النزاع كي تقدم تقارير إىل جملس األمن، وجيري اآلن رصد العنف 
اجلنسي واإلبالغ عنه بشكل منتظم بالنسبة حلاالت النزاع املدرجة يف جدول 

أعمال اجمللس.
وإضافة إىل ذلك، من األرجح اآلن أن تشري اتفاقات السالم إىل املرأة، 
ومثة عدد متزايد من كبار القيادات النسائية داخل األمم املتحدة، مبا يف ذلك 
تعيني أول امرأة قائدة لبعثة من بعثات حفظ السالم. وعلى مدى هذا العقد، 
الدول اهلشة يف جمال املساواة بني اجلنسني مبقدار  املقدمة إىل  املعونة  زادت 

أربعة أمثال ما كانت عليه.
تزال  فال  اجملال.  هذا  يف  قائمة  حتّديات  هناك  زالت  ما  ذلك،  ورغم 
إىل  بعد  تتحول  ومل  مسبوقة”  املتخذة خطوات “غري  اخلطوات  من  العديد 
ممارسة معتادة. وفضاًل عن ذلك، ظل عدد املالحقات القضائية اليت أجريت 
الرغم  النزاع حمدوداً، وعلى  اجلنسي يف حاالت  بالعنف  تتعلق  قضايا  بشأن 
من الزيادة الطفيفة يف نسبة مشاركة املرأة يف عمليات السالم، فال تزال املرأة 
تشكل أقل من ١٠ يف املائة من املفاوضني يف هذه العمليات. وال يتجاوز 
عدد البلدان اليت وضعت خطط عمل بشأن املرأة والسالم واألمن ٥٤ بلداً، 
هذا  يف  ميزانيات  تضع  ومل  للمساءلة  تدابري  تتخذ  مل  عديدة  بلدان  ولثمة 
الصدد. ويطرح تزايد التطرف العنيف أيضاً حتّدياً خطرياً يهدد حياة املرأة يف 
أحناء كثرية من العامل. وتشري الدراسة يف هناية املطاف إىل أنه “يف نظر دعاة 
قيمة  تكمن  اإلنسان،  وحقوق  التنمية  مع  املرتابطني  واألمن  السلم  استدامة 
إمكانية  من  عليه  تنطوي  فيما  واألمن  والسالم  باملرأة  املتعلقة  العمل  خطة 
إحداث حتول، وليس يف زيادة متثيل املرأة يف النماذج الراهنة لالستجابة ذات 

الطابع العسكري”.
منح  يلي: جيب  ما  منها  التوصيات،  من  عدداً  العاملية  الدراسة  وتقدم 
لتحقيق  السبيل  هي  املرأة  ومشاركة  القوة؛  وليس الستخدام  للوقاية  األولوية 
السالم املستدام؛ وال بّد من حماسبة مرتكيب جرائم العنف ضد املرأة؛ وجيب 
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معاجلة مسألة نقص متويل خطة العمل املتعلقة باملرأة والسالم واألمن؛ وجيب 
على األمم املتحدة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع أعماهلا.

 اإلجراءات التي اتخذتها الجمعية العامة
لألمم المتحدة

يمّثل القرار ٦٩/٦٥، الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ٨ كانون 
املرأة ونزع السالح. ويسلم  تارخييًا آخر بشأن  األول/ديسمرب ٢٠١٠، قراراً 
القرار بإسهام املرأة “إسهامًا ذا شأن يف التدابري العملية لنزع السالح... يف 
السالح  نزع  وتعزيز  منهما  واحلّد  املسلح  والنـزاع  املسلح  العنف  منع  سياق 
واألمم  األعضاء  الدول  القرار  ويشجع  األسلحة”.  وحتديد  االنتشار  ومنع 
املتحدة وغريها “على كفالة متتع املرأة باملساواة يف التمثيل يف مجيع عمليات 
اختاذ القرارات املتعلقة مبسائل نزع السالح ومنع االنتشار وحتديد األسلحة”، 
املنظمات  يف  للمرأة  الفّعالة  املشاركة  وتعزيز  دعم  إىل  الدول  و“يدعو مجيع 
العاملة يف جمال نزع السالح”. وكانت تلك هي املرة األوىل اليت يتناول فيها 
قرار صادر عن اللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة دور املرأة ومشاركتها يف 

جمال نزع السالح.
ذ الحقاً، مبا يف ذلك يف الدورة احلادية والسبعني  القرار واختُّ واسُتكمل 

للجمعية العامة )٥6/٧١( يف عام ٢٠١6.

 لالطالع على الدراسة العاملية، يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-

.GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf

 لالطالع على قرارات اجلمعية العامة، يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.un.org/en/sections/documents/general- 

.assembly-resolutions
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معاهدة تجارة األسلحة
معاهدة تجارة األسلحة، اليت تضع معايري تسرتشد هبا احلكومات يف اختاذ 
القرار بشأن اإلذن بنقل األسلحة، هي أول نظام ملزم قانونًا يقر بالصلة بني 
املعاهدة، جيب  هذه  فبمقتضى  العامل.  يف  األسلحة  وجتارة  اجلنساين  العنف 
على الدول األطراف أن تراعي، يف التقييم الذي جتريه قبل اإلذن هلا بتصدير 
أّي أسلحة تقليدية مشمولة باملعاهدة، احتمال استخدام تلك األسلحة يف 

ارتكاب أو تيسري أعمال خطرية متصلة بالعنف اجلنساين.

معاهدة حظر األسلحة النووية
حلظر  قانونًا  ملزم  دويل  اتفاق  أول  وهي  النووية،  األسلحة  حظر  معاهدة 
األسلحة النووية على حنو شامل، تقّر بأن عواقب األسلحة النووية هلا تأثري 
املرأة  بأمهية “مشاركة  املعاهدة  وتسلم  والفتيات.  النساء  على  متناسب  غري 
والرجل معًا مشاركة متساوية وكاملة وفّعالة” يف حتقيق استدامة السلم واألمن 
وتؤكد التزام الدول األطراف فيها “بدعم وتعزيز مشاركة املرأة مشاركة فّعالة يف 

نزع السالح النووي”.

هيئة األمم المتحدة للمرأة
املتحدة هيئة األمم  العامة لألمم  في تموز/يوليه 2010، أنشأت اجلمعية 
املتحدة للمرأة، وهي هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 
يف  تارخيية  املتحدة خطوة  األمم  األعضاء يف  الدول  اختذت  اهليئة،  وبإنشاء 
ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  بشأن  املنظمة  أهداف  حتقيق  عجلة  تسريع 
املرأة. ومن اجملاالت ذات األولوية هليئة األمم املتحدة للمرأة املشاركة والقيادة 
حنو  على  التصّدي  من  املتحدة  األمم  ميّكن  اهليئة  وإنشاء  واألمن.  والسالم 

أفضل جلميع املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
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برنامج عمل األمم المتحدة
في االجتماع السادس من االجتماعات التي تعقدها الدول مرة كل سنتين 
اخلفيفة،  الصغرية واألسلحة  باألسلحة  املتعلق  العمل  برنامج  تنفيذ  للنظر يف 
الذي عقد يف عام ٢٠١6، تعهدت الدول بتعزيز مشاركة املرأة يف عمليات 
اجلنس  بنوع  املتعلقة  املصنفة  البيانات  مجع  على  والتشجيع  العمل؛  برنامج 
زيادة  جبدية يف  والنظر  املشروعة؛  غري  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  واألسلحة 
املتباينة  التمويل املخصص للسياسات والربامج اليت تأخذ يف االعتبار اآلثار 
النساء  على  املشروعة  غري  اخلفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  ختلفها  اليت 

والرجال والفتيان والفتيات.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية
النسائية بدور قّيم يف توجيه  قامت منظمات المجتمع المدني واملنظمات 
السالح؛ ويف  بنزع  املتعلقة  القرارات  اختاذ  املرأة يف  أمهية مشاركة  االنتباه إىل 
السالم  وحتقيق  األسلحة  حتديد  يف  فّعالة  مشاركة  تشارك  املرأة كي  تدريب 
واألمن؛ ويف خوض محالت مباشرة لنزع السالح وعدم االنتشار. ويف العديد 
من البلدان، استعانت القيادات النسائية مبنظمات اجملتمع املدين كي تعرّب عن 
نفسها بقوة، وذلك بسبب احلواجز التقليدية اليت تعرتض مشاركتها السياسية. 
ومن مث، فإن إشراك هذه املنظمات كثرياً ما يكون هو السبيل الوحيد لضمان 
ووضع  القرار  عملية صنع  وأولوياهتا يف  نظرها  وجهات  ومراعاة  املرأة  إدماج 

السياسات والربامج يف جمال نزع السالح.
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للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى:
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

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

هيئة األمم المتحدة للمرأة
www.unwomen.org

www.womenwarpeace.org

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

 مركز التعليم والبحث من أجل السالم
)Centro de Educacion e Investigacion para la Paz(

www.ceipaz.org

فريق المنظمات غير الحكومية العامل المعني بالمرأة والسالم واألمن
www.womenpeacesecurity.org

مشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة
http://reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/critical-

issues/4741-gender-and-disarmament
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وثيقتها  من  ويتناول كل  السالح.  لنزع  رئيسية  داعية  المتحــــدة  األمــــم 
لألمم  العامة  للجمعية  قرار  وأول  المتحدة،  األمم  ميثاق  وهي  التأسيسية، 

المتحدة مسألة نزع السالح.
وفيما يلي نظرة موجزة على جزء من تاريخ هذه املسألة:

24 تشرين األول/أكتوبر 1945. دخول ميثاق األمم املتحدة   ›
حيز النفاذ. ويتضمن امليثاق إشارتني إىل نزع السالح )املادتان ١١ 
و٤٧( وحيّث على “أقل حتويل ملوارد العامل اإلنسانية واالقتصادية 

إىل ناحية التسليح” )املادة ٢٦(.
24 كانون الثاني/يناير 1946. إنشاء جلنة األمم املتحدة للطاقة   ›
الذرية مبوجب أول قرار تتخذه اجلمعية العامة لألمم املتحدة ووضع 
اهلدف املتمثل يف القضاء على مجيع األسلحة “اليت ميكن تعديلها 

ألغراض التدمري الشامل”.
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قراراً  العامة  اجلمعية  اختاذ   .1946 األول/ديسمبر  14 كانون   ›
حتّث فيه جملس األمن على وضع تدابري عملية “من أجل التنظيم 

والتخفيض العامني لألسلحة والقوات املسلحة”.
11 كانون الثاني/يناير 1952. إنشاء اجلمعية العامة هيئة نزع   ›
القوات  مجيع  “تنظيم  )أ(  أجل:  من  معاهدات  لصياغة  السالح 
هلا”؛ املتوازن  والتخفيض  منها  واحلّد  األسلحة  ومجيع   املسلحة 
ألغراض  تعديلها  ميكن  اليت  األسلحة  مجيع  على  القضاء  )ب( 
التدمري الشامل؛ )ج( استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية.
20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959. قيام األمم املتحدة ألول مرة   ›
بتحديد اهلدف املتمثل يف “نزع السالح العام الكامل يف ظل رقابة 

دولية فّعالة”.
األوىل  االستثنائية  الدورة  بعقد  العامة  اجلمعية  قيام   .19٧٨  ›
املكرسة لنزع السالح، اليت أعلنت فيها أن “السلم واألمن الدوليني 
جانب  من  األسلحة  تكديس  أساس  على  يتحققا  أن  ميكن  ال 
األحالف العسكرية، كما ال ميكن صوهنما من خالل توازن هش 

لقوة الردع أو بتبين التفوق االسرتاتيجي” )القرار د إ - ٢/١0(.
19٨2. قيام اجلمعية العامة بعقد الدورة االستثنائية الثانية املكرسة   ›

لنزع السالح.
19٨٨. قيام اجلمعية العامة بعقد الدورة االستثنائية الثالثة املكرسة   ›

لنزع السالح.
1995. قيام اجلمعية العامة بالدعوة إىل عقد دورة استثنائية رابعة   ›
مكرسة لنزع السالح )ومن مث إنشاء أفرقة عاملة يف األعوام ٢00٣ 

و٢00٧ و٢0١٦ ملناقشة جدول األعمال احملتمل(.
 لالطالع على ميثاق األمم املتحدة، يرجى الرجوع إىل املوقع التايل:

.http://www.un.org/en/charter-united-nations/
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في إطار األمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، ُأصدر عدد من معاهدات 
األسلحة  واتفاقية  الكيميائية،  األسلحة  اتفاقية  فيها  مبا  اهلامة،  السالح  نزع 
الشامل  النووية، ومعاهدة احلظر  انتشار األسلحة  البيولوجية، ومعاهدة عدم 
للتجارب النووية وغريها. وقد سعت األمم املتحدة، منذ إنشائها، إىل حتقيق 
هدفني متوازيني يعزز كل منهما اآلخر: القضاء على أسلحة الدمار الشامل 
)البيولوجية والكيميائية والنووية( وتنظيم األسلحة التقليدية )وال سيما االجتار 
أهم  القضايا عن طريق  تتناول هذه  الصغرية(. وهي  باألسلحة  املشروع  غري 

أجهزهتا وهيئاهتا الفرعية.

نزع  مسألة  العامة  اجلمعية  فيها  تناولت  اليت  التواريخ  بعض  أدناه  وترد 
السالح واملعاهدات ذات الصلة هبا:

 ٢٣٧٣ القرار  العامة  اجلمعية  اختاذ   .196٨ حزيران/يونيه   2  › 
األسلحة  انتشار  عدم  مبعاهدة  فيه  أشادت  الذي   )٢٢  - )د 

النووية.

القرار  العامة  اختاذ اجلمعية  16 كانون األول/ديسمبر 19٧1.   ›
٢٨٢٦ )د - ٢٦(، الذي أشادت فيه باتفاقية حظر استحداث 
والتكسينية  )البيولوجية(  البكرتيولوجية  األسلحة  وختزين  وإنتاج 

وتدمري تلك األسلحة )اتفاقية األسلحة البيولوجية(.

بناًء  تفاوضي،  مؤمتر  عقد   .19٨0 األول/أكتوبر  تشرين   10  ›
 ١5٢/٣٢ العامة  اجلمعية  قراري  مبوجب  الصادر  التكليف  على 
و٧0/٣٣، واعتماد اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 

معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر.

القرار  العامة  اجلمعية  اختاذ  الثاني/نوفمبر 1992.  تشرين   30  ›
وإنتاج  استحداث  حظر  باتفاقية  فيه  أشادت  الذي   ،٣٩/٤٧
األسلحة  تلك  وتدمري  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وختزين 

)اتفاقية األسلحة الكيميائية(.
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10 أيلول/سبتمبر 1996. قيام اجلمعية العامة باعتماد معاهدة   ›
احلظر الشامل للتجارب النووية من خالل القرار ٢٤5/50.

القرار  العامة  اجلمعية  اختاذ   .199٧ األول/ديسمبر  9 كانون   ›
وختزين  استعمال  حظر  اتفاقية  بإبرام  فيه  رحبت  الذي   ،٣٨/5٢
وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد، وتدمري تلك األلغام )اتفاقية 

حظر األلغام املضادة لألفراد(.
معاهدة  باعتماد  العامة  اجلمعية  قيام   .2013 نيسان/أبريل   2  ›

جتارة األسلحة من خالل القرار ٢٣٤/٦٧ باء.
القرار  العامة  اجلمعية  اختاذ   .2015 األول/ديسمبر  ٧ كانون   ›
اتفاقية  إىل  تنضم  مل  اليت  الدول  مجيع  فيه  حثت  الذي   5٤/٧0

الذخائر العنقودية على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن.
٧ تموز/يوليه 201٧. عقد مؤمتر تفاوضي، بناًء على التكليف   ›
معاهدة  واعتماد  العامة ٢5٨/٧١،  اجلمعية  قرار  الصادر مبوجب 

حظر األسلحة النووية.

الجمعية العامة لألمم المتحدة
الجمعية العامة هي الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في 
المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  هم  وأعضاؤها  المتحدة.  األمم 
)وعددهم ١٩٣ عضواً حتى عام ٢0١٧(. وتجتمع الجمعية العامة في دورة 
عادية بصفة رئيسية تمتد من أيلول/سبتمبر إلى كانون األول/ديسمبر من كل 
عام. وال يمكنها أن تقدم سوى توصيات غير ملزمة إلى الدول، وتعمل على 
أساس صوت واحد لكل عضو. وتتخذ الجمعية العامة قراراتها في القضايا 
الهامة المحددة )مثل السالم واألمن( بموافقة أغلبية ثلثي الدول األعضاء. 
الجمعية  وتتبع  بسيطة.  بأغلبية  األخرى  المسائل  جميع  في  البّت  ويجري 
واألمن  السالح  نزع  )لجنة  األولى  اللجنة  هي:  رئيسية  لجان  ست  العامة 
الدولي(، واللجنة الثانية )اللجنة االقتصادية والمالية(، واللجنة الثالثة )اللجنة 
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السياسية  المسائل  )لجنة  الرابعة  واللجنة  والثقافية(،  واإلنسانية  االجتماعية 
والميزانية(،  اإلدارة  )لجنة  الخامسة  واللجنة  االستعمار(،  وإنهاء  الخاصة 

واللجنة السادسة )اللجنة القانونية(.

 لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى الموقع الشبكي للجمعية العامة
)www.un.org/ar/ga( أو زيارة المواقع التالية: رابطة تحديد السالح 

 )www.armscontrol.org(، ومشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة
)www.reachingcriticalwill.org(، ومعهد المختصرات لدبلوماسية 

نزع السالح )www.acronym.org.uk(، ومشروع السالم والمرأة 
.)www.peacewomen.org(

اللجنة األولى التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة
نزع السالح واألمن الدولي

واألمن  السالح  نزع  قضايا  العامة  للجمعية  التابعة  األولى  اللجنة  تتناول 
الدولي. )انظر الفرع المتعلق بالجمعية العامة أعاله(.

 لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي للجنة األوىل
.)http://www.un.org/ar/ga/first/index.shtml(

لالطالع على آخر تصويت أجري هذا العام بشأن القضايا املتصلة بنزع 
السالح واألمن الدويل، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي ملكتب األمم 

https://www.un.org/disarmament/ املتحدة لشؤون نزع السالح
.general-assembly/
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مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
يضطلع مجلس األمن، بموجب ميثاق األمم المتحدة، بالمسؤولية الرئيسية 
أعضاء  خمسة  من  المجلس  ويتألف  الدوليين.  واألمن  السالم  صون  عن 
والواليات  المتحدة  والمملكة  وفرنسا  والصين  الروسي  )االتحاد  دائمين 
المتحدة( و١0 أعضاء غير دائمين، تنتخبهم الجمعية العامة لفترات مدتها 
األبجدي  بالترتيب  األمن  مجلس  رئاسة  على  األعضاء  ويتناوب  سنتان. 
ويعمل  تقويمي.  شهر  رئيس  والية كل  ومدة  البلدان.  ألسماء  اإلنكليزي 
مجلس األمن وفقًا لمبدأ صوت واحد لكل عضو. وتصدر القرارات المتعلقة 
القرارات  وتصدر  عضواً.   ١5 من  أعضاء   ٩ بموافقة  اإلجرائية  بالمسائل 
في  بما  عضواً،  من ١5  أعضاء   ٩ بموافقة  الموضوعية  بالمسائل  المتعلقة 
ذلك جميع األعضاء الخمسة الدائمين. ووفقًا لميثاق األمم المتحدة، توافق 
الدول األعضاء جميعًا على قبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها. ومجلس 
األمن هو الهيئة الوحيدة داخل منظومة األمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ 

هذه القرارات الملزمة.

 لمعرفة المزيد، يُرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي جمللس األمن
Security Council Report أو زيارة موقع )www.un.org/ar/sc( 

.(www.securitycouncilreport.org(

هيئة نزع السالح التابعة لألمم المتحدة
فقط توصيات  تقدم  أن  )يمكنها  تداولية  هيئة  هي  السالح  نزع   هيئة 

وال تصدر عنها قرارات ملزمة(، وهي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم 
بشأنها.  توصيات  وتقديم  السالح  نزع  قضايا  في  بالنظر  مكلفة  المتحدة، 
العامة  للجمعية  األولى  االستثنائية  الدورة  في  عام ١٩٧٨  في  أنشئت  وقد 
المكرسة لنزع السالح )خلفًا لهيئة نزع سالح سابقة أُنشئت في عام ١٩5٢ 
وتوقفت عن االنعقاد في عام ١٩٦5(. وتتألف هيئة نزع السالح من جميع 
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مدة  نيويورك  في  سنوية  دورات  وتعقد  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول 
مواضيع  في  تنظر  وهي  نيسان/أبريل(.  في  )عادًة  أسابيع  ثالثة  منها  كل 
مختارة قليلة في دورات مدة كل منها ثالث سنوات، وتقدم تقارير سنوية إلى 

الجمعية العامة.

مؤتمر نزع السالح
للتفاوض بشأن  الوحيدة  المتعددة األطراف  الهيئة  مؤتمر نزع السالح هو 
جنيف  في  يجتمعون  دائمًا  عضواً  يضم ٦5  وهو  السالح.  نزع  معاهدات 
آذار/مارس،  إلى  الثاني/يناير  من كانون  )عادًة  عام  دورات كل  ثالث  في 
أيلول/سبتمبر(.  إلى  آب/أغسطس  ومن  حزيران/يونيه،  إلى  أيار/مايو  ومن 
لالتفاقات  الكامل  التأييد  لكفالة  اآلراء  توافق  أساس  على  المؤتمر  ويعمل 
البيولوجية،  األسلحة  اتفاقية  السابقة  إنجازاته  وتشمل  إبرامها.  يجري  التي 
النووية للتجارب  الشامل  الحظر  ومعاهدة  الكيميائية،  األسلحة   واتفاقية 

)التي لم تدخل حيز النفاذ بعد(.

 لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل موقع هيئة نزع السالح
)www.un.org/depts/ddar/discomm/undc.html( 

https://www.un.org/( أو مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
.)disarmament/institutions/disarmament-commission/

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة يف 
.)www.unog.ch/cd( جنيف
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 دورات الجمعية العامة االستثنائية المكرسة
لنزع السالح

السالح منذ  لنزع  العامة ثالث دورات استثنائية مكرسة  عقدت الجمعية 
 ١٩٧٨ عام  في  األولى  االستثنائية  الدورة  فُعِقدت  المتحدة.  األمم  إنشاء 
ذلك  في  بما  السالح،  لنزع  الحالية  المتحدة  األمم  آلية  خاللها  وأنشأت 
مؤتمر نزع السالح وهيئة نزع السالح التابعة لألمم المتحدة. وعادًة ما يشار 
إلى هذه الدورة االستثنائية باعتبارها نجاحًا تاريخيًا نظراً لتمّكنها من اعتماد 
وثيقة ختامية بتوافق اآلراء تتناول كافة المسائل المتعلقة بنزع السالح واألمن 
الدولي. وُعقدت دورة استثنائية ثانية وثالثة في عامي ١٩٨٣ و١٩٨٨، على 
التوالي، وإن لم يتسنَّ في أّي منهما التوّصل إلى نتائج موضوعية شاملة. ومع 
لنزع  العالمية  الحملة  الثانية إطالق  الدورة االستثنائية  ذلك، فقد تسنى في 
السالح التي عززت دور األمم المتحدة في توفير المعلومات العامة والتثقيف 
ختامية  وثيقة  الثالثة  االستثنائية  الدورة  واعتمدت  السالح.  نزع  مجال  في 

تقتصر على المسائل اإلجرائية.
الثانية  االستثنائيتان  الدورتان  حققته  الذي  النسبي  النجاح  من  الرغم  وعلى 
فقط  ليس  للنظر  فريدة  فرصة  يتيح  االستثنائية  الدورة  تنظيم  فإن  والثالثة، 
السالح، بنزع  وإنما في مواضيع عامة ذات صلة  معينة،  أسلحة  فئات   في 
تتيح  وهي  الجديدة.  والتحّديات  والتطورات  االتجاهات  ذلك  في  بما 
للمجتمع الدولي تقييم نزع السالح في سياق هدف األمم المتحدة طويل 

األمد المتمثل في نزع السالح العام الكامل في ظل رقابة دولية فّعالة.
وفي هذا الصدد، ظل عقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامة مكرسة لنزع 
السالح مدرجًا في جدول أعمال الجمعية منذ عام ١٩٩٤ وشّكل موضوع 

العديد من القرارات والمقررات.
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مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح
حتت  )وإن كان   ١٩٨٢ عام  يف  أصاًل  أنشئ  الذي  المكتب،  يعمل 
هبدف النهوض  على  و“مركز”(،  و“مكتب”  “إدارة”  هي  خمتلفة   أمساء 
نزع السالح وعدم االنتشار وتعزيز نظم نزع السالح. وهو يعمل أيضًا على 
حتقيق نزع السالح يف جماالت األسلحة النووية، فضاًل عن األسلحة التقليدية، 
وال سيما األلغام األرضية واألسلحة الصغرية. ويقدم املكتب الدعم التنظيمي 
أخرى؛  وهيئات  السالح  نزع  ومؤمتر  السالح،  نزع  وهيئة  العامة،  للجمعية 
ويشجع جهود نزع السالح على الصعيد اإلقليمي؛ ويقدم املعلومات والتوعية 

والتثقيف بشأن جهود األمم املتحدة لنزع السالح.

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة 
.)www.un.org/disarmament( لشؤون نزع السالح

مراكز األمم المتحدة اإلقليمية للسالم ونزع السالح
وكتماندو  )توغو(،  لومي  في  الموجودة  الثالثة  اإلقليمية  المراكز  تقدم 
الموضوعية  المجاالت  في  للدول  العملية  المساعدة  )بيرو(  وليما  )نيبال(، 
والتقنية بما في ذلك التشريعات المتعلقة باألسلحة النارية والدعم في إدارة 
التقليدية.  باألسلحة  المتعلقة  والسجالت  األسلحة،  وتدمير  المخزونات 
وحلقات  الدراسية  والحلقات  المؤتمرات  ودعم  بتنظيم  المراكز  هذه  وتقوم 
ونزع  األسلحة  تحديد  سبيل  في  المبذولة  الجهود  تعزيز  أجل  من  العمل 

السالح على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، في عام ١٩5٧ لتعزيز 
التعاون العالمي في ميدان التكنولوجيا النووية السلمية. ويتولى وضع برامجها 
وميزانياتها مجلُس المحافظين المؤلف من ٣5 عضواً والمؤتمر العام الذي 
ثالث  ضمن  عامة  بصفة  أعمالها  وتندرج  األعضاء.  الدول  جميع  يضم 
والتحقق. وُيشار  والتكنولوجيا، والضمانات  والعلم  السالمة واألمن،  فئات: 
إليها أحيانًا بأنها “الرقيب على الطاقة النووية” في العالم. والوكالة منظمة 

دولية مستقلة مرتبطة باألمم المتحدة.

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املواقع الشبكية التالية هلذه املراكز:
www.unrec.org مركز األمم املتحدة للسالم ونزع السالح يف أفريقيا

 مركز األمم املتحدة للسالم ونزع السالح يف آسيا واحمليط اهلادئ
http://unrcpd.org

 مركز األمم املتحدة للسالم ونزع السالح والتنمية يف أمريكا الالتينية
.www.unlirec.org ومنطقة البحر الكاريبـي

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
.)www.iaea.org(

منظمة حظر األسلحة الكيميائية
منظمة حظر األسلحة الكيميائية، التي أنشئت في عام ١٩٩٧، هي الهيئة 
المنفذة التفاقية األسلحة الكيميائية. وهي مكلفة بتحقيق موضوع االتفاقية 
الدولي  بالتحقق  المتعلقة  تلك  فيها  بما  أحكامها،  تنفيذ  وكفالة  وغرضها؛ 
من االمتثال لالتفاقية؛ وتوفير محفل للتشاور والتعاون بين الدول األطراف. 

ويوجد مقر الوكالة في الهاي، هولندا، وتضم ١٨٨ عضـواً.



١5٧األمم املتحدة وأعمال نزع السالح

اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية

النووية،  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  لمنظمة  التحضيرية  اللجنة 
اليت أنشئت يف عام ١٩٩٦، هي منظمة مؤقتة تضطلع باألعمال التمهيدية 
إلنشاء نظام حتقق عاملي وتنشئ هذا النظام يف إطار التحضري لدخول معاهدة 

احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ.
وتركز اللجنة التحضريية على تشجيع التوقيع والتصديق على املعاهدة وإنشاء 
نظام عاملي للتحقق من أجل رصد االمتثال للحظر الشامل للتجارب النووية 
مجيع  يف  املشعة  للنويدات  خمترباً  و١٦  رصد  حمطة   ٣٢١ بناء  يشمل  )مبا 
أحناء العامل(. واللجنة التحضريية منظمة دولية مستقلة مرتبطة باألمم املتحدة. 

ومتوهلا الدول املوقعة على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية.

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي ملنظمة حظر األسلحة 
.)www.opcw.org( الكيميائية

 لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي للجنة التحضريية
.)www.ctbto.org(
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ولتشاركوا علم  على  فلتبقوا 

تحّلوا بالجرأة. وليكن تفكيركم طموحاً — ألن ذلك يؤتي  ثماره. وهذا مرة أخرى، هو السبب وراء حاجتنا إلى أناس “ 
مثلكم. أناس يدركون أن العالم مسلح أكثر مما ينبغي وأن 
السالم ال يمّول تموياًل كافياً. أناس يدركون أن وقت التغيير 

قد حان.”

بان كي - مون
األمين العام لألمم المتحدة )2007 - 2016(

حتديد  إىل  تدعو  اليت  املدين  اجملتمع  منظمات  من  عديدة  مئات  هناك 
األسلحة ونزع السالح على الصعيد العاملي. وبدون عقود من العمل خاضتها 
ما كان  العامل،  أحناء  مجيع  يف  ومشاركتهم  األفراد  ودعم  املنظمات،  هذه 
لربنامج نزع السالح أن حيظى باألمهية اليت حيظى هبا اليوم، وما كان له أن 
أن  العامل  لقادة  تقدم. وبدون مشاركة اجلمهور، ما كان  ما أحرزه من  حيرز 
يناقشوا اليوم جبدية قضايا ذات أمهية من قبيل نزع السالح النووي، وتنظيم 

جتارة األسلحة على الصعيد العاملي، وحظر املواد االنشطارية.
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الناس  إن  أخرى؛  مرة  فّكروا  فرقًا،  حتدثوا  لن  أنكم  تعتقدون  إن كنتم 
حتظر  اليت  املعاهدات  أن  والواقع  يوم.  فرقًا كل  حيدثون  املتفانني  العاديني 
األلغام األرضية والقنابل العنقودية واألسلحة النووية إن هي إاّل نتيجة مباشرة 
حلمالت اجملتمع املدين اليت يديرها أمثال هؤالء األشخاص. وبوسع املنظمات 

امللتزمة واألفراد امللتزمني إحداث فرق عندما يتعلق األمر بنزع السالح.
أحدث  على  الدائم  االطالع  هي  املشاركة  حنو  األوىل  واخلطوة 
باملواقع  جداً  موجزة  قائمة  يلي  فيما  نورد  ذلك،  ضوء  ويف  املستجدات. 
الشبكية اليت ميكنكم من خالهلا احلصول على أحدث األخبار والتعرف على 

املنظمات واحلمالت اليت حتدث فرقًا واالنضمام إليها.
لذا من املهم اآلن أكثر من أّي وقت مضى مناصرة هذه القضية.

 Action for Disarmament: :ولمعرفة المزيد عن كيفية املشاركة، انظر
 !Things You Can Do 10، متاح على الرابط التايل:

www.un.org/disarmament/publications/more/( 
.)action-for-disarmament
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منظمة مكافحة العنف المسلح
http://aoav.org.uk/

يقـدم هـذا املوقـع الشـبكي معلومـات بشـأن العنـف املسـلح والتنميـة، مـع الرتكيز 
بصفـة خاصـة علـى آثـار األسـلحة املتفجـرة يف املناطـق املأهولة بالسـكان.

المعهد العربي لدراسات األمن
www.acsis.org

الصعيديـن  علـى  واالسـتقرار  السـالم  لتعزيـز  الالزمـة  الشـروط  املعهـد  يتنـاول 
توفـر  إىل  املعهـد  ويسـعى  املتحـدة.  األمـم  ملبـادئ  وفقـًا  والـدويل  اإلقليمـي 
تشـخيص دقيـق وفّعـال للحالـة األمنيـة وتقـدمي توصيـات بشـأن بعـض املسـائل 

امللّحـة.

رابطة تحديد األسلحة
www.armscontrol.org

يوفـر هـذا املوقـع الشـبكي الشـامل معلومـات بشـأن األسـلحة التقليدية وأسـلحة 
الدمـار الشـامل، وعـن معاهـدات حتديـد األسـلحة ونبـذات قطريـة. اقـرأ واشـرتك 

.”Arms Control Today“ يف جملـة

المجلس البريطاني - األمريكي للمعلومات األمنية
www.basicint.org

النوويـة، ومنظمـة حلـف  األسـلحة  عـن  معلومـات  الشـبكي  املوقـع  هـذا  يقـدم 
عـام  ويف  ذلـك كثـر.  وغـر  األسـلحة  حتديـد  ومعاهـدات  األطلسـي،  مشـال 
2٠١٥، أعلـن اجمللـس عـن إطـالق مشـروع اجليـل القادم حلفز األجيـال القادمة 

النوويـة. التفكـر بشـكل خمتلـف بشـأن األسـلحة  علـى 
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نشرة علماء الذرّة
www.thebulletin.org

 The Bulletin لنشـرة  سـابقة  وأعـداد  خمتـارة  حاليــة  مقـاالت  علـى   اطلـع 
Online )جمانًا(، مبا يف ذلك أخبار وحليالت األمن العاملية وغرها.

مركز تحديد األسلحة وعدم االنتشار
www.armscontrolcenter.org

والكيميائيـة  البيولوجيـة  األسـلحة  عـن  معلومـات  الشـبكي  املوقـع  هـذا  يقـدم 
وكوريـا  الروسـي  واالحتـاد  إيـران،  وعـن  للقذائـف،  املضـاد  والدفـاع  والنوويـة، 

للسياسـات. شـاماًل  حتليـاًل  أيضـًا  ويتيـح  الشـمالية. 

مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
www.csis.org

مركـز الدراسـات االسـرتاتيجية والدوليـة هـو مركـز فكـر يركـز علـى األمـن الـدويل 
النوويـة، وحتليـل  للقذائـف، والقضايـا  املضـاد  الدفـاع  برامـج بشـأن  مـن خـالل 

ميزانيـة الدفـاع، والقضايـا اإلقليميـة وغـر ذلـك.

المنظمة الدولية المعنية بقضايا األطفال المجندين
www.child-soldiers.org

تعمل املنظمة على وضع حّد الستخدام اجلنود األطفال على الصعيد العاملي. 
املسـتجدات،  تلّقـي معلومـات عـن أحـدث  الشـبكي  املوقـع  وميكنـك يف هـذا 
واالطـالع علـى أحـدث التقاريـر، واالنضمـام إىل محلـة اليـد احلمـراء وغـر ذلـك 

كثر.

االئتالف المناهض للذخائر العنقودية
www.stopclustermunitions.org

ميكنـك القـراءة عـن احلملـة الدوليـة حلظـر الذخائـر العنقوديـة، الـيت جيـري العمـل 
علـى  االطـالع  وميكنـك  العنقوديـة،  الذخائـر  اتفاقيـة  دعـم  علـى  خالهلـا  مـن 

.Cluster Munition Monitor منشـور 
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حملة تحديد األسلحة
www.controlarms.org

تعمـل احلملـة علـى دعـم معاهـدة جتـارة األسـلحة وضمـان فعاليتهـا. انضـم إىل 
 )ATT Monitor( احلملـة، واطلـع علـى منشـور رصـد معاهـدة جتـارة األسـلحة
وتابعهمـا علـى موقعـي فيسـبوك وتويـرت، واقـرأ املدونـة املتعلقـة هبمـا وأكثـر مـن 

ذلك.

اتحاد العلماء األمريكيين
www.fas.org

بشأن  متعمقة وعلمية  معلومات وحتليالت  الشبكي على  املوقع  حيتوي هذا 
األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية والطاقة والبيئة وأكثر من ذلك.

GunPolicy.org
www.gunpolicy.org

األسـلحة  سياسـة  عـن  شـاملة  معلومـات  علـى  الشـبكي  املوقـع  هـذا  حيتـوي 
العامليـة، فضـاًل عـن العنـف املسـلح والقوانـني املتعلقـة باألسـلحة مدرجة حبسـب 

البلـدان.

مركز هنري ل . ستيمسون
www.stimson.org

يقـدم هـذا املوقـع الشـبكي معلومـات عـن األسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار 
البيئـي، واألمـن الغذائـي، واألمـن اإلقليمـي يف  الشـامل وأمـن الفضـاء واألمـن 

آسـيا والشـرق األوسـط وموضوعـات أخـرى.

شبكة العمل الدولي المعنية باألسلحة الصغيرة
www.iansa.org

اقـرأ عـن العنـف املسـلح والتنميـة، واألطفـال والعنـف املسـلح، وقوانـني األسـلحة 
الوطنيـة، وقضايـا املـرأة، والقضايـا اجلنسـانية واألسـلحة، واألمـم املتحـدة، وغـر 

ذلـك كثـر. وانضـم إىل أسـبوع العمـل العاملـي.
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الحملة الدولية للقضاء على األسلحة النووية
www.icanw.org

احلملـة الدوليـة للقضـاء علـى األسـلحة النوويـة هـي عبـارة عن ائتـالف ملنظمات 
غـر حكوميـة، وقـد كان هلـا دور فّعـال يف املبـادرة اإلنسـانية الـيت أسـفرت عـن 
إىل  االنضمـام  تعزيـز  علـى  وتعمـل  النوويـة،  األسـلحة  حظـر  معاهـدة  إقـرار 
املعاهـدة وتنفيذهـا. ويتضمـن املوقـع الشـبكي مـوارد بشـأن آثـار األسـلحة 

النوويـة علـى الصحـة والبيئـة.

الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية
www.icbl.org

احلملـة الدوليـة حلظـر األلغـام األرضيـة هـي شـبكة عامليـة نشـطة يف حوايل ١٠٠ 
بلـد تعمـل مـن أجـل عـامل خـال مـن األلغـام األرضيـة املضـادة لألفـراد. وكان 

للحملـة دور يف وضـع واعتمـاد اتفاقيـة حظـر األلغـام املضـادة لألفـراد.

الفريق الدولي المعني بالمواد االنشطارية
www.fissilematerials.org

تـرد يف هـذا املوقـع معلومـات متعمقـة عـن املـواد االنشـطارية واألسـلحة النوويـة. 
املـواد  إنتـاج  لوقـف  معاهـدة  اعتمـاد  أجـل  مـن  بـه  املضطلـع  العمـل  عـن  اقـرأ 
االنشـطارية والنـص املقـرتح لتلـك املعاهـدة والتقريـر السـنوي العاملـي عـن املـواد 

االنشـطارية.

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

األسـلحة  تفجـرات  علـى  املرتتبـة  واإلنسـانية  الطبيـة  العواقـب  الرابطـة  تصـف 
النوويـة وتوثقهـا وتديـر محلـة هتـدف إىل منـع العنـف املسـلح مـن منظـور الصحـة 

العامـة.



١٦٥فلتبقوا على علم ولتشاركوا

مركز جيمس مارتن لدراسات عدم االنتشار، معهد مونتيري 
للدراسات الدولية )كلية ميدلبيري(

http://cns.miis.edu
وعـدم  الشـامل  الدمـار  أسـلحة  عـن  معلومـات  الشـامل  املوقـع  هـذا  يتضمـن 

االنتشـار.

المبادرة المتعلقة بالتهديد النووي
www.nti.org

النوويـة  السياسـة  الشـبكي علـى معلومـات عـن  املوقـع  العثـور يف هـذا  ميكنـك 
واألسـلحة  البيولوجـي  واألمـن  السـيرباين،  واألمـن  النـووي،  واإلرهـاب  العامليـة، 

اإلشـعاعية.

 مشروع بلوغ اإلرادة الحاسمة التابع للرابطة النسائية الدولية
للسلم والحرية

www.reachingcriticalwill.org
يوفـر هـذا املوقـع الشـامل للغايـة معلومـات أساسـية بشـأن العديـد مـن املسـائل 
بالربيـد  املـوارد  لتصلـك  التسـجيل  إاّل  عليـك  ومـا  السـالح.  بنـزع  املتصلـة 
اإللكـرتوين، مبـا يف ذلـك الرسـالة اإلخباريـة News in Review )وهـي رسـالة 
األسـلحة  انتشـار  عـدم  ملؤمتـر  التحضريـة  اللجـان  دورات  مـن  يوميـة  إخباريـة 
 First Committee Monitor ومنشـور  االسـتعراض(،  ومؤمتـرات  النوويـة 
العامـة للجمعيـة  التابعـة  األوىل  اللجنـة  عـن  أسـبوعية  إخباريـة  رسـالة   )وهـي 

مـن مؤمتـر نـزع  لألمـم املتحـدة(، وتقريـر مؤمتـر نـزع السـالح )ويتضمـن أخبـاراً 
السـالح( ومنشـورات األنبـاء اإللكرتونيـة. لالشـرتاك يف هـذا املوقـع، ميكنـك 
 استخدام العنوان أعاله أو توجيه رسالة إىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:

.info@reachingcriticalwill.org



نزع السالح: دليل أساسي ١٦٦

الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة
www.smallarmssurvey.org

معلومـات  الصغـرة  لألسـلحة  الشـاملة  االسـتقصائية  الدراسـة  موقـع  يف  اقـرأ 
عـن األسـلحة الصغـرة والذخـرة واملنتجـني ومنظومـات الدفـاع اجلـوي احملمولـة 

وغرهـا. القطريـة  االسـتقصائية  والدراسـات 

معهد ستكهولم الدولي لبحوث السالم
www.sipri.org

وحتديـد  الـدويل  األمـن  بشـأن  متعمقـة  حبوثـًا  للمعهـد  الشـبكي  املوقـع  يوفـر 
والنفقـات  األسـلحة  بنقـل  متعلقـة  بيانـات  وقواعـد  السـالح،  ونـزع  األسـلحة 
السـالم  لبحـوث  الـدويل  سـتكهومل  معهـد  اقـرأ حوليـة  ذلـك.  وغـر  العسـكرية 
)SIPRI Yearbook( لالطـالع علـى معلومـات عـن اإلنفـاق علـى األسـلحة، 

ذلـك كثـر. وغـر  العامليـة  األسـلحة  وخمزونـات 

اتحاد العلماء المهتمين
www.ucsusa.org

يتضمـن هـذا املوقـع مـوارد تتعلـق باالحـرتار العاملي، واملركبـات النظيفة، والطاقة، 
واألخبـار  التحـرّك  إشـعارات  لتصلـك  اشـرتك  واألسـلحة.  النوويـة،  والقـدرة 

واملـوارد.

معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح
www.unidir.org

ميكن االطالع على معلومات متعمقة بشأن أسلحة الدمار الشامل، واملسائل 
األمنية الناشئة، واألسلحة التقليدية، وآلية نزع السالح واألمن واجملتمع.

مكتب شؤون نزع السالح
www.un.org/disarmament

نـزع  وهيئـات  قضايـا  إىل  حتيـل  إلكرتونيـة  وروابـط  معلومـات  املوقـع  يتضمـن 
الشـامل،  الدمـار  أسـلحة  ذلـك  مبـا يف  املتحـدة،  باألمـم  الصلـة  ذات  السـالح 
واألسـلحة التقليديـة، ومركـز املعاهـدات ونصوصهـا وقواعـد البيانات وغر ذلك.



١٦٧فلتبقوا على علم ولتشاركوا

 نـــــزع الســــالح: دليــــل أساســـــي، ميكن االطـــالع علىيه على املوقع الشبكي التايل:
.https://www.un.org/disarmament/publications/basic-guide/

مركز البحوث والتدريب والمعلومات في مجال التحقق
www.vertic.org

يدعـم املركـز وضـع االتفاقـات الدوليـة واملبـادرات اإلقليمية والوطنيـة ذات الصلة 
وتنفيذهـا وفعاليتهـا. وميكنـك الرتكيـز علـى االتفاقـات واملبـادرات املضطلـع هبـا 
إيـالء اهتمـام خـاص  يف جمـاالت حتديـد األسـلحة ونـزع السـالح والبيئـة، مـع 

ملسـائل الرصـد واالسـتعراض والتنفيـذ والتحقـق.





التذييل األول





١٧١

السالح  ونزع  األسلحــة  تحديــــد  معاهــدات 
الصلة والصكوك ذات 

تاريخ بدء النفاذ

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف 
٢٠٠٩أفريقيا )معاهدة بليندابا(

اإلطار املتفق عليه )الواليات املتحدة ومجهورية كوريا 
١٩٩٤الشعبية الدميقراطية(

االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر 
١٩٨٤واألجرام السماوية األخرى

١٩٦١معاهدة أنتاركتيكا
معاهدة احلّد من منظومات القذائف املضادة 

للقذائف التسيارية )املربمة بني الواليات املتحدة 
األمريكية واالحتاد السوفيايت السابق(

١٩٧٢ )انسحبت 
الواليات املتحدة يف 
عام ٢٠٠١(

١٩٩٩اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
٢٠١٤معاهدة جتارة األسلحة

١٩٧٥اتفاقية األسلحة البيولوجية



نزع السالح: دليل أساسي ١٧٢

تاريخ بدء النفاذ

اتفاقية وسط أفريقيا ملراقبة األسلحة الصغرية 
واألسلحة اخلفيفة وذخائرها ومجيع القطع واملكونات 

اليت ميكن أن تستخدم يف صنع هذه األسلحة 
٢٠١٧وتصليحها وتركيبها )اتفاقية كينشاسا(

١٩٩٧اتفاقية األسلحة الكيميائية 
مل تدخل حيز النفاذمعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية

٢٠١٠اتفاقية الذخائر العنقودية
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة 

١٩٨٣ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
١٩٨٧اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية

اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة 
١٩٧٨ألغراض عسكرية أو أليّة أغراض عدائية أخرى

اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة تصنيع األسلحة 
النارية والذخرية واملتفجرات واملواد األخرى ذات 

١٩٩٨الصلة واالجتار هبا بطريقة غري مشروعة
اتفاقية البلدان األمريكية بشأن الشفافية يف مشرتيات 

٢٠٠٢األسلحة التقليدية
معاهدة األسلحة النووية املتوسطة املدى )املربمة 

بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيايت 
١٩٨٨السابق(

مدونة قواعد السلوك الدولية ملنع انتشار القذائف 
٢٠٠٢التسيارية )مدونة الهاي لقواعد السلوك(

٢٠٠٧االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي



١٧٣معاهدات حتديد األسلحة ونزع السالح والصكوك ذات الصلة

تاريخ بدء النفاذ

خطة العمل الشاملة املشرتكة )االحتاد الروسي٬ 
وأملانيا٬ وإيران٬ والصني٬ وفرنسا واململكة املتحدة 

٢٠١٥والواليات املتحدة٬ فضاًل عن االحتاد األورويب(

١٩٩٣نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

١٩٦٧معاهدة الفضاء اخلارجي

١٩٦٣معاهدة احلظر اجلزئي للتجارب النووية

معاهدة التفجريات النووية لألغراض السلمية )املربمة 
١٩٧٦بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت السابق(

بروتوكول حظر االستعمال احلريب للغازات اخلانقة أو 
١٩٢٨السامة أو ما شاهبها ولوسائل احلرب البكرتيولوجية

معاهدة حظر وضع األسلحة النووية وغريها من 
أسلحة التدمري الشامل على قاع البحار واحمليطات 

ويف باطن أرضها )معاهدة حتديد األسلحة على قاع 
١٩٧٢البحار(

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف 
١٩٨٦جنوب احمليط اهلادئ )معاهدة راروتونغا(

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف 
١٩٩٧جنوب شرق آسيا )معاهدة بانكوك(

معاهدة احلّد من األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية 
)اجلولة األوىل من حمادثات احلّد من األسلحة 

االسرتاتيجية( )املربمة بني الواليات املتحدة واالحتاد 
١٩٦٩ - ١٩٧٢السوفيايت السابق(



نزع السالح: دليل أساسي ١٧٤

تاريخ بدء النفاذ

 معاهدة احلّد من األسلحة االسرتاتيجية
)اجلولة الثانية من حمادثات احلّد من األسلحة 

 االسرتاتيجية( )املربمة بني الواليات املتحدة
مل تدخل حيز النفاذواالحتاد السوفيايت السابق(

معاهدة ختفيض األسلحة االسرتاتيجية )ستارت 
األوىل( )املربمة بني الواليات املتحدة واالحتاد 

السوفيايت السابق(

١٩٩٤ )انتهت يف 
كانون األول/ديسمرب 
)٢٠٠٩

معاهدة ختفيض األسلحة االسرتاتيجية )ستارت 
الثانية( )املربمة بني الواليات املتحدة واالحتاد 

مل تدخل حيز النفاذالسوفيايت السابق(

معاهدة ختفيض األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية 
)املربمة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت 

٢٠٠٢السابق(

معاهدة احلّد من التجارب اجلوفية لألسلحة النووية 
)املربمة بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيايت 

١٩٩٠السابق(

معاهدة حظر األسلحة النووية يف أمريكا الالتينية 
١٩٦٩ومنطقة البحر الكاريبـي )معاهدة تالتيلولكو(

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف 
٢٠٠٩وسط آسيا

١٩٩٢معاهدة القوات املسلحة التقليدية يف أوروبا



١٧٥معاهدات حتديد األسلحة ونزع السالح والصكوك ذات الصلة

لمعرفة المزيد ولالطالع على حالة االنضمام والنصوص الكاملة 
للمعاهدات٬ مبا يف ذلك التعديالت والربوتوكوالت ذات الصلة٬ يرجى 

 http://disarmament.un.org/treaties :االطالع على املواقع التالية 
https://www.armscontrol.org/و https://treaties.un.orgو

.treaties

تاريخ بدء النفاذ

املعاهدة املتعلقة بتدابري زيادة ختفيض األسلحة 
اهلجومية االسرتاتيجية واحلّد منها )معاهدة ستارت 

اجلديدة( )املربمة بني االحتاد الروسي والواليات 
٢٠١١املتحدة(

٢٠٠٢معاهدة السماوات املفتوحة
١٩٧٠معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

معاهدة حظر األسلحة النووية
 مل تدخل بعد
حيز النفاذ

هي  املذكورة  واملعاهدات   .٢٠١٧ آب/أغسطس  حىت  حمّدثة  املعلومات  مالحظة: مجيع 
معاهدات متعّددة األطراف ما مل يُذكر خالف ذلك.
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