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 تقديم

                            االقتصادية الرسيعة, والزيـادات   –                                           إننا نعيش يف أوقات صعبة; فالتغريات االجتامعية
          واملـنظامت  ,         فقراء منـا  ال  يف       السيامً           ًينا مجيعا, و ف                 ة املتشابكة, تؤثر      األمني                  السكانية, واألزمات 

  ;                                       عىل األرايض واألسواق والـشعوب يف أنحـاء العـامل          رض سيطرهتا  ف          والعنيفة ت          اإلجرامية
                  وقد أثبتـت الـدول  ,                     وأدت إىل انعدام األمن ,                 د عملية صنع السالم ي  عق        سهمت يف ت أ     حيث

                                          أهنا أضعف من أن تتصد للتهديـدات املتـشابكة  ,                               ذات املؤسسات الفاسدة وغري الفعالة
         ويف هـذه  ,                        الوطنية إىل األمراض املعدية               العابرة للحدود                              التي تراوحت من اجلريمة املنظمة 

                      لتسلح النووي, وازدادت    ا ىل إ            أو الطاحمة  ,ً                 ًسلحة نوويا بالفعل ت                          األثناء يتزايد عدد الدول امل
                التجـارة العامليـة    عرب    ,           دمار شامل     أسلحة   ,                               احتامالت حيازة األطراف من غري الدولً     ًأيضا 

  .         غري الرشعية
      فقـد  ;                                    لقان بالفعل املناطق الفقرية بـصورة خاصـة                                   إن االحرتار العاملي والتدهور البيئي يق

      يـزداد       عـىل حـني                                                          أسعار الغذاء والطاقة املتذبذبة الشعوب واحلكومات عىل املحـك,     وضعت
    .                                        نتيجة للتنمية والنمو السكاين غري املسبوقني ;                 السيام املاء والطاقة و                 الطلب عىل املوارد, 

                 بنيويـة يف املـشهد ٍ       ٍ حتركـات , ل                             إىل هذه الصورة الكئيبة بالفعـ ,2008         أضاف عام    قد  و
                       ذات آثـار حمتملـة طويلـة  ,                                            فهناك أزمة مالية مدمرة تفيض إىل عواقب دراميـة ;        االقتصادي

  .ً    ًمعا                                      يف التنمية االقتصادية واألسواق الناشئة  ,    األمد
                                                      يف وقت تدعو احلاجة فيه أكثر من أي وقـت مـىض إىل جهـود مـشرتكة,  و         ومع ذلك, 

ً      ً بـدءا  ,                           مـن املؤسـسات املتعـددة األطـراف   كثري      ف يف ال                          يمكن مشاهدة االنقسام واالختال
          فعمليـات  ;            واالحتـاد األوريب  )       النـاتو (                 إىل حلـف شـامل األطلـيس ً     ًوصوال             األمم املتحدة  ب

   ,        وفاعليته     األمن                                               لضغط خطري, بينام تعصف الفرقة السياسية بسلطة جملس        معرضة       السالم
                        ف مـن دول ذات سـيادة تـتحىل َّ    َّمؤلـ و  , flat   "َّ   َّسطح مـ "                    اللتزام املتفائل بعـامل    ض اَّ   َّعرُ  ُي   كام 

      وسالمة    ,     احلرصية                                                               باملسؤولية, لتحديات من أولئك الذين يسعون للعودة إىل سيادة الدولة 
  .                   بدافع الغرية واحلذر ;     األرايض
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                                 وهذه اللحظات رسيعة الزوال, ولكـن  ,ً                                     ًلكن األزمات تتيح فرصا ال مثيل هلا للتغيري
                             قدرة عىل مواجهة التحديات التي   ال         لتعزيز  ;  يق                                     ينبغي انتهازها لوضع األفكار موضع التطب

                                          يعني اعتامد آليات وسياسات متعددة األطـراف,  ; "َ  َملْ   ْعوُ   ُامل "                       هلا, وهذا يف عامل اليوم  ضَّ   َّعرُ  ُن
  .                        تتميز بالكفاءة والفاعلية و

          فرق العمـل  «   ,2008    عام                         يف مواجهة هذه التحديات,                      أطلق معهد السالم الدويل     وقد 
      طـرح  ,                        واهلدف من فـرق العمـل هـذه ; » ف               ة املتعددة األطرا   مني  األ                      املعنية بتعزيز القدرات 

           للتحـديات  ,                                                             أفكار للعمل لتعزيز قدرة األمم املتحـدة ورشكائهـا عـىل التـصدي بفاعليـة
       مقصورة             فرق العمل    تكن     ومل  ,                                                      العاملية الناشئة واملتعددة الوجوه التي تواجه السالم واألمن

     إىل  ,ً                ً, بـل تعـدهتا أيـضا     إليهـا         احلاجة    تدفع  ي                                      عىل معاجلة اخلطوات املتعلقة بالسياسات الت
ً                  ً وكثريا ما كان هـذا  ,                   لتنفيذ تلك اخلطوات ;                                       االسرتاتيجيات السياسية واملؤسساتية املطلوبة

  .                      تعزيز نظام األمم املتحدة   ىل إ                           املفقودة يف املساعي الرامية َ       َ احللقة ,                املنظور االسرتاتيجي

     األمـن                   مع أخذ الروابط بـني    ,           ارد والبيئة                                        قد افتتحت املبادرة بندوة حول التنمية واملو ل
               لعمل فرق العمل     وسع ً                         ً وقد أتاحت الندوة سياقا أ     سبان,    يف احل                            والتنمية والتحديات البيئية

                         ة التي تواجـه األمـم املتحـدة      األمني                                               الالحقة التي ركزت عىل األبعاد املركزية ملصادر القلق 
             ع املـسلح داخـل     الـرصا   و ,    طنيـة                    ة العابرة للحـدود الو     األمني         التحديات    :     وهي ;       ورشكاءها

  .            وفيام بينها ,     الدول

ً                  ًنتاجا هلذه العمليـة    , )IPI Blue Papers (                 ملعهد السالم الدويل                 األوراق البحثية     تعد و
   عـىل   م                             دولة عضو يف األمم املتحدة, نصفهً     ًممثال ل            أكثر من ستني           شارك فيها                التشاورية التي 

                     وعـة مـن جمـاالت املوضـوعات            يف جمموعـة متن     مـنهم ً       ًن خبـريا  و                   مستو السفراء, وسـبع
ً                                             ًإعداد أكثر من مخس وعرشين ورقـة وأربعـة عـرش اجتامعـا           اشتملت عىل       وقد  ,       واألفكار

ً                                                  ً وتتضمن كل ورقة بحثية قـسام يعـالج األسـباب الداعيـة إىل  ,   عدة  ً  ًا                   استغرق كل منها أيام
ً لتعزيز القدرة يف جمال حمدد, وقسام يتضمن أفكارا للعمـل ;     العمل ً                                                 ً    عـىل                واملحتـو مبنـي  ,ً

      أثناء   يف                           وجهات النظر التي تم بياهنا                                   العمل, ولكنه ال يمثل بالرضورة مجيع            مناقشات فرق
                                                                 وعىل الرغم من أن حمور الرتكيز املؤسسايت لفرق العمل كان األمم املتحدة,  , ة            العملية كامل
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                                                     مساعدة اجلهات املعنية الرئيسية بتحديد األولويـات وإكـساهبا    ىل إ      هيدف  ;               فإن هذا التقرير
                                             النـسبية لألمـم املتحـدة واملؤسـسات األخـر املتعـددة     يزات            ما يتعلق بامل     إزاء    ,       لفاعلية ا

            مـع جمموعـات  ,                                    قـدرهتا عـىل إجيـاد رشاكـات مثمـرة ومـستديمة :     ذلـك   ومن   ;      األطراف
ومنظامت أخر           .  

          يف منتديات      بذلك                                      مناقشات السياسات حول موضوعات ذات صلة     رُ  ُجت      عىل حني  و
ًحممـال بخـربة            ذه املبـادرة  هب     لدويل             معهد السالم ا     تقدم        أخر, ي َّ         ً ًأربعـني عامـا تقريبـاَّ ً                  ً      مـن  ,ً

       أطـول ً  ًا          اسـرتاتيجيً  ًا     منظـورً      ًوحامال                                 األمم املتحدة والدول األعضاء فيها,  وّ               ّالتعاون البناء 
                  ويأمـل املعهـد هبـذه  ,ً                                                        ًأمدا مما توفره العمليات التي تتم داخل املؤسسات وبني احلكومات

  ,              متعـددة األطـراف            نحو قدرات  ,              ىل خطوات ملموسة                       أن يواصل عملية تؤدي إ ,      األوراق
  .           السالم واألمن     حتقيق       قو يف   األ         هي األمر

                                                                          وعىل الرغم من املصاعب التي تواجهنا, فإننا نؤمن بأن عامل الغد حيتاج إىل مزيـد مـن 
          أمم متحدة     جتمع               إنه حيتاج إىل  ;          أقل من ذلك          ثمة ما هو                              القدرات املتعددة األطراف, وليس 

 ,قادرة عىل تكييف قدرهتا عىل التصدي لوقـائع القـرن احلـادي والعـرشين      وتكون       أقو                                                           
      السـيام                                             حيتاج إىل أمم متحدة قـادرة عـىل العمـل مـع رشكائهـا, و   هو    , و         هذه القوة       وتعزيز 

  .                                                                            الدول األعضاء فيها, وهذا يبقى اخلط األول يف االستجابة للتهديدات التي تم بحثها هنا

                                        ملعهد السالم الدويل, وإنه ملن دواعي رسوري أن                               هذا هو اهلدف من األوراق البحثية 
  .            أقدمها إليكم

  ,        املــشاركني                 رؤســاء فــرق العمــل ل                           أن أتقــدم بالــشكر مــن كــل قلبــي ً      ًأخــريا,     أود  و
      الـذين     وهم                                                                واملشاركني من الدول األعضاء, واخلرباء, والعاملني يف معهد السالم الدويل, 

  .                         وراق البحثية للمعهد النور                      ماهتم الفكرية ملا رأت األ ا  سه إ                  لوال عملهم الدؤوب و

 تريي رود الرسن
 رئيس معهد السالم الدويل

2009نيويورك, 
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  الدمار الشاملأسلحة

 امللخص التنفيذي

ً الدمار الشامل يمثل حتـديا رئيـسيا للـسالم و     أسلحة           زال انتشار   ما ً                                       ً    ني, َّ       َّالـدولي     األمـن ً
             حيـال كيفيـة  ,           منقـسمة بـشدة     فتئـت               األمـم املتحـدة ما      منظمـة                    لكن الدول األعضاء يف  و

  :                 التصدي هلذا التحدي

   , )NPT   (         النوويـة    سـلحة                    معاهدة عدم انتشار األ     نطاق      خارج                    تبقى ثالث قو نووية  •
        , وتبقـى  )CWC   (     يائية       الكيم    سلحة              اتفاقية حظر األ   ىل إ           تنضم بعد  ا              هناك تسع دول مل و

    مية ُّ                 ُّ البيولوجيـة والـس    سـلحة                                         إحد وثالثون دولـة خـارج نطـاق اتفاقيـة حظـر األ
) BTWC(  ,   تـزال األزمتـان احلاليتـان مـع كوريـا                  النظـام النـووي, فام         ما يتصل ب    أما                               

  .      دون حل   من        إيران         الشاملية و

                       النووية, واملوروثـة مـن     سلحة                                                   إن البنية القائمة عىل التمييز يف معاهدة عدم انتشار األ •
ًفرتة احلرب الباردة, ليست مقبولة أيضا اليـوم; فعـدم إحـراز تقـدم مـؤخرا يف نـزع  ً                                                                      ً ً

                  حول كيفية تـدعيم  ,ً                                             ًبح مصدرا إلحباط متزايد, وتستمر اآلراء يف التباعد  أص     سالح  ال
   .                                              آليات التحقق الدولية يف سياق صناعة نووية متسعة

  ,      نتشار  اال                           وآليات تطبيق القانون ملنع  ,                               ثغرات مهمة يف الترشيعات الوطنية   ثمة     تبقى  •
       بيـة عـىل                                 للحيلولـة دون حـصول اجلامعـات اإلرها ;                        وتدعو احلاجة إىل فعل الكثري

  .                                        والنووية واإلشعاعية, والتقنيات املرتبطة هبا       يائية                   البيولوجية والكيم    سلحة  األ

                            إىل إعطـاء عـدم االنتـشار ونـزع  ,                                   حاجة ملحة داخل منظومة األمـم املتحـدة     وهناك
  .          أولوية كرب   ,                              , وإىل بناء إمجاع عىل هذه القضايا   سالح  ال
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 أفكار للعمل

                                        ستعادة الثقة بالنظام النووي, ينبغـي جتديـد  ال  :                                ثالث خطوات رئيسية لتجديد التأييد  . 1
  :                                    كرس اجلمود بشأن ثالث وثائق دولية رئيسية   ىل إ               املساعي الرامية 

  .                   ووضعها موضع التنفيذ   ,                           احلظر الشامل للتجارب النووية             تصديق معاهدة  •

  .                                             الربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية                       إضفاء الصفة الكونية عىل  •

  .                 املواد االنشطارية     إنتاج                 حول معاهدة وقف         املفاوضات     إطالق  •

      وفـق  ,         املقـر هبـا                                ينبغي أن تقوم القو النووية اخلمس  :                       املشاورات بني القو اخلمس  . 2
                           الـصني وفرنـسا وروسـيا واململكـة   :    وهـي  −           النوويـة    سلحة                    معاهدة عدم انتشار األ

        ووي, كـام      النـ   سالح    الـَ                     َ بتجديد التزامها نـزع−   ية     مريك                         املتحدة والواليات املتحدة األ
                     وينبغـي أن تـشمل هـذه  ,                                                   ينبغي أن تبارش املشاورات فيام بينها حول القـضية النوويـة

           وخمزوناهتا  ,              حيال عقائدها ,                 وتعزيز الشفافية ,                 تدابري لبناء الثقة          التوصل إىل          املشاورات 
  .    سلحة     من األ

  الدول األعضاء واألمم املتحدةمنأفكار تكميلية للعمل هبا 

                                 إىل جانب الوكالة الدولية للطاقة −       الدول   عىل      يتعني   :       تقبلية                   استرشاف التحديات املس  . 3
                         احـتامالت التوسـع يف الطاقـة      تقـويم ب        أن تقـوم   −  ً                               ًالذرية, والصناعة النووية عمومـا

  .                                                       النووية واخلطوات واملوارد الالزمة لضامن السالمة ومنع االنتشار

              دول التي متتلك      ها ال ن  وم      فيها,                          ألمم املتحدة والدول األعضاء  ل      ينبغي   :                الشفافية والثقة  . 4
                                               بتـشجيع التبـادل األفـضل للمعلومـات, وتعزيـز ترتيبـات         أن تقـوم          نووية,      أسلحة
  .   سالح         ونزع ال ,               ألجل عدم االنتشار   ;      التحقق

        املساعدة   :      ; مثل                               تشجيع املزيد من الشفافية باحلوافز   ىل إ                        ينبغي ربط اجلهود الرامية   :       احلوافز  . 5
  .               الدمار الشامل     أسلحة               ية من احلصول عىل                     ومنع اجلامعات اإلرهاب ,               عىل بناء القدرات
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 ?ملاذا تدعو احلاجة إىل العمل

  الدمار الشاملأسلحةبل َّ  ثَ  مُ          التحدي امل

                                 الوطنيـة األخـر, تتمتـع األمـم املتحـدة                العابرة للحـدود   ة      األمنيً              ًخالفا للتحديات   . 1
         الـدمار  ة    أسلح ب  ل َّ   َّمثُ               ُمكافحة اخلطر امل   ىل إ                                       بتاريخ طويل من املشاركة يف اجلهود الرامية 

         وتطبيـق     سـلحة                      ة الحتواء انتشار هذه األ   كثري و                          وتوجد بالفعل وسائل قوية 1 ,      الشامل
                       الوكالـة الدوليـة للطاقـة ً      ًبـدءا ب (                                         نزع السالح, وتشمل هذه الوسائل مؤسسات قوية 

      سـلحة  األ                  معاهـدة عـدم انتـشار ً      ًبـدءا ب (         ومعـايري  , )           إىل جملس األمـنً     ًوصوال        الذرية 
  , 1972      عـام    مية س                البيولوجيـة والـ    سلحة             تفاقية حظر األ اً       ًمرورا ب   ,1968    عام         النووية 
   ).1993    عام        يائية       الكيم    سلحة                 إىل اتفاقية حظر األً     ًوصوال 

                                                         جتديد هذه الوسائل واألدوات وتعزيزها, وتكييفها مع سـياق تقنـي   −      اليوم   −    عطى  ي  . 2
  .         األولوية ,  ين         سيايس متغري     سياق  و

               مـن حيـث احـتامل −         النوويـة و       يائية                                          تطرح التطورات يف التقنيات البيولوجية والكيم  . 3
    منـع    ىل إ                      عـدم االنتـشار الراميـة    نظم         جديدة لٍ       ٍ حتديات−                         االستعامل املزدوج لكل منها

ً                                     ً فالثورة يف التقنية احليوية مثال, تنطـوي  ;                                    االستخدام العسكري املحتمل هلذه التقنيات
        ويـسهم  ,                    إعادة الرتكيـب الـوراثي ب   ,    سلحة                         استحداث أنواع جديدة من األ       عىل خطر 

  .      اجلديدة       يائية                                   يف إجياد إمكانيات عسكرة املواد الكيم ,ً                 ًتكار التقني أيضا   االب

               ففي سـياق تغـري  ;                                                  هذه التحديات اجلديدة حادة بشكل خاص يف املجال النووي   تعد  . 4
            حدوث توسع  ,                                                         املناخ والبحث عن مصادر طاقة جديدة, يتوقع عدد كبري من املحللني

                                      سيناريوهات التي طورهتـا الوكالـة الدوليـة ً         ً وطبقا لل ,                            كبري يف الصناعة النووية املدنية
                               ي توليد الطاقـة الكهربائيـة نـسبة ـ      ادة فـ       غ الزيـ          مل أن تبلـ       ن املحتـ     ة, مـ          اقة الذريـ    للط
     مـن      ; حيـث2030          بحلول عـام   % 95  −   %25        , ونسبة 2020          بحلول عام   % 45  −   15%
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      حـتامالت     هم ا     وتـس2 ,                                                      املتوقع أن حيدث جانب كبري من النمو املستقبيل يف العامل النامي
                                   حـول كيفيـة ضـامن الطبيعـة املدنيـة هلـذه  ,                يف إثارة السؤال "              االنبعاث النووي "  ا   هذ

  .        النشاطات

                                                                الصعوبة الرئيسية يف الفجـوة القائمـة بـني املعاهـدات احلاليـة واالحتياجـات      تكمن   . 5
                      وهـذه املعاهـدات بـصورة  ,               الـدمار الـشامل     أسلحة         ما يتصل ب        , إزاء        ة اجلامعية     األمني

       دمـار      أسلحة  يف                 , تقنيات وقدرات ً                          ًوغا للدول التي متتلك بالفعل  مس            خاصة ال تشكل 
  :  ها                       يشتبه يف أهنا تقوم بتطوير         تلك التي    أو    ,    شامل

               أن تبقـى خـارج  , )             اهلنـد وباكـستان   و      إرسائيل (ً                         ًقررت ثالث دول مسلحة نوويا  •
  )              كوريـا الـشاملية (                   , وقررت دولـة واحـدة          النووية    سلحة    األ                 معاهدة عدم انتشار
      سـلحة                    معاهـدة عـدم انتـشار األ       يف نطاق    و ,2003          عاهدة عام              االنسحاب من امل

                       يكتنـف املعاجلـة الفعالـة                  عىل التعقيد الـذي     إيران                            النووية تدل األزمة احلالية مع 
  .       املعاهدة             لقضية التزام 

             البيولوجية     سلحة                                                    بني الدول اإلحد والثالثني التي تبقى خارج اتفاقية حظر األ •
        , يشتبه      يائية       الكيم    سلحة                ع التفاقية حظر األ                        , والدول التسع التي ال ختض   مية    والس

  .                    حتظرها هذه املعاهداتٍ                       ٍيف أن بعضها يمتلك قدرات

                   فعىل صعيد اتفاقية  ;               يف السنوات األخرية      سلحة                               توقفت خطوات معينة يف اجتاه نزع األ  . 6
          عـن موعـدها         ميائيـة      الكي    سـلحة                  ختلفت عمليـة تـدمري األ        ميائية      الكي    سلحة      حظر األ
                          نحـو تطبيـق املـادة الـسادسة  ,ً                             ً النووي فقد كـان التقـدم حمـدودا             أما يف املجال ,     املقرر

            التـي ال توجـد    هـي  و           النووية,     سلحة                                       اخلاصة بنزع السالح يف معاهدة عدم انتشار األ
              دة عـدم انتـشار ـ                    ري مـن الـدول بـأن معاهــ     كثـ    جيـادل   و ,  ها  من         أو حتقق     هلا     تقويم     آلية 
                      االنتشار عىل حـساب نـزع                تعطي ميزة عدم−                   كام هي مطبقة اآلن−           النووية    سلحة  األ

        كـام أن  ,                                                           السالح, وهو أمر يصب يف مصلحة الذين يمتلكون قدرات نووية مـن قبـل
                                تـدخل حيـز التطبيـق بعـد, ومل تبـدأ  ا                                    معاهدة احلظر الـشامل للتجـارب النوويـة ملـ

   .          حتى اآلن                 املواد االنشطارية     إنتاج    وقف                     املفاوضات حول معاهدة 
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               إخفـاق عمليـات    سـهم أ      وقـد  ,            آليـات التحقـق ب                               هناك خيبة أمل متزايدة وعـدم ثقـة   . 7
   , )                أواخـر الثامنينيـات (           يف العـراق  ,                                     التفتيش يف الكشف عن أي بـرامج نوويـة رسيـة

ً                  ً ويف وقت أقـرب عهـدا  ,                      رتتيبات التحقق والتفتيش ب                , يف تقويض الثقة      إيران   و ,      وليبيا
   ون    د    ة مـن                                                                 بقيت أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن موقع ديـر الـزور يف سـوري

                                          إقامة آلية للتحقق من النشاطات البيولوجية,    ىل إ                               أما بالنسبة إىل اجلهود الرامية  ,     إجابة
                               وقـد اسـتخدم أطـراف اتفاقيـة حظـر  ,                                    فال يوجد حتى اآلن اتفاق حول هذه القضية

  ت                           الـذي يـسمح بالقيـام بزيـارا "            تفتيش التحدي "      إجراء     حول    ,     يائية       الكيم    سلحة  األ
  .        االتفاقية       التزام                      للتحقيق يف حاالت عدم  ;      للموقع

                              لوكالة الدولية للطاقة الذريـة,  ل      ضامنات   ال               التابع التفاقية                       يعطي الربوتوكول اإلضايف  . 8
ً                                             ً إلجراء عمليات تفتـيش, غـري أن عـددا مـن الـدول ذات  ;ً                ً مزيدا من السلطةَ        َالوكالة

         وقعهـا أو  ي   ا   , ملـ      نـشاطات                                           النووية الكبرية, أو اخلطـط لتنفيـذ مثـل تلـك ال      نشاطات  ال
                                                    وقد تم التعبري عن مشاعر القلق بشأن قدرة الوكالة عـىل  ,             التطبيق بعد         ضعها موضع ي

        املتاحة              , يف ظل املوارد                                                 االستمرار يف االضطالع بمسؤولياهتا وتويل مسؤوليات جديدة
         للوقـود             دورة الكاملة  ال                                                 ومتتنع دول كثرية عن قبول أي قيود جديدة عىل نشاطات  ,  هلا

  .         النووية    سلحة    األ            عدم انتشار ة     ملعاهد            ة التمييزية      لطبيع ا         أهنا تزيد           العتقادها ب   ;      النووي

      ففـي  ;               الـدمار الـشامل     أسـلحةً                     ًمعقدا يف التصدي ملـشكالت      األمن              يبقى دور جملس   . 9
       الـدمار        أسـلحة                                                      تسعينيات القرن املايض أرشف املجلس عىل التفكيك الناجح لربامج 

              املية باالنسحاب                                     رد فعله يف البداية جتاه قرار كوريا الش                           الشامل العراقية, ولكن غياب 
                  افتقـاره الواضـح إىل          العـراق, و و                                            من معاهدة عدم االنتشار, وانقـساماته يف التعامـل 

                                                 , كل ذلك أثار الـشكوك حـول قدرتـه عـىل ضـامن عـدم انتـشار      إيران           السيطرة عىل 
  .         النووية    سلحة  األ

ً                                            ً املتعددة األطراف, وعدم حتقيق تقدم مؤخرا يف عـدم    نظم                        تدل الثغرات املوجودة يف ال  .  10
               الدول تعلقها       ماتزال                                           النووية ونزع السالح, عىل األمهية الكبرية التي     سلحة       تشار األ  ان
        ة للدول      األمنيً                ً مفتاحا للمصالح     سلحة        هذه األ       وتبقى ,           دمار شامل     أسلحة        ىل امتالك  ع
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                             إما لتأكيد وضعها العاملي أو  ;         المتالكها  ون  سع ي     ذين                           التي متلكها, وكذلك لألطراف ال
   ).                     ذلك اهلجامت التقليدية   ومن   ( ;         العدوان         أو لردع , ي    قليم  اإل      وضعها 

             يـة إىل النـشوء     مريك                                                     إن السياق االسرتاتيجي احلايل, املميـز باالنتقـال مـن اهليمنـة األ  .  11
                       االسـرتاتيجية والـسياسية   تـني                                          التدرجيي لعـامل متعـدد األقطـاب, مل يقلـل مـن القيم

          احلقيقـة أن    و ,           إىل زيادهتـا−               يف بعض األحوال −                           الدمار الشامل, ولعله أد     سلحة أل
   و                                    سواء اعرتفت به معاهدة عدم االنتشار أ−                 مع مرور الوقت−                    معظم الدول النووية

             م حـول الـربامج                  وتبقى الشكوك حتو ,                                    ال, استمر يف حتديث أسلحته ووسائل إطالقها
                      وإذا مل يـتم حـل أزمتـي  ,                      سيام يف منطقة الرشق األوسـط    , وال     يائية                 البيولوجية والكيم

ً                                      ً, فقد يغري ذلك دوال عدة بإعادة النظر يف      إيران               كوريا الشاملية و                  االنتشار احلاليتني يف 
  .               وضعها غري النووي

    نمط           إجياد سبل ل ب      األخر                                                 ل التحدي الذي يواجه األمم املتحدة واهليئات الدولية َّ   َّمثُ  ُي  .  12
                                      وليست الدول عىل استعداد اللتـزام وثـائق  , ة     األمني                         معاجلة أفضل هلذه االحتياجات 

  ه  لـً          ًأكثر ضـامنا        أسلحة    دون    من                         إال إذا وثقت بأن أمنها  ,    لسالح                    عدم االنتشار أو نزع ا
                                                                  وتدعو احلاجة إىل تدبري حمدد لتعزيز الوثـائق احلاليـة وتكييفهـا واسـتعادة  ,       بوجودها

                                   الدمار الشامل يعتمد أشـد مـا يعتمـد      أسلحة                             ولكن إحراز تقدم إزاء قضايا  , ا هب      الثقة 
            ية, وعىل مـد     قليم               رات العاملية واإل                                        عىل مد التقدم الذي يمكن حتقيقه يف حل التوت

  .                                     النظام املتعدد األطراف يف دعم هذا اهلدف     إسهام

              حليـازة تقنيـة  ;                                               مهم آخر مـن املحـاوالت التـي تبـذهلا اجلامعـات اإلرهابيـةٍّ    ٍّ حتد   يربز  .  13
               يف االجتـار بتلـك  نيً                           ًأيضا من تـورط أطـراف غـري حكـومي  ٍّ   ٍّحتد           وخرباهتا, و    سلحة  األ
                                            التي أجراها تنظيم القاعـدة يف أفغانـستان قبـل ُ       ُلتجارب   ا ,              ومما يوضح هذا ,    سلحة  األ

           بيولوجيـة      أسـلحة         لتطـوير  ; )ً                                     ًوشبكات إرهابية يف أوربا الغربية مـؤخرا   ( ,2002    عام 
   ,2007                                                 استخدام غاز الكلـور يف هجـامت املتمـردين يف بغـداد عـام    يعد   و ,      ميائية   وكي

  ,  ني        ري احلكـومي                       غري التقليدية األطـراف غـ    سلحةً                           ًمثاال آخر يوضح كيف تستهوي األ
  .                   بتقنيات غري متطورة   ولو
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  ; ً     ً دوال  وا   ليـس                    ار الـشامل لـد أطـراف       الدم     أسلحة                         تم اختاذ خطوات ملنع انتشار     لقد   .  14
  1540                       التابع لألمـم املتحـدة رقـم      األمن            قرار جملس    وفق                     ترتيبات إعداد تقارير   :    مثل
  ىل            بأهنـا قـادت إ      النـاس ً                                    ًولكن هذه اآلليـات لقيـت انتقـادا مـن بعـض  2004,3     لعام

       أسـلحة                                          , ومل يتم بذل مـا يكفـي ملعاجلـة ملموسـة السـتخدام  "                االلتزام عىل الورق "
                                     وقد تدعو احلاجة إىل ضامن اسـتمرار رشعيـة  ,                                الدمار الشامل من اجلامعات اإلرهابية

  .                      هذه الرتتيبات وفاعليتها

       أسـلحة                   القضايا املتعلقة ب   صوغ      إعادة  ب            األمم املتحدة     قوم                        قد تكون هناك فرصة لكي ت  .  15
   غـري             تشمل األطـراف                                            بوصفها حتديات أمنية عابرة للحدود الوطنية,  ;         ار الشامل    الدم
                وسـوف يـدفع ذلـك  ;                                 وليست حتديات دولية تشمل الدول فحسب         للدول,  ني      التابع

 مـنهم    و−                         لعمل عن كثب مـع رشكـاء جـدد   ا ىل إ                              األمم املتحدة وهيئات دولية أخر     
   ,                  معاجلـة هـذه املـشكالت  عىل  −                                 يف الصناعة أو يف األوساط العلمية  ون          أطراف مؤثر

ًوسيكون مثل هذا التعاون مثال, مفيدا يف رفع مستو الـوعي بـاخلطوات املطلوبـة ً                                                                   ً ً;   
  .                                             لتفادي إساءة استخدام التقنيات املزدوجة االستعامل

            وخاصة يف ضـوء   −             والبيولوجية        ميائية                                           إن املواقف املتغرية جتاه التقنيات النووية والكي  .  16
                       تدل عـىل تزايـد دور هـذه −                       ض االنبعاثات الكربونية ي ف خت                       التغري املناخي واحلاجة إىل 

                    كيف يـستطيع املجتمـع  ,                        ولكن يبقى من غري الواضح ,                         الصناعات يف األعوام القادمة
                                            لكل صناعة يف التنمية املستدامة, مع التصدي يف                   اإلسهام اإلجيايب املمكن          الدويل دعم 

  .               الدمار الشامل     أسلحة                          الوقت نفسه بفاعلية النتشار 

 ?لذي ينبغي فعلهما ا

 أفكار للعمل

                       وعدم االنتشار النووي    سالح                                      اختاذ خطوات ملموسة لتجديد الدعم لنزع ال  : ً    ًأوال
   ,              وعـدم االنتـشار                                 حاجة إىل زخم جديد لتشجيع نـزع الـسالح      ثمة  :             بناء زخم جديد  .  17

                      أنه قد تم فعل أكثر مـن  ب                                                    وينبغي بذل اجلهود للتقليل من عدم االنسجام بني من يعتقد 
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          , ومـن جيعـل    سالح                            دون فعل ما يكفي يف جمال نزع ال   من                   يف جمال منع االنتشار       الالزم 
     لمـرء  ل                   وال ينبغي أن يكون  ,   سالح             التزام نزع ال        كنه هيمل     ول ,                       منع االنتشار أولوية لديه

  .    إليه         احلاجة    تدفع                      أن خيتار; ألن كال األمرين 

     خـرباء                        إن النقـاش غـري الرسـمي بـني    :                                   استقصاء الـسبل لتجـاوز العقبـات احلاليـة  .  18
                                             يساعد عىل حتديد كيـف يـتم إحـراز تقـدم عـىل الـصعيد  ,                    السياسات وصناع الرأي

     سالح                         فرصة لتثبيت مناقشة نزع الـ  4 ,     زمالئه       شولتز و     جورج                  وقد متثل مبادرة  ;      العاملي
        مهد مثل  ي       وسوف  , ة   كثري        سنوات     طوال                    بطريقة مل تكن ممكنة  ,                   يف دول التسلح النووي
                                       ت أكثر رسمية بني القو اخلمس حـول القـضايا              لعقد مشاورا ;                  هذه املناقشة الطريق

                              ي, قد تكون اتـصاالت املـسار الثـاين     قليم               وعىل الصعيد اإل , )       ما سيأيت     انظر  (        النووية 
  .       ية حمددة     إقليم                                واستقصاء إمكانيات عقد ترتيبات  ,                                مفيدة يف تعزيز إجراءات بناء الثقة

              ة احلظر الـشامل      معاهد   (                                               اخلروج من حاالت اجلمود بشأن ثالث وثائق دولية رئيسية  .  19
       معاهـدة                                                    , والربوتوكول اإلضايف للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة, و               للتجارب النووية

                  أن يكـون هـذا يف قمـة                عـىل املـد القـصري,       ينبغـي   :  )                 املواد االنشطارية     إنتاج    وقف 
  ب  جت     كام  ,   سالح                        نظام عدم االنتشار ونزع ال ب                            للمساعدة عىل استعادة الثقة  ;        األولويات

       بـدعم  ,                                            إلقناع الدول غري األعضاء يف معاهدة عـدم االنتـشار      ثانية;             مضاعفة اجلهود 
  :                                      وتدعو احلاجة إىل اختاذ ثالث خطوات رئيسية ,                    هذه الوثائق الرئيسية

    فقـد   :              آليتها للتحقـق       استكامل    و                                  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية      تصديق   . أ
                ولكنهـا ال تـدخل  ,      دولـة144     قتها َّ               َّ دولة, بينام صد178                  عت عىل هذه املعاهدة َّ   َّوق

                                                                  حيز التطبيق إال إذا صدقتها أربـع وأربعـون دولـة ذات قـدرات نوويـة مدرجـة 
                       فاهلنـد وكوريـا الـشاملية  ;              تفعل ذلك بعـد ا      منها مل    دول                       أسامؤها يف املعاهدة, تسع 

       إيـران                                                 توقع عىل املعاهدة حتى اآلن, والـصني ومـرص وإندونيـسيا و ا          وباكستان مل
       فـإذا  ;                 ولكنها مل تصدقها        املعاهدة,      وقعت   ية     مريك  األ                  والواليات املتحدة       إرسائيل و

هذه الدول املوقعة تصديق املعاهدة فقـد تلحـق هبـا دول أخـر قررت إحد                                                             ,   
          أن آليـة  :               بحقيقة مفادهـا ,                    شجع هذه الدول عىل ذلك ي   أن   −ً     ًأيضا   −    هذا       ويمكن 
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                             وذلك بنجاحها يف اكتشاف جتربة  ;                   قد ثبتت مصداقيتها ,                     التحقق املوجودة بالفعل
  .2006                  كوريا الشاملية عام 

ــدة     مريك              موقــف اإلدارة األ      ســيكون    ــة اجلدي ــذا  ,         والكــونجرس          ي ً              ً أساســيا يف ه
                                                    تصديق املعاهدة من الواليـات املتحـدة يمكـن أن تتبعـه خطـوات    ف      اخلصوص,

    وهـي                                   هـا بعـض الـدول غـري األعـضاء يف املعاهـدة,    ومن                    مماثلة من تلك الدول, 
                        ويمكن القيـام بمزيـد مـن  ,             تسم باملسؤوليةً                                ًاملستعدة للربهنة عىل اختاذها موقفا ي

   دة ِّ                        ِّ من خالل قيام الدول املـور ,      ملعاهدة   ا ىل إ          عىل االنضامم       األخر             تشجيع الدول 
  .                                               للمواد النووية بتصديرها إىل تلك الدول رشط تصديقها

  :                                              الربوتوكول اإلضايف للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة                       إضفاء الصفة الكونية عىل   . ب
                      ت اإلضـافية ووضـعها موضـع        ربوتوكوال           بإبرام ال ,        وثامنونٍ   ٍامن ث  ٌ    ٌدول        قد قامت  ل

        نـشاطات                                                        األمر الذي يزود الوكالة الدولية بالسلطة عىل التحقـق مـن ال ;       التطبيق
         اجلزائـر  :   مثـل   ( ;            نوويـة كبـرية      نـشاطات   هلا     عدة   ً     ً دوالَّ    َّلكن و   ,                 املعلنة وغري املعلنة

           وباكــستان     ائيـل  إرس                                            واألرجنتـني وروسـيا البيـضاء والربازيـل ومـرص واهلنـد و
   , ه       أو تطبقـ                          مل توقع الربوتوكول اإلضـايف , )                         والواليات املتحدة وفنزويال ة     وسوري

  −                                         ها الدول غري األعضاء يف معاهدة عدم االنتشار   ومن  −                        ويبقى التزام هذه الدول
ً أمرا رضوريا جلهود عدم االنتشار ,                         اإلجراءات الوقائية املعززَ     َنظام ً                            ً ً.  

    , يف                              ه الـدول, وخاصـة الواليـات املتحـدة     رك هذ حت   هم      أن يسً                ًوهنا أيضا, يمكن   
     أن  ,ً                  ًدون النوويـون أيـضاِّ                                              ِّإحداث حتول يف الديناميـة الـسائدة; إذ يـستطيع املـور

   ).       ما سيأيت     انظر    ( .ً                                        ًجيعلوا تنفيذ الربوتوكول اإلضايف رشطا لصادراهتم

             لقـد تـم إحـراز   :                  املواد االنـشطارية     إنتاج           معاهدة وقف              املفاوضات حول      إطالق   .  جـ
              بالتفاوض عىل  ,1993                                          منذ توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  ,      م ضئيل   تقد

   ,         النوويـة    سـلحة     جـل األ أل                  املواد االنشطارية      إنتاج    حتظر  و   ,                   معاهدة قابلة للتحقق
                      إىل جانب معاهدة احلظـر −     تسهم        معاهدة       وهي  ,ً                           ًبقى مثل هذه املعاهدة أولوية ي و
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  يف    و ,       جديـدة     أسـلحة         مـن تطـوير                 يف احلـد بفاعليـة −                       الشامل للتجارب النووية 
            إزالـة الـرشوط    ىل إ                                وينبغي أن تستمر اجلهود الراميـة  ,                  ع الرتسانات النووية ي   توس

       إنتـاج           معاهـدة وقـف       حـول  ,         يف مفاوضـات  −         دون تأخري      من −         والبدء  ,      املسبقة
                    يتعني عىل مجيـع الـدول  ,               ويف هذه األثناء ,                  يف مؤمتر نزع السالح               املواد االنشطارية
  .         النووية    سلحة                        املواد االنشطارية ألجل األ    نتاج             م بوقف فوري إل              النووية أن تقو

      سـلحة  األ                           ملراجعـة معاهـدة عـدم انتـشار  ;2010                            العمل للوصول إىل إمجاع يف مؤمتر   .  20
                                                             ينبغي أن حيدث زخم جديد من خالل التحضري ملؤمتر مراجعة معاهدة عـدم  :     نووية  ال

     ببـذل         أن تقـوم      لـدول  ل   غـي       وينب∗ ,2010                        عقده يف نيويورك ربيع عام       املنوي         االنتشار 
                    وجيـب أن تكـرر القـو  ,      النظـام ب                                  إلعادة بناء اإلمجاع واستعادة الثقة  ;           جهود إضافية

    يـة,     قليم                    حتالفات الدول عـرب اإلَّ    َّلكن و   ,       السالحَ                                َالنووية بشكل ملموس التزامها نزع
            ألمام أجندات    ا ىل إ        أن تدفع   −ً     ًأيضا   −    ها                                        التي تضم الدول النووية وغري النووية, يمكن

  .                                                 ددة, والسيام الوصول إىل االستخدام املدين للطاقة النووية حم

                                              بدء مشاورات بني القو اخلمس حول القضايا النووية  : ً      ًثانيا

                  لـدول النوويـة اخلمـس  ل      ينبغي    :     نووية    ال    سلحة  األ                         التزام معاهدة عدم انتشار        مراجعة   .  21
   ,        النـووي   سالح    الَ                    َبتجديد التزامها نزع        أن تقوم    ,                             املعرتف هبا يف معاهدة عدم االنتشار

                                       ض الرتسانات النوويـة, وسـوف تبقـى املفاوضـات  ي ف خت                       وتدعو احلاجة إىل مزيد من 
                                                           ية الثنائية حمورية يف هذه العملية; حيث متتلك الدولتان أكثـر مـن     مريك  األ  −         الروسية

  .                   من املخزونات العاملية  % 95
                                                           

  189 (                           بموافقة كـل الـدول املـشاركة ً  ًا       ختاميً  ًا        صدر بيان أ   , و2010    ام      مايو ع /      أيار28−3ً                                      ً جدير بالذكر أن املؤمتر عقد فعال يف الفرتة   ∗
                                                                                            , يتضمن خطوات وإجراءات بخصوص منع االنتشار النووي, ونزع الـسالح النـووي, واالسـتخدام الـسلمي للطاقـة  )    دولة

                    ة, وبتقـديمها تقـارير                                               ة بترسيع جهودها الرامية إىل ختفيض ترسانتها النوويـ ي                                   وقد تعهدت الدول النووية اخلمس الرئيس  .        النووية
          وفـيام يتـصل   . 2015    عـام                           ملراجعة املقبـل املقـرر عقـده يف                أي قبل مؤمتر ا ;2014    عام       املجال                              عن مد ما حترزه من تقدم يف هذا 

                                                      ملناقشة إعالن املنطقة خالية من األسلحة النوويـة وغريهـا مـن  ;2012    عام                            , دعا البيان إىل عقد مؤمتر يف                  بمنطقة الرشق األوسط
ً                                                                                                  ًلدمار الشامل, مؤكدا رضورة انضامم إرسائيل إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية, ووضع منشآهتا النوويـة حتـت        أسلحة ا

  )     املحرر   . (                                             الضامنات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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           تبـدأ القـو                           من املفرتض عىل املـد القـصري أن   :                                  حتديد القضايا الرئيسية وبناء الثقة  .  22
ً                                  ً أن تساعد عىل بناء الثقة تدرجييا بني   ها                                       اخلمس مشاورات بشأن القضايا النووية, يمكن

      سـلحةً                                                           ًالدول املسلحة نوويا, وعىل حتديد اخلطـوات يف هنايـة املطـاف نحـو نـزع األ
   أن                    ويمكـن هـذه اخلطـوات  ,       العـامليني     األمـن                                  النووية, مع املحافظة عىل االستقرار و

  :  أيت    ما ي     تشمل 

                                    امة حـوار حـول العقائـد النوويـة بمنزلـة       كون إق ت          يمكن أن  :                طوير فهم العقائد ت   . أ
                                                      نحو بدء مـشاورات جوهريـة حـول القـضايا النوويـة بـني القـو  ,        خطوة أوىل

                                  تبادل وجهات النظر حول الردع, وحول          أن يتضمن                   ويمكن هذا احلوار  ,    اخلمس
ــضايا ذات صــلة ــذلك             ق ــل      ب ــصاروخي  :      ; مث ــدفاع ال ــة        التقل    ســلحة     واأل ,               ال      يدي

  .                                           االسرتاتيجية, وهي جماالت تبقى فيها الريبة عالية

ً                ًنادرا ما تتوافر      فإنه   ,  ه   ذات            طبيعة الردع         نتيجة  :                                إحاطة املخزونات النووية بالشفافية   . ب
                        كـام أن التمييـز لـد بعـض  ,                             ودقيقة حول الرتسانات النووية    هبا            بيانات موثوق

                        ؤوسـها احلربيـة العملياتيـة                                            الدول بني قواهتا االسـرتاتيجية والتكتيكيـة, وبـني ر
   ;                            ثمة حاجة إىل مزيد مـن الـشفافية و   ,              تعقيد القضية−ً     ًأيضا   −       يزيد  ,          واالحتياطية

  ,     سـلحة                        اجلهود املاضية لتخفـيض األ     تقويم                    أفضل للوضع احلايل, و     تقويم      بلوغ ل
  .                    وحتديد سبيل نحو األمام

        بعيـد عـن                     تم الدفاع منذ أمـد  :                                      احلد من خماطر نشوب حرب نووية غري مقصودة   .  جـ
                                  من حالة التأهب العايل, بحيـث يتـيح     سلحة           أي إزالة األ   ( ;                   إلغاء التأهب النووي

      سـلحة                                 لكي تتخذ قرارها بـشأن اسـتخدام األ ;ً                          ًذلك مزيدا من الوقت للسلطات
              أما كيف يـتم  ,                                       للحد من خطر اندالع حرب نووية غري مقصودةً     ًسبيال  ;  )       النووية

ً                          ًرتاتيجي فهـو أمـر أقـل وضـوحا,                واالسـتقرار االسـ "            إلغاء التأهب "        اجلمع بني 
    جيـب و   ,                                    مشاورات بني الدول اخلمس حول هذا املوضـوع    عقد               وهناك حاجة إىل 

   ,                          تشجيع تبـادل أفـضل للمعلومـات   ىل إ                       اإلرساع باجلهود الرامية            يف خطوة أوىل,
                      مـرشوع إقامـة مركـز تبـادل   :      ; مثـل                                  حول عمليات إطالق الصواريخ البالـستية
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            ع هـذه اجلهـود  ي                          ت املتحدة وروسـيا, ويمكـن توسـ                        البيانات املشرتك بني الواليا
ً                 ًجزءا من حوار أكـرب         أن تكون                  ويمكن هذه القضية    ,ً                      ًلتشمل الدول اخلمس مجيعا

  .                                 بني الدول اخلمس حول العقيدة النووية

           يف املباحثـات          أن تـشارك      اخلمـس         النووية      لقو  ل      ينبغي   :                  احتياجات التحقق     تقويم   . د
                       ويمكـن احلـوار حـول هـذه ,        النـووي ح  سال                               حول سبل التحقق الفعال من نزع ال

           أو تفكيك     سلحة           يف ختفيض األ ,                       إلجراءات السابقة واحلالية ا       تقويم ب        أن يبدأ        القضية 
                                            أن تبدأ القو اخلمس, ومعها الدول غري النوويـة,   −  ٍ      ٍعندئذ  −  ض  رت      واملف ,      املنشآت

  .        النووي   سالح                      للتحقق من أجل نزع ال ;                              استقصاء متطلبات إقامة نظام دويل

           يف موازاة  :       مشرتكة       النووية      سلحة  األ                                ل غري األعضاء يف معاهدة عدم انتشار       الدو   جعل  .  23
 التي ال    هي    و−  ً                                     ًاخلمس, ينبغي تشجيع الدول املسلحة نوويا        النووية               مشاورات القو       

                                 عىل دراسـة اختـاذ خطـوات نحـو مراقبـة −                          عضوية معاهدة عدم االنتشار   ىل إ      تنتمي 
  .                            الشفافية وتدابري بناء الثقة                  ذلك تبني إجراءات   ومن                   التسلح ونزع السالح, 

                          استرشاف التحديات املستقبلية  : ً      ًثالثا

ً                                               ً الدمار الشامل القائمة حاليا عىل الوقائع اجلديـدة      أسلحة                         إيضاح كيفية انطباق معايري   .  24
                      ول أن تعمـل عـىل مثـل هـذا          إمكان الـد  يف    :                                   للصناعة النووية التي استعادت نشاطها

                                السياسات املـستقلة, مـن خـالل مـؤمتر                          املباحثات غري الرسمية وبحوث   , ب      اإليضاح
           وقد يشمل  ,                  أو من خالل جملس األمن          النووية     سلحة  األ                          املراجعة ملعاهدة عدم انتشار 

         معاهـدة    وفـق   ,                                                         ذلك إيضاح كيف تتم معاجلة حيازة تقنيات نووية معينـة وتطويرهـا
       حالة                      خارج نطاق املعاهدة يف−                    ما يتعلق بذلك األمر           بالنسبة إىل   −    أو   ( ,           عدم االنتشار

             ويف ترتيبات  ,        ية األخرية    مريك  األ  −                                             اهلند, كام هو منصوص يف االتفاقية النووية اهلندية
   ).               دين نوويني آخرينِّ                   ِّمماثلة بني اهلند ومور

              يف عمليـة تطـوير       مـشرتكني   −           النوويـة         يف الـصناعة  −    ين  خـر آ   ني            أطراف فـاعل   جعل  .  25
   مـع         النوويـة       صناعة       يف الـ  ون                 عمـل األطـراف الفـاعل ي           ينبغي أن  :  ها        أو إيضاح        املعايري
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                                                                         الدول األعضاء يف األمم املتحدة, ومع الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة, عـىل القيـام 
                          , ودراسة مـا ينبغـي وضـعه مـن  "    نووي       انبعاث  "                إلمكانيات حدوث  ,      أفضل     تقويم ب

              ويمكـن تـشجيع  ,             وقضايا أخر ,                     والتخلص من النفايات ,          والتدريب ,          أطر للسالمة
ً                                    ً الدعم لعدم االنتشار ونزع الـسالح جـزءا      مادام   ,      لصناعة         يف هذه ا ني             األطراف الفاعل

  .                                        من جهودها إلظهار املسؤولية االجتامعية للرشكات

                      لـدول والوكالـة الدوليـة  ا         النوويـة و              أرباب الصناعة        يمكن  : ي    قليم                تطوير التعاون اإل  .  26
         لتزويـد  ;              يـة وأخـر دوليـة     إقليم               لتطوير آليات  ; م          فيام بينه  وا     تعاون ي                 للطاقة الذرية أن 

                                                              ول بإمكانية احلـصول عـىل الوقـود النـووي وختـصيبه واإلرشاف عليـه وإدارتـه    الد
                     وقـد تكتـسب الرتتيبـات  ,                                            وترتيبات التخلص منـه, مـع تـوافر إجـراءات الـسالمة

       لنزع  ;                       دراسة بيان ترتيبات حمددة  −ً     ًأيضا   −        الدول     يمكن   و ,                ية أمهية خاصة هنا    قليم  اإل
      سـلحة                     صيص مناطق خالية مـن األً               ًي مثال, من خالل خت    قليم              عىل الصعيد اإل   سالح  ال

  .                                   أو مناطق خالية من التخصيب واملعاجلة ,       النووية

                                             حيتاج املجتمع الدويل إىل دراسة كيف تكون ردة فعله    :                       استرشاف سيناريوهات األزمة  .  27
                                                              إعالن دولة عن قرارها االنسحاب من معاهدة عدم االنتشار, مـن خـالل أخـذ      إزاء 

            أعضاء جملس    لد                         هناك حاجة إىل التفكري احلذر    و ,                             العرب من األزمة الكورية الشاملية
                ض أن ختضع الدولة  رت      واملف ,                                          عىل الصعيد غري الرسمي بشأن مثل هذا السيناريو     األمن 

                                                                        التي تنسحب من معاهدة عدم االنتشار للمساءلة عن االنتهاكات التي ترتكبهـا قبـل 
            دد نظـام عـدم    ال حيـ فـ   ;                                         ينبغي االهتامم بالعواقب القانونية لالنـسحاب ام   ك ,       انسحاهبا
                                                الكيفية التي ينبغي هبـا معاملـة املعـدات واملـواد التـي   −               عىل سبيل املثال  −        االنتشار 

  .                                                                  حتوزها دولة قبل انسحاهبا من املعاهدة, وتدعو احلاجة إىل معاجلة هذه الثغرة

                           نبغـي متابعـة اجلهـود يف املجـالني  ت   :     يائية                                        الرتكيز بدقة عىل القضايا البيولوجية والكيم  .  28
ــ        ي والكيم        البيولــوج ــ ; ي ئ ا ي                                الدوليــة للتطــورات يف التقنيــات   نظم                لــضامن مواكبــة ال

         األطـراف    جعـل        ويتعـني  ,                           واحتامالت ازدواجية استخداماهتا        ميائية                البيولوجية والكي
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   مـا        , إزاء       أفضل   شكل             االحتياجات ب     تقويم ل       مشرتكني;     ين       املؤثر ني         والعلمي ني       الصناعي
  .  ها                                         يتعلق بتعديل املعايري واملوارد الالزمة لتطبيق

           جيـب تـصعيد  :      ميائية                  البيولوجية والكي    سلحة                              تشجيع وجود أخالقيات عاملية ضد األ  .  29
     مية                 البيولوجية والس    سلحة                                    تشجيع االلتزام العاملي باتفاقية حظر األ   ىل إ              اجلهود الرامية 

ً                 ً حاليا خارج هاتني       ماتزال                 عدد الدول التي    يعد   و ,      ميائية      الكي    سلحة                وباتفاقية حظر األ
             عالمة مقلقة  , )            وتسع للثانية  ,              لالتفاقية األوىل     دولة           د وثالثون   إح    وهي  (          االتفاقيتني 

  .    سلحة                   حييط بامتالك هذه األ ,                              عىل أنه ال يوجد حتى اآلن حظر عاملي

                    حتسني الشفافية والثقة  : ً      ًرابعا

                                                          تدعو احلاجة إىل مزيد من الـشفافية يف نظـامي عـدم االنتـشار ونـزع  :              تعزيز الشفافية  .  30
   مـا      إزاء    ,ً                     ً قدرا أكرب من الـشفافية−      سلحة           د مراقبة األ        عىل صعي−            وهذا يعني  ;   سالح  ال

                 جيـب أن تفـتح الـدول    ( ;                   وبالعقائـد النوويـة ,       النووية          االحتياطية                 يتعلق باملخزونات 
              أما عىل صعيد  ,  ])      ما سبق     انظر    [ ,ً                             ً نووية حوارا حول هذه املوضوعات    سلحة        املالكة أل

        البحـث       نـشاطات                                                    عدم االنتشار, فيعنـي هـذا استحـضار مزيـد مـن الـشفافية جتـاه 
  .        والتصنيع

                              تدعو احلاجة إىل بـذل جهـود لزيـادة   :                                      تدعيم الرتتيبات اخلاصة بالتحقق والتفتيش  .  31
      يف جمـال                   للتحقق والتفتـيش  ;ً                            ًاملايل للرتتيبات القائمة حاليا      الدعم               الدعم السيايس و

                     تعزيز آليـات التحقـق  ,                       دون النوويون بصورة خاصةِّ              ِّ ويستطيع املور ,           عدم االنتشار
                              توقيع الربوتوكول اإلضايف للوكالـة  بً  ًا     رتبط                          بجعل توريد املواد واملعدات م   ,      املحسنة

                                          ويف حاالت عدم االلتـزام فـإن الوكالـة حتتـاج إىل  ,      تطبيقه ب                       الدولية للطاقة الذرية و
            وينبغـي أن  ,                                 تتجاوز ما تضمنه الربوتوكول اإلضـايف ,ً                       ًمنحها حقوقا أقو للتحقق

         التحقـق       نشاطات                          ناسبة التي تسمح هلا بتنفيذ                                     تقوم الدول بتزويد الوكالة باملوارد امل
  .         بشكل فعال
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        أن تعمـل      لـدول  ل        ينبغي  :                                              عملية تبادل املعلومات داخل منظومة األمم املتحدة   حتسني  .  32
       ملخـدرات         املعنـي با                 مكتـب األمـم املتحـدة    :  هـا   ومن   ( ;                        مع اهليئات الدوليـة املختـصة

  ,       ميائيـة      الكي   لحة سـ                                               , والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة, ومنظمـة حظـر األ       واجلريمة
     األمـن       جملـس     وجلنـة  ,    مية                 البيولوجية والس    سلحة                              ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األ

ّ إلجياد آليات لبناء طريقة أكثـر أمنـا, أو طريقـة حمـسنة,  ; )1540ً                   ًاملنشأة عمال بالقرار  ً                                                  ّ ً
  :               لتبادل املعلومات

       أداة                                     يمكـن أن يكـون التبـادل األفـضل للمعلومـات  :                     حول االجتار غري القانوين  . أ
               ويمكن ابتكار  ,                                                     مهمة يف مكافحة االجتار غري القانوين باملواد أو اخلربات احلساسة
               حتذير نظرائها  ,                                                     آليات مناسبة للتسهيل عىل السلطات املختصة يف الدول األعضاء

                        إمكان أجهزة األمم املتحدة   يف    و ,                                       حال رسقة مواد أو معدات حساسة أو اختفائها
                                      م عملية تبـادل املعلومـات هـذه, معتمـدة عـىل ً                         ًاملتخصصة أن تلعب دورا يف دع

                                        اخلاصة باالجتار غـري املـرشوع بـاملواد النوويـة أو     وهي   −                     اخلربة بقاعدة البيانات 
                                                                    املتوافرة لد الوكالة الدولية للطاقة الذرية, كام يمكن استقصاء وسائل −      املشعة 

      يائيـة        الكيم ة   سـلح                                                       تعزيز تبادل املعلومات حول االجتار باملواد التي تصنع منها األ
  .           والبيولوجية

   ,ً                    ً قد تدعو احلاجة أيضا :               الدمار الشامل     أسلحة                              حول التوجهات العاملية يف انتشار   . ب
                                                             إىل حتسني عملية تبادل املعلومات عن التطـورات يف جمـال االنتـشار بـني جملـس 

   ,     يائيـة       الكيم    سلحة                                                  الدويل والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األ     األمن 
                                                       بذل العناية بسبل حتسني مثل هـذا احلـوار, مـع احـرتام اختـصاص كـل        وينبغي 
  .              من هذه املؤسسات      واحدة 

                             ربط مبادرات الشفافية باحلوافز  : ً      ًخامسا

                                       سوف تزداد احتامالت حدوث مزيد من الـشفافية    :                               التخفيف من أعباء إعداد التقارير  .  33
     أكثـر           ثمة ما هو      , بل                                               ض تكاليف ترتيبات الشفافية والتقارير املرتبطة هبا ي ف خت          إذا ما تم 
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ً وسيكون تبادل املعلومات املحسن مفيدا بني  ,                 ربط بحوافز إجيابية  ال                 من ذلك إذا ما تم  ّ                                      ً ّ
  . ة    ختلف    امل                          األجهزة التابعة لألمم املتحدة

                               الدويل أن ير كيف يمكن الربط عـن      األمن           إمكان جملس   يف    :1540              تدعيم دور جلنة   .  34
                                  املساعدة عىل بناء القدرات واملبـادرات    و ,1540         القرار    وفق                    بني إعداد التقارير  ,   كثب

يف 1540                   الذي مدد تفويض جلنـة     وهو   −  1810         القرار    سهم أ    لقد  و   ,             اإلجيابية األخر    
            ويمكـن فعـل  ,                                  يف فتح إمكانيات جديـدة يف هـذا املجـال−  2008       عام    بريل إ /     نيسان

  :            املزيد من أجل

  , ً         ً دورا أكـرب          بإعطائهـا ,1540                       جيب أن تدعم الـدول جلنـة  :                  تسهيل بناء القـدرات  . أ
   , "        لوحة حتكـم "   ها    وصف   ب ; )                                         بالتنسيق مع جلان أخر خمتصة تابعة ملجلس األمن (

                                                                 تــربط احتياجــات بنــاء القــدرات باإلمــدادات املتــوافرة مــن الــدول املانحــة أو 
      املعنــي                  مكتــب األمــم املتحــدة    :   مثــل   ( ;                            املــساعدات مــن هيئــات دوليــة خمتــصة

   ).          اقة الذرية                        أو الوكالة الدولية للط ,              ملخدرات واجلريمة  با

       لـضامن  ;1540                                            يمكن إعادة النظر يف عمليـة إعـداد تقـارير جلنـة  :           ضامن االلتزام  . ب
    أخـذ                       فحـسب, وقـد يتطلـب ذلـك                 االلتزام الورقي ال                       االلتزام احلقيقي الفعال, 

                          عىل املعلومات املوجودة لد  ,                 احلصول بشكل أفضل ,1540               كيف تستطيع جلنة 
     كالـة       والو              ملخـدرات واجلريمـة        املعنـي با                  مكتب األمم املتحدة   و ,            الدول األعضاء

                         لتحديـد عمليـات االجتـار غـري      سبان;    يف احلـ                                الدولية للطاقة الذرية وغري ذلك,
     لـدول  ل   ,1540                        تـشجيع زيـارات خـرباء جلنـة  ,ً     ًأيضا    ذلك             وقد يتطلب  ,     املرشوع
                                                  مقرتنة إن أمكـن بزيـارات خـرباء مـن جلـان أخـر تابعـة ملجلـس    ( ,      األعضاء
   ).    األمن

                يف تطوير وسـائل  ,ً      ً أيضا1540                  جيب أن تستمر جلنة  :       مشرتكة        ل األعضاء      الدو   جعل  .  جـ
ً     ًمثال,                للدول األعضاء                            األمم املتحدة, من خالل السامح                      اتصاهلا بالدول األعضاء يف

  .                                    أو املشاركة يف عمليات مراجعة النظراء , "      مراقبني "         ; بوصفها       باحلضور
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 خامتة

       أسـلحة                للتصدي لقـضايا  ;    تحدة                                           ثمة حاجة ملحة إىل زخم جديد داخل نظام األمم امل  .  35
        كـام أن  ,ً             ً مـصدرا لإلحبـاط   سالح                                 ويبقى عدم إحراز تقدم نحو نزع ال ,             الدمار الشامل

     األمـن                                          الـدمار الـشامل يقـوض إىل حـد كبـري االسـتقرار و     أسلحة                املزيد من انتشار 
     غيـاب         ويمكن  ,     إيران                                                    الدوليني, كام هو واضح اآلن من األزمات مع كوريا الشاملية و

        إىل وصـول          أن يقـود   ,               الدمار الـشامل     أسلحة                    يف منع انتشار تقنيات        لصادقة  ا        العزيمة 
   .           من األيام     يوم يف                                 اجلامعات اإلرهابية إىل هذه التقنيات

                 الـدمار الـشامل,      أسلحة                                                    يف اجلهود الشاملة الرامية إىل معاجلة األخطار التي تطرحها   .  36
                   يـة, كـام يعتمـد الكثـري                                                      يعتمد جانب كبري منها عىل كيفية تسوية أزمات االنتشار احلال

                      للتقليـل مـن املنافـسات  ;                                            عىل التقدم الذي يمكن إحرازه من الدول األعـضاء ,ً     ًأيضا
   ىل إً               ًالتـي تعطـي دفعـا     وهي    ي,     قليم                                          والتوترات السياسية, عىل الصعيدين العاملي واإل

  .               الدمار الشامل     أسلحة      امتالك 

       وعـدم    سالح    ع الـ                                                     يف موازاة ذلك, جيب بذل اجلهـود السـتعادة الثقـة باتفاقيـات نـز  .  37
             ذلك احـتامالت    ومن                              االحتياجات االقتصادية املتنامية,  و                  وتعديلها لتتالءم  ,       االنتشار

  .                    توسع الصناعة النووية

ًتقرتح هذه الورقة البحثية أسلوبا تدرجييا  .  38 ً                                      ً    حـل   ) 1   : (    مهـا ;                 أولويتان متالزمتـان    ثمة    و ,ً
           مل للتجـارب                 معاهـدة احلظـر الـشا      وخاصـة    ( ,                                 املآزق املتعلقة باالتفاقيات الرئيـسية

        التطــوير   ) 2 (   , )                                                والربوتوكــول اإلضــايف للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ,       النوويــة
                  ترتاوح مـن املـشاورات    ( ,           وأبعد مد ,ً                                        ًواملشاركة يف أساليب تعاون دويل أكثر تركيزا

                               وسوف تتطلب هـذه اخلطـوات املجديـة  ; )                                     حول العقائد إىل التعاون يف بناء القدرات
                                        وإذا ما ركزت األمم املتحدة ودوهلـا األعـضاء  ,         يع األوساطً                   ًوامللموسة جهودا من مج

  .                                  إلقامة دينامية جديدة وأكثر إجيابية ;                             عليها فسوف تتاح هلا فرصة نادرة
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  اخلفيفةسلحة الصغرية واألسلحةاأل

 امللخص التنفيذي

                                     اخلفيفـة يف تنـشيط الـرصاع املـسلح واإلرهـاب     سلحة            الصغرية واأل    سلحة     هم األ  تس
                                      اليـوم مـن أرخـص أدوات املـشاركة يف العنـف    تعـد      وهـي  ,         يل حدوثها    وتسه  ,        واجلريمة

                 الـصغرية واخلفيفـة     سـلحة                                           وعىل الرغم من إدراكنا التهديد الذي متثلـه األ ,ً            ًوأيرسها مناال
                 متأصـلة حـول كيفيـة      تبقى            هناك خالفات     فإن                        والتنمية وحقوق اإلنسان,      األمن        للسالم و

                               مـن النطـاق املـرشوع إىل النطـاق غـري   حة  سل                                      استئصال آثارها الضارة, وخاصة انتقال األ
                                         الصغرية واخلفيفة إىل النطاق غري املرشوع يمكن     سلحة                 االنتقال املحيل لأل       , كام أن     املرشوع

                    ذكي الـرصاعات واجلريمـة  تـ   ,                           آثار عـابرة للحـدود الوطنيـة ,                       أن يكون له يف هناية املطاف
  .       واإلرهاب

         الـصغرية     سـلحة       ة عـىل األ                       مـن الـصعب الـسيطرة الفعالـ ف                 عىل الـصعيد العـاملي     أما 
                  ويـتم توزيعهـا عـىل  ,                                                          واخلفيفة; إذ إهنا سهلة الصنع واإلخفاء والنقل, وهي وفرية بالفعل

 1 .                 مليون قطعة منها875            ما ال يقل عن ً          ًنترش حاليا  ي       ; حيثً  ًا            نطاق واسع جد

    ملنـع              برنـامج العمـل  "  :      ; مثـل                                   األطر واملعايري املتعددة األطراف القائمـة  ت    سهم أ    لقد 
         ومكافحتـه   ,              من مجيـع جوانبـه       اخلفيفة       سلحة  األ          الصغرية و    سلحة           ري املرشوع باأل       االجتار غ

                                        , يف التعويض عن املعايري التنظيميـة الـضعيفة  "                 الصك الدويل للتعقب "   , و "            والقضاء عليه
     غـري       ماتزال         الصغرية     سلحة                                   لكن األهداف املتعلقة بالسيطرة عىل األ ,                عىل الصعيد الوطني

     غـري   ات                               وتبقـى احللـول الرتقيعيـة وااللتزامـ ;            ملتعدد األطراف                    وخمتلفة عرب النظام ا ,     دقيقة
  .              االجتاه السائد ي                   باملعايري الدولية ه ة       املتناسق

               يتطلب مقاربة  ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة                                       إن احلد الفعال من التهديدات النامجة عن األ
                  أهـداف أوضـح وأكثـر    نمـط                                                   أكثر اسرتاتيجية من املنظامت املتعددة األطراف, مع اعـتامد 
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                                                          الصغرية واخلفيفة, واالنتقال من وضع املعايري والقواعد إىل تيسري     سلحة           ملراقبة األ ;ً      ًحتديدا
                                    ية والعاملية, ومالءمـة احتياجـات مراقبـة     قليم            املحلية واإل :                         احللول العملية عىل املستويات

  .             املوارد املتاحة      إزاء                 الصغرية واخلفيفة     سلحة  األ

 أفكار للعمل

             يـسمح لألمـم ,                    يتم وضع إطـار للتعـاون  :            ملعنية األخر                    العمل عىل متكني اجلهات ا  . 1
                                                                     املتحدة بالعمل مع اجلهات املعنيـة ومتكينهـا مـن العمـل, بـام فيهـا املجتمـع املـدين, 

                                            ية والقطاعية الدولية األخر, بمبادرات مراقبـة     قليم                        والقطاع اخلاص, واملنظامت اإل
              تطـوير عمليـة  يف     اعدة                           وجيب أن يتم الرتكيـز عـىل املـس ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ

                        وينبغي أن يتم التوفيـق  , ي    قليم                                  الصغرية واخلفيفة ورعاية التعاون اإل    سلحة         مراقبة األ
                  مـن خـالل نظـام دعـم  ,                                   بني احتياجات املساعدة واخلـربات الفنيـة ,           بصورة مبارشة

                الـصغرية التـابع     سـلحة                                                     برنامج تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بآلية تنسيق العمل بشأن األ
  .  دة         لألمم املتح

          ملراقبـة ;ً                                      ًيتم رسـم أهـداف أكثـر حتديـدا وقابلـة للقيـاس  :                   حتديد األهداف املشرتكة  . 2
             هم التوصـل إىل          وسـوف يـس ,                    اخل نظام األمم املتحدة   د ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ

           ويتعني عـىل  ,ً                                      ً أساسا لتعبئة املوارد وحتسني آلية املراقبة ;                       إمجاع حول األهداف املنشودة
                    قبل االجتامع املفتـوح  ,                   إقامة أهداف مشرتكة ,          ملدين املهتمة                     الدول ومجاعات املجتمع ا

  .2011           للخرباء عام 

                                         يتم حتسني اجلهود التعاونية وتبادل املعلومـات  :                              حتسني االنسجام بني اآلليات القائمة  . 3
                     املنظمـة الدوليـة للـرشطة    ها    ومن                                           عرب منظومة األمم املتحدة, ومع األجهزة اخلارجية, 

                                                      هزة فرض القانون الوطنية, مع منح آلية تنسيق العمل بشأن      وأج , )       اإلنرتبول (        اجلنائية 
                                   لتطوير اسـرتاتيجية شـاملة للمنظومـة ;                               الصغرية التفويض واملوارد الالزمة    سلحة  األ

  .                الصغرية واخلفيفة    سلحة                  من أجل مراقبة األ   ها;      وتنفيذ
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          الـصغرية    سـلحة        وجمتمع األ     تشرتك                   جهات خاصة مؤثرة    جعل    يتم   :               تشجيع الشفافية  . 4
          يف إرسـاء  ,ً                          ًلتوصل إىل أسـلوب أكثـر تكـامال   ا ىل إ                يف نقاشات ترمي  ,ً       ً عموما       واخلفيفة

      سلحة                                                                    إجراءات مراقبة فعالة, مع ضامن إصدار تقارير منتظمة عن عمليات انتقال األ
  .           التقليدية    سلحة                       مع سجل األمم املتحدة لأل ,              الصغرية واخلفيفة

     عن         للدفاع ;           األمم املتحدة ب   ثل                            يتم استخدام املنرب املناسب املم  :                    استخدام املنرب املناسب  . 5
                                   الصغرية واخلفيفة, مـع متكـني املثـل األعـىل     سلحة                جراءات مراقبة األ إل     أقو     فرض 

  .                             من لعب دور أقو يف هذا اخلصوص ,   سالح            لشؤون نزع ال

                                                  ينبغي أن تقـوم الـدول املهتمـة بتنظـيم بحـوث اسـرتاتيجية  : َّ                    َّإجياد قاعدة أدلة حمسنة  . 6
    صلة                                         ة اخلاصة بصنع السياسات, وخاصـة املتعلقـة بالـ                  لتحسني قاعدة األدل ;       ومتويلها
  .                                                      الصغرية واخلفيفة والرصاع املسلح, واإلرهاب, واجلريمة املنظمة    سلحة     بني األ
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 ?ملاذا تدعو احلاجة إىل العمل

 اخلفيفةاألسلحة  الصغرية وسلحةاألبالتحدي املمثل 

             للمـشاركة يف                                               الصغرية واخلفيفة أدوات رخيصة الـثمن وسـهلة املنـال    سلحة    األ   تعد  . 1
           مـا يثبـت أن            دلـة املوثقـة                    وهناك اليـوم مـن األ ,                           الرصاع املسلح واإلرهاب واجلريمة

ً                                           ً يشكل هتديدا للسالم واألمن, وللتنمية, والتمتع  ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة         انتشار األ
        والسـيام −                                                إن تزايد تعريض السكان املدنيني ألن يكونـوا ضـحايا2 ,            بحقوق اإلنسان

ًاها مزعجا يف استخدام األ        غدا اجت−        األطفال ً                      ً             كام أن اآلثار   3 ,                الصغرية واخلفيفة    سلحةً
            عىل حد قول −                               الصغرية واخلفيفة قد جعلت منها    سلحة                          العشوائية والطويلة األمد لأل

                  دمـار شـامل بحركـة      أسـلحة «  −   )                             األمني العام الـسابق لألمـم املتحـدة   ( ,        كويف أنان
  . »     بطيئة

         غـري املـرشوع       املجـال                    من النطـاق املـرشوع إىل                  الصغرية واخلفيفة     سلحة            إن انتقال األ  . 2
            وعـىل الـرغم  ,    سـلحة                                                  أخطر التهديدات التي تواجه املراقبة الفعالة هلذه األ   أحد     يمثل 

     من  , %20  −   %10                                      إىل االستخدام غري املرشوع ال يمثل إال نسبة     سلحة               من أن انتقال األ
      سـلحة  األ    مـسح  "     مرشوع                                  الصغرية, فإن األبحاث التي أجراها     سلحة            إمجايل جتارة األ

          الـرصاعات  ,                           هي التـي تـذكي بـصورة أساسـية    سلحة                  يدل عىل أن هذه األ "      الصغرية
  ; ً     ً دوال  وا         أطـراف ليـس   ىل إ           غـري املـرشوع     سـلحة                   وقد بـرز انتقـال األ ;              املدنية واجلريمة

ً يف الـدول ذات التنـوع سياسـيا واقتـصاديا  ,                       التحديات احلالية األخطـر         بوصفه أحد ً                                     ً ً
   ,            من هذه الـدول      واحدة    كل      شهدت    قد                   وسيا وأفغانستان, و       اهلند ور  :      ; مثلً         ًواجتامعيا

       هم ضـعف      ويـس4 ,                   صغرية يف العـام املـايض     أسلحة               استخدمت فيها  ,            هجامت إرهابية
    ين                        وإدارة التخـزين عـىل الـصعيد                 وامللكيـة اخلاصـة    نتـاج           اخلاصة باإل   نظم          املعايري وال
     غـري     سـلحة أل                        , يف تـسهيل عمليـة انتقـال اً      ً أيـضا      املحيل       والصعيد   ي,     قليم         الدويل واإل
                                    ومما يبعث عـىل القلـق أن االنتقـال املحـيل  ,                             األمر الذي يفاقم انعدام األمن ;     املرشوع
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  يف         هـو ذاتـه                   يمكن أن تكون لـه  ,                                   الصغرية واخلفيفة إىل النطاق غري املرشوع    سلحة  لأل
  .                           آثار عابرة للحدود الوطنية ,       النهاية

       اشـتعال       أثنـاء        نتـرشة يف     امل    سـلحة          نتيجة لأل ;                             حيدث جزء كبري من االجتار غري املرشوع  . 3
ً                                                  ًففي هناية احلـرب البـاردة مـثال, تـم إغـراق الـسوق الدوليـة    ;                رصاع رئييس أو بعده

                                      عرب احلدود التي يسهل عىل املتمردين ومجاعات                   الصغرية املنقولة    سلحة           بفائض من األ
                         نقل املخزونات احلكومية يف    سهم أ                                        حرب العصابات واملنظامت اإلجرامية اخرتاقها, و

                                                            ستمرار العنف يف مناطق الرصاع, وزاد معـدالت اجلريمـة يف املنـاطق التـي        تسهيل ا
           بعـد هنايـة  ,          ا الالتينيـة     أمريكـ                                      شهدت هناية رصاع رئييس, كام حـدث يف رشق آسـيا و

                                  أضـف إىل ذلـك أنـه بـالنظر إىل العالقـة  ,                                  احلربني األهليتني يف كمبوديا والـسلفادور
      سـلحة                          , فإن االنتشار غري املحدود لأل              التخلف التنموي                        املنهجية بني الرصاع املسلح و

   ىل إ                     يعوق اجلهـود الراميـة      , كان                             يف بيئات الرصاع وما بعد الرصاع ,              الصغرية واخلفيفة
  .          بناء السالم

            ة يف الـرصاعات     دائمـً                                     ً الـصغرية واخلفيفـة األكثـر اسـتخداما بـصورة     سلحة       تبقى األ  . 4
              كانيـة توافرهـا      فإم ;                                عليها أمهية حاسمة يف أجنـدة الـرصاعات    هذا      يضفي  ف   ;      املسلحة

           دون متييـز يف    مـن               سهل استخدامها  ت  ,                                        ومحلها وسهولة استخدامها وإعادة استخدامها
                     ويزيد شدة النزاعات  ,                                      األمر الذي يفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان ;             أماكن الرصاعات

  ىل  إ         الصغرية     سلحة  األ    مسح      ملرشوع                         وتشري التقديرات احلديثة  ,            ويطيل مدهتا ,      املسلحة
                                             مــن حــاالت املــوت املبــارشة يف الــرصاعات املــسلحة تــرتبط  %90  −   %60        نــسبة  أن

 5 .                                 الصغرية واخلفيفة وإساءة استخدامها    سلحة          باستعامل األ

         عـىل منـاطق   −        بـالطبع  −     فيفـة             الـصغرية واخل    سلحة                    العنف يف استخدام األَ   َقرصُ    ُال ي  . 5
حيـث   ;                                                                الرصاع املسلح الرسمية; إذ يمكن إرجاع عواقبها املميتة إىل سياقات أخـر     

                                                                العوامـل الديمغرافيـة واألعـراف االجتامعيـة والبطالـة واملـستويات املختلفـة       توفر
                            الـصغرية واخلفيفـة يف العنـف بـني     سـلحة                إسـاءة اسـتخدام األ   ىل إ        الدوافع    ,       للتنمية
                     لقلق أن أكثر من ثلثي    ا ىل إ           ومما يدعو  ,                واجلريمة املنظمة ,                وحروب العصابات ,      األفراد
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                 لنشاطات اإلجراميـة    ا ىل إ    عز ُ  ُي   ,         النارية    سلحة          استخدام األ       بسبب  ;               عدد القتىل املقدر
 6 .                                والعنف يف أماكن ال يوجد فيها رصاعات

           ليست حمصورة   −                إضافة إىل ما سبق   −                 الصغرية واخلفيفة     سلحة                   إن اآلثار العكسية لأل  . 6
ــات ــة والوفي ــة ;                          يف اإلصــابات البدني ــف   −                      فالتكــاليف االجتامعي ــصادية للعن                 االقت

                             وتشمل هذه التكاليف النفقـات  ,ً                 ًفيفة مرتفعة أيضا            الصغرية واخل    سلحة           باستخدام األ
                    وإعـادة البنـاء بعـد  ,              عمليـات الـرشطة :    تشمل   هي  و   ( ,                          الطبية والتكاليف غري الطبية

                    وتـشري الدراسـة التـي  ,                   يـة واالسـتثامرات اخلاصـة    نتاج                  وفقدان القدرة اإل , )     الرصاع
             بـارشة للعنـف يف                            ىل أن التكاليف املبارشة وغـري امل   ا إ     أمريك     لدول         التنمية     بنك        أجراها 
 7 .ً                         ًاملحيل اإلمجايل سنويا يف املنطقة       الناتج         من جمموع   % 2.14ً                     ًا الالتينية مثال, تبلغ      أمريك

                        الـصغرية واخلفيفـة ال يمكـن     سـلحة                                        ن التحديات التـي تواجـه املراقبـة الفعالـة لأل إ  . 7
            أحـرز املجتمـع      ها,      وأواسـط                                           ففي الفرتة بني أوائل تسعينيات القرن العرشين  ;       تذليلها
ً تقدما كبريا يف      الدويل ً              ً                                الصغرية واخلفيفة, مـع تركيـز خـاص     سلحة         قضية األ "    تأطري "ً

                                       وما بدأ بوصفه مناشدة للعمـل مـن املجتمـع  ,                               عىل عالقاهتا بالتنمية وحقوق اإلنسان
                          ما يتعلق بوضع املعـايري ورسـم        , إزاء        الدول   لدً                           ً تطور إىل التزام أوسع نطاقا  ,    املدين

                                    اجلهـد بمـسعى األمـم املتحـدة األمثـل ملراقبـة               وجت نتـائج هـذا ُ       ُ وقد ت ;        السياسات
                   ملنـع االجتـار غـري املـرشوع              برنـامج العمـل  "                         الـصغرية واخلفيفـة, بإنـشاء     سلحة  األ
   "                     ومكافحتـه والقـضاء عليـه               من مجيع جوانبه,        اخلفيفة       سلحة  األ          الصغرية و    سلحة   باأل

    رسى        وقد أ8 , ]ً        ًاختصارا   "            برنامج العمل "     عليه ً     ًالحقا            الذي سيطلق  [      , وهو     2001    عام 
ًهذا إطارا عاما مبنيا عىل معايري متفق عليها, وخاصة  ً ً                                                ً ً    ,                      ما يتعلـق ببنـاء القـدرات     إزاء ً

   يـة     قليم  اإل  :                                                       أشد رصامة للرتخيص والشفافية عىل املستويات املتعددة األطراف   نظم و
   .         والوطنية

                      عـىل أمـل رعايـة االتفـاق  ;                     بأهـداف واسـعة النطـاقَ       َ الـدول "            برنامج العمل "    زود   . 8
      سـلحة                       أن االجتـار غـري املـرشوع باأل :        مفادهـا ,                أساس فكرة أساسـية     عىل  ,        وااللتزام

ًالصغرية يمثل حتديا أمنيا وشيكا ً ً                             ً ً                   مـؤمتر مراجعـة عـام  ,2001                    وقد أعقب مؤمتر عام  ,ً
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   ,  هلا                         ق درجات خمتلفة من النجاح ي ق   م حت ت ف   ;             للدول كل عامني    عدة          واجتامعات   , 2006
                  إلحبـاط, فـإن االجـتامع    ا ىل إ  و   دع ت   ة                               انتهى اجتامع الدول إىل طريق مسدود      عىل حني  و

َّعـد   ,2008    عـام    من       يوليو  /              الذي عقد يف متوز ُ   َّ    ,ً                              ً ناجحـا, وأفـىض إىل وثيقـة بالنتـائجُ
                               يف املجـاالت األربعـة املميـزة التـي متـت    , "ً         ًمسري قدما "  ـ                      تضمنت اخلطوط العامة لل

                                        التعـاون الـدويل, واملـساعدات, وبنـاء القـدرات   ) 1 (  :      وهـي ;                 مناقشتها يف االجتامع
                       إدارة املخزونـات والـتخلص   ) 3 (   ,                   والسمرسة غري املرشوعة ,       الوساطة  ) 2 (   ,   نية    الوط

 9 .       والتعقب    وسم         أجهزة ال  ) 4 (   ,          من الفوائض

                واثنـان امتنعـا  ,  ها ت   صلح م    يف ً  ًا     صوت134   ( :                                      عىل الرغم من الدعم القوي لوثيقة النتائج  . 9
     إىل −                    وقد عرب بعض الدول ,ً               ًحول أثرها إمجاال     تبقى            هناك أسئلة     فإن    , )          عن التصويت

                       ما يتعلـق بقـوة التوصـيات      إزاء          عن قلقهم   −                                جانب أعضاء املجتمع املدين املشاركني
      سـلحة           بأجنـدة األ ,ً                        ً سـتدفع تلـك التوصـيات فعـالٍّ          ٍّ إىل أي حـد :                الناجتة, وتـساءلوا

  . ?                        الصغرية واخلفيفة نحو األمام

           إىل العـدد         بالنظر ;ً                                   ً الصغرية واخلفيفة عامليا صعبة بطبيعتها    سلحة                     إن املراقبة الفعالة لأل  .  10
                                                   الصغرية واخلفيفة ومالكيها, وإىل انخفـاض تكلفـة حيازهتـا     سلحة              الكبري ملنتجي األ

                          ضعف مراقبة احلدود وسهولة     سبان                   خاصة إذا أخذنا يف احل   ( ,                     وسهولة إخفائها ونقلها
   ;                           , ونطاق انتشارها اهلائل احلـايل )                                          الوصول إىل وسائل النقل اجلوي واملراكب البحرية

     نـسبة                   الصغرية واخلفيفـة,     سلحة                  مليون قطعة من األ875      قل عن    ال ي             حيث يوجد ما (
 10  ).       للدول ني       غري تابع                مدنيون وأطراف  ا       يملكه ,    منها  % 74

ً عنرصا أساسيا من عنارص اسـرتاتيجية فـرض  ,ً                     ً الصغرية واخلفيفة أيضا    سلحة      تعد األ  .  11 ً                                   ً ً
           من ميثاق 51        املادة        والسيام−                         القانون واملعايري الدولية   في    ف ;                       القانون والدفاع الوطنية

                                                    بحق الدولة يف الدفاع عن النفس, وهي بذلك تقر بـاحلق يف      اعرتاف  −             األمم املتحدة
    يف  ,   آخـرً                             ً والواقع أن الزيـادة عامـا بعـد  ,                     وحيازهتا ألغراض مرشوعة    سلحة    األ     إنتاج

 11 .      الوطني     األمن                                        تستمر يف الداللة عىل توجه نحو دعم قدرات  ,              اإلنفاق العسكري
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   ;           أشـد صـعوبة−                عالوة عىل ما سـبق  −               لصغرية واخلفيفة   ا    سلحة               أصبحت مراقبة األ  .  12
       يف هنايـة        ت احلـدة      كـام دلـ  −         الـدول ت  غـد و   ,                               بسبب االنقسامات الـسياسية الراهنـة

               نبغـي معاجلتهـا يف  ت                            منقسمة بشدة حول اجلوانب التي   −  2006                  اجتامعات الدول عام 
               املتعددة األطراف                وكام أن اجلهود  ,                               الصغرية واخلفيفة, وكيفية املعاجلة    سلحة         انتشار األ

ً      ًجتـاوزا       النـاس                يـر فيهـا بعـض  ,                                           ملكافحة اجلريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنيـة
  ;                 الـصغرية واخلفيفـة    سـلحة    لأل   نظـم                                      سيادة الدول, فكذلك اجلهود الدولية لوضـع  ل

             وإذا أخـذ يف  ,ً                                                     ً ينظر إليها عىل أهنا متثل حتديا الحتكار الدولـة للعنـف املـرشوع   حيث
                                                            عىل املعايري احلالية واألطر التنظيمية, فإن تطبيـق إجـراءات املراقبـة          االتفاق     سبان  احل

ً تتبنى الدول مواقف خمتلفة اختالفا كبـريا     ; حيثً                     ً الصغرية يبقى متباينا    سلحة     عىل األ ً                                     ً ً,   
              ضـمن أسـوارها  ,                                                 حول مد فائـدة التعـاون الـدويل يف مـساعدهتا عـىل احتكارهـا

 12 .        السيادية

       لتعامــل    ا ىل إ            حيــنام تــضطر  ,            تعــددة األطــراف            ن املؤســسات امل     نجــد أ   ,          نتيجــة لــذلك  .  13
                                 الـصغرية واخلفيفـة, يواجههـا موقفـان     سـلحة                            التكاليف غري املبـارشة النتـشار األ و

                                   فضل قرص العمل املستقبيل عىل تطبيق األطـر  ي             فبعض الدول  ;ً                   ًخمتلفان جدا من الدول
               لتـشمل املجـاالت  ;          ع تلـك األطـر ي                   دول أخـر أن يـتم توسـ                    القائمة, بيـنام تفـضل

                                                 وهكذا نجد أن التحدي األسايس أمـام املجتمـع الـدويل هـو  ;                وضوعية واجلغرافية  امل
             اآلثـار الـسيئة   يف                                                    إجياد سبل لتحسني قـدرة النظـام املتعـدد األطـراف عـىل الـتحكم 

                                                                    الصغرية واخلفيفة, يف الوقت الذي تتبنى فيه الدول مواقف متباينة من مد     سلحة  لأل
  .                الصغرية واخلفيفة    سلحة              اءات مراقبة األ                                  الشمولية التي ينبغي أن تتصف هبا إجر

                                                                   يقودنا هذا إىل تصورات واسعة عن املجـاالت التـي يتعـني تركيـز اجلهـود املتعـددة   .  14
ُ فالنظرة األكثر تقييـدا تقـيض أن ت ;                                   األطراف فيها, وخاصة جهود األمم املتحدة ً                               ُ   َ   َقـرصً

   ,          يذ خياراهتا                                                            جهود األمم املتحدة عىل توفري األطر والقدرة عىل مساعدة الدول عىل تنف
       وهـذا  ,                الصغرية واخلفيفـة    سلحةً                                           ًيف ممارسة حقها السيادي يف السيطرة داخليا عىل األ

                 الـصغرية واخلفيفـة     سـلحة                                            األسلوب يقرتح إضفاء التناسـق عـىل معـايري مراقبـة األ
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                        تقديم خدمات يف جماالت تعـاين    ىل إ                                             بتمكني الدول من بناء مقاييس للمراقبة واملبادرة 
         أو حيـث  , )                                    مثل املناطق التي سبق فيها وجود نزاعات   ( ;       ة الضعف                فيها قدرات الدول

                     من خالل ترتيبات تبادل    ( ,                       لتطوير آليات للمراقبة ;                          تدعو احلاجة إىل دعم دويل إضايف
   ).ً                               ًي أو قواعد بيانات اإلنرتبول, مثال    قليم           املعلومات اإل

         يد معـايري             منتد لتصع        ; بوصفها             األمم املتحدة ,ً                             ًيصور األسلوب الثاين األكثر شموال  .  15
ً                                                         ً الصغرية واخلفيفة مثال, من خالل عمليات مراجعة إلزامية تأخـذ يف     سلحة    األ      مراقبة
        منتـد           ; ال بوصـفها                         مراقبة التقدم يف التطبيق−   "            برنامج العمل "         يف حالة −      سبان  احل

                       الـدول التـي تتبنـى هـذه     جتـادلً         ًوكثريا ما    ,             د األدنى املشرتك                  للتنسيق عىل أساس احل
                   مل يتم تنفيـذ برنـامج       ما ,                              الصغرية واخلفيفة لن تكون فعالة    سلحة    ة األ                النظرة بأن مراقب

        الدويل  "    الصك "      مثل −ً                                                      ًالعمل بشكل متناسق, وتصبح املعايري الطوعية القائمة حاليا 
   .          إلزامية−       للتعقب 

                              أحـدمها يتـابع اهلـدف النهـائي لنـزع   :                                     يمكن جتزئة األسلوب الثاين إىل حمورين اثنني  .  16
                ويثور مزيد مـن  ,                                      فيفة, واآلخر يسعى ببساطة ملراقبة استعامهلا            الصغرية واخل    سلحة  األ

               مـن أجـل تعزيـز             جعلهـا مـشرتكة;                                        اجلدل حول احلوافز وأشكال السلطة التي يتعني 
  .                    جهود املراقبة الوطنية

                               االنقـسامات العميقـة حـول انتـشار  ,                                    مما زاد يف تفاقم التباين يف وجهات النظـر    لعل   .  17
                  عارض اجلهود لتشجيع  ي             فبعض الدول  ;   سالح      نزع ال                         الدمار الشامل وترتيبات      أسلحة
       أسـلحة                                     يف غيـاب إجـراءات فعالـة ملراقبـة انتـشار  ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة      نزع األ

                 الـصغرية واخلفيفـة     سـلحة                     حمتجـني بـأن امتالكهـا األ ;                        الدمار الشامل وضامن نزعها
                        الـدمار الـشامل, وممارسـة      أسـلحة                    رد رضوري عـىل انتـشار  ا مهـ      يهـا,         وحصوهلا عل

                                                                  مرشوعة حلقها يف الدفاع عن النفس, بينام ير آخـرون أن اجلهـود ملعاجلـة موضـوع 
     شـارة                       الدمار الشامل, مـع اإل     أسلحة           عن معاجلة  ة                      الصغرية واخلفيفة منفصل    سلحة  األ
                                          الدمار الشامل تتجاوز التصورات التقليديـة      أسلحة                            أن املشكالت املتعلقة بانتشار   إىل

   , )     اجلنـدر (         والنوع  ,        والفقر ,             حقوق اإلنسان :   االت   جم                          عن مراقبة التسلح; ألهنا تشمل
  .                                            األطفال املجندين, إىل جانب حشد من القضايا األخر و
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      سـلحة                                 خ بشكل متزايد حـول أهـداف مراقبـة األَّ   َّرسُ                           ُلقد قادت هذه اخلالفات التي ت  .  18
          قـد بلغـت  ,                                            إىل االعرتاف بأن الدبلوماسية القائمـة عـىل اإلمجـاع ,              الصغرية واخلفيفة

  ً                     ً بدا أنـه يمثـل أسـلوبا ,2001                                 وعىل الرغم من أن برنامج عمل عام  ,    ائية           حدودها النه
                                                                        يعتمد اإلمجاع يف معاجلة هذه القضايا, فإن طبيعتـه غـري امللزمـة يف الواقـع, وتناولـه 

                         , أسهام يف إخفاء االنقسامات  " ا      جوانبه    مجيع    من  "                 الصغرية واخلفيفة     سلحة        مشكلة األ
   .                                 العميقة بني الدول حول هذه القضايا

       برنـامج  "                         أثناء املناقشات حـول تطبيـق   يف    ,                               حينام انكشفت هذه االنقسامات بوضوح  .  19
                        وقد أقام عدد من الـدول  , "                  االلتفات إىل الطوعية "         ممثلة بـ           ت االستجابة   بد  ,  "     العمل

                                   من أطر املراقبة والتعاون الطوعية,    كثري    ال ,                                  واملنظامت الدولية واملنظامت غري احلكومية
   ,                الصغرية واخلفيفـة    سلحة           ملراقبة األ ; "          اجليل الثاين "      راءات       قدم إج   قد          كثري منها     كان  و

   ىل عـ   يـة      إقليم          يف جتمعـات  ,ً                  ً وتعمل الـدول أيـضا ,                          واحلد من العنف عىل نطاق أوسع
                  والتعـاون يف أوربـا,      األمـن                         بروتوكول نريويب, ومنظمة  :   مثل   ( ;                  تطبيق برنامج العمل

                    ز, ومنتـد جـزر املحـيط                   , وجمموعة دول األندي ي    فريق    اإل     لجنوب ل        اإلنامئية       اجلامعة  و
                                      أعضاء اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة صـوت                     أضف إىل ذلك أن أغلب13 , )     اهلادي

   ,ً               ً ملزمـة قانونيـا ,    سـلحة                                                البدء يف استقصاء إمكانية إبرام معاهدة لالجتـار باأل ة   صلح مل
ً                                                ً أن التعاون الطـوعي كـان مثمـرا بـصورة خاصـة يف تـشجيع  :                ومن األمور املشجعة
ً         ً متفاديـا  ;              وعـدم االنتـشار   سالح             إزاء نزع الـ ,                 قاعدة باجتاه القمة                 أسلوب ينطلق من ال

        للقلـق ً  ًا      مصدر           عدة; بوصفها  ٍ  ٍت             التي ظهرت مرا   ,             د األدنى املشرتك             بذلك مشكلة احل
                     لكـن املبـادرات الطوعيـة  و   ,       احلكومـات       فيام بـني    و ,                         يف املفاوضات املتعددة األطراف

                وتـشتيت معيـاري  ,       ترقيعيـة       حلـول      إنتـاج           أن جتـازف ب ,ً      ً أيـضا  هـا                وغري العاملية يمكن
  .                الصغرية واخلفيفة    سلحة                               عمليايت للجهود الدولية ملراقبة األ       وتشتيت 

ً دورا مهـام يف هـذا اجلهـد  ,       الوطنيـة               املتخطيـة للحـدود              غري احلكومية            لعبت املنظامت  .  20 ً                     ً ً
       معاهـدة    [ ,                   معاهدة حظر األلغـام :   مثل   ( ;    سلحة         مراقبة األ   ىل إ                        واجلهود السابقة الرامية

  :      ; مثـل  ين  خـر    اآل ني      اخلاصـ  ين                              فإن دورها, ودور األطراف املؤثر ,   هذا      ومع  ,  ])      أوتاوا
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         ضـمن إطـار            يـان حمـدودين                      الـصغرية واخلفيفـة, يبق    سـلحة                 املنتجني والـسامرسة لأل
                  يعرتف بـدور مـنظامت  "            برنامج العمل "                  وعىل الرغم من أن  ,      احلايل "            برنامج العمل "

         الـصغرية     سـلحة      شار األ                  مـن عمليـة كـبح انتـ ,  زأ تـً          ًه جزءا ال جي   وصف   ب ;           املجتمع املدين
ً                                                              ًواخلفيفة, فقد تـم اسـتبعاد جمموعـة املـنظامت غـري احلكوميـة مـثال, مـن جلـسات 

  .                                   يف اجتامعات الدول التي تقام كل عامني ,                املفاوضات الرسمية

      سـلحة                                                  كان ثمـة اتفـاق عـىل أن تنـشط األمـم املتحـدة يف مراقبـة األ  لوً           ًختاما, حتى   .  21
       وهـي−   )                             القائمة عىل عدم تبادل املعلومات (                                  الصغرية واخلفيفة, فإن عقلية الصومعة 

                                          هم يف تسهيل املعاجلة الفعالـة ملثـل هـذه القـضايا       ال تس−                        لتي تسود يف األمم املتحدة ا
   متـس   −               عىل سـبيل املثـال  −                 الصغرية واخلفيفة     سلحة               فإن مراقبة األ ;              املتعددة الوجوه

          وإن عـدم  ,  حة                                            والتنمية وإدارة احلكـم اجليـدة وحقـوق اإلنـسان والـص     األمن       قضايا 
       جيعـل مـن                 عـىل وجـه التحديـد,                                         وجود أهداف مشرتكة يف نظام األمم املتحـدة كلـه 

ً                                            ً ويؤدي ذلك غالبا إىل احلد من الرتكيز عـىل مراقبـة  ;                          الصعب حتقيق فاعلية العمليات
                                            أضف إىل ذلـك أن حمدوديـة املـوارد املاليـة املخصـصة  ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ

ً                                          ًأيضا يف مزيـد مـن اإلعاقـة النتهـاج أسـلوب شـامل يف     سهم  ت                    لتنفيذ برنامج العمل 
                   تـشري التقـديرات التـي  و   ,                الـصغرية واخلفيفـة    سلحة                            معاجلة اآلثار السيئة النتشار األ

       برنـامج  "                        إىل أن الدعم املايل لتنفيـذ    ,   سالح                                   أعدها معهد األمم املتحدة لبحوث نزع ال
             , وهذا الـرقم 2005   و2003                  يف الفرتة بني عامي  ,            مليون دوالر660      نحو      , بلغ "     العمل

 14 .                      الصغرية يف الفرتة نفسها    سلحةً                                    ًيمثل جزءا من قيمة االجتار غري املرشوع باأل

      سـلحة       بـشأن األ  −             عـالوة عـىل ذلـك  −                                        إن آلية تنسيق العمل التابعة لألمم املتحـدة   .  22
ً                                  ً لتنسيق عمل ستة عرش جهازا من أجهـزة  ;1998                  التي تم وضعها عام    هي          الصغرية, و

  يف     إال                                 الـصغرية واخلفيفـة, ال تتمتـع بتفـويض     سلحةً              ًعنيا بقضايا األ   م ,           األمم املتحدة
                                                         األمم املتحدة احلالية, كام أن اهلدف منها لـيس وضـع اسـرتاتيجيات       نشاطات      تنسيق 

ً                              ً ويبدو كل جهاز مشارك حريصا عـىل  ,                                    موجهة نحو األهداف عرب نظام األمم املتحدة
                      للتنـازل عـن األولويـات  ;                                               رؤية التنسيق, ولكن توجد لد كل جهاز حـوافز قليلـة

  .                 املؤسساتية القائمة
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                 الـصغرية واخلفيفـة     سـلحة               للسيطرة عىل األ ;ً                                  ًإذا اختذت األمم املتحدة إجراء هجوميا  .  23
                                 التـي يفرضـها جملـس األمـن, فـإن األمـم     سـلحة                      من خالل عمليات حظر األ ,ً    ًمثال

       وعـدم         املعلومـات         االحتفـاظ ب           القائمة عىل    [ "       الصومعة "             ت تعاين عقلية      مازال       املتحدة 
                                             وجمموعات اخلرباء ضعيفة االرتباط فيام بينهـا, وهـي     سلحة             وجلان حظر األ , ]      تبادهلا

     , أو     سـلحةً                                                             ًنادرا ما تتبادل املعلومات التي تساعدها عىل حتديـد شـبكات االجتـار باأل
                         فـإن دور عمليـات الـسالم يف  ,        وباملثـل ,                                 تتبادهلا بصعوبة, يف خمتلف حاالت الرصاع

                            الصغرية واخلفيفة بـشكل أعـم يف     سلحة               تعزيز مراقبة األ                     دعم هذه املجموعات, ويف 
ً                                                                     ًأحوال ما بعد الرصاع, غالبا ما يكـون ضـعيف املعـامل, ويعتمـد بـشدة عـىل املبـادرة 

  .                               , أو عىل دول معينة داخل جملس األمن       معينة ت ام                        الشخصية للزعامء يف حدود مه

 ?ما الذي ينبغي فعله

 أفكار للعمل

                      املتحدة بتمكني اآلخرين                    إقامة إطار يسمح لألمم  : ً    ًأوال
                                                                  تعزيز دور األمم املتحدة يف متكني جمموعـات أخـر مـن القيـام بـإجراءات مراقبـة   .  24

                                               ال يمكن أن تكون األمم املتحدة املكان الوحيـد جلهـود  :                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ
             ا ميـزة نـسبية  هنـ ا                                          الصغرية واخلفيفة, ولكن عامليتهـا ورشعيتهـا متنح    سلحة         مراقبة األ

                   لكي يقومـوا بتحـسني  ;                               منصة للمشاركني الراغبني يف املساعدة         ن حيث هي    , م     فريدة
             عـىل تعزيـز دور          أن تساعد             لدول املهتمة  ل         وينبغي  ,    سلحة                      جهودهم يف مراقبة تلك األ

             ية والقطاعية     قليم                                                     األمم املتحدة يف متكني املجتمع املدين والقطاع اخلاص واملنظامت اإل
  .    اقبة                                  والدولية األخر من القيام بجهود املر

  :  أيت                          حينام تعمل عىل القيام بام ي ,                  عىل دور األمم املتحدة     رتكيز      جيب ال  .  25

      سلحة                             واإلجراءات الوطنية ملراقبة األ   نظم                                 مساعدة الدول عىل تطوير القوانني وال   . أ
            بـصورة خاصـة,           جيب الرتكيـز   :                                            الصغرية واخلفيفة, وبناء القدرات الفنية املحلية
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    وضـع   ) 2 (   ,                    لكية املدنيني للمـسدسات                ترخيص وتسجيل مل   نظم      إقامة   ) 1   : (  عىل
                        بناء قدرات إلدارة خمزونات   ) 3   ( ,                                       آليات فعالة ملنح شهادات للمستخدم النهائي

  .         والذخرية    سلحة  األ

      تنـسيق   ال       راقبـة و  امل                              يـة والتعـاون لتـسهيل اسـرتاتيجيات     قليم                 رعاية الرتتيبات اإل   . ب
        كيفيـة                                يف غيـاب اتفـاق دويل واسـع النطـاق عـىل  :                 الصغرية واخلفيفة    سلحة أل ل

ًية خطا أماميا جلهـود العمليـات الدوليـة لتنـسيق     قليم                       التقدم, متثل الرتتيبات اإل ً                                           ً ً
           ية الرسمية     قليم                                      الصغرية واخلفيفة, إضافة إىل أن البنى اإل    سلحة              جهود مراقبة األ

                           وهلذا الغرض, جيـدر دعـم جهـود  ;                               عملية بناء تدابري مراقبة وطنية ,ً           ًتسهل غالبا
   ية     قليم                         من أجل تيسري االجتامعات اإل ;         نزع السالح                       مكتب األمم املتحدة لشؤون 

                                            لتعزيـز عمليـة تطبيـق برنـامج العمـل عـىل املـستو  ;2010  −  2009        يف الفرتة 
  . ي    قليم  اإل

         عـىل متكـني  ,ً                ً جيب العمـل رسـميا :                                        الربط بني احلاجات إىل املساعدة واخلربات الفنية  .  26
         الـصغرية     سـلحة    األ      بـشأن ,                                                  نظام دعم تنفيذ برنامج العمل اخلاص بآلية تنسيق العمل

       لـربط  ;                                                وقاعدة بيانات معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح ,                  التابع لألمم املتحدة
                        التي تـربط بـني احلاجـة إىل  , "      التحكم     لوحة  "               لكي يلعب دور  ;      املوارد ب          االحتياجات 

                               واخلـربات الفنيـة واملـوارد املاليـة  ,                الصغرية واخلفيفـة    سلحة                    املساعدة عىل مراقبة األ
  .                                  من مصادر خارج منظومة األمم املتحدة   ولو  ,         والتدريب

                              حتديد األهداف والعمل عىل إنجازها  : ً      ًثانيا
        ومـؤمتر  ,2011                                                        إقامة أهداف مشرتكة يف الوقت املناسب الجتامع اخلرباء املفتوح عـام   .  27

   عـىل         أن تعمـل                                 الدول ومجاعات املجتمع املدين املعنيـة    عىل    جيب    :2012            املراجعة عام 
              الـذي يأخـذ يف      , وهـو        الـصغرية    سـلحة           ملراقبـة األ ;       دف الكـيل                حتقيق اإلمجاع عىل اهل

      سـلحة                              , وااللتزام واملشاركة من جمتمـع األ       التنمية                       عالقتها بحقوق اإلنسان و    سبان  احل
    منع  ب  ل َّ   َّمثُ    ُ لي ;ً                                      ً ويمكن أن يتم هذا يف ظل هدف أوسع نطاقا ,                    الصغرية واخلفيفة األوسع

   .          كال األمرين ب                                الرصاع أو احلد من العنف املسلح, أو 
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            لـدول املعنيـة  ل      ينبغـي    :                  أهـداف تنميـة األلفيـة              تـشبه يف الغايـة                  حتديد أهداف معينـة   .  28
      وسـيلة           من حيـث هـي ً                         ًأهدافا حمددة يمكن قياسها,        أن تضع                    ومجاعات املجتمع املدين 
        تطبيـق                  ويمكـن الرتكيـز عـىل ,                الـصغرية واخلفيفـة    سـلحة                    لتحسني جهود مراقبة األ

         حـسب آليـة  ب   ,        الصغرية    سلحة           ة اخلاصة باأل                                    جوانب برنامج العمل أو املقاييس الدولي
ً     ًدورا         أن تلعب                           ويمكن هذه األهداف املحددة  ,        الصغرية    سلحة                   تنسيق العمل بشأن األ

                                             يف مساعدة اجلهات املعنية عـىل قيـاس تقـدمها, وتنـسيق                األلفية للتنمية       أهداف       يشبه
 15 .                                                   العمل, وختصيص املوارد النادرة, وتعبئة الدعم عرب الوطني

                     يمكـن اسـتخدام مثـل هـذه    :                   عملية مراجعة االنضامم        أن تدرس          املعنية     لدول ل      ينبغي   .  29
      سلحة                             نحو حتقيق األهداف املتعلقة باأل ,                                        العملية لقياس مد التقدم الذي يتم إحرازه

                       ويمكن أن تتضمن إرسال  ,    سلحة                                         الصغرية واخلفيفة, وحتسني مقاييس مراقبة هذه األ
                   كتلـك املـستخدمة مـن  ;         النظـراء                                          تقارير مجيع األجهزة, أو آلية مراجعـة منظمـة مـن

  .                                    لتحسني تطبيق مقاييس مكافحة غسل األموال   ;)FATF (                جمموعة العمل املايل

                  بني اآلليات القائمة     ناغم        حتسني الت  : ً      ًثالثا

    يف  , ني                              وتقـديم التوجيـه لألطـراف املختلفـ ,                                      تدعو احلاجة إىل قيادة تقوم بتعبئـة املـوارد  .  30
                    الـصغرية واخلفيفـة عـىل     سـلحة         مراقبـة األ                                  منظومة األمم املتحـدة املـشاركة يف جهـود 

         لتبـادل  ;                          قد يتطلب هـذا وضـع بروتوكـوالت و         فحسب;                   التنسيق فيام بينها ال      األرض, 
           عمليـات دعـم   :      ; مثل                                                    املعلومات بني األجهزة املسؤولة عن العقوبات يف األمم املتحدة

      خـدرات  مل        املعنـي با                                                     السالم, وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئـي, ومكتـب األمـم املتحـدة 
      تـشجيع   −               عـىل سـبيل املثـال  −       ويـتم  ,         اإلنرتبـول :     مثل ;                        واجلريمة, أو أجهزة خارجية

                 لـصك الـدويل للتعقـب                        لـدعم التطبيـق الفعـال ل ;       اإلنرتبـول و      تعـاون     أن ت         الدول عىل 
   .  "            برنامج العمل " و

   ;                                        الصغرية التفويض والقيادة واملـوارد الالزمـة    سلحة                            منح آلية تنسيق العمل بشأن األ  .  31
  :                 الصغرية واخلفيفة    سلحة                                 سرتاتيجية عىل نطاق األجهزة ملراقبة األ ال      تنفيذ  ل ا        لتطوير و ل
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   ;              بـاألمم املتحـدة         نـزع الـسالح           سامي لـشؤون   الـ     ملمثل  ا                      يقيض أحد األساليب إعطاء 
         للعمـل مـع     ;       سلطة كرب   ,        الصغرية    سلحةً                                    ًبوصفه رئيسا آللية تنسيق العمل بشأن األ

             لتطوير خطة  ;        الصغرية    سلحة         بشأن األ                                         األجهزة التي تتمتع بعضوية آلية تنسيق العمل
                                    لتطبيق برنامج العمل ضمن نظام األمـم  ;                               عمل مشرتكة ذات أهداف وأغراض حمددة

                                                                 ويف الوقت الذي ينبغي فيه إعطاء جهـود تعزيـز آليـة تنـسيق العمـل بـشأن  ,      املتحدة
                           داخل نظام األمم املتحدة, فـإن             التوافقات              لالستفادة من ;       األولوية          الصغرية    سلحة  األ
                                                   ملبادرات الفرديـة والتعاونيـة األخـر داخـل األمـم املتحـدة ا    منح    ىل إ          حلاجة تدعو  ا

  .             الدعم املتواصل

                     إن قادة عمليات السالم   :                                                إيضاح دور عمليات السالم يف دعم عمل أجهزة العقوبات  .  32
     األمـم     أطـر          املعنيـني يف        اآلخـرين         والالعبـني    ,    األمن                         يفتقرون إىل اإلرشاد من جملس 

  :      ; مثـل             فـرض القـانون      نـشاطات                          ة وضع األولويات بالنـسبة إىل            بشأن كيفي ,      املتحدة
            األخـر, مـع  ت ام                                                           مراقبة عمليات احلظر وتطبيقها, واملوازنة بينها وبني أولويات امله

  .    سبان                      أخذ حمدودية املوارد يف احل

     يات                                         بني األمم املتحـدة واآلليـات القائمـة عـىل املـستو ,ً                ًحتسني الرتابط أيضا     رضورة   .  33
                            ويمكــن حتــسني التعــاون, وتبــادل  , ة يــ    قليم     واإل ة يــ    قليم       وشــبه اإل   ة         والوطنيــ ة     املحليــ

                عـىل تعزيـز اآلليـات          املـساعدة                  والـدروس املـستفادة,      املثىل                    املعلومات يف املامرسات 
           الرتتيبـات    تعـد   و ,                    املستو املتعـدد األطـراف     نطاق        خارج  ,                       العاملية واآلليات العاملة

                     ألن التنـسيق بـني جهـات                           تتمة رضورية لربنـامج العمـل; ,             ية بصورة خاصة    قليم  اإل
ً يعد رضوريا جدا لتدعيم إجراءات املراقبة عـرب  ,                                تطبيق القانون ونقاط مراقبة احلدود ً                                         ً ً

                             تبادل املعلومات بشأن املامرسات        يف إمكان               وباملثل, فإن  ,                    احلدود لالجتار غري املرشوع
      دوليـة          املعـايري ال (         الـصغرية     سـلحة                                         كتلك التي تقوم آلية تنسيق العمل بشأن األ     املثىل;

                                    ها ومجعهـا عـن املعـايري والتوجيهـات اخلاصـة   وغ    بـص , )        الـصغرية    سـلحة         ملراقبة األ
        املراقبـة                                                               الصغرية, أن يوفر مقاييس مرجعية مفيدة لسياسة املراقبة الوطنية و    سلحة   باأل
 16 .  ية    قليم  اإل
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                 الصغرية واخلفيفة    سلحة                                          تعزيز الشفافية يف املباحثات اخلاصة بمراقبة األ  : ً      ًرابعا
                              الصغرية واخلفيفة مع سـجل األمـم    سلحة                          غ بانتظام عن عمليات نقل األ        ضامن اإلبال  .  34

         الـصغرية     سـلحة                              هم تعزيز الشفافية يف مقتنيـات األ   سيس  :                        املتحدة لألسلحة التقليدية
                    الصغرية واخلفيفة من     سلحة                                                  واخلفيفة, وترتيبات املراقبة, يف تقليل إمكانيات حتول األ

                          وقـد وفـر سـجل األمـم املتحـدة  ,   وعة      غـري املـرش       املجاالت                  املجاالت املرشوعة إىل 
      سـلحة                         حـول مقتنيـات الـدول مـن األ ,                                التقليدية آليـة لتبـادل املعلومـات    سلحة  لأل

   ,    سـلحة                                             كام أن ضامن اإلبالغ املنتظم عـن عمليـات نقـل هـذه األ ,              الصغرية واخلفيفة
ً سيكون مفيدا يف تعزيز الشفافية إمجاال ,              ضمن إطار السجل ً                                   ً ً.  

  −                  الـصغرية واخلفيفـة    سـلحة                    املساءلة عن مراقبة األ       افة إىل       باإلض−                 إن الشفافية ذاهتا   .  35
                       وتـسمح الـشفافية ملجتمـع  ,    سـلحةً                                         ًتعد هدفا له قيمته يف مباحثـات مراقبـة هـذه األ

         مـا يتعلـق      إزاء    ,                          تبادل وجهات النظر والتجـارب ب   ,                     الصغرية واخلفيفة عامة    سلحة  األ
             حـول مراقبـة  ,ً    ًموال                                   وإدارة املخـزون, ومتكـني احلـوار األكثـر شـ    نتاج            بالتجارة واإل

                                              ولعل تشجيع املباحثات الرسـمية وغـري الرسـمية, بـني  ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ
                                               حول تنفيـذ التوصـيات املقدمـة يف تقريـر األمـني العـام  ,                      اجلامعات من الدول املعنية

   :     مثـل ;                              أن يسهل اجلهود لتنفيذ مبادرات ه              الصغرية, يمكن    سلحة     عن األ            لألمم املتحدة 
 17 .        ي والدويل    قليم                عىل الصعيدين اإل "            برنامج العمل "

                               يف األعوام التي ال يتم فيها عقـد  , "            برنامج العمل "     وفق                      عقد اجتامعات بني اجللسات   .  36
   ,                                      جيب عقد اجتامعات غري سنوية للخرباء احلكوميني  :                         اجتامعات بني الدول كل عامني

                               الـصغرية واخلفيفـة, كـام هـو موضـح يف     سـلحة           تتعلق باأل ,                حول موضوعات حمددة
ِالذي أصدر           والتقرير 18 ,        تد جنيف  من ُ         ِ           وينبغـي19 ,          بني الـدول ,2008               عن اجتامع عام ُ
                                                     األفكار التي برزت من مجاعة العمل التابعة ملنتد جنيف,      تقويم             أن تستمر يف     لدول ل

         من أجل  ;                                                                  واملتعلقة بكيفية القيام بأفضل تنظيم الجتامعات الدول التي تقام كل عامني
                أضـف إىل ذلـك أن  ,                          امن قيام حوارات منتجة وقيمـة            , بحيث يتم ض "            برنامج العمل "

                   أن يعـزز الـشفافية −  ً     ًأيـضا  −   ه      يمكن ,ً                                    ًضامن عقد مؤمتر مراجعة آليا كل مخس سنوات
   .          إىل حد كبري



 

45 

         يف عمليـات       مـشرتكني                                            منظامت حكومية وأعضاء نشيطني مـن املجتمـع املـدين    جعل  .  37
  ت    سـهم أ    لقـد   :    امني                  اجتامعات الدول كل ع  :      ; مثل                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ     قضية 

      سـلحة                         يف توجيـه الـوعي بقـضايا األ ,                             وحراك املجتمع املدين إىل حد كبـري ,     احلمالت
           منظمـة غـري 336               وكانت مشاركة  ,                            داخل حلبة السياسات العاملية ,              الصغرية واخلفيفة

     ومن  −  2008       عام     يوليو /                                                 حكومية معتمدة يف اجتامع الدول الثالث الذي عقد يف متوز
      رة عـىل  و      املقـص    لـسات  اجل "  يف                         غـري حكـومتني بـإدالء بيـانني             السامح ملنظمتـني    ذلك 

 20 .                 واملشاركة اجلامعية ,                                    تعد خطوة إجيابية نحو مزيد من الشفافية  −   "           احلكومات فقط

          يف مباحثـات       مـشرتكني   −      سـلحة    األ و عِّ     ِّ مصن     ومنهم  −   ني     خاص  ين            أطراف مؤثر   جعل  .  38
  َّ             َّ الـدول قـد سـن    مـن   كثـري                 عىل الـرغم مـن أن ال  :                 الصغرية واخلفيفة    سلحة         مراقبة األ

                          التقـدم العـاملي يف هـذا املجـال     فـإن            وتعقبها,     سلحة  األ    وسم                     ترشيعات وطنية لتنفيذ 
ً     ً جمـاال  ,                   وسـامرسهتا إىل الطاولـة    سـلحةً                              ًمدروسا, وسوف ترتك دعوة صانعي األ     يبقى 

ً                                                 ًدفع هذا البند من األجندة قدما, والسامح بأسلوب أكثـر  ل   ;                     ملزيد من النقاش الشفاف
  .                الصغرية واخلفيفة    سلحة                            د اسرتاتيجيات فعالة ملراقبة األ       يف إجيا ,ً      ًتكامال

  "      املؤثرة       املنابر  "        استخدام   : ً      ًخامسا

      ينبغـي   :                من لعب دور أقو             باألمم املتحدة                 لشؤون نزع السالح        السامي         املمثل    متكني  .  39
      سـلحة                                             إشاعة القبول للمعايري القائمة اخلاصـة بمراقبـة األ        استخدام        السامي       لممثل  ل

        املمثـل     يمكـن   و ,ً    ًمعـا                                    ن تنفيذها, داخل األمم املتحدة وخارجها                  الصغرية, والدفاع ع
                  ملراقبـة خمزوهنـا مـن  ;                           قيـادة أعظـم يف الـضغط عـىل الـدول      مـستو       إظهار      سامي   ال
                 الـصغرية واخلفيفـة     سـلحة                                            الصغرية واخلفيفة, وتعزيز الشفافية يف ملكية األ    سلحة  األ

                يف حـاالت مـا بعـد                         الزائدة وتدمريها, وخاصة    سلحة                         وعمليات نقلها, ومصادرة األ
   ;                                                       نه العمل مبارشة مـع العمليـات امليدانيـة التابعـة لألمـم املتحـدة   يمك   و ,       الرصاعات

ً     ًمـثال;                         من خالل ترتيبات مناسـبة  ,              عىل نحو مناسب "            برنامج العمل "             لضامن تنفيذها 
  .                               الزائدة يف حاالت ما بعد الرصاعات    سلحة        لتدمري األ
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  ي     قليمـ                        ة واخلفيفـة عـىل الـصعيدين اإل       الـصغري    سـلحة                           بناء الدعم السيايس ملراقبة األ  .  40
               لكسب التأييد  ;           املجتمع املدين و         بالتعاون         أن تعمل               الدول املعنية,    عىل    جيب   :        والوطني

           ي والـوطني,     قليمـ                               الـصغرية واخلفيفـة عـىل الـصعيدين اإل    سلحة                السيايس ملراقبة األ
  ة                                                               سيام يف املجاالت التي يؤدي فيهـا غيـاب األطـر واألولويـات الـسياسية ملراقبـ  وال
  .                                        إىل التساهل يف االلتزامات عىل الصعيد الدويل ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ

 ّ                    ّإجياد قاعدة أدلة حمسنة  : ً      ًسادسا

                      تحسني قاعدة األدلة لصنع    ب       أن تقوم                                    الدول املعنية بتنظيم األبحاث ومتويلها   عىل    جيب   .  41
  ه                              تدعو احلاجة بشكل خاص إىل مثـل هـذ  :                 الصغرية واخلفيفة    سلحة               السالم ملراقبة األ

                                الــصغرية واخلفيفــة, والــرصاع املــسلح,     ســلحة     بــني األ    صالت              األبحــاث حــول الــ
                 املـساعدة عـىل إيـضاح   ) 1   : (        هم هـذا يف         وسـوف يـس ;                    رهاب, واجلريمة املنظمة   واإل

                                                       الصغرية واخلفيفة والتنمية وحقوق اإلنسان واإلدارة احلكوميـة     سلحة            العالقة بني األ
      سـلحة         انتقـال األ ب  ل َّ  َّثـُ   ُ مت ,        اطر حمـددة            يدور حول خم ,                  توافر أساس للتعبئة  ) 2 (   ,     اجليدة

                         غـري املـرشوع, وحـول آثـار حمـددة       املجال          املرشوع إىل       املجال                   الصغرية واخلفيفة من 
  .              وإعادة نقلها    سلحة                      ذلك إعادة استخدام األ   ومن              لذلك االنتقال, 

  :  أيت    ما ي                          تشمل جماالت األبحاث املحتملة  .  42

   ,       وشـدته ,               بدء الرصاع املسلح   و ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة                  العالقة بني توافر األ   . أ
  .     ومدته

                                         الـصغرية واخلفيفـة, وحـرب العـصابات, واجلريمـة     سـلحة           الصالت بني األ   . ب
  .                             املنظمة العابرة للحدود الوطنية

  .       ة اخلاصة     األمني          والرشكات  ,                الصغرية واخلفيفة    سلحة           الصلة بني األ   .  جـ
  ني      لناشـط        األطـراف ا و                          الصغرية واخلفيفة لإلرهابيني     سلحة               حركة إمدادات األ   . د

  .             من غري الدول      اآلخرين



 

47 

                       مـسؤوليات الـدول والـرشكات   −                 إضـافة إىل مـا سـبق  −                    إن األبحاث التي توضـح   .  43
                   نتيجـة عمليـات نقـل  ;                   االنتهاكات املرتكبة   حول                     القانون الدويل احلايل    وفق        واألفراد 

         واملـرشوع  ,          والتحـريض ,          واملـساعدة ,         التواطـؤ :   مثـل   ( ;                الصغرية واخلفيفة    سلحة  األ
ً, يمكن أن تقدم أسلوبا أكثـر حـذرا وتنظـيام )       وغري ذلك  ,    شرتك          اإلجرامي امل ً ً                                       ً ً        لـدفع  ;ً
        بحـث عقـد   :      ; مثـل    سـلحة                                     حول إجراءات املراقبة اإلضـافية لتلـك األ ,ً           ًاحلوار قدما

  .    سلحة                معاهدة لتجارة األ

 خامتة

                                  الـصغرية واخلفيفـة, والنقـل غـري الـرشعي     سـلحة                          إن احلد من إسـاءة اسـتخدام األ  .  44
ً هنجـا اسـرتاتيجيا جديـدا,   ان                       املجرمني واإلرهـابيني, يتطلبـ              إىل املحاربني و    سلحة  لأل ً ً                      ً ً ً
                                    من العنارص املشرتكة عرب النظـام املتعـدد ً  ًاً                             ً من األهداف األكثر حتديدا, ومزيدً  ًا    مزيد و

                      الصغرية واخلفيفة يمثل     سلحة                                     وعىل الرغم من أن االنتشار غري املرشوع لأل ,      األطراف
      تنفيـذ    ,           بنجـاح مـدروس          ث, فقـد تـم              ة يف العرص احلدي     األمني                 أخطر التهديدات    أحد

         الـصغرية     سـلحة                      ملنع االجتار غـري املـرشوع باأل   ;            برنامج العمل  :      ; مثل            املعايري واألطر
           الـصك الـدويل  و  ,                        ومكافحتـه والقـضاء عليـه ,             من مجيع جوانبـه   ,      اخلفيفة      سلحة  األ و

  .      للتعقب

      جلوانب                                                                 يف الوقت الذي تم فيه بذل جهود مجاعية مدروسة ملعاجلة املشكالت املتعددة ا  .  45
                                      هناك حلول ترقيعية والتزام غري متناسق       ماتزال                  الصغرية واخلفيفة,     سلحة           املرتبطة باأل

                     ملعاجلـة اآلثـار الـسيئة  ;     مـدروس                     بد من عمـل مجـاعي عـاملي      وال ,                باملقاييس العاملية
   ال                                       ع دور الزعامة للمؤسسات املتعددة األطـراف,  ي                      الصغرية واخلفيفة, بتوس    سلحة  لأل

                            مـن خـالل الـربط بـني االحتياجـات  ,                بتـسهيل التطبيـق  بل                   بوضع املعايري فحسب,
  .  ية     إقليم                                  واملوارد, والتمكني من إقامة ترتيبات 

  ;   ين      مـؤثر ني                          تعزيز احلوار مع أطراف خارجي   ىل إ                             أضف إىل ذلك أن هناك حاجة ملحة   .  46
   هم      ويـس ,                    واملنظامت غـري احلكوميـة ,  رسة       والسام ,    سلحة           وصانعي األ ,       اإلنرتبول  :    مثل
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                    يف زيـادة الـوعي لـد  ,              واملجتمع املدين  ين       املؤثر ني         طراف اخلاص  األ ب             تعزيز االتصال 
   .   ها                                          ومعرفة األحوال التي تؤدي إىل إساءة استخدام ,    سلحة          مستخدمي األ

   ,     الـرصاع   ( ;                              الـصغرية واألشـكال املختلفـة للعنـف    سلحة                       إن الروابط املعقدة بني األ  .  47
          اإلضــافية ً                ً مزيــدا مــن األبحــاث   قتــيض   تً     ًأخــريا,   , )         واإلرهــاب ,              واجلريمــة املنظمــة

      سـلحة       بـني األ ,                                                    والدراسات األساسية التي حتلل التفـاعالت والعالقـات املؤسـسية
                                    ويمكـن حتـسني قاعـدة األدلـة املتعلقـة هبـذه  ,                           الصغرية وأشـكال العنـف املختلفـة

                 مـن أجـل املراقبـة  ;               وتنفيذ اآلليات ,                        إىل تيسري عملية صنع القرار        أن يقود          التفاعالت 
  .        الصغرية    سلحة          الفعالة لأل
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 رـد النشـقواع
   

 القواعد العامة: ً    أوال

                 ة املختلفـة, وكـذلك     جنبيـ                                            للنرش يف هـذه السلـسلة البحـوث املرتمجـة مـن اللغـات األ     تقبل   . 1
  .                                         الدراسات التي يكتبها سياسيون وكتاب عامليون

  .ُ                                                                  ُيشرتط أن يكون البحث املرتجم أو الدراسة يف موضوع يدخل ضمن اهتاممات املركز  . 2

3 .  يشرتط أال يكون قد سبق نرش الدراسة أو نرش ترمجتها يف جهات أخر                                                       .  

  ت ً                                                                     ًتصبح الدراسات والبحوث املنشورة يف هـذه السلـسلة ملكـا ملركـز اإلمـارات للدراسـا  . 4
  .                                                   اتيجية, وال حيق للمرتجم أو املؤلف إعادة نرشها يف مكان آخر  سرت          والبحوث اال

  .                                                              يتوىل املركز إجراءات احلصول عىل موافقة النارشين األصليني للبحوث املرتمجة  . 5

 إجراءات النرش: ً      ثانيا

  .                                          تقدم الدراسة أو الرتمجة مطبوعة من نسخة واحدة  . 1

                                         لغـة املرتجـم عنهــا, وبيانـات عـن املـصدر الـذي                                     ترفـق مع الرتمجـة صـورة من املقالـة بال  . 2
  .          أخـذت منـه

  .                                                                يرسل مع البحث أو الرتمجة بيان موجز بالسرية العلمية للمرتجم أو للباحث  . 3

                                                                             تقوم هيئة التحرير بمراجعة البحث أو الرتمجة للتأكد من مستوامها, من خالل مراجعني مـن   . 4
  .           ذوي االختصاص

  .                                      اجعة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسلم البحث                              خيطر الباحث أو املرتجم بنتيجة املر  . 5

                                                                              تتوىل هيئـة التحريـر املراجعـة اللغويـة وتعديـل املصطلحـات بام ال خيـل بمضمون البحث   . 6
  .         أو الرتمجـة
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1.  

2.  

3.  

  

4.  

  

5.  

6.  

7.  

  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

  

13.  

14.  

  

15.  

16.  

17.  

  

18.  

19.  

  

                                      جديد, إعادة النظر يف املـسألة النوويـة    أوسط       نحو رشق 
                                                 السيطرة عىل الفضاء يف حرب اخلليج الثانية وما بعدها
                                            النزاع يف طاجكستان, التفاعـل بـني التمـزق الـداخيل 

ــــــــة  ــــــــرات اخلـارجـي    )    1994  −    1991 (                      واملـؤث
                             حــــــرب اخللــــــيج الثانيــــــة, التكــــــاليف

ــــــــــاء  وا ــــــــــة للحلف ــــــــــسامهات املالي                        مل
ــــال اال ــــ           رأس امل ــــصاد     ي واال    جتامع ــــاملي     قت           الع

    يـــــــــة    يران                   القـــــــــدرات العـــــــــسكرية اإل
ــــــريب ــــــامل الع ــــــرامج اخلصخــــــصة يف الع                             ب

  
                                    اجلزائـــر بـــني الطريـــق املـــسدود واحلـــل األمثـــل
                                   املــــشكالت القوميــــة والعرقيــــة يف باكــــستان

ــــــــــاخ  ــــــــــيا     األمني      املن ــــــــــي رشق آس             ف
             تـه الـسياسية             ي يف الـصني ودالال     قتـصاد        اإلصالح اال

   :     اتيجي  سرت        املثلث اال    ...                              السياسة الدولية يف شامل رشق آسيا
ــصني  ــان −     ال ــدة األ−          الياب ــات املتح ــة    مريك                   الوالي     ي
                            اتيجية عامــــة لألوضــــاع العامليــــة   اســــرت     رؤيــــة 

          هــــل ســــيقو  :                     العــــراق يف العقــــد املقبــــل
ـــــــام  ـــــــى ع ـــــــاء حت ـــــــىل البق    ?    2002                  ع

       بـاردة                     ية بعد انتهاء احلرب ال    مريك                  السياسة اخلارجية األ
ـــــستـــديمــــــة ـــــصنــاعيــــة امل ـــــة ال                                           التنمي

ــوالت يف الــرشق األ   :   يــا     إفريق       وشــامل    وســط                 التح
           ا ورشكائهــا    أوربــ                       التحــديات واالحــتامالت أمــام 

                                               جدلية الرصاعات العرقية ومرشوعات النفط يف القوقـاز
   ة     األمنيــــــــــ                  العالقــــــــــات الدفاعيــــــــــة و

   »            نظـــــرة تقويميـــــة «                  بـــــني إنجلـــــرتا وأملانيـــــا 

    كــــــــــوهني     أفنــــــــــر
      ملبــــــــاكيس      ســــــــتيفن

  
ـــــــــان ـــــــــوين       جولي    ث
ــــــــتيفن ــــــــت      س     داج

ـــاري ـــي     ج ـــانو  .   ج         باجلي
 ا       فوكويامــــــ        فرانــــــسيس
ـــــــوين         كوردزمـــــــان      أنت
        فيجنبـــــــاوم     هـــــــاريف

      سـتيفنز    بول   و    هينج     جفري و
      روبـــــــــرتس    هيـــــــــو
ـــــــــا ـــــــــسيت    أهب      دك

   جــــــــويش       ســــــــنجانا
ــــــــــــــــج   وي   وي      زان

  
ـــــــاس ـــــــورن      توم        ويلب

       تيلفــــورد     إيــــرل  :      إعــــداد
  

ـــــــــولر       جراهـــــــــام     ف
ـــــــــال ـــــــــر       داني      وارن

    واالس      ديفيـــــــــــــــــد
     يـاننج      يوزيف   و       فاينفلد     فرينر

ـــــــــد    ســـــــــفن و      بريني
ــــــــيكن ــــــــشيرتيان     ف        ت

  
     شـميت     وبيرت     فوسرت       إدوارد
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               اتيجيات النمــــو   اســــرت  :         ات اخللــــيج      اقتــــصاد
                       يف القــــــــــرن احلــــــــــادي والعــــــــــرشين
                              القـــــــيم اإلســـــــالمية والقـــــــيم الغربيـــــــة

              إطـــار برشـــلونة  :           املتوســـطية−   يـــة    ورب         الــرشاكة األ
   ) 2 (                           اتيجية عامـــة لألوضـــاع العامليـــة    اســـرت     رؤيـــة 

ـــة ـــيج العربي ـــو دول اخلل ـــيوية نح ـــرة اآلس                                       النظ
  
  
  

                     ا اخلارجيــــة غــــري املــــشرتكة    أوربــــ      سياســــة 
ـــــرصاع ـــــردع وال ـــــة ال ـــــة    قليم     ات اإل                  سياس     ي

ـــــة ـــــارات الثابت                                    املطـــــامح واملغالطـــــات واخلي
                                   اجلــــرأة واحلــــذر يف سياســــة تركيــــا اخلارجيــــة

   ي    قليمــــــ         التفكــــــك اإل  :               العوملــــــة الناقــــــصة
ــــرشق األ ــــسلطوية يف ال ــــة ال ــــط                             والليربالي      وس

    يــــــــة     رسائيل    اإل−               العالقــــــــات الرتكيــــــــة 
                                مــــن منظــــور اجلــــدل حــــول اهلويــــة الرتكيــــة

ــــشــــــؤون اال ـــــي ال ـــــورة ف        تيجية ا  ســــرت                            الثـ
                              ثورة حقيقيـة يف الـشؤون العـسكرية   :              اهليمنة الرسيعة

            املــــــــــستخدمة   نظم            التقنيــــــــــات والــــــــــ
                            لتحقيـــــق عنـــــرصي الـــــصدمة والرتويــــــع

     1997  −      1981       إيـــــران                    التيـــــارات الـــــسياسية يف 

 

                   تفــادي كارثــة وشــيكة  :  2                  يــات امليــاه يف أوســلو      اتفاق
ـــسيــاســــة اال ـــصاد                ال                       يـــة واملــؤســـســــات     قت

ـــــصاد         والنمـــــو اال ـــــة  ي      قت                  يف عـــــصـــر العومل

  

     ديفلــــني      جوليــــا  :    ريــــر حت
ـــيل ـــني   ع ـــي     األم        املزروع

ـــــــه  .   آر ـــــــازاين  .    كي        رام
       تيلفــــورد     إيــــرل  :      إعــــداد
ــــه ــــشنان  .   إس  .    كي          بالكري

        بارينيــاس      ســيزار       جوليــوس
ـــــــجيت ـــــــنج       جاس    س

     راجـــان       كاناجـــا         فيلوثفـــار
ـــــــب ـــــــوردون      فيلي       ج

  
ـــــــــولن ـــــــــراي     ك     ج
    مفتــــــــــي     مالــــــــــك

  
ــــــــــد     صــــــــــايغ     يزي

  
     يــــــــافوز      هاكــــــــان  .  م

ـــــــورنس ـــــــدمان      ل        فري
  

ــــــــارالن ــــــــان      ه      أومل
   ويـــــــد  .  يب      وجـــــــيمس

     بــــرزين     ســــعيد  :      تــــأليف
ـــة ـــالء  :     ترمج ـــائي    ع        الرض

    رويــــــــــر      ألــــــــــوين
  

ـــــــــرينس    كـــــــــايس     ت
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ــــــدة ــــــة املتح ــــــارات العربي ـــــــة اإلم                                دولـ
ــــة  ـــــة العربي ــــة واهلـوي ـــــة−                         الوطني              اإلسالميـ

ـــــــت ـــــــد   اس ـــــــب الواح ـــــــامل القط                        قرار ع
                                 النظــــام العــــسكري والــــسيايس يف باكــــستان

  
ــران ــزوين     إي ــريب وحــوض بحــر ق ــيج الع ــني اخلل                                  ب

    ية     قتـــــصاد          اتيجية واال  ســـــرت            االنعكاســـــات اال
ــــــووي الباكــــــستا ــــــسلح الن ــــــامج الت    ين                             برن

ــــــة ــــــارات النووي ــــــول واخلي ــــــاط التح                               نق
                             تـــدخل حلـــف شـــامل األطلـــيس يف كوســـوفا
ـــــــــا وراءه ـــــــــزدوج وم ـــــــــواء امل    :                        االحت

ــــأمالت يف الفكــــر اال   ي    مريكــــ        اتيجي األ  ســــرت                ت

   :                                    الــرصاع الــوطني املمتــد والتغــري يف اخلــصوبــة
                    يـــون يف القـــرن العـــرشين     رسائيل               الفلـــسطينيون واإل

ــــــــــة ــــــــــسالم ودينامي ــــــــــات ال                         مفاوض
ــــــــــريب  ــــــــــرصاع الع ــــــــــييل  اإل  −            ال        رسائ

      2020                  واألسعار حتى عام     نتاج    اإل :                  نفـط اخلليــج العريب
ــسلمية الفلــسطينية  ــة ال ــار العملي ــة     رسائيل    اإل−                                 اهني    :  ي

ــــــــــــــــــــــل? ــــــــــــــــــــــن اخلل            أي
ــــــات و ــــــورة املعلوم ــــــن                ث ــــــومي     األم         الق

ــــدويل واحلــــرب ضــــد اإلرهــــاب ــــانون ال                                الق
ـــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــراق     إي            والع

                       حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة   نظــــم     إصــــالح 
              ات والـــسياسات       االنعكاســـ  :                يف الـــدول الناميـــة

ــــــــــــــضــــراء ـــــــــــــــورة اخل    :                     األسطــ
ـــــو اال ـــــصاد        النم ــــــة     قت ــــــودة البيــئ                     ي وجـ

  
ــــــــــدلو    ســــــــــايل      فن
ـــــــيم        وولفـــــــورث     ول

ــأليف ــل  :      ت ــوردونري        إيزابي        ك
    احلـاج    مجعـة      عبـداهللا  :     ترمجة

  
   هنـــــــــرت     شـــــــــريين

  
   أمحــــــــــد      ســــــــــمينة

       بوســاحية       الطــاهر  :     ترمجــة
  

        ثابـــــــــــت     عمـــــــرو
  

   فــــــــــرج      فيليــــــــــب
  

        ثابـــــت      الدين    مجال     عمرو
    جيــــــــتيل       ديرمــــــــوت

  
  يرت  ســـــــــل     جـــــــــريوم

      كوبالنـــد      تومـــاس  :     حتريـــر
       جرينـــــوود         كريـــــستوفر

      وآخرون  )     االبن   (     فريامن     تشاس
  

      كنعـان      ومايـا     علمـي     طارق
 

ــــــان ــــــسكي       ماري        رادت
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ــا ــا وانحيازه ــة لرتكي ــصورات العربي ــل     إىل                                 الت         إرسائي
ـــــوم ـــــاوف الي ـــــس وخم ـــــامل األم ـــــني مظ                           ب

                                  احلصيلة املروعة يف روسيا والصني واهلنـد  :             مستقبل األيدز

                             الـــــدور املتغـــــري للمعلومـــــات يف احلـــــرب

  
ــــة ــــة وأزم ــــساين                   مــــسؤولية احلامي                العمــــل اإلن

  
                              الليرباليــــــة وتقــــــويض ســــــيادة اإلســــــالم

       رسائــــــــــييل    اإل−             الوفــــــــــاق اهلنــــــــــدي 
     وسـط                                         الفضائيـات العربية والسياســة يف الـشـرق األ

ــسياسة اإل ــاه يف ال ــصدير املي ــة    يران                            دور ت ــة اخلارجي             ي
ـــة ـــيج العربي ـــدول اخلل ـــاون ل ـــس التع ـــاه جمل                                     جت

ـــــــــــة النجـــــــــــاح          احلـــــــــــساسية  :            أمهي
ـــــــرب يف ا ـــــــابات واحل ـــــــراق                      إزاء اإلص        لع

ـــــــــــــاء ـــــــــــــع احللف ـــــــــــــوز م    :               الف
                       اتيجية للنمـــــوذج األفغـــــاين  ســـــرت         القيمـــــة اال

ـــراق ـــن الع ـــسة   اســـرت  :                اخلـــروج م                  اتيجيات متناف
                     املواقـع اإللكرتونيــة     تأثري  :                        آراء مـن داخـل الشبكــة

                                                  فــي االهتمـــامــات السيـــاسـيـــــة للـشبــــان
      ــــيا     إفريق                                       دبلـومــاســــية الــصــيـن النـفـطـــــية يف 

          حـول املبـدأ   :          النوويـة    سـلحة              خل العسكري واأل    التد
                   خدام الـسالح النـووي   اسـت      بـشأن        ي اجلديـد     مريك  األ

   :                          العقوبـــــــــات يف الـــــــــسياسة الدوليـــــــــة
ــــات واألبحــــاث ــــائج الدراس ــــىل نت ــــرة ع                                 نظ

ــويب اإل ــييل        الل ــة األ     رسائ ــسياسة اخلارجي ــة    مريك                     وال     ي
 

 
       أوزكان     وجنرس      بنجيو      أوفرا

ـــوالس ــــ      إيرباشت       نيك    ات  ـ
ـــر ـــل    زملـــي  :     حتري     زاد     خلي

ــــــــون ــــــــت     وج      واي
ـــث ـــانز      جاري ـــد       إيف      وحمم
ـــد      ســـحنون     ريـــف       وديفي

ـــــــــرو ـــــــــت     عم      ثاب
ـــــــــرايم ـــــــــار       أف       إنب
     زيـــــــــاين    حممـــــــــد

  
ــــــــارمي ــــــــامران ت              ك
                      كريــستوفر جيلبــي وآخــران

  
         س وآخــران    نــدري أ        ريتــشارد 

  
           تومـــــــــاس مـــــــــاتري

   وتـ       ا فيلبـ   اشـ  ت     ا وـ          آرثر لوبي
 

ـــــــــــايلر ـــــــــــان ت            أي
                            هارالد مولر و شتيفاين زونيوس

ــاس عــيل  :     ترمجــة               عــدنان عب
ـــــــــف ـــــــــرت رودول            بي

ــاس عــيل  :     ترمجــة               عــدنان عب
            جــــــــون مريشــــــــايمر
            وســــــــتيفن والــــــــت
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ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــوض اهلن           هن
 
 
 

               ية حلــــــرب العــــــراق     قتــــــصاد           التكــــــاليف اال
 
 

ـــران ـــة     إي ـــل ا  :          النووي ـــق العم ـــات وطرائ                        النعكاس
 

    يــة    مريك                  مراجعــات للــسياسة األ  :           حــروب اخللــيج
ـــــــــــــراق و ـــــــــــــاه الع ـــــــــــــران            جت        إي

ــدرات ــويم الق ــوز? تق ــل مت ــيناريو مفاع ــرر س ــل يك َّه ُ                                        َّ ُ  
ــة اإل     رسائيل    اإل ــشآت النووي ــدمري املن ــىل ت ــة ع ــة    يران                            ي     ي

 
ــــــة األ ــــــة    مريك                         رؤيتــــــان للــــــسياسة اخلارجي    :  ي

                   مجهوريـــــــــــــــــــة وديمقراطيـــــــــــــــــــة
ــــــسلمني يف ــــــة للم ــــــات غربي ــــــرب                       مقارب          الغ

               ولإلســـــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــــسيايس
 

ـــــــــــــــــــــورو ـــــــــــــــــــــدوالر والي                 ال
   ي    مريك                                         هل حيتم العجز الكبري يف ميزان احلساب اجلاري األ

ــــــــــــورو?   ً                      ًارتفاعــــــــــــا يف قيمــــــــــــة الي
 

تكـاليف أزمـة الـصني البيئيـة !      الـوراء     إىل             القفزة الكـرب                           

ـــة     اتفاق ـــة يف منطقـــ ـــرة الثنائيـ ـــارة احلـ                                                 يــــات التجــ
             هتا ونتائجهـــا       إشـــكاليا  :              املحـــيط اهلـــادي−       آســـيا 

             جورشــــــــــــــاران داس
ـــــــان  .  يس ـــــــا موه            راج

        يب كــــــــارتر      أشــــــــتون 
             ســـــــوميت جـــــــانجويل

            لينــــدا بيلمــــز  :      تــــأليف
ــــــتيجليتز ــــــف س                جوزي

                    عمر عبدالكريم اجلمييل  :     ترمجة
           إفـــــرايم كـــــام  :      تـــــأليف

             ثــروت حممــد حــسن  :     ترمجــة
          جــــــــيمس فــــــــريون
ــــــــــــــــــــــه          راي تقي
ـــــــــــــــــــي راس           ويتن
ــــــــونج ــــــــتن ل              و أوس

               الطـــاهر بوســـاحية  :     ترمجـــة
              رودولـــــــف جوليـــــــاين
              و جـــــــــــــــون إدواردز
ـــــــــــر ـــــــــــول ويل          ب
ــــــــيكن ــــــــرت ل             وروب
            وســــــــتيفن بــــــــروك

ــــــــا ــــــــرين    يون        س دوف
                  كارســــتن باتريــــك مــــاير
            يـــــــــوآخيم شـــــــــايده

ــاس عــيل  :     ترمجــة ــدنان عب              ع
                إليزابيــــــث إكونــــــومي
ـــــــــرت ـــــــــريربت دي           ه

ــاس عــيل  :     ترمجــة ــدنان عب               ع
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                              إعـــــــادة التفكـــــــري يف املـــــــصلحة القوميـــــــة
ــــة  ــــد     أمريك       واقعي ــــامل جدي ــــل ع ــــن أج ــــة م                    ي

ــداخل   :            الــصني املتغــرية ــة يف ال                             احــتامالت الديمقراطي
ـــاه  ـــدة جت ـــية اجلدي ـــة "                        والدبلوماس ـــدول املارق    "            ال

 
ـــــــــــــا ـــــــــــــد لليبي ـــــــــــــه اجلدي                      التوج

 
                     أزمـــــــــــــة الغـــــــــــــذاء العامليـــــــــــــة

 
  عهـــــــــــــــــــــــد أوبامـــــــــــــــــــــــا

ـــــــة  ـــــــطأمريكسياس ـــــــرشق األوس ـــــــة لل  ي

  اهلنديـة – يـةمريك اهلنـدي واالتفاقيـة النوويـة األاللـويب
   ملـــضيق هرمـــزيـــراينالتهديـــد اإل: وقـــت اإلغـــالق

ــة األ ــةمريكدور حكــام الواليــات يف الــسياسة اخلارجي   ي
ـــــــــــــة ـــــــــــــة العاملي ـــــــــــــة املالي   األزم

ــــــــاإفريقرشق  ــــــــن : ي ــــــــشاشةاألم   وإرث اهل
ــــــــــــــــــروب ــــــــــــــــــدون يف احل   املتعاق

 لردع الــــنوويالثــقافة االســرتاتيجــية اإليــرانــية وا
  أمــــــــــــن الطـــــــــــــــــاقة األوراســـــية

: حة الدمار الشامل واألسلحة الصغرية واخلفيفةـــأسل
   األطرافةاملتعددتعزيز القـــــدرات األمنية عمل فرق 

 

ـــــــد ـــــــس و    كون          ليزا راي
 

نجـــــــــون ثورنتـــــــــو
ــنيو ــتيفاين كل ــدتأ−س لربان

ــــــــمول ــــــــدرو س وأن
ــلفروم ــروتي ــامر−د ب  هيجه
نت جـونارونالد بروس سـو

ـــــــــانز ـــــــــيكس إيف أل
ونويواخيم فون براون وآخـر

ريتشارد هاس ومارتن أنـديك
ـــــرت رو ـــــداوال ـــــل مي س

كــــــــريك. جيــــــــسون أ
كيتلـــــــــني تاملـــــــــاج
صــامويل لوكــاس مــاكميالن
بــن ســتيل وســتيفن دونــاواي
ــــــربت خادياجــــــاال جيل
مارك كانسيان وستيفن شـونر
جنــيفر كنيرب وأندرو تيـريل
جــــــــفري مانكـــــوف

الم الدويلـــــــــمعهد الس
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