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�سا�سيات عودة اإلى الأ
�سوابط النتقال فى المنظور العالمى

قد�م على عملية من �شاأنها �أن ت�ؤدى �إلى تبنى معاهدة تجارة  مم �لمتحدة ل�شالح �لإ ع�شاء فى �لأ ول/ دي�شمبر 2006 �ش�تت �لغالبية �لعظمى من �لدول �لأ فى كان�ن �لأ

خرى، خا�شة تبنى �إعالن جنيف �لخا�ص بالعنف �لم�شلح و�لتنمية )�إعالن  نجاز�ت �لهامة �لأ �شلحة تك�ن ملزمة قان�نا. جاءت هذه �لخط�ة لتت�يج �شنة كاملة من �لإ �لأ

مم �لمتحدة )م�ؤتمر �لمر�جعة(. وبالرغم من �أن تركيزها تقل�ص فى �أعقاب  مل �لكبرى �لتى تمثلت فى م�ؤتمر 2006 لمر�جعة برنامج عمل �لأ جنيف(، وكذلك خيبة �لأ

�شا�شيات . مم �لمتحدة حاليا نح� �لهتمام بالأ ع�شاء فى �لأ �نتكا�شة م�ؤتمر �لمر�جعة، تتجه �لدول �لأ

مر، على �لرقابة �أو - غياب �لرقابة- على عمليات �لنتقال �لقان�نية.  وتت�شمن  �شلحة �ل�شغيرة يعتمد، فى حقيقة �لأ �إن قدر� هائال من �لتجارة غير �لم�شروعة فى �لأ

�لتحديات �لرئي�شية فى هذ� �لمجال ت��شيح �لم�شئ�ليات �لقائمة، وتقرير �حتمالت وكيفية �لت�شدى لم�شاألة �لتنازلت لجهات ل تمت للدولة ب�شلة، وتط�ير و�شائل 

فعالة لتطبيق معايير �لتنازل عن �لترخي�ص. 

ن�شطة �لحديثة على �لم�شت�ى �لعالمى. ومن �لع��مل �لبارزة �لتى �شاهمت فى ف�شل م�ؤتمر �لمر�جعة فى �لت��شل �إلى نتائج  ول من هذ� �لف�شل �لأ وي�شتعر�ص �لجزء �لأ

�شلحة �ل�شغيرة لم تتمكن من ��شتيعاب ن��حى �لق�شية �ل��قعة خارج �لنم�ذج �لتقليدى للرقابة ونزع �ل�شالح. قد �لتقطت  مم �لمتحدة �لخا�شة بالأ هامة، �أن عملية �لأ

م �لمتحدة بع�ص �ل�شظايا �لتى خلفها م�ؤتمر �لمر�جعة، وتبنت عدة قر�ر�ت هامة ن�شت، �شمن �أ�شياء �أخرى، على  ولى �لتابعة للجمعية �لعامة لالأ دورة 2006 للجنة �لأ

�شلحة  �لخا�شة بالأ للقر�ر�ت  �لجماعى  �لتبنى  �لحديث بعيد� عن  2006 ودعمت �لتجاه  �للجنة لعام  �أكدت دورة  �أي�شا،  �ل�قت نف�شه  �لبرنامج. وفى  م���شلة عملية 

�ل�شغيرة. 

مم المتحدة.  �سلحة اإلى راأ�س جدول اأعمال الأ لقد �سعد مو�سوع �سوابط انتقال الأ

�لمعايير على  �لقيادة فى و�شع  �لتى طالما مار�شت  مم �لمتحدة  �أ�شبح لالأ ولقد 

ن. ففى حزير�ن/ ي�نيه 2006، تبنت 42دولة و17  �لم�شت�ى �لعالمى، مناف�ص �لآ

منظمة دولية ومنظمات غير حك�مية من �شائر �أنحاء �لعالم �إعالن جنيف. وي�شع 

مر ب�شمة معقدة، و�أكثر ديناميكية على �لمدى �لبعيد، على �لن�شاط �لعالمى  هذ� �لأ

�أن ذلك  �شلحة �ل�شغيرة، و�إن كان ذلك على ح�شاب �لمزيد من تجزئتها. ومع  لالأ

لي�ص بم�شكلة فى حد ذ�ته، �إل �أن تفتيت �لعملية �لعالمية يحمل فى طياته مخاطر 

�إغفال  �حتمال  على  عالوة  جر�ء�ت،  �لإ ت�شارب  �لمخاطر  هذه  وتت�شمن  معينة. 

ن.  طار �لعالمى، �لذى ي�فره �لبرنامج حتى �لآ �لإ

ع�شاء فى  وفى �ل�قت �لر�هن ، بالرغم من فقد�ن �لتاأييد �لجماعى، فاإن �لدول �لأ

مح�ر  ذلك  فى  بما  �لجبهات،  من  عديد  على  مام  �لأ �إلى  تتحرك  �لمتحدة  مم  �لأ

�لتى قادها  لة،  �لم�شاأ لهذه  ول�ية  �لأ �لحك�مات حاليا  �لنتقال. وتعطى  �ش��بط 

�أحدث  �لمجتمع �لمدنى فى مرحلة مبكرة. وي�شف �لجزء �لثانى من هذ� �لف�شل 

مبادر�ت �لرقابة على �لنتقال وي�شتك�شف �لم�شائل و�لتحديات �لرئي�شية بقدر من 

�لعمق. 

2-11 من �لبرنامج �إلى �أن �لقر�ر�ت �ل�طنية  �لم�شئ�ليات �لقائمة. ت�شير �لفقرة 

�ل�شارية  �لم�شئ�ليات  مع  »مت�شقة  تك�ن  �أن  ينبغى  �ل�شادر�ت  ترخي�ص  ب�شاأن 

مم �لمتحدة، 2001  للدولة وفقا للق��نين �لدولية ذ�ت �ل�شلة« )�لجمعية �لعامة لالأ

�ل�شارية«؟ ما ه�  ل: ما هى تلك »�لم�شئ�ليات  �إلى �لت�شاوؤ �أن ذلك يدع�  ب(. غير 

�لقان�ن �لدولى »وثيق �ل�شلة«؟ ويحتاج �لم�ظف�ن �لم�شئ�ل�ن عن قر�ر�ت ترخي�ص 

�لت�جيهات  من  مزيد  �إلى  �ل�طنيين،  �لم�شرعين  مع  جنب  �إلى  جنبا  �ل�شالح، 

�لمحددة ح�ل ما ت�فره �لفقرة 2-11. وينتهى �لف�شل �إلى �أن �لتعهد�ت �لقائمة 

�لق��عد  تت�شمن  �لمدى.  بط�ل  تتميز  �ل�شغيرة  �شلحة  �لأ �نتقال  ن  ب�شاأ للدول 

طفال مع ن�ص باللغة �لعربية: »�لجنج�يد و�لجن�د فى غرب �ل�ش�د�ن ومناطق  حد �لأ ر�شم لأ

�أخرى«. منظمة هي�مان ر�يت�ص وو�ت�ص© 



�شلحة �لتى  �شافة �إلى قاعدة �عتبار �لدولة »مت��طئة« فى �نتهاك �لقان�ن �لدولى ب�شاأن �لأ �لقان�نية �لملزمة وذ�ت �ل�شلة، قي�د� مبا�شرة على عمليات �نتقال معينة، بالإ

تنقلها على �لرغم من �لمخاطر �لمعروفة ) �أو �لكامنة( ل�ش�ء �ل�شتعمال.

لة �لتى �شادتها �نق�شامات عميقة وقت تبنى  �إلى �لفاعلين غير �لحك�ميين، وهى �لم�شاأ �شلحة �ل�شغيرة و�لخفيفة  �إن م�شاألة تحريم �نتقال �لأ فاعلون غير حكوميين. 

�ل �لذى يبدو ب�شيطا، م�شئ�ل عن قدر كبير من  ن. من هم �أولئك �لفاعل�ن غير �لحك�ميين: هذ� �ل�ش�ؤ 2001، ل تز�ل كما هى حتى �لآ برنامج �لعمل فى تم�ز/ ي�ليه 

�ل�شتقطاب �لذى تت�شم به ق�شية �لفاعلين غير �لحك�ميين. وقد �شاعدت �شل�شلة �لمناق�شات �لتى نظمها م�شروع »ق�شم �لر�شا�شة« »Biting the Bullet«  فى �لمملكة 

مر  �شلحة من خالل �لدولة �لتى ي�جدون فيها، و�إن هذه �لق�شية فى و�قع �لأ �لمتحدة، فى ت��شيح حقيقة �أن �لفاعلين غير �لحك�ميين �أنف�شهم غير مخ�لين با�شتير�د �لأ

تثير قلقا �شديد�. 

�شلحة، فى حالت معينة، �إلى فاعلين غير حك�ميين م�شاألة لها ما يبررها. وتناولت �لمناق�شات �لتى ت�شدرها م�شروع  ومع ذلك، فاإن بع�ص �لحك�مات ترى �أن �نتقال �لأ

»ق�شم �لر�شا�شة« �لنظر فى عدة خيار�ت �شيا�شية: )1( فر�ص حظر تام على �لتنازلت للفاعلين غير �لحك�ميين غير �لمخ�لين، و)2( �لت�شليم بعدم �لتنازل مع �إطار 

دولى ي�شمح با�شتثناء »�لحالت �لملحة«، و)3( �لتعامل مع �هتمامات �لفاعلين غير �لحك�ميين �لخا�شة بعمليات �لنتقال، وذلك بانتهاج مبادئ ونظم �لترخي�ص 

�لعادية. ويعمد هذ� �لف�شل، ��شتناد� �إلى حالت �شهدتها رو�ند� و�أفغان�شتان، �إلى تركيز �لنتباه على �ل�شع�بة �لعملية لل�فاء بالمعايير �لتى قد ت�فر، فيما عد� ذلك، 

ر�شية ل�شتثناء�ت »�لحالت �لملحة«.  �لأ

مر، وا�سعة المدى.  اإن »الم�سئوليات الحالية للدول فى ظل القوانين الدولية ذات ال�سلة«، فى حقيقة الأ

تحديات �لتطبيق. �أيا كانت مح�شلة �لمناق�شات ح�ل �لمعايير �لعالمية، فاإن �لتحدى �لحقيقى يتمثل جدل فى �لتطبيق �لفعال لهذه �لمبادئ. ويمكن للخط�ط �لعامة 

�لمبينة للع��مل �ل��جب مر�عاتها عند تقرير �لتف�ي�ص بتنازل معين، �أن ت�شاعد �لدول على �لتاأكد من �أن تلك �لقر�ر�ت نظامية ودقيقة وم��ش�عية، ويقدم هذ� �لف�شل 

�أى  ذعان �لمحتمل للق��عد �لمنظمة لم�شلك �لنز�ع �لم�شلح قبل  حمر بهدف م�شاعدة �لدول على تق�يم �لإ �إر�شادية جديدة �شاغتها �للجنة �لدولية لل�شليب �لأ خط�طا 

�شلحة.  �نتقال لالأ

مم �لمتحدة عليها �أن تفكر مليا لدى محاولتها �ل��ش�ل �إلى تفاهم، جماعيا، مع »م�شئ�لياتها �لقائمة«، فى  ع�شاء فى �لأ يالحظ هذ� �لف�شل فى خاتمته باأن �لدول �لأ

ها  �شلحة �ل�شغيرة �لتى تم �إحياوؤ مم �لمتحدة لالأ ظل �لق��نين �لدولية ذ�ت �ل�شلة، كما يق�شى برنامج �لعمل، ويت�شمن ذلك �لمخاطرة باأن تخب� مرة �أخرى عملية �لأ

�أخير�، �إذ� ثبتت �شطحية �لتركيز �لر�هن على ج�هر �لتز�مات �لرقابة على �لنتقال. 

�شلحة �لخا�شة �لتى يملكها عدى ح�شين، �بن �شد�م  مريكية �شمن مجم�عة �لأ بطاقة �شحن مل�شقة على �شندوق �أ�شلحة نارية من منتج نم�شاوى وجدتها �لق��ت �لأ

ح�شين، فى بغد�د فى ني�شان/ �أبريل 2003. 


