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غالبــاً مــا يــؤدي وقــوع االنفجــارات غيــر المخطــط لهــا فــي مواقــع الذخيــرة غيــر الُمــدارة بشــكل جيــد إلــى 
مقتــل عــدد كبيــر مــن األشــخاص، أو إصابتهــم أو نزوحهــم. وتشــّكل هــذه المواقــع خطــراً علــى الصعيــد 
ــت هــذه   وصل

ــذ العــام 1979. 1 ــة من ــم حــوادث مماثل ــدان العال ــر مــن نصــف بل العالمــي، إذا يشــهد أكث
الحــوادث إلــى ذروتهــا فــي العــام 2001 الــذي أُعلــن فيــه عــن 37 حادثــاً، وال تــزال هــذه األرقــام مرتفعــة 

مــع وقــوع أكثــر مــن حــادث واحــد شــهرياً فــي 2017. 2

يتجلـّـى األثــر اإلنســاني بشــكل واضــح فــي عــدد اإلصابــات: فــي الواقــع تخّطــى متوســط عــدد اإلصابــات 
800 إصابــة ســنوياً خــالل 35 ســنة )بيــن 1979 و2013(.3  ويــزداد األثــر حــّدة عندمــا تتواجــد المواقــع 
فــي مناطــق مأهولــة بالســّكان،4  كمــا بّينــت االنفجــارات المتالحقــة التــي وقعــت فــي 2011 فــي مســتودع 
للذخيــرة فــي ثكنــة مبيــال الواقعــة فــي منطقــة مكتظــة بالســكان فــي برازافيــل عاصمــة الكونغــو، إذ أّدت 
ــة  ــخص. وباإلضاف ــف ش ــّرد 121 أل ــرد وتش ــة 2500 ف ــخص، وإصاب ــرع 300 ش ــى مص ــة إل الحادث
ــة أن  ــارات مماثل ــن انفج ــة ع ــة الناجم ــة واالقتصادي ــج االجتماعي ــن للنتائ ــرية، يمك ــائر البش ــى الخس إل
ــون دوالر  ــاً بـــ672 ملي ــو جزئي ــي الكونغ ــل ف ــادث برازافي ــي ح ــف ف ــّدرت التكالي ــة، إذ قُ ــون فادح تك
ــان تكــون تكاليــف إصــالح األضــرار أكثــر ارتفاعــاً بكثيــر مــن تكاليــف  أمريكــي.5  وفــي أغلــب األحي
ــّدرت التكاليــف االجتماعيــة  اتخــاذ إجــراءات الوقايــة الفعالــة إلدارة المخــزون.6  علــى ســبيل المثــال، قُ
واالقتصاديــة وتكاليــف اإلصــالح الناجمــة عــن االنفجــار الــذي هــّز غيــردك فــي ألبانيــا فــي 2008 بـــ29 
مليــون دوالر أمريكــي، فــي حيــن أن إجــراءات الوقايــة مــن الحــادث كانــت لتّكلــف أقــّل مــن 6.6 مليــون 

دوالر أمريكــي.7

االنفجارات	غير	المخطط	لها	في	مواقع	الذخيرة،	2017-1979 الرسم	التوضيحي	1

المصدر: منظمة الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة
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وباإلضافــة إلــى الخســائر والتبعــات البشــرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة، تغــّذي الذخيــرة غيــر الُمــدارة 
ــن،8   ــع التخزي ــرة مــن مواق ــل مســار الذخي ــع ُيذكــي تحوي ــي الواق ــدام األمــن. ف ــد مشــاعر انع بشــكل جي
وانتشــارها الــذي يلحــق تحويــل مســارها، نــار النزاعــات المســلّحة فــي مناطــق عــدة مــن حــول العالــم. 
ــا، أصبحــت األســلحة والذخائــر والمتفجــرات القادمــة مــن المخــزون الليبــي  وغــداة االنتفاضــة فــي ليبي
المنهــوب والمتضــرر فــي أغلبيــة األحيــان ممّكنــاً رئيســياً النعــدام االســتقرار السياســي ومحــّركاً 
ــة  لالضطرابــات األمنيــة والعنــف. وعــززت هــذه األســلحة القــدرة العســكرية لعــدد مــن الجهــات الفاعل
ــد الذخائــر  ــا ووصــوالً إلــى ســوريا.9  كمــا ُتســتخدم بشــكل متزاي ــدءاً بغــرب أفريقي ــدول، ب مــن غيــر ال
والمتفجــرات التــي تــم تحويــل مســارها لصنــع العبــوات الناســفة المبتكــرة.10  وباتــت هــذه األخيرة الســالح 
المفّضــل فــي عــدد كبيــر مــن النزاعــات الحاليــة، وباألًخــّص بالنســبة للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، 
ومــن بيــن هــذه النزاعــات تلــك الجاريــة فــي أفغانســتان وليبيــا والعــراق وســوريا. ويلحــق الضــرر الناجــم 

عــن العبــوات الناســفة المبتكــرة المدنييــن علــى وجــه الخصــوص.11

ــع  ــع ترتف ــي الواق ــة. ف ــرة التقليدي ــة للذخي ــة والمأمون ــة اإلدارة اآلمن ــى أهمّي ــذه التطــّورات عل ــّدد ه وتش
ــي عجــزت عــن  ــدول الت ــي ال ــل مســار األســلحة ف ــر مخطــط لهــا وتحوي ــوع انفجــارات غي مخاطــر وق

ــه.12 ــص من ــن والتخلّ ــر اآلم ــر أو المخــزون غي ــي مخــزون الذخائ ــض ف ــد الفائ تحدي

ال يجــب أن ُينظــر إلــى اإلدارة اآلمنــة والمأمونــة للذخيــرة علــى أنهــا مجموعــة »منفصلــة« مــن األنشــطة 
التقنيــة، بــل علــى العكــس، ال بــد مــن اعتبارهــا جــزء مــن الجهــود العامــة الراميــة إلــى إرســاء الســالم فــي 
المجتمعــات وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، واعتبارهــا علــى ســبيل المثــال طريقــة للحــّد مــن العنــف 
وتدفــق األســلحة غيــر المشــروع، وتعزيــز األمــن الحضــري. كمــا يمكــن لــإلدارة واآلمنــة والمأمونــة أن 

تتأتــى مــن حوكمــة قطــاع األمــن والمســاهمة فيــه، مثــالً علــى مســتوى المؤسســات، وعمليــات اإلدارة، 
وأمن مواقع تخزين الذخائر )انظر إلى الرسم التوضيحي 2(. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تعــّد إدارة الذخيــرة ســبيالً نحــو تحقيــق الســالم المســتدام،13  بمــا فــي ذلــك كجــزء 
مــن نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. وفــي الوقــت نفســه، تشــّكل فــي العــادة اإلجــراءات الهادفــة 
إلــى منــع تحويــل مســار الذخائــر والمتفجــرات واالتجــار غيــر المشــروع بهــا جــزءاً مــن اســتراتيجيات 
مكافحــة اإلرهــاب.14 وأخيــراً، تســاهم الجهــود الهادفــة إلــى إدارة الذخيــرة بطريقــة آمنــة ومأمونــة فــي 

تطبيــق حظــر توريــد األســلحة وتعزيــز االمتثــال لعمليــات مراقبــة األســلحة وصكــوك نــزع الســالح.

ــن  ــا، لك ــّد ذاته ــدول بح ــق ال ــى عات ــرة عل ــين إدارة الذخي ــي تقضــي بتحس ــية الت ــع المســؤولية الرئيس تق
يواجــه عــدد مرتفــع مــن بينهــا التحديــات إلدارتهــا بشــكل فعــال. وُبذلــت خــالل الســنوات الماضيــة جهــود 
ــة.  ــى تعزيــز ممارســات اإلدارة الوطني ــز بشــكل خــاص عل ــات مــع التركي ــة للتصــّدي لهــذه التحدي حثيث
وتزايــدت النقاشــات التــي تتعلّــق بالذخيــرة، مــا أحــدث تدريجيــاً بيئــة أكثــر مالئمــة للبلــدان كــي تناقــش 

هــذه المســألة علنــاً. وكنتيجــة لذلــك ازداد حجــم طلبــات الدعــم، وعــدد األطــراف المعنيــة.15
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ارتفعــت مرتبــة إدارة الذخيــرة علــى ســلّم األولويــات، وذلــك ُيعــزى إلــى األهميــة المتزايــدة لالنفجــارات 
غيــر المخطــط لهــا، واالعتــراف بمخاطــر تحويــل مســار الذخيــرة واالســتخدام المتزايــد للعبــوات الناســفة 
المبتكــرة. وأّدى ذلــك أيضــاً إلــى تطــّورات عــّدة علــى صعيــد المعاييــر الدوليــة. إذ شــّكل تبّنــي الجمعيــة 
ــام 2011  ــي الع ــرة )ITAG( ف ــة بشــأن الذخي ــة الدولي ــة التقني ــادئ التوجيهي ــم المتحــدة للمب ــة لألم العام
مرحلــة مفصليــة فــي هــذا المجــال. وَتِبَعهــا تأســيس منصــة األمــم المتحــدة إلدارة المعرفــة بشــأن الذخيــرة 
التقليديــة )برنامــج األمــم المتحــدة لوقايــة أفضــل( والتــي تشــرف علــى تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة 

الدوليــة بشــأن الذخيــرة. 

ــدت  ــرة )SSMA( وعق ــة للذخي ــة والمأمون ــادرة اإلدارة اآلمن ــرا مب ــت سويس ــياق أطلق ــذا الس ــي ه وف
اجتماعيــن دولييــن فــي 2015 و2016. 16 وعلــى نحــو مماثــل، اعتمــد االتحــاد االفريقــي مبــادرة إقليميــة 
ــددة  ــئت منصــة متع ــه، أنِش ــام نفس ــي الع ــرة. وف ــة الذخي ــن ومأموني ــإدارة أم ــى ب ــام 2017 ُتعن ــي الع ف
ــة بشــأن ــة العام ــرار الصــادر عــن الجمعي ــرة بموجــب الق األطــراف مخصصــة للنقاشــات حــول الذخي
ــن  ــيتم تشــكيل مجموعــة م ــة‟، وس ــرة التقليدي ــات الذخي ــض مخزون ــس فائ ــاكل الناشــئة عــن تكدي ˮالمش

ــام 2020.  ــول الع ــن بحل ــراء الحكوميي الخب

الرسم	التوضيحي	2 
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ــة  ــة للذخيــرة مــن خــالل مناقشــة الحال ــة والمأمون ســيتناول هــذا التقريــر الوضــع الراهــن لــإلدارة اآلمن
ــات.  ــادئ والتحدي ــرز المب ــب أب ــى جان ــف المســتويات، إل ــى مختل ــذ عل ــا، والتنفي ــة المحيطــة به المعياري
ــة،  ــة مكثف ــى بحــوث مكتبي ــر إل كمــا ســيتناول الثغــرات والمســائل الواجــب النظــر فيهــا. ويســتند التقري

ــى االســتبيانات.17 ــا عل ــة و/أو أجوبته ــات ذات الصل ــدول والمنظم ــرز ال ــع أب ــت م ــالت أجري ومقاب
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األطر	المعيارية	18

األطر	الدولية

أجريــت فــي العــام 1997 بنــاًء علــى طلــب الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة دراســة لتقييــم كيــف يســاهم 
ــلحة  ــل األس ــس ونق ــل تكدي ــع وتقلي ــي ˮمن ــرات ف ــر والمتفج ــى الذخائ ــة عل ــة المفروض ــين الرقاب تحس
الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة علــى نحــو مفــرط ومزعــزع لالســتقرار‟.19 وســاهمت هــذه الدراســة فــي 
طــرح موضــوع الذخيــرة بشــكل بــارز علــى األجنــدة الدوليــة ألول مــرة. واليــوم ثمــة مجموعــة واســعة 
مــن الصكــوك التــي تعالــج مســألة الذخيــرة بطــرق مختلفــة، وفــي أغلــب األحيــان ضمــن إطــار الرقابــة 

علــى األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة )انظــر إلــى الجــدول 1(.

وال يشــير نطــاق برنامــج عمــل األمــم المتحــدة لعــام 2001 الملــزم سياســياً والمتعلــق باألســلحة الصغيــرة 
)UN PoA( بشــكل صريــح إلــى الذخيــرة، لذلــك ال تــزال هــذه المســألة مثيــرة للجــدل.20 فــي الواقــع، 
ــدول  ــده ال ــذي تعق ــرة وال ــلحة الصغي ــق باألس ــل المتعل ــج العم ــاع برنام ــة الجتم ــة الختامي ــمل الوثيق تش
مــرة كل ســنتين المخاطــر )مثــل االنفجــارات العرضيــة(، أو أســاليب التحقيــق )مثــل المعلومــات حــول 

المقذوفــات( أو األنشــطة المرتبطــة علــى حــّد ســواء بالذخائــر واألســلحة )مثــل إدارة دورة حيــاة
الذخيــرة(.21  ويرّجــح أن يناقــش مؤتمــر المراجعــة الثالثــة لبرنامــج العمــل المتعلــق باألســلحة الصغيــرة 

موضــوع الذخيــرة. 

ــي  ــّك الدول ــع، إن الص ــي الواق ــرة. ف ــرة بالذخي ــة مباش ــكام المرتبط ــى باألح ــرى فُتعن ــر األخ ــا األط أم
ــم المتحــدة بشــأن  ــة علــى األســلحة الصغيــرة، أي بروتوكــول األم األول الملــزم قانونــاً بشــأن الرقاب
األســلحة الناريــة الــذي صــدر فــي العــام 2001، يــدرج بشــكل صريــح الذخيــرة فــي أحكامــه التــي تهــدف 
إلــى مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة واالتجــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة. باإلضافــة إلــى ذلــك، إن 
البروتوكــول الخامــس للعــام 2003 بشــأن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب الملحــق باتفاقيــة حظــر أو 
تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معّينــة )CCW( ينــّص علــى أحــكام مماثلــة، ويشــّجع الــدول األطــراف 
علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة عامــة للحــّد مــن حــوادث مخلفــات الحــرب القابلــة لالنفجــار، بمــا يشــمل 

ــرة.22 مــن خــالل إدارة الذخي

ــق  ــرة. وينطب ــي إطــار إدارة الذخي ــارز ف ــام 2013 بشــكل ب ــم ســاهمت ‘معاهــدة تجــارة األســلحة  للع ث
الجــزء الرئيســي مــن هــذه المعاهــدة علــى الذخيــرة، أي إجــراءات تقييــم التصديــر وعمليــات الحظــر. وفــي 
مــا يتعلـّـق بالحــّد مــن مخاطــر اســتخدام الذخيــرة المصــّدرة بمــا ينتهــك القانــون الدولــي، يمكــن أن تشــمل 
اإلجــراءات المناســبة الواجــب اتخاذهــا برامــج عــدة تتوافــق عليهــا البلــدان المصــّدرة والمســتوردة، مــن 
أجــل تعزيــز قــدرات إدارة المخــزون. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن إدارة المخــزون تــرد أيضــاً علــى الئحــة 

مجــاالت التعــاون والمســاعدة الدولييــن.23

ــه معالجــة  ــاً يمكــن مــن خالل ــاً إضافي  وأخيــراً، يقــّدم مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة إطــاراً قانوني
ــع 1(. ــى المرب ــرة )انظــر إل ــإدارة الذخي ــة ب المســائل المتعلق
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األطر	اإلقليمية

ــا  ــف أنواعه ــرة وتختل ــى بالذخي ــي ُتعن ــر الت ــن األط ــة م ــى مجموع ــم عل ــي العال ــدة ف ــق ع ــهد مناط تش
ودرجــات تنفيذهــا )انظــر إلــى الجــدول 1(. وُتعتبــر فــي األمريكيتيــن ʼاتفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمكافحــة 
ــة  ــا بطريق ــة واالتجــار به ــواد األخــرى ذات الصل ــر والمتفجــرات والم ــة والذخائ ــع األســلحة الناري صن
غيــر مشــروعةCIFTA( ʽ( معيــاراً منــذ العــام 1998، إذا إنهــا تشــّكل نموذجــاً لبروتوكــول األمــم 
المتحــدة بشــأن األســلحة الناريــة. وتبّنــت منطقــة الجماعــة الكاريبيــة التــي تعانــي مــن معــّدل مرتفــع مــن 
جرائــم القتــل اســتراتيجية بشــأن الجريمــة واألمــن وإعالنــاً حــول األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة، 

ــرة أو بتحســين إدارتهــا.27  ــر المشــروع بالذخي ــدول بموجبهمــا بمكافحــة االتجــار غي والتزمــت ال

ــالً  ــم 2399 )2018( وعم ــراره رق ــالل ق ــن خ ــدة، م ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــو مجل يدع
ــى  ــا الوســطى إل ــة أفريقي ــدة، ســلطات جمهوري ــم المتح ــاق األم ــن ميث ــابع م بموجــب الفصــل الس
ضمــان جمــع و/أو تدميــر الفائــض مــن األســلحة والذخيــرة أو الكميــات المصــادرة منهــا، ومــا ال 
يحمــل منهــا عالمــات وســم، أو مــا يوجــد منهــا فــي حــوزة جهــات بطــرق غيــر مشــروعة. كمــا 
يشــجع مجلــس األمــن الســلطات علــى تعزيــز قدرتهــا علــى تخزيــن وإدارة األســلحة والذخائــر التــي 

ــة.24   ــر الدولي ــاً ألفضــل الممارســات والمعايي توجــد فــي حوزتهــا وفق

وأخيــراً تمّثــل خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 اإلطــار السياســي العالمــي لمعالجــة التحديــات العديــدة 
والهامــة والمترابطــة التــي تواجههــا التنميــة المســتدامة فــي يومنــا هــذا. وتعمــل الــدول منــذ العــام 2016 
ــة  ــرة وكاّف ــاً إلدارة الذخي ــاراً مهّم ــرة إط ــذه األخي ــل ه ــتدامة، إذ تمّث ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــى تحقي عل
ــلحة  ــات األس ــدرء تدفق ــي ل ــر أساس ــو أم ــزون ه ــين إدارة المخ ــح أن تحس ــا. صحي ــعباتها وجوانبه تش
ــا،  ــر المخطــط له ــع االنفجــارات غي ــى من ــه يســاعد أيضــاً عل ــر المشــروعة )الهــدف 16.4(، إالّ أن غي
مــا يمّكــن الــدول المعّرضــة لهــذا الخطــر مــن حمايــة المدنييــن بشــكل أفضــل )الهــدف 16.1(، وتعزيــز 
الســالمة الحضريــة )الهــدف 11.7(، وخلــق بيئــة مواتيــة للتنميــة المســتدامة. كمــا يمكــن ألهــداف التنميــة 
المســتدامة أن تشــّكل وســيلة لتعزيــز المؤسســات الوطنيــة المســؤولة عــن إدارة المخــزون وزيــادة فعاليتهــا 
ــداف  ــة أه ــدت أهمي ــدف 16 أ(.25 ووج ــدف 16.6؛ واله ــا )اله ــع له ــي تخض ــاءلة الت ــفافيتها والمس وش
التنميــة المســتدامة علــى هــذا الصعيــد صداهــا فــي الدعــوة التــي وجهتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
إلــى الــدول كــي تعتبــر إدارة الذخيــرة جــزءاً ال يتجــزأ مــن مســاعيها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.26 

حظر	توريد	األسلحة	المفروض	على	جمهورية	أفريقيا	الوسطى					المربع	1 
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التاريخاإلطار

تاريخ االعتماد

2015

2013

2013

2012

2003

2011

2001

2010

2008

2000

2006

2004

2003

2001

1997

2000

2005

2014

2006

2005

2017

2008

2009

2005

2004

1998

إطار	دولي

إطار	إقليمي

خطة التنمية المستدامة لعام 2030 )انضمام عالمي(

استراتيجية الجماعة الكاريبية بشأن الجريمة واألمن

معاهدة تجارة األسلحة

إعالن الخرطوم

البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب 
الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معّينة

إعالن الجماعة الكاريبية بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة 
الخفيفة

بروتوكول األمم المتحدة بشأن األسلحة النارية

اتفاقية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )االيكواس(

بروتوكول نيروبي

وثيقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن مخزونات 
الذخائر التقليدية

بروتوكول الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

النارية  األسلحة  لمكافحة صنع  األمريكية  البلدان  اتفاقية 
والذخائر والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة واالتجار 

بها بطريقة غير مشروعة

إطار نادي

استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة التراكم غير المشروع 
لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها واالتجار غير 

المشروع بها

برنامج العمل لمنع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 

)انضمام عالمي( 

اتفاقية الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا )اتفاقية كينشاسا(

تاريخ الدخول 
حّيز التنفيذ

الوضع	القانوني

ً غير ملزم قانونا ملزم قانوناً

الموقف الموحد لمجلس االتحاد األوروبي

 2008/944/CFSP

األطر	الدولية	واإلقليمية	المتعلقة	بالذخيرة	)مفّصلة	في	المرفق	الثاني(				الجدول	1
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شــهدت القــاّرة اإلفريقيــة علــى وجــه الخصــوص صياغــة عــدد مرتفــع مــن األطــر بالمقارنــة مــع المناطــق 
األخــرى. وكان ‘ بروتوكــول الجماعــة اإلنمائيــة للجنــوب األفريقــي  الــذي اعُتمــد في العــام 2001 االتفاق 
اإلقليمــي األّول فــي أفريقيــا بشــأن األســلحة الــذي أصبــح ملزمــاً قانونــاً. ويســعى هــذا االتفــاق إلــى منــع 
ومكافحــة والقضــاء علــى التصنيــع غيــر المشــروع لألســلحة والذخائــر والمــواد األخــرى ذات الصلــة، 
وإلــى تنظيــم اســتيراد وتصديــر األســلحة الصغيــرة المشــروعة، ومواءمــة التشــريعات الوطنيــة. واعُتبــر 
ــلحة  ــرة واألس ــلحة الصغي ــع األس ــق بمن ــام 2004 المتعلّ ــي للع ــول نيروب ــاس بروتوك ــاق أس ــذا االتف ه

الخفيفــة ومراقبتهــا والحــّد منهــا فــي منطقــة البحيــرات الكبــرى والقــرن اإلفريقــي.28

أّمــا الصــّك الرئيســي اآلخــر الــذي شــهدته القــارة اإلفريقيــة فهــو اتفاقية االيكواس )2006( بشــأن األســلحة 
الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة وذخائرهــا والمــواد األخــرى ذات الصلــة. وتعهــدت الــدول األعضــاء فــي 
االيكــواس باتخــاذ الخطــوات الالزمــة إلدارة مخزونــات الحكومــة لألســلحة والذخائــر وضمــان أمنها، مثالً 
عبــر تحديــد الفائــض فــي المخــزون واألســلحة والذخائــر القديمــة الواجــب التخلّــص منهــا.29 باإلضافــة 
إلــى ذلــك، اعتمــدت الجماعــة االقتصاديــة لــدول وســط أفريقيــا فــي 2010 صــّكاً ملزمــاً قانونــاً ُيعــرف 
باتفاقيــة كينشاســا. وحــددت هــذه االتفاقيــة إجــراءات الرقابــة علــى إنتــاج األســلحة الصغيــرة واالتجــار 
ــر  ــوم غي ــالن الخرط ــي إع ــدول األطــراف ف ــدت ال ــام 2012 تعه ــي الع ــراً وف ــتخدامها. وأخي ــا واس به
الملــزم قانونــاً بمراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة فــي البلــدان المجــاورة للســودان الغربــي، مــا 
يشــمل مــن خــالل ʼاألمــن المــادي وإدارة المخزونــاتPSSM( ʽ( لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة 

والذخائــر الموجــودة فــي حــوزة الدولــة.

وفــي أوروبــا، تمثــل الوثيقــة بشــأن مخزونــات الذخائــر التقليديــة التــي اعتمدتهــا منظمــة األمــن والتعــاون 
فــي أوروبــا فــي 2003 اإلطــار السياســي األبــرز الــذي ينطبــق علــى كافــة الــدول المشــاركة فــي منظمــة 
األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، بغيــة تحســين ممارســات إدارة المخزونــات، ال ســّيما فــي مــا يتعلــق بتقييــم 
الفائــض والمخاطــر، وتســهيل التعــاون والمســاعدة الدولييــن. ويبــرز إطــاران رئيســيان اثنــان علــى صعيد 
االتحــاد األوروبــي، وهمــا الموقــف الموحــد 944 الــذي اعتمــده مجلــس االتحــاد األوروبــي فــي 2008 
ــّدات  ــات والمع ــر التكنولوجي ــات تصدي ــى عملي ــة عل ــم الرقاب ــي تنّظ ــتركة الت ــد المش ــه القواع ــّدد في وح
العســكرية، واســتراتيجية االتحــاد األوروبــي للعــام 2005 لمكافحــة تخزيــن األســلحة الصغيــرة واألســلحة 

الخفيفــة وذخائرهــا واالتجــار غيــر المشــروع بهــا، وعلــى وجــه الخصــوص فــي منطقــة الســاحل. 

أّمــا فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، فأســس منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ ʼإطــار نــاديʽ السياســي )2000( 
ــام 2003،  ــي الع ــاً ف ــة.30 والحق ــذه المنطق ــي ه ــلحة ف ــروع باألس ــر المش ــار غي ــكلة االتج ــة مش لمعالج
اعتمــد منتــدى جــزر المحيــط الهــادئ مشــروع القانــون النموذجــي لمراقبــة األســلحة، والــذي يضــّم معاييــر 
تتعلّــق بالتخزيــن اآلمــن والمأمــون.31 فــي حيــن ال يبــدو أن أيــاً مــن الصكــوك اإلقليميــة فــي آســيا يعالــج 
مســألة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة والذخائــر، إالّ أن الجهــود ُتبــذل فــي هــذا الصــدد )انظــر 

إلــى المربــع 2(. 
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وتتنــّوع األطــر الدوليــة واإلقليميــة وتختلــف تعاريفهــا32  للذخيــرة، مــا يجعــل مــن تطبيقهــا بشــكل فّعــال 
أمــراً صعبــاً. ونظــرت الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة فــي هــذه التعاريــف، وأوجــه التشــابه 
ــة  ــلحة الخفيف ــرة واألس ــلحة الصغي ــار األس ــل مس ــات وتحوي ــإدارة المخزون ــق ب ــا يتعل ــي م ــض ف والتناق
والذخائــر بيــن برنامــج عمــل األمــم المتحــدة المتعلــق باألســلحة الصغيــرة، ومعاهــدة تجــارة األســلحة، 
والصــك الدولــي للتعقــب، وصكــوك إقليميــة عــّدة فــي أفريقيــا. وخلصــت هــذه الدراســة إلــى وجــود تشــابه 
بــارز فــي طبيعــة اإلجــراءات الالزمــة أو الموصــى بهــا إلدارة المخزونــات، واختالفــات فــي مــا يتعلـّـق 
ــز معاهــدة تجــارة  ــى وجــه الخصــوص، ترّك ــل مســارها. وعل ــات أو تحوي ــي المخزون ــع الفائــض ف بمن
األســلحة علــى منــع تحويــل المســار خــالل عمليــات نقــل األســلحة علــى الصعيــد الدولــي، فــي حيــن ترّكــز 
الصكــوك األخــرى علــى ذلــك خــالل دورة حيــاة الســالح.33  ويشــّكل فهــم الروابــط بيــن الصكــوك شــرطاً 

مســبقاً لتحســين الفعاليــة وضمــان التــآزر بينهــا خــالل عمليــات تطبيقهــا. 

القواعد	والمعايير

يعتبــر تطويــر القواعــد والمعاييــر الــذي حصــل خــالل الســنوات الماضيــة دليــالً علــى طبيعــة الذخائــر 
ــي هــذا  ــت ف ــي حصل ــن أهــّم التطــّورات الت ــي(. ومــن بي ــق الثان ــى المرف ــدة مــن نوعهــا )انظــر إل الفري
ــة  ــدة لوقاي ــم المتح ــج األم ــن برنام ــرة ضم ــأن الذخي ــة بش ــة التقني ــادئ التوجيهي ــي المب ــو تبّن ــال ه المج
أفضــل فــي العــام 2011. وأُِعــّدت هــذه المبــادئ التوجيهيــة اســتناداً إلــى نهــج تدريجــي يقــوم علــى ثالثــة 
مســتويات للحــّد مــن المخاطــر،34 مــن أجــل مســاعدة الــدول علــى تحســين ســالمتها وأمنهــا وفعاليتهــا فــي 
إدارة الذخيــرة طــوال دورة حيــاة هــذه األخيــرة.35  وتســتند هــذه المبــادئ إلــى ممارســات عالميــة جيــدة، 

فتشــّكل إذاً أساســاً متينــاً لوضــع أنظمــة وإجــراءات تشــغيل قياســية فــي مجــال إدارة الذخيــرة. 

ــم مراقبــة األســلحة ونــزع الســالح  وتــم بــذل الجهــود بهــدف ضمــان تماشــي المعاييــر المّتبعــة فــي عال
مــع بعضهــا بشــكل تــاّم بالرغــم مــن اختــالف نطــاق عمــل كّل منهــا. فأتــت المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة 
بشــأن الذخيــرة مثــالً لتكّمــل معاييــر األمــم المتحــدة المتكاملــة لنــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 
)2006( والمعاييــر الدوليــة لمراقبــة األســلحة الصغيــرة )ISACS(. كمــا هنــاك أوجــه تكامــل وتشــابه 
 .)IMAS( بيــن المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة بشــأن الذخيــرة والمعاييــر الدوليــة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام
وتكتســي األولــى أهميــة بالنســبة لمنظمــات األعمــال المتعلقــة باأللغــام مــن حيــث تخزيــن الذخيــرة، ونقلها، 
ــواد  ــن الم ــر م ــول التطهي ــورة ح ــر المش ــا توّف ــا أنه ــا، كم ــص منه ــا، والتخل ــة به ــتيات المتعلق واللوجس

تقــود كمبوديــا منــذ العــام 2015 الجهــود التــي تبذلهــا آســيان، بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي، بغيــة 
ــة باالتجــار غيــر المشــروع باألســلحة الناريــة.  ــاً يعالــج المشــاكل المتعلّق إعــداد صــّك ملــزم قانون
ــة  ــود لمواجه ــن الجه ــد م ــذل المزي ــى ب ــا إل ــلّم به ــة المس ــتجيب للحاج ــادرة لتس ــذه المب ــي ه وتأت
ــن  ــتقبل أن يتّضم ــي المس ــه ف ــل صياغت ــّك المحتم ــن للص ــة. ويمك ــي المنطق ــة ف ــات األمني التحدي

ــا. ــات وأمنه ــة، وإدارة المخزون ــلحة الخفيف ــرة واألس ــلحة الصغي ــر األس ــأن ذخائ ــاً بش أحكام

الجهود	التي	تبذلها	رابطة	أمم	جنوب	شرق	آسيا	)آسيان(	إلعداد	صّك	ملزم	قانوناً				المربع	2 
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ــادئ  ــت المب ــا إن دخل ــي، م ــار. بالتال ــوع انفج ــد وق ــرة بع ــن الذخي ــع تخزي ــي مواق ــرة ف المتفج
التوجيهيــة التقنيــة بشــأن الذخيــرة حّيــز التنفيــذ، حّتــى تمــت مراجعــة المعاييــر الدوليــة لألعمــال 

المتعلقــة باأللغــام لضمــان اتســاقها مــع هــذه المتطلبــات الجديــدة.36

ــا  ــوب شــرق أوروب ــات لشــرق وجن ــادل المعلوم ــز تب ــاهم ‘مرك ــي، س ــى المســتوى اإلقليم وعل
لمراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــةSEESAC( ʽ( منــذ أوائــل األلفيــة الثانيــة فــي 

ــزع الســالح ــة لن ــة اإلقليمي ــادئ التوجيهي ــر والمب ــر وضــع ‘المعايي ــر عب ــد المعايي تحدي
الجزئــي التــي تضــّم معاييــر إدارة مخزونــات الذخيــرة وتخزيــن الذخيــرة والســالمة.37  باإلضافــة 
إلــى ذلــك، دّونــت المنظمــات اإلقليميــة الممارســات الجيــدة لمســاعدة عمليــة التنفيــذ، مثــل دليــل 
ــي  ــاون ف ــن والتع ــة األم ــن منظم ــة الصــادر ع ــرة التقليدي ــة بالذخي ــات المتعلق أفضــل الممارس
أوروبــا،38 واإلجــراءات التشــغيلية الموحــدة الشــاملة المتعلقــة بــإدارة المخزونــات وتدميــر 
ــم المتحــدة اإلقليمــي للســالم  ــة الصــادرة عــن مركــز األم ــرة واألســلحة الخفيف األســلحة الصغي
ونــزع الســالح والتنميــة فــي أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، أو المبــادئ التوجيهيــة 
بشــأن تنفيــذ بروتوكــول نيروبــي الصــادرة عــن المركــز اإلقليمــي المعنــي باألســلحة الصغيــرة 
ــو(  ــف شــمال األطلســي )النات ــة حل ــات منظم ــر أيضــاً كتّيب ــر بالذك ــة. والجدي ــلحة الخفيف واألس
ــادئ الســالمة لتخزيــن الذخائــر والمتفجــرات العســكرية ونقلهــاʽ التــي اســتندت إليهــا  بشــأن ʼمب
ــي المبــادئ التوجيهيــة  صياغــة المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة بشــأن الذخيــرة.39  وبــرزت مــع تبّن
التقنيــة بشــأن الذخيــرة نقطــة مرجعيــة واضحــة ألي تحديثــات الحقــة لهــذه المعاييــر والمبــادئ 

ــة. ــة اإلقليمي التوجيهي
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اإلجراءات	السياسية

ــات  ــورت عملي ــة، تبل ــة واإلقليمي ــة الدولي ــر واألطــر المعياري ــد والمعايي ــاد القواع ــع اعتم ــوازي م وبالت
ــه. ــدة وخارج ــم المتح ــن إطــار األم ــرة، ضم ــّدة إلدارة الذخي ــية ع سياس

وأولــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الذخيــرة اهتمامــاً خاصــاً منــذ العــام 1997 عندمــا طلبــت إعــداد 
تقريــر بشــأن مشــكلة الذخائــر والمتفجــرات )ورد التكليــف علــى وجــه الخصــوص فــي البنــد الــوارد علــى 
ــتقّل  ــد مس ــة إدراج بن ــّررت الجمعي ــي 2004، ق ــرة(.40 وف ــق باألســلحة الصغي ــال والمتعل جــدول األعم
ــق العامــل  ــن أوصــى الفري ــة، فــي حي ــرة التقليدي ــات الذخي ــق بفائــض مخزون ــى جــدول أعمالهــا يتعلّ عل
ــر األســلحة  ــب بمعالجــة مســألة ذخائ ــي للتعق ــي مفاوضــات الصــك الدول ــة المشــارك ف ــوح العضوي مفت
الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة بطريقــة شــاملة كجــزء مــن عمليــة منفصلــة.41 ومنــذ ذلــك الحيــن، تتطــّرق 
ــات الذخيــرة  ــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــكل دوري إلــى المشــاكل الناجمــة عــن تكديــس مخزون الجمعي
التقليديــة بشــكل فائــض.42 وفــي 2008، نظــر فريــق مــن الخبــراء الحكومييــن فــي خطــوات إضافيــة مــن 
شــأنها أن تحّســن التعــاون فــي هــذا المجــال، وأوصــت بتطويــر المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة بشــأن الذخيــرة 
وتشــكيل منصــة للمســائل التقنيــة المتعلقــة بالذخيــرة مــن أجــل إدارة المــوارد المعرفيــة )وِضَعــت الحقــاً 

وُعرفــت ببرنامــج األمــم المتحــدة لوقايــة أفضــل(.43

وتكللــت هــذه العمليــة الخاصــة بالذخيــرة بالنســخة األخيــرة مــن القــرار الــذي يصــدر كل ســنتين والــذي 
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي كانــون األول/ ديســمبر 2017. 44  فــي الواقــع يقيــم هــذا القــرار مشــاورات 
ــرة  ــات الذخي ــض مخزون ــس فائ ــة بتكدي ــة المتعلق ــد المســائل العاجل ــة تحدي ــر رســمية ˮبغي مفتوحــة وغي
التقليديــة، التــي يمكــن إحــراز تقــدم بشــأنها‟ والتــي يمكــن أن تشــّكل أساســاً لتشــكيل فريــق مــن الخبــراء 

الحكومييــن بحلــول 2020. 45 
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ــة العامــة لألمــم المتحــدة، تنظــر  ــه الجمعي ــذي اتبعت ــى هــذا المســار المخصــص للذخيــرة ال ــة إل باإلضاف
عمليــات أخــرى لألمــم المتحــدة فــي اإلدارة الفعالــة للذخيــرة، ال ســيما فــي مــا يتعلــق باألســلحة الصغيــرة 
واألســلحة الخفيفــة.46 ومنــذ بــروز عمليــة األمــم المتحــدة بشــأن األســلحة الصغيــرة، دخلــت الذخيــرة فــي 
الحســبان وباتــت ُتعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة.47 وفــي المبــدأ، يعالــج 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة األســلحة الصغيــرة والذخائــر بطريقــة شــاملة أثنــاء تطّرقــه لبنــود 
جــدول أعمالــه المواضيعيــة والخاصــة بدولــة معّينــة. علــى ســبيل المثــال، يســلّم القــرار 2220 )2015( 
الصــادر عــن مجلــس األمــن بقيمــة ضمــان فعاليــة ʼاألمــن المــادي وإدارة المخزونــاتʽ لألســلحة الصغيــرة 
واألســلحة الخفيفــة والذخائــر كوســيلة لمنــع نقــل األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة وتكديســها علــى 
ــة  ــى المســاعدة لتنمي ــى الحاجــة إل نحــو مزعــزع لالســتقرار وســوء اســتخدامها، مــع التشــديد أيضــاً عل
ــة أخــرى لألمــم المتحــدة ُتعنــى  ــذ العــام 2016 جــزءاً مــن عملي ــرة من ــدرات.48 وشــكلّت إدارة الذخي الق

بمكافحــة الخطــر الناجــم عــن العبــوات الناســفة المبتكــرة.49

وأطلقــت سويســرا مبادرتهــا فــي 2015 لــإلدارة اآلمنــة والمأمونــة للذخيــرة خــارج ســياق األمــم المتحــدة. 
مجموعــة الــدول المهتمــة فــي جنيــفʽ، وهــي  وتجّســدت هــذه المبــادرة علــى وجــه الخصــوص علــى شــكل̓ 
ــة  ــى مناقشــة هــذا الموضــوع بانتظــام، باإلضاف ــة، تهــدف إل ــر رســمية ومفتوحــة العضوي مجموعــة غي
ــة األولــى لتحفيــز  ــل هــذان االجتماعــان المحاول ــن دولييــن فــي 2015 و2016. ومّث إلــى عقــد اجتماَعْي
النقاشــات بيــن ممارســي السياســات والخبــراء التقنييــن وهدفــت إلــى اكتشــاف التحديــات التــي يواجههــا 
ــر ألنهــا  ــادرة السويســرية هــي موضــع تقدي ــردود للتعامــل معهــا. والمب ــد ال ــرة وتحدي ــذ إدارة الذخي تنفي
وّجهــت األنظــار نحــو هــذه المســألة التــي أُهِملــت لوقــت طويــل وولّــدت زخمــاً سياســياً بشــأنها. وســاهم 
هــذا اإلنجــاز فــي الواليــة المتينــة للعمــل المتعلــق بــإدارة الذخيــرة الــذي دعــا إليــه القــرار الصــادر عــن 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 2017.

وتبّنــى االتحــاد االفريقــي حديثــاً فــي العــام 2017 مبادرتــه بشــأن اإلدارة اآلمنــة والمأمونــة للذخيــرة.50 
وبذلــك أقــّر االتحــاد األفريقــي أن ˮمخزونــات األســلحة والذخائــر الحكوميــة غيــر اآلمنــة وغيــر المــدارة 
بشــكل جيــد ال تــزال مصــدراً لتســلّح المجموعــات المســلّحة مــن غيــر الــدول، والمجموعــات اإلرهابيــة، 
والمجرميــن‟ ويحــّث الــدول األعضــاء علــى تطبيــق أفضــل الممارســات المتعلقــة باألمــن المــادي وإدارة 
المخزونــات.51 وتدعــم هــذه المبــادرة الخطــوات العملّيــة الــواردة فــي خارطــة الطريــق الرئيســية لالتحــاد 
اإلفريقــي لـــ ˮإســكات صــوت الســالح‟، وتســعى فــي الوقــت نفســه إلــى تكملــة المســاعدة المقّدمــة إلــى 
البلــدان المســتفيدة. وشــّكل الدعــم الــذي حظيــت بــه غينيــا - بيســاو فــي 2017 النتيجــة الملموســة األولــى 
لهــذه المبــادرة، ويتــم النظــر فــي توفيــر المســاعدة إلــى بلــدان أخــرى فــي العــام 2018 ومــا بعــده، منهــا 

مــالوي وزامبيــا وأنغــوال والموزامبيــق.
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المستوى	الوطني

ال غنــى عــن التدابيــر الوقائيــة الفوريــة، ال ســّيما إلظهــار المنافــع اإليجابيــة وتعزيــز الثقــة بالعمليــة. لكــن 
التركيــز علــى التدخــالت قصيــرة األجــل بشــأن األمــن المــادي وإدارة الذخائــر والمتفجــرات، أو التدريــب 
ــتدامة  ــان اس ــألة وضم ــذه المس ــة ه ــي لمعالج ــه كاف ــت أن ــا أثب ــادراً م ــات، ن ــابات المخزون ــي بحس المعن
المعــارف والممارســات.52  وحّســن االجتماعــان الدوليــان اللــذان عقدتهمــا سويســرا بشــكل واضــح مــن 
فهــم العامليــن فــي هــذا المجــال بشــأن الُنُهــج المتســقة خطــوة تلــو األخــرى، إلــى جانــب الحلول المســتدامة. 
كمــا هنــاك اعتــراف متزايــد بــأن االنفجــارات غيــر المخطــط لهــا وتحويــل المســار همــا مــن عــوارض 
أوجــه قصــور عــّدة هــي: غيــاب الوعــي السياســي، ومحدوديــة قــدرات الموظفيــن ومهاراتهــم، وغيــاب 

البنيــة التحتيــة المناســبة، باإلضافــة إلــى المســائل المؤسســية أو تلــك المتعلقــة بالحوكمــة والرقابــة.53

ــز  ــى تعزي ــون األول/ديســمبر 2010 إل ــذي أعــّد فــي كان ــل ال ــق التدريــب المتنق يهــدف مشــروع فري
القــدرات وتوفيــر التدريــب بشــأن إدارة مواقــع تخزيــن األســلحة والذخائــر والســالمة واألمــن للقــوات 

المســلحة فــي البوســنة والهرســك، عبــر اعتمــاد َنهــج تدريــب الُمــدّرب.

ــذه بشــكل مشــترك مــع النمســا والســويد. وحقــق المشــروع  ــر سويســرا هــذا المشــروع، وتنف تدي
ــى نهجــه الشــامل متعــدد المســتويات: نتائــج مســتدامة تعــود بشــكل رئيســي إل

يوفــر المشــروع تدريبــاً يقــوم علــى وحــدات تدريبيــة ويســتند إلــى االحتياجــات ومصمــم    خصيصاً       
لتلبيتهــا، ويضمــن فــي آٍن معــاً النقــل التدريجــي للمعــارف والقــدرات ومأسســتها بحســب المســؤولية 

واالســتقاللية الوطنيــة المتزايدة؛

 تلّبــي دورات فريــق التدريــب المتنقــل حاجــات أفــراد القــوات المســلحة الذيــن يعملــون علــى إدارة 
دورة حيــاة األســلحة والذخائــر بمختلــف جوانبهــا، إذ إنهــا تســلّم بــأن علــى تدريــب فريــق التدريــب 
المتنقــل أن يكــون خاّصــاً بالديناميــات المحليــة، ومراعيــاً للكفــاءات واالحتياجــات الفعليــة لمتلقــي 

التدريــب، ومســتنداً إلــى تقييــم قُطــري؛

ــل  ــن أج ــدات م ــب والمع ــاق التدري ــان اتس ــى ضم ــل إل ــب المتنق ــق التدري ــروع فري ــعى مش  يس
ــة؛  ــر الدولي ــع المعايي ــى م ــا يتماش ــليمهما بم تس

نظــراً إلــى أن بنــاء القــدرة علــى إدارة المخزونــات يتطلّــب إصالحــات مؤسســية وهيكليــة       
ــر  ــية للذخائ ــة الرئيس ــن الخط ــزء م ــروع كج ــذا المش ــذ ه ــم تنفي ــاق، يت ــعة النط ــة واس وتنظيمي
واألســلحة والمتفجــرات. إن الخطــة الرئيســية التــي تديرهــا وزارة الدفــاع وتنســقها عمليــة االتحــاد 
األوروبــي العســكرية فــي البوســنة والهرســك، تجمــع مــا بيــن نهــج يقــوم علــى إدارة المخــزون مــن 
األســفل إلــى األعلــى ومبــادرات اإلصــالح مــن األعلــى إلــى األســفل )وتشــمل علــى ســبيل المثــال 

ــات الموظفيــن(. ــد، وتعيين ــاري للبل ــة القــوات، واإلطــار المعي التغييــرات فــي هيكلي

مشروع	فريق	التدريب	المتنقل	في	البوسنة	والهرسك				المربع	3 

•

•

•

•

•
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ــتويات  ــدد المس ــعى متع ــو مس ــة ه ــرة الوطني ــتدامة للذخي ــة والمس ــق اإلدارة الفعال ــن أن تحقي ــم م بالرغ
ويختلــف حســب الســياق، إاّل أن الجهــود المبذولــة فــي البوســنة والهرســك )انظــر إلــى المربــع 3( تظهــر 

بعــض العناصــر المشــتركة الرئيســية التــي بــرزت علــى مــّر الســنوات منهــا:

ويعتبــر هــذا المشــروع مبتكــراً فــي ســعيه وراء التنســيق والتعــاون الوثيقيــن بيــن الجهــات المانحــة بمــا 
يتناســب مــع خبرتهــا الوطنيــة. فتقــود سويســرا علــى ســبيل المثــال األمــن المــادي لألســلحة والذخائــر 
وإدارتهــا ونقلهــا، بينمــا توّفــر النمســا الخبــرة والتدريــب علــى أصعــدة مختلفــة لتقنيــات إدارة الذخيــرة، 
ــى  ــرة، عل ــات بشــأن الذخي ــد التدريب ــى صعي ــر الدعــم للنمســا عل ــي توف ــن تركــز الســويد، الت فــي حي
ــى  ــالث إل ــن ث ــق أهــداف المشــروع م ــي لتحقي ــراً، كان اإلطــار الزمن ــر. وأخي ــات الذخائ إعــداد كتيب
خمــس ســنوات. وســيمتد اآلن إلــى 2019 علــى األقــّل، إذ ال يعتبــر الشــركاء فــي المشــروع أن التنميــة 

المســتدامة للقــدرات هــي مســعى قصيــر األجــل.54

المسؤولية	والوعي	الوطنيين

ــي  ــن القصــور ف ــة ع ــب الناجم ــة بالعواق ــر المرتبط ــل المخاط ــدان يجه ــن البل ــع م ــدد مرتف ــزال ع ال ي
ــاً  ــع أحيان ــار. وتمتن ــوع االنفج ــاب وق ــي أعق ــا ف ــط عــن معالجته ــرة، ويبحــث فق ــات إدارة الذخي ممارس
هــذه البلــدان عــن االنخــراط علنــاً فــي هــذا المجــال، بخاصــة المناطــق التــي تشــهد اضطرابــات سياســية. 
وتعتبــر الذخيــرة فــي أغلــب األحيــان أصــالً مــن األصــول عوضــاً عــن مســؤولية محتملــة. ويمكــن للوعــي 
أن يغيــب فــي ســياقات معّينــة، وذلــك ُيعــزى إلــى عوامــل سياســية وأمنيــة، أو ببســاطة إلــى عوامــل ترتبــط 

بالثقافــة واللغــة.

تشــّكل المســؤولية الوطنيــة شــرطاً مســبقاً. وقــد ال يكــون بالضــرورة اللتــزام المســتويات الحكوميــة العليــا 
ــاً مــن وكاالت التنفيــذ توفيــر  أي صــدى بيــن مــن يجــري العمــل الميدانــي علــى االرض. وُيطلــب أحيان
الدعــم، لكــن بعــد دخــول البلــد، يبقــى التعــاون مــن قبــل القّيميــن علــى المخــزون غيــر مضمــون. والعكــس 
صحيــح، إذ يمكــن لاللتــزام أن يتواجــد علــى األرض لكــن أن يغيــب عــن المســتويات العليــا، مــا يشــير 

إلــى ضــرورة تعزيــزه علــى كافــة المســتويات.55

ــار الظــروف  ــن االعتب ــي عي ــي، وهــي تأخــذ ف ــى المســتوى الوطن ــة عل ــرة بفعالي ــم حــّث إدارة الذخي يت
ــدول فــي مجــال إدارة الذخيــرة بشــكل مســبق مســتوى  ــة.56  ويفتــرض االنخــراط مــع ال الخــاص بالدول
ــدول المعّرضــة  ــم لل ــم الدع ــت، فتقدي ــرور الوق ــع م ــاً م ــى حتم ــة ُتبن ــان. والثق ــة واالئتم ــن الثق ــاً م عالي
للمخاطــر هــو مســعى طويــل األجــل. فــي المقابــل، يمكــن لتبديــل الموظفيــن الذيــن يعملــون لــدى الشــركاء 
فــي التنفيــذ والمؤسســات الحكوميــة بصــورة منتظمــة أن يعــّرض هــذه الثقــة للخطــر وأن يهــّدد احتمــال 

ــدان المعرضــة للخطــر. ــة مــن قبــل البل المشــاركة الفاعل
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وحّتــى عنــد وجــود هيــاكل مماثلــة، مثــل اللجــان الوطنيــة لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة، غالبــاً مــا 
تفتقــر إلــى الصالحيــات والمــوارد الكافيــة. كنتيجــة لذلــك، يميــل شــركاء التنفيــذ الخارجيــون أثنــاء تخطيــط 

مشــاريعهم وإجرائهــا إلــى التعامــل مــع جهــات نظيــرة وطنيــة متعــددة.57

الهيــاكل الوظيفيــة وكفــاءات الموظفيــن همــا وجهــان لعملــة واحــدة. غالبــاً مــا تفتقــر البلــدان المعرضــة 
ــة  ــؤدي رغب ــد ت ــة، ق ــة العملي ــن الناحي ــا. فم ــكلة ومعالجته ــذه المش ــد ه ــى تحدي ــدرة عل ــى الق للخطــر إل
الجهــات المعنيــة الدوليــة فــي تحقيــق التحســينات الفوريــة إلــى الدخــول فــي حلقــة مفرغــة: يــؤدي غيــاب 
ــرأب، بدورهــا، هــذه الثغــرات  ــة ومعــدات ال ت ــة خارجي ــى مســاعدة مادي ــة إل ــدرة المؤسســية الوطني الق
ــر المهــارات  ــط لتطوي ــة التخطي ــال البوســنة والهرســك كيفي ــل. ويظهــر مث ــى المــدى الطوي ــة عل الوطني
والكفــاءات منــذ البدايــة، بطريقــة تــؤدي إلــى تحســين القــدرات وتحقيــق االســتفادة الوطنيــة علــى كافــة 

المســتويات.

الهياكل	والقدرات	الوطنية

يرســل تأســيس هيــاكل وطنيــة فعالــة وحســنة التنســيق إشــارة واضحــة إلــى أن إدارة الذخيــرة هــي مملوكــة 
يتيمــة‟.   ˮوطنيــاً. لكــن علــى أرض الواقــع، تبقــى محفظــة الذخائــر فــي أغلــب األحيــان
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تطبيق	المبادئ	التوجيهية	التقنية	بشأن	الذخيرة	على	المستوى	الوطني

إن تطويــر إطــار تقنــي ومعيــاري وطنــي يقــوم علــى المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة بشــأن الذخيــرة هــو أمــر 
ال غنــى عنــه إلجــراء التنفيــذ وضمــان المســؤولية الوطنيــة المســتدامة، مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار 
ــي  ــة ف ــد الوطني ــر بعــض القواع ــان تتوّف ــب األحي ــي أغل ــات. ف ــات واألولوي ــي واالحتياج ــياق المحل الس
األصــل، لكنهــا تشــمل بشــكل عــام عــدة مجــاالت مرتبطــة بــإدارة المــواد الخطــرة وتخزينهــا، وال تعكــس 

أحيانــاً التطــورات الحديثــة فــي القواعــد، أو تفتقــر إلــى آليــات إنفــاذ. 

الخطط	الوطنية	والوضع	النهائي	المنشود

ــل  ــن أج ــة م ــة ضروري ــلطات الوطني ــا الس ــي تعّده ــة الت ــل الوطني ــط العم ــتراتيجيات أو خط ــر اس تعتب
ــد الوضــع  ــى االحتياجــات، ومــن أجــل تحدي ــي والمســتندة إل ــات الخاصــة بالســياق المحل ــد األولوي تحدي
النهائــي المرجــّو للتعــاون والمســاعدة الدولييــن. كذلــك تســاعد هــذه الخطــط فــي تحديــد أوجــه التــآزر بيــن 

ــات التــي يحتمــل أن تقــّوض االســتدامة.58  ــى جانــب العقب ــة بالذخيــرة، إل المجــاالت المتعلق
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بعثات	األمم	المتحدة

تتطــّرق واليــات بعثــات األمــم المتحــدة إلــى المخاطــر الناتجــة عــن الذخيــرة غيــر المــدارة بشــكل جيــد 
أو الذخيــرة غيــر اآلمنــة، ال ســّيما فــي البيئــات األمنيــة المتقلّبــة. ويمكــن لهــذا التغييــر الــذي شــّكل نقطــة 
تحــّول فــي دور بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســالم لمعالجــة هــذه المخاطــر أن يُعــزى مثــالً إلــى القــرار 
ــدة  ــم المتح ــة األم ــة بعث ــه صراح ــا في ــام 2013، إذ دع ــي الع ــن ف ــس األم ــدره مجل ــذي أص 2100 ال
المتكاملــة المتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار فــي مالــي )مينوســما( إلــى مســاعدة الســلطات االنتقاليــة، 
مــن خــالل توفيــر التدريــب والدعــم المتعلــق باألســلحة وإدارة الذخائــر.59  وتــم التشــديد علــى دور بعثــات 
األمــم المتحــدة فــي دعــم ممارســات إدارة األســلحة والذخائــر، بخاصــة علــى المســتوى الوطنــي، منــذ أن 
أوكلــت عــدة بعثــات حفــظ ســالم وبعثــات سياســية خاصــة بالمهــام المرتبطــة بــإدارة الذخيــرة )انظــر إلــى  

الرســم التوضيحــي 3(.60

تدعــم المســاعدة التــي توفرهــا دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام )UNMAS( كجــزء مــن 
تنفيــذ واليــات بعثــات حفــظ الســالم / البعثــات السياســية الخاصــة تنميــة القــدرات الوطنيــة أوالً، بمــا يشــمل 
إدارة مخزونــات األســلحة والذخائــر بطريقــة آمنــة ومأمونــة. وتوفــر هــذه الدائــرة أيضــاً المشــورة التقنيــة 

ذات الصلــة إلــى الســطالت الوطنيــة لدعــم االمتثــال لنظــم الجــزاءات عنــد االقتضــاء. 

الرسم	التوضيحي	3 
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ــة.  ــي حــاالت معّين ــظ الســالم خطــراً بحــّد ذاتهــا ف ــات حف ــرة الخاصــة ببعث ــن الذخي ــق تخزي ــل مراف تمّث
أشــارت الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة أن ˮفقــدان األســلحة والذخائــر فــي عمليــات الســالم 
ليــس نــادراً وليــس عديــم األهميــة‟.62 بالرغــم مــن أن نظــام األمــم المتحــدة إلدارة حركــة تنّقــل المعــدات 
ــر نظامــاً صارمــاً ألمــن المخزونــات ومراقبــة نقلهــا، إاّل أن تصــّور  المملوكــة للوحــدات ومراقبتهــا يوّف
ــن  ــان أم ــا لضم ــا كّل منه ــي يتبعه ــف الممارســات الت ــا تختل ــة وأخــرى، كم ــن بعث ــف بي المخاطــر يختل

ــة نفســها.63  ــات، وذلــك يشــمل االختالفــات بيــن وحــدات البعث المخزون

المستوى	الدولي

اشــتّد الطلــب فــي العقــد الماضــي علــى األمــن المــادي وإدارة المخزونــات بصفتــه نــوع مــن أنــواع التدخــل 
مــن أجــل درء التدفقــات غيــر المشــروعة لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة والذخائــر. وتــم توفيــر 
تعــاون ومســاعدة دولييــن بارزيــن علــى الصعيديــن التقنــي والمالــي إلــى البلــدان المعّرضــة للخطــر عبــر 

قنــوات عــّدة ومــن قبــل مجموعــة متنّوعــة مــن الجهــات الفاعلــة.64

ال يوجــد حاليــاً أي آليــة مســاعدة عالميــة أو صنــدوق اســتئماني مخصــص إلدارة الذخيــرة، مــا يزيــد مــن 
ــة، أصبحــت األعمــال  ــاب آليــات وصناديــق مماثل ــاب التعــاون. وفــي غي ــة الجهــود وغي خطــر ازدواجي
المتعلقــة باأللغــام، والرقابــة علــى األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة، ومحافــظ إصــالح قطــاع األمــن 
واالســتقرار بمثابــة مصــادر تمويــل لألعمــال المتعلقــة بالذخيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تمويــل بعــض 
ــي  ــاب، أو ف ــة اإلره ــي ومكافح ــن اإلقليم ــة باألم ــة المرتبط ــوات المواضيعي ــالل القن ــن خ ــاريع م المش
ــع االتجــار  ــل معاهــدة تجــارة األســلحة، وبرنامــج العمــل لمن ــة مث ــة معّين ــة ودولي ســياق صكــوك إقليمي
غيــر المشــروع باألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه، 
والبروتوكــول الخامــس بشــأن المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال 
أســلحة تقليديــة معّينــة، واتفاقيــة الجماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا. وتضــم هــذه األخيــرة جميعهــا 
ل بعــض المشــاريع عبــر صنــدوق التبرعــات االســتئماني  آليــة للتعــاون والمســاعدة الدولييــن. كمــا ُيَمــوَّ
للمســاعدة فــي األعمــال المتعلقــة باأللغــام، ومرفــق األمــم المتحــدة االســتئماني لدعــم التعــاون فــي مجــال 



تنظيــم األســلحة، كمــا ُيحَتمــل تمويلهــا عبــر صنــدوق التبرعــات االســتئماني لمعاهــدة تجــارة األســلحة.

ــب  ــي تطل ــر ك ــدان المعّرضــة للخط ــات للبل ــة منّص ــة معّين ــات إقليمي ــر منظم ــك توّف ــى ذل ــة إل باإلضاف
الدعــم. وكمــا ُذكــر آنفــاً، تنطــوي وثيقــة منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا بشــأن مخزونــات الذخائــر 
التقليديــة علــى آليــة للمســاعدة، ويمكــن للــدول المشــاركة أن تســتعين بهــذه اآلليــة للحصــول علــى مشــورة 
الخبــراء، إلــى جانــب المســاعدة الماليــة والماديــة لتحســين إدارتهــا لمخزوناتهــا. وعلــى نحــو مماثــل يدعــم 
الناتــو المشــاريع فــي البلــدان الحليفــة والشــريكة فــي مجــال األعمــال المتعلقــة باأللغــام ومراقبــة األســلحة 
الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة واألمــن المــادي وإدارة المخزونــات، مــن خــالل مجلــس الشــراكة األوروبيــة 
األطلســية / الصنــدوق االســتئماني للشــراكة مــن أجــل الســالم. لكــن يبــدو أن الدعــم يقــّدم بأغلبيتــه بشــكل 

ثنائــي، مــا يشــمل فــي ســياق التعــاون العســكري.
 
 

ــرة  ــاء الســالم إلدارة الذخي ــة باالســتقرار وبن ــدأت التشــعبات اإلنســانية واســعة النطــاق المتعلق فــي مــا ب
بتكملــة التصــّور األمنــي الــذي كان ســائداً، تمــت تكملــة الدعــم الثنائــي الــذي طــال أمــده والدعــم العســكري 
متعــدد األطــراف بالمســاعدة المقدمــة مــن قبــل ‘جماعــة الممارســين المدنيــة التــي تضــم الجهــات المانحــة، 
ــة ذات  ــة التجاري ــات الفاعل ــة، والجه ــة واإلقليمي ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــدة، والمنظم ــم المتح واألم

الخلفيــات المتنّوعــة.65

تحتــاج إدارة الذخيــرة إلــى مهــارات وكفــاءات تقنّيــة محــددة، إاّل أنــه يمكــن االســتفادة إلــى حــّد كبيــر مــن 
ــرة  ــة األســلحة الصغي ــام ومراقب ــة باأللغ ــال المتعلق ــل األعم ــدة أخــرى، مث ــي قطاعــات عدي ــرات ف الخب
واألســلحة الخفيفــة.66  وتميــل األولــى فــي أغلــب األحيــان إلــى االضطــالع بالمهــام التقنيــة والتشــغيلية، في 
حيــن تنقــل الثانيــة فهمــاً لســياق مراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة وأطــر السياســيات األوســع 
نطاقــاً.67  وتجعــل مشــاركة المنظمــات التــي تحفــل ســجالتها بخبــرات وخلفيــات متنّوعــة االســتجابة أكثــر 
توجيهــاً وتســاهم فــي تحقيــق أثــر أكبــر.68 وبالرغــم مــن ذلــك، يطــرح أســلوب العمــل هــذا الــذي يشــمل 
جهــات معنيــة عــدة التحديــات أمــام ضمــان تكملــة الجهــات الفاعلــة والمشــاريع لبعضهــا البعــض بطريقــة 

متســقة ومترابطــة.
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يســلّط تحليــل العالقــة التفاعليــة بيــن الصكــوك والعمليــات وجهــود التنفيــذ الضــوء علــى عــّدة مجــاالت 
تســتحق المزيــد مــن االهتمــام:

ضمان	اتساق	االستجابات	القانونية	والسياسية	والتشغيلية

ــع مــن مجموعــة  ــرة يتشــّكل فــي الواق ــاً بالذخي ــى حالي ــذي ُيعن ــى أن اإلطــار ال شــّدد الفصــل الســابق عل
متنّوعــة مــن الصكــوك. وكمــا انعكــس فــي المجلــس الــوزاري لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا لعــام 

2017، ُيمكــن تقريــب النظــم اإلقليميــة والتطــوّرات الدوليــة لتعزيــز مســتوى االتســاق بينهــا.69

ــة  ــة العام ــاد الجمعي ــت باعتم ــي تكلّل ــادرات السياســية المتنّوعــة، والت ــك، تعكــس المب ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــد.  ــي المتزاي ــم السياس ــر، الزخ ــات الذخائ ــض مخزون ــق بفائ ــرار المتعل ــي 2017 الق ــدة ف ــم المتح لألم
ــقة  ــة متس ــا بطريق ــي بعضه ــّب ف ــا تنص ــى أنه ــرص عل ــة للح ــود مدروس ــذل جه ــى ب ــاج إل ــا تحت لكنه
ومترابطــة بحــّق. ويمكــن أن يتولّــى ˮمســار‟ الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الــذي تنّســقه ألمانيــا زمــام 
ــول الوضــع  ــات ح ــن التوضيح ــد م ــم المزي ــمل تقدي ــا يش ــي، م ــتوى العالم ــى المس ــي عل ــل السياس العم
الراهــن والثغــرات الحاليــة، والتوصيــات المتعلقــة بالعمــل، واحتمــال تطويــر اإلطــار السياســي حــول هــذا 
ــة،  ــاء القــدرات الوطني ــّل المجــاالت ˮالتشــغيلية‟، مــا يشــمل بن ــج بدرجــة أق الموضــوع. ويمكــن أن يعال
ــة حــول  ــق، ونشــر التوعي ــة للتطبي ــول القابل ــدة بشــأن الحل ــادل الممارســات الجي ــة البحــوث، وتب ورعاي
المبــادئ التوجيهيــة التقنيــة الدوليــة بشــأن الذخيــرة، وتحقيــق التوافــق بيــن االحتياجــات والمــوارد. لذلــك 
ــادرة  ــادرة السويســرية والمب ــز المب ــّط تركي ــي، مح ــب التصــّور اإلقليم ــى جان ــرة، إل ــذه األخي ــكلت ه ش

ــي.  ــي أطلقهــا االتحــاد االفريق ــة الت الحديث
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تعزيز	القدرات	والمؤسسات	والمعايير

غالبــاً مــا يعرقــل الفهــم غيــر الكامــل إلدارة الذخيــرة مــن قبــل النظــراء الوطنييــن فعاليــة وإمكانيــة تحقيــق 
التغييــرات المؤسســية والتشــريعية والتشــغيلية منــذ البدايــة. ال بــّد مــن تقديــم مجموعــة متنّوعــة ومقنعــة 
مــن ˮالحوافــز‟ لرفــع مســتوى فهــم المخاطــر الناجمــة عــن إدارة الذخيــرة بطريقــة غيــر فعالــة، ولنشــر 
الوعــي حــول مجموعــة التدابيــر الواســعة التــي تقتضيهــا االســتجابة المناســبة. وال بــد مــن زيــادة الوعــي 
بشــأن مســاءلة الســلطات الوطنيــة عــن إدارة الذخيــرة. إن مخاطــر االنفجــارات غيــر المخطــط لهــا علــى 
ــي أو  ــن اإلقليم ــدام األم ــل بانع ــد المتمث ــة، والتهدي ــة واالقتصادي ــار االجتماعي ــا يشــمل اآلث ــن، بم المدنيي
التكاليــف المرتبطــة بصيانــة المخزونــات القديمــة أو غيــر الصالحــة لالســتخدام، هــي جميعهــا أبعــاد يجــب 
اســتحضارها عنــد التطــّرق إلــى هــذا الموضــوع علــى المســتوى السياســي وفــي مؤسســات الدولــة )مقابــل 

اســتحضارها فقــط فــي وزارة الدفــاع واألقســام ذات الصلــة فــي القــوات المســلحة(.

ويكــون الدعــم أكثــر فعاليــة عندمــا يتــم التعامــل معــه كمســألة مــن مســائل الحوكمــة واســعة النطــاق. يجــب 
ــع  ــي الواق ــا. ف ــن كّل شــيء، يجــب تمكينه ــم م ــدات، وأه ــا بالمع ــة، وتجهيزه إنشــاء المؤسســات الوطني
ــر  ــدرات الالزمــة كــي تدي ــة بالمــوارد والق ــة المتعلق ــة والمشــورة ذات الصل ــى الدراي ــد إل ــار البل إن افتق
المؤسســة الذخيــرة بشــكل مســتدام يشــّكل عائقــاً بــارزاً فــي هــذا الصــدد. إذاً ال بــّد أن يبقــى الدعــم الشــامل 
وطويــل األجــل أولويــة مــن األولويــات، إلــى جانــب ربطــه بالهيــكل التنظيمــي، وضمــان القــدرات المتينــة 
ــارف  ــارات والمع ــر المه ــك يشــمل تطوي ــرارات، وذل ــاذ الق ــبة التخ ــة المناس ــات بالصالحي ــع الهيئ وتمت
ــة الهيئــات  الخاصــة بمجموعــات الجهــات المعنيــة علــى كافــة المســتويات. والمهــم أيضــاً تشــجيع توعي

الرقابيــة وإشــراكها، علــى غــرار البرلمانــات.

ــة  ــة، كلجن ــة قائم ــة هيئ ــر توســيع نطــاق والي ــذه. يعتب ــات كه ــق بإنشــاء جه ــة تتعلّ ــرت أســئلة معّين وأثي
وطنيــة لألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة أو هيئــة وطنيــة ُتعنــى بأعمــال األلغــام مثــالً، خيــاراً يمكــن 
أن يســمح بدمــج المهــام المرتبطــة بــإدارة الذخيــرة بفعاليــة فــي الهيــاكل القائمــة.70  لكــن يتحتــم أن تتمتــع 
هــذه الهيئــات بالخبــرة ذات الصلــة فــي مجــال الذخيــرة وأن تحظــى بالدعــم المؤسســي مــن قبــل الجهــات 

المعنيــة الوطنيــة، منهــا القــوات المســلحة، كــي تكــون فعالــة ومعتــرف بهــا.

ــط  ــن لخط ــتدام، يمك ــتراتيجي ومس ــو اس ــى نح ــا عل ــة وتوجيهه ــرة الوطني ــط إدارة الذخي ــدف تخطي به
العمــل الوطنيــة أن تــؤدي دوراً رئيســياً علــى صعيــد المســؤولية، عبــر التركيــز علــى مســتوى السياســات 
ــرارات  ــل ق ــة )مث ــات المعياري ــن العملي ــالف البســيطة بي ــة، وهــي أساســية لتخطــي أوجــه االخت الوطني
ــة  ــل الوطني ــط العم ــم خط ــن فه ــد م ــا ال ب ــي. كم ــق التقن ــة( والتطبي ــادئ التوجيهي ــدة والمب ــم المتح األم
كأداة لترتيــب الجهــود بحســب األولويــة، وتنســيق وتحديــد األهــداف وʼʼنقــاط الخــروج‟ التــي يمكــن أن 
يتعهــد بهــا الشــركاء الدوليــون علــى المــدى المتوســط. وبالرغــم مــن أهميــة هــذه الخطــط، تعــّد المشــورة 
اإلضافيــة مفيــدة، وتطويــر القــدرات ضــروري لتشــكيلها فــي المســتقبل. ويشــجع القــرار الــذي أصدرتــه 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 2017 بشــأن المشــاكل الناجمــة عــن تكديــس الفائــض فــي مخزونــات 

الذخائــر الــدول علــى تطويرهــا.71 

وأخيــراً، نــادراً مــا تعالــج التشــريعات المتعلقــة بالذخيــرة، إن وجــدت، هــذه المســألة علــى نطــاق واســع. 
ــادة النصــوص  ــرة، مــن خــالل زي ــة بشــأن الذخي ــة التقني ــادئ التوجيهي ــام بالمب ــادة اإللم ــد مــن زي ــال ب ف
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ــذا  ــى ه ــود عل ــاً بعــض الجه ــذل حالي ــة ســليمة. وُتب ــة وطني ــق أنظم ــدرات لتطبي ــر الق ــة وتطوي المترجم
الصعيــد: إن مكتــب األمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الســالح )UNODA( ومركــز جنيــف الدولــي ألنشــطة 
إزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية همــا فــي صــدد إعــداد دليليــن، األول بشــأن تحديــد المعاييــر الوطنيــة 
ــادئ  ــتخدام المب ــى اس ــدان عل ــاعدة البل ــل األساســي‟ لمس ــة ˮالدلي ــون بمثاب ــي ليك ــرة، والثان إلدارة الذخي

التوجيهيــة التقنيــة بشــأن الذخيــرة علــى أفضــل وجــه ممكــن فــي ســياقها الوطنــي.

ھيكلة	التعاون	والمساعدة	الدوليين

ــى  ــمل عل ــن، وتش ــاعدة الدوليي ــاون والمس ــة التع ــى طاول ــدة عل ــألة جدي ــبياً مس ــي نس ــرة ه إدارة الذخي
ــاً فــي هــذا المجــال. وتســتوجب هــذه  مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الجديــدة التــي أخــذت تنشــط حديث
اإلدارة المزيــد مــن التوحيــد والهيكلــة لتقريــب مختلــف الجهــات المعنيــة، واالســتفادة مــن أوجــه التــآزر 
المواضعيــة والمؤسســاتية بيــن القطاعــات، وتغذيــة فهــم مشــترك لنطــاق اإلجــراءات الالزمــة ومختلــف 
ــة أفضــل، أي  ــن بطريق ــة التعــاون والمســاعدة الدوليي ــك هــو هيكل ــم المســتخدمة. واألهــم مــن ذل المفاهي
ــن أداء  ــا تحّس ــس ألنه ــة. لي ــات المانح ــن الجه ــيق بي ــادة التنس ــوارد، وزي ــع الم ــات م ــق االحتياج تطاب
التعــاون الدولــي وحســب، بــل ألن بإمكانهــا أيضــاً ان ترســي األســس لظــروف أفضــل وأوضــح لنســج 

ــن.  ــة واالئتمــان مــع النظــراء الوطنيي ــات الثق عالق

أّمــا علــى المســتوى الوطنــي، فــال مــراء فــي أن مســؤولية إدارة الذخيــرة تقــع علــى عاتــق الدولــة. مــن 
الناحيــة العمليــة، يعرقــل غيــاب أي نقــاط اتصــال وطنيــة مســؤولة عــن التنســيق االتســاق فــي التخطيــط 
والتنفيــذ.72  لكــن ُتظهــر بعــض الحــاالت، مثــل النيجــر، أنــه فــي ظــروف معّينــة، ال يعنــي وجــود لجنــة 
ــي النيجــر  ــم ف ــم تنســيق الدع ــي؛ وت ــط الوطن ــي التخطي ــة ف ــاركتها بفعالي ــة بالضــرورة مش ــة قائم وطني
ــة  ــذ.73  ومــن جهــة، تعكــس أمثل ــن الجهــات المانحــة وشــركاء التنفي ــي بي ــك بشــكل ثنائ عوضــاً عــن ذل
مثــل النيجــر وبوســنة والهرســك الحاجــة المســتمرة إلــى تعزيــز التنســيق المنظــم فــي البلــد للمســاعدة علــى 
تخطــي االســتجابات المتجزئــة بمعظمهــا. ومــن جهــة أخــرى، تشــير أيضــاً إلــى أهميــة الســعي وراء عقــد 

اتفاقيــات الشــراكة لضمــان االلتــزام المالــي والسياســي لزيــادة المســاعدة الدوليــة وضمــان اســتدامتها.

حظيــت معالجــة إدارة الذخيــرة علــى المســتوى اإلقليمــي باهتمــام شــديد، علمــاً بــأن تحويل مســار األســلحة 
والذخائــر وانتشــارها غيــر المشــروع همــا فــي العــادة تحديــاً إقليميــاً يــزداد حــّدة إن كانــت الحــدود ســهلة 
االختــراق. ومــع ذلــك، إن الُنُهــج اإلقليميــة ليســت فعالــة بحــد ذاتهــا، فهــي تتطلــب خططــاً إقليميــة متينــة. 
تــم إشــراك بعــض المنظمــات اإلقليميــة علــى نحــو تقليــدي، فــي حيــن بــدأت منظمــات أخــرى بالمشــاركة 
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حديثــاً )انظــر إلــى المربــع 4(. فأقــّر االتحــاد اإلفريقــي مثــالً بقيمــة تجهيــز نفســه بقائمــة مــن الخبــراء فــي 
مجــال األمــن المــادي وإدارة المخزونــات مــن دول منطقــة الســاحل الكبــرى لالســتجابة بشــكل أفضــل إلــى 
الطلبــات ونقــل قــدرات التدريــب المحليــة فــي داخــل المنطقــة. ومــا إن يصبــح هــؤالء الخبــراء مســتعدين 

للعمليــات ومؤهليــن، يمكــن لهــم أن ينضمــوا إلــى قائمــة الخبــراء لبرنامــج األمــم المتحــدة لوقايــة أفضــل.

يمكــن للمنظمــات اإلقليميــة أن تــؤدي دوراً بــارزاً فــي إيصــال المســاعدة وتحفيــز المشــاركة والقــدرات 
الوطنيــة، ال ســيما فــي أفريقيــا وأوروبــا. وتــم تعزيــز الشــراكات فــي أفريقيــا علــى مــّر الســنوات الماضية، 
وبصــورة رئيســية مــع االتحــاد اإلفريقــي وااليكــواس. كمــا أحــرزت الجماعــة الكاريبيــة وأمريكا الوســطى 
ــاً أكثــر  ــة بشــكل فاعــل فــي إدارة الذخيــرة يشــّكل تحدي ــداً. ويبــدو أن إشــراك الهيئــات اإلقليمي تقدمــاً جي
صعوبــة فــي آســيا ومنطقــة الشــرق األوســط؛ وقــد يبــدو التركيــز علــى الُنُهــج الوطنيــة فــي بلــدان معّينــة 
فــي هــذه المناطــق خيــاراً أكثــر واقعيــة. ويمكــن للعمــل علــى مســائل معّينــة مثــل خطــط العمــل الوطنيــة 
أو آليــات الرصــد التــي ترّكــز علــى النتائــج أن يتحســن فــي ظــّل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي فــي المســتقبل.
وتواجــه المســاعدة الدوليــة تحديــاً متواتــراً أال وهــو إعــداد طلبــات دعــم مفّصلــة بالشــكل الكافــي ومصاغــة 
ــات األمــن المــادي وإدارة  ــة أولوي بشــكل ˮذكــي‟ كــي تثيــر اهتمــام الجهــات المانحــة. وتحــاول مصفوف
المخزونــات ضمــن الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة معالجــة هــذه المســألة مــن خــالل توفيــر 
إطــار مهيــكل للــدول التــي تطلــب المســاعدة مــن أجــل تحديــد األولويــات وترتيبهــا، وتحســين الطلبــات 

المقّدمــة.74

وأخيــراً، بالرغــم مــن أن التنســيق يضاعــف بحســب المنطــق أثــر الجهــود الفرديــة، إاّل أن اآلليــات التــي 
ــد  ــا ولّ ــا الدعــم، م ــد فيه ــي تزاي ــم تواكــب الســرعة الت ــات المانحــة ل ــن الجه ــال بي تســمح بالتنســيق الفع
أوجــه قصــور وأّدى إلــى ازدواجيــة الجهــود. وال بــد مــن معالجتهــا علــى المســتوى الدولــي و/أو اإلقليمــي 
)انظــر إلــى المربــع 5(. وأنشــئ الفريــق متعــدد الجنســيات المعنــي باألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة 
)MSAG( فــي األســاس كمنصــة غيــر رســمية وغيــر سياســية لتنســيق المســاعدة المتعلقــة باألمــن المادي 
وإدارة المخزونــات )مــن بيــن جملــة المهــام المنوطــة بــه(،75 مــع التركيــز علــى تبــادل المعلومــات. لكنه ال 
يســتجيب بشــكل كامــل إلــى ضــرورة وجــود منتــدى عالمــي فعــال للتنســيق بيــن الجهــات المانحــة. وعلــى 
نحــو مماثــل يمكــن لمنصــة الناتــو المعنيــة بتبــادل المعلومــات عــن األعمــال المرتبطــة باأللغــام واألســلحة 

أعــّدت وأجــرت منظمــة الــدول األمريكيــة بيــن 2010 و2016 برنامجــاً لدعــم بلــدان أمريــكا الوســطى 
ــة األســلحة الصغيــرة والمتوســطة وإدارة الذخيــرة. وأّدى البرنامــج  ــق بمراقب فــي مجــاالت عــّدة تتعل
ــاب  ــمل احتس ــة، وش ــر البالي ــي الذخائر/الذخائ ــض ف ــر الفائ ــى تدمي ــة إل ــر الدولي ــل للمعايي ــذي امتث ال
محتــوى المخزونــات، وتجديــد المرافــق وتحديــث التدريبــات فــي كوســتاريكا، ودومينيــكا والســلفادور 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. وشــهد البرنامــج علــى أهميــة الدعــم طويــل األمــد والــدور الــذي يمكــن 
لمنظمــة إقليميــة أن تؤديــه فــي الــدول التــي تواجــه ظروفــاً مماثلــة، وذلــك يشــمل توفيــر آليــة للمســاءلة. 
وتحظــى منظمــة الــدول األمريكيــة بصفتهــا األمانــة الفنيــة التفاقيــة البلــدان األمريكيــة لمكافحــة صنــع 
األســلحة الناريــة والذخائــر والمتفجــرات والمــواد األخــرى ذات الصلــة واالتجــار بهــا بصــورة غيــر 

مشــروعة بمكانــة مميــزة فــي هــذا الصــدد. 

دعم	إدارة	الذخيرة	من	قبل	منظمة	الدول	األمريكية				المربع	4
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الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة أن تســتفيد مــن إدراج مشــاريع مراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة 
واألعمــال المتعلقــة باأللغــام وبعــض مشــاريع األمــن المــادي وإدارة المخزونــات، إاّل أنهــا محــدودة بــدول 

الشــراكة مــن أجــل الســالم والناتــو المســتعدة لمشــاركة المعلومــات حــول هــذه األداة.76 

اتخــذ االتحــاد اإلفريقــي ووزارة الخارجيــة االتحاديــة األلمانيــة معــاً فــي العــام 2015، وبعــد أن ســلّما 
بالتحديــات التــي تواجههــا عمليــات التنســيق، قــراراً يقضــي بتأســيس منصــة تنســيق رســمية ومهيكلــة، 
حيــث يجتمــع ممثلــو االتحــاد االفريقــي والجهــات المانحــة واللجــان االقتصاديــة اإلقليميــة ذات الصلــة 
والــدول واألمــم المتحــدة وشــركاء التنفيــذ مــرة كل ســنتين بهــدف تبــادل المعلومــات بشــأن األنشــطة 
الجاريــة والمســتقبلية المرتبطــة بمراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة واألمــن المــادي وإدارة 
المخزونــات فــي منطقــة الســاحل الكبــرى. ومنــذ ذلــك الحيــن تنشــط مجموعــات العمــل الفنيــة وتســعى 
ــن  ــد م ــيق، والح ــتوى التنس ــع مس ــة رف ــة بغي ــات المانح ــن الجه ــترك بي ــط المش ــين التخطي ــى تحس إل
ــاء  ــب إنش ــك ُطل ــى ذل ــة إل ــوازن. باإلضاف ــكل مت ــاعدة بش ــع المس ــان توزي ــود وضم ــة الجه ازدواجي
قاعــدة بيانــات علــى اإلنترنــت مــن أجــل تســجيل أنشــطة مراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة 
واألمــن المــادي وإدارة المخزونــات، أكان المخطــط لهــا أو تلــك فــي صــدد التنفيــذ فــي المنطقــة.77  كمــا 
إســكات صــوت الســالح‟ مــع هيــكل   ˮيتــم إعــداد حاليــاً خارطــة طريــق لتنفيــذ مبــادرة االتحــاد االفريقــي

مناســب للتنســيق مــع الجهــات المانحــة.

منصة	التنسيق	بين	االتحاد	االفريقي	وألمانيا	لمنطقة	الساحل	الكبرى				المربع	5

ترسيخ	إدارة	الذخيرة	في	»الصورة	العامة«

كشــفت المناقشــات خــالل الســنوات الماضيــة أن إدارة الذخيــرة بقيــت إلــى حــّد مــا خــارج نطــاق العمــل 
ــذه األطــر واســعة  ــتدامة، وأن ه ــة والمس ــة، والتنمي ــزع الســالح، والوقاي ــق بن ــل المتعل ــاني والعم اإلنس
ــي ومســتقّل.78  ــرة هــي نشــاط تقن ــر التصــّور الســائد القاضــي أن إدارة الذخي ــم ُتســتخدم لتغيي النطــاق ل
لكــن ُيمكــن أن تكشــف إدارة الذخيــرة النقــاب عــن منافعهــا الحقيقيــة، ال ســيما عنــد مســاهمتها المقصــودة 
والمتســقة فــي جهــود الســالم واألمــن العامــة، مثــل خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. وعلــى نحــو 
مماثــل، يجــب النظــر بشــكل متزايــد فــي جــدول أعمــال الوقايــة الــذي أعــده األميــن العــام لألمــم المتحــدة 
ألن بإمكانــه أن يحــّد مــن مخاطــر انتشــار األســلحة وتفشــي العنــف واألزمــات. وثمــة ثغــرة بيــن إدارة 
الذخيــرة والتخطيــط الحضــري واســع النطــاق؛ وتشــّكل المســتوطنات القائمــة علــى مقربــة من مســتودعات 
ــأنها أن  ــن ش ــية م ــاكل رئيس ــة مش ــتودعات المنقول ــوار المس ــرون بج ــن يهاج ــكان الذي ــر أو الس الذخائ

تقــّوض الهــدف الجوهــري لتدابيــر األمــن المــادي وإدارة المخزونــات. 

وأخيــراً، هنــاك مجــال للتعامــل مــع إدارة الذخيــرة بطريقــة أكثــر اتســاقاً فــي ســياق األطــر المعياريــة. 
وتتيــح المؤتمــرات ذات الصلــة، مثــل مؤتمــر االســتعراض الثالــث المقبــل لبرنامــج العمــل لمنــع االتجــار 
غيــر المشــروع باألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه، 
أو االجتمــاع الرابــع لــدول األطــراف فــي معاهــدة تجــارة األســلحة فرصــاً لترســيخ إدارة الذخيــرة بحــزم 

أكبــر فــي هــذه النقاشــات.
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تعزيز	إدارة	الذخيرة	التي	تركز	على	تحقيق	النتائج

اســتناداً إلــى ســنوات عديــدة مــن الخبــرة، يــؤدي عــدم فهــم الترابطــات بيــن مختلــف العناصــر المكّونــة 
ــى  ــق المســاعدة لكامــل أثرهــا المحتمــل.  واســتناداً إل ــى عــدم تحقي ــة مســتدامة إل ــرة بطريق إلدارة الذخي
ــر  ــم أث ــة تقيي ــى صعوب ــي 2015 إل ــرة ف ــلحة الصغي ــتقصائية لألس ــة االس ــارت الدراس ــات، أش المعطي

ــاءات.80 ــدرات والكف ــى الق ــات عل دورات إدارة المخزون

ــي ˮاســتثماراً‟، مــا يســتوجب مــن  ــر دعمهــا السياســي والمال ــي تعتب ــد عــدد الجهــات المانحــة الت ويتزاي
ــار )أو عدمــه( أن يحــدد  ــذا االعتب ــه. ويمكــن له ــذي تحدث ــر ال ــا واألث ــت نجاحه ــة أن تثب الجهــات المعني
اتجاهــات التمويــل المســتقبلية.81  وحافظــت إدارة الذخيــرة حتــى اليــوم، إلــى حــد كبيــر، علــى اعتمادهــا 
ــي تركــز  ــاً )والشــائعة( والت ــأن القياســات المتبعــة حالي ــي تقضــي ب ــى االفتراضــات بشــأن أثرهــا الت عل
علــى المخرجــات )مثــل عــدد الذخائــر المدمــرة أو مناطــق التخزيــن المعــاد تجديدهــا( غيــر كافيــة.82 ولســّد 
هــذه الثغــرة، ال بــد مــن معالجــة التدخــالت بشــكل أفضــل عبــر اعتبارهــا جــزء مــن إطــار أوســع )انظــر 

إلــى المربــع 6(.
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خلصــت ورشــة العمــل التــي عقدهــا الفريــق االستشــاري المعنــي باأللغــام فــي 2016 إلــى أن تحقيــق 
الهــدف الســادس عشــر مــن بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وعلــى وجــه الخصــوص الغايــة 16.4 
للحــد مــن تدفقــات األســلحة غيــر المشــروعة، ˮيوفــر إطــاراً واضحــاً للنظــر فــي أثــر مســاعدة األمــن 
المــادي وإدارة المخزونــات‟.83  ويمكــن ربــط قيــاس التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق هــذه الغايــة مباشــرة 
بتنفيــذ صكــوك مثــل معاهــدة تجــارة األســلحة وبروتوكــول األمــم المتحــدة بشــأن األســلحة الناريــة.84  
وفــي طبيعــة الحــال تشــجع الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة الــدول علــى تطويــر المؤشــرات الخاصــة 

بــإدارة الذخيــرة مــن أجــل تكملــة أطرهــا الوطنيــة المرتبطــة بأهــداف التنميــة المســتدامة.85 

قياس	مساعدة	األمن	المادي	وإدارة	الذخيرة	ضمن	إطار	أھداف	التنمية	المستدامة				المربع	6

وعلــى نحــو مماثــل، يســمح تطويــر المؤشــرات لقيــاس أثــر المســاعدة وفعاليتهــا بتحقيــق التغييــر المســتدام 
ــراءات  ــة، واإلج ــة الوطني ــر المعياري ــق باألط ــا يتعل ــي م ــال ف ــبيل المث ــى س ــج، عل ــة والُنه ــي األنظم ف
والهيــاكل التنظيميــة، وتطويــر التدريبــات والمبــادئ، والمعــدات والصيانة، واإلدارة الشــخصية، والشــؤون 

الماليــة والبنيــة التحتيــة )أي الشــروط الســبعة إلدارة الذخيــرة بشــكل شــامل(.86
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اإلدارة	المنهجية	للذخيرة	في	بعثات	األمم	المتحدة

إن األنشــطة المتعلقــة بــإدارة الذخيــرة مكّرســة فــي عــدد مــن واليــات بعثــات األمــم المتحــدة لحفــظ الســالم 
والبعثــات السياســية الخاصــة. وتقتــرح البحــوث التــي أجريــت إلعــداد هــذا التقريــر أنــه يمكــن ترســيخها 
بشــكل أكثــر منهجيــة فــي الواليــات، كمــا يمكــن تفعيلهــا وتوجيههــا نحــو الحلــول المســتدامة. وينطبــق ذلــك 
بالتحديــد علــى تنميــة قــدرات الجهــات المعنيــة الوطنيــة فــي األمــن المــادي وإدارة المخزونــات والجهــود 
الراميــة إلــى تعزيــز مســتوى التنظيــم والمأسســة.87 كمــا تضمــن إدارة الذخيــرة زيــادة نســبة التركيــز علــى 
الذخيــرة )علــى خــالف إدارة األســلحة(. وتدعــو الحاجــة فــي نهايــة المطــاف إلــى زيــادة الوعــي والمعرفــة 
ــوات.  ــل نشــر الق ــب مــا قب ــة للتدري ــادئ التوجيهي ــالً كجــزء مــن المب ــوات، مث ــدان المســاهمة بق ــي البل ف
ــات التفتيــش  ــم عملي ــد إجــراءات التشــغيل القياســية، وتنظي ومــن شــأن تغييــر تصــّور المخاطــر، وتوحي
وشــروط التخزيــن وقوائــم جــرد أســلحة البلــدان المســاهمة بقــوات وذخائرهــا، أو زيــادة توحيــد واليــات 
البلــدان المســاهمة بقــوات للتخلــص مــن المــواد التــي تــم االســتيالء عليهــا أن يحــّد مــن خســارة المــواد، 

وفــي الوقــت عينــه أن يعــزز واليــة البعثــة الحمائيــة. )انظــر إلــى المربــع 7(.

العمليــة المختلطــة لالتحــاد األفريقــي واألمــم المتحــدة فــي دارفــور هــي خيــر مثــال علــى تحّســن إدارة 
بعثــة حفــظ ســالم لألســلحة والذخائــر. ســاعدت دائــرة األمــم المتحــدة لألعمــال المتعلقــة باأللغــام فــي 
دارفــور الوحــدات العســكرية ووحــدات الشــرطة التابعــة للعمليــة المختلطــة لالتحــاد األفريقــي واألمــم 
المتحــدة فــي دارفــور علــى تحســين أو تجديــد مواقــع التخزيــن بمــا يتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة 
التقنيــة بشــأن الذخيــرة والمعاييــر الدوليــة لمراقبــة األســلحة الصغيــرة. كمــا ســاهمت فــي تشــكيل فريــق 
ــة وصياغــة إجــراءات تشــغيل  ــة ذات الصل ــر لمراجعــة أنشــطة البعث ــى باألســلحة والذخائ عامــل ُيعن
قياســية مشــتركة لتخزيــن األســلحة والذخائــر وإدارتهــا بطريقــة آمنــة فــي مواقــع العمليــة المختلطــة 
ــاً  ــذه حالي ــية ه ــغيل القياس ــور. وتنتظــر إجــراءات التش ــي دارف ــدة ف ــم المتح ــي واألم ــاد األفريق لالتح

الموافقــة.88 

تحسين	إدارة	العملية	المختلطة	لالتحاد	األفريقي	واألمم	المتحدة	في	دارفور	لألسلحة	والذخائر					المربع	7
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ــة  ــر المأمون ــة وغي ــر اآلمن ــاً أفضــل للمشــاكل الناتجــة عــن اإلدارة غي ــرة توثيق شــهدت الســنوات األخي
للذخيــرة، وفــي نهايــة المطــاف فُهمــت إدارة الذخيــرة علــى أنهــا مجــال ضمــن مجــاالت الشــواغل األمنيــة 
واإلنســانية. وكنتيجــة لذلــك، تــم إدراج إدارة الذخيــرة بشــكل أكثــر صرامــة علــى جــدول األعمــال 
الدولــي، علــى الصعيديــن السياســي والمعيــاري، وبــرزت ʼجماعــة الممارســينʽ المعنيــة بهــذا المجــال. 

ــة.  ــة ذات الصل ــز الجهــود الوطني ــي لتعزي كمــا تضاعــف الدعــم الدول

وال تــزال عراقيــل مهمــة تقــف حاجــزاً منيعــاً أمــام إدارة الذخيــرة بطريقــة ســليمة ومســتدامة. ال بــد مــن 
تنســيق التعــاون والمســاعدة الدولييــن بفعاليــة أكبــر، ورفــع مســتوى القــدرات الوطنيــة وضمــان اســتدامة 
ــد  ــة، ال ب ــة اإلنســانية والوطنية/اإلقليمي ــرة الفوري ــع إدارة الذخي الوعــي العالمــي. وفــي مــا يتخّطــى مناف
ــى  ــة إل ــي الجهــود واســعة النطــاق الرامي ــرة واعتبارهــا مســاهم ف مــن تشــكيل فهــم أفضــل بشــأن الذخي
ضمــان الوقايــة وإرســاء الســالم وتحقيــق التنميــة المســتدامة وحوكمــة قطــاع األمــن. وتســاهم المبــادرات 
واإلجــراءات الحديثــة فــي هــذا المجــال مســاهمة مهمــة فــي هــذا المســعى، علــى غــرار مســار الجمعيــة 

العامــة لألمــم المتحــدة بقيــادة ألمانيــا والمبــادرة السويســرية لــإلدارة اآلمنــة والمأمونــة للذخيــرة. 

42  |  االستنتاجات



المرفقات



44  |  المرفقات

المرفق	األول:	األطر	المعينة	اإلقليمية/الدولية	المتعلقة	بالذخيرة	

الهدف	العاماإلطار

إطار	دولي

خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
)2015(

معاهدة تجارة األسلحة )2013(

ن  بشأ مس  لخا ا ل  كو تو و لبر ا
الحرب  مخلفات  من  لمتفجرات  ا
تقييد  و  أ حظر  قية  تفا با لملحق  ا
استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن 
اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية 

األثر )2003(

لمنع  المتحدة  األمم  عمل  برنامج 
باألسلحة  المشروع  غير  االتجار 
من  لخفيفة  ا واألسلحة  الصغيرة 
والقضاء  جميع جوانبه ومكافحته 

عليه )2001(

القضاء على الفقر وحماية الكوكب وتحقيق االزدهار للجميع.

تنظيــم التجــارة الدوليــة باألســلحة التقليديــة والســعي إلــى منــع 
التقليديــة  باألســلحة  المشــروع  غيــر  االتجــار  علــى  والقضــاء  
ــل  ــم نق ــة تنّظ ــر دولي ــد معايي ــالل تحدي ــن خ ــارها، م ــل مس وتحوي

األســلحة.

معالجــة التدابيــر االســتدراكية العامــة لمرحلــة مــا بعــد النـــزاع بغيــة 
التقليــل إلــى الحــد األدنــى مــن وجــود ومخاطــر وآثــار المتفجــرات 

مــن مخلفــات الحــرب.

منع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من 
جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.

•

•

•

•
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الغاية 16.1: الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل مكان. 

الغاية 16.4: الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول المسروقة 
وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030.

غايات أخرى ذات صلة

ــم  ــي يت ــر الت ــر الذخائ ــال تصدي ــم أعم ــي لتنظي ــة وطن ــد نظــام مراقب ــة طــرف بإنشــاء وتعه ــوم كل دول ــادة 3: تق الم
ــادة 6  ــكام الم ــق أح ــادة 2)1( وتطب ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــلحة التقليدي ــتخدام األس ــا باس ــا أو إيصاله إطالقه

ــر. ــذه الذخائ ــر ه ــة لتصدي ــأي عملي ــل اإلذن ب ــر( قب ــم التصدي ــر وتقيي ــادة 7 )التصدي ــورة( والم ــال المحظ )األعم

المــادة 16.1: يجــوز لــكل دولــة طــرف، فــي إطــار تنفيــذ هــذه المعاهــدة، أن تطلــب المســاعدة، بمــا فــي ذلــك المســاعدة 
ــمل  ــوز أن تش ــة. ويج ــة أو المالي ــة أو المادي ــاعدة التقني ــية، والمس ــدرات المؤسس ــاء الق ــريعية، وبن ــة أو التش القانوني
مجــاالت هــذه المســاعدة إدارة المخزونــات وبرامــج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج والتشــريعات النموذجيــة 
ــى  ــا، مت ــم هــذه المســاعدة بتقديمه ــى تقدي ــادرة عل ــة طــرف ق ــوم كل دول ــق. وتق ــة للتطبي ــة القابل والممارســات الفعال

ُيطلــب منهــا ذلــك. 

ــى اتخــاذ  ــدة الســامية عل ــدرات ُيشــجع كل طــرف مــن األطــراف المتعاق ــف الحــاالت والق ــادة 9: مراعــاة لمختل الم
تدابيــر وقائيــة عامــة ترمــي إلــى تقليــل ظهــور متفجــرات مــن مخلفــات الحــرب إلــى الحــد األدنــى، بمــا فيهــا، علــى 

ســبيل الشــمول علــى الحصــر، تلــك المشــار إليهــا فــي الجــزء الثالــث مــن المرفــق التقنــي.

القســم الثالــث مــن المرفــق التقنــي، التدابيــر الوقائيــة العامــة: مــن أجــل ضمــان أفضــل موثوقيــة ممكنــة فــي الذخائــر 
ع الــدول علــى تطبيــق أفضــل قواعــد الممارســات واإلجــراءات التنفيذيــة فيمــا  المتفجــرة علــى األجــل الطويــل، تشــجَّ

يتعلــق بتخزيــن هــذه الذخائــر ونقلهــا وخزنهــا ميدانيــاً ومناولتهــا.

ــع االتجــار  ــة فــي برنامــج عمــل األمــم المتحــدة لمن ــرة واألســلحة الخفيف ــاب أي تعريــف لألســلحة الصغي ــؤدي غي ي
غيــر المشــروع باألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه إلــى حالــة مــن 
عــدم اليقيــن إن كانــت األحــكام غيــر المحــدودة بشــكل واضــح باألســلحة، بمــا فــي ذلــك تلــك فــي إدارة المخزونــات، 
تنطبــق أيضــاً علــى ذخائــر األســلحة الصغيــرة وأجزائهــا وعناصرهــا المكونــة. وأّدى غيــاب هــذا التعريــف إلــى جــدل 
ــة  ــن ترفــض دول أخــرى وجه ــي حي ــرة ف ــى الذخي ــق عل ــل ينطب ــج العم ــدول أن برنام سياســي، إذ يزعــم بعــض ال

النظــر هــذه.

الجانب	المتعلق	بالذخيرة

•

•

•

•

•

•

•

•
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الهدف	العاماإلطار

إطار	دولي	)تابع(

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة 
النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة 
واالتجار بها بصورة غير مشروعة 

)2001(

استراتيجية الجماعة الكاريبية لألمن 
والجريمة )2013(

قبة  مرا بشـأن  لخرطوم  ا إعالن 
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 
في جميع البلدان المجاورة لغرب 

السودان )2012(

بشأن  لكاريبية  ا لجماعة  ا إعالن 
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

)2011(

قبة  لمرا الوسطى  فريقيا  أ قية  تفا ا
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 
وذخائرها وأجزائها ومكوناتها التي 
يمكن أن تستخدم في صنع األسلحة 

وإصالحها وتركيبها )2010(

الموقف الموحد لالتحاد األوروبي 
 8 في  ر  د لصا ا  988 /2008
ديسمبر 2008 والذي يحدد القواعد 
التي تنظم مراقبة الصادرات من 

التكنولوجيات والمعدات العسكرية

ــع  ــة من ــدول األطــراف بغي ــن ال ــاون بي ــز التع ــج وتيســير وتعزي تروي
ــا  ــا ومكوناته ــة وأجزائه ــلحة الناري ــع األس ــتئصال صن ــة واس ومكافح

ــر مشــروعة.  ــا بصــورة غي ــرة واالتجــار به والذخي

تحســين أمــن المواطنيــن مــن خــالل إنشــاء مجتمــع آمــن وعــادل وحــّر، 
وفــي الوقــت نفســه تحســين قــدرة المنطقــة علــى الصمــود اقتصاديــاً.

تعزيز جهود التعاون والتنسيق بغية السيطرة على انتشار األسلحة 
الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتدفقها وسوء استخدامها وتداولها بصورة 

غير مشروعة.

تطبيــق كافــة اإلجــراءات الالزمــة علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي 
لمكافحــة االتجــار غيــر المشــروع باألســلحة الصغيــرة واألســلحة 

ــة وذخائرهــا بشــكل كامــل ]...[. الخفيف

ــى التجــارة واالتجــار غيــر المشــروعين  منــع ومكافحــة والقضــاء عل
فــي أفريقيــا الوســطى باألســلحة الصغيرة واألســلحة الخفيفــة وذخائرها 
ــلحة  ــع األس ــي صن ــتخدم ف ــن أن تس ــي يمك ــا الت ــا ومكوناته وأجزائه

ــا. ــا وتركيبه وإصالحه

تحديــد قواعــد مشــتركة لتنظيــم مراقبــة الصــادرات مــن التكنولوجيــات 
والمعــدات العســكرية.

إطار	إقليمي

•

•

•

•

•

•
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المادة 4: ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ُينص فيه على خالف ذلك، على منع صنع األسلحة النارية وأجزائها 
ومكوناتها والذخيرة واالتجار بها بصورة غير مشروعة؛ وعلى التحري عن الجرائم المقررة وفقاً للمادة 5 من هذا 

البروتوكول، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع غير وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة.

تأخذ هذه االستراتيجية الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

االلتزام بتعزيز القدرات والمؤسسات الوطنية لتطوير وتطبيق استراتيجيات شاملة للرقابة على األسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة، إلى جانب خطط العمل والتدخالت الوطنية، منها األمن المادي وإدارة المخزونات لألسلحة 

الصغيرة واألسلحة الخفيفة والذخائر الموجودة في حوزة الدولة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

يأخذ هذا اإلعالن الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

تأخذ هذه االتفاقية الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

يأخذ الموقف الموحد هذا الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام )وفقاً للتعريف الوارد في قائمة االتحاد األوروبي 
المشتركة للمعدات العسكرية(.

الجانب	المتعلق	بالذخيرة

•

•

•

•

•

•
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اإلطار

إطار	إقليمي	)تابع(

الهدف	العام

الجماعة االقتصادية لدول  اتفاقية 
غرب أفريقيا )االيكواس( المتعلقة 
باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 
وذخائرها وغيرها من المواد ذات 

الصلة )2006(

ألوروبي  ا د  التحا ا تيجية  سترا ا
لمكافحة تكديس األسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة وذخائرها واالتجار 
بها بصورة غير مشروعة )2005(

لمنع األسلحة  نيروبي  بروتوكول 
الصغيرة واألسلحة الخفيفة ومراقبتها 
البحيرات  منطقة  في  منها  والحد 
الكبرى والقرن األفريقي والدول 

المجاورة )2004(

وثيقة منظمة األمن والتعاون في 
الذخائر  بشأن مخزونات  أوروبا 

التقليدية )2003(

منع ومكافحة تكديس األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 
ومزعزع  فائض  نحو  على  االيكواس  منطقة  ضمن 

لالستقرار.

مواصلة بذل الجهود الرامية إلى مراقبة األسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة في االيكواس ]...[.

منع ومكافحة والقضاء على تصنيع األسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة واالتجار بها وحيازتها بصورة غير 

مشروعة في المنطقة دون اإلقليمية.

منع تكديس األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة على نحو 
فائض ومزعزع لالستقرار في المنطقة دون اإلقليمية.

تعزيز تبادل المعلومات والتعاون وتيسيرهما بين حكومات 
الدولية  الحكومية  والمنظمات  اإلقليمية،  دون  المنطقة 
والمجتمع المدني، في كل ما يتعلق باالتجار غير المشروع 

باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها ]...[.

تقديم للبلدان المشاركة، بناًء على طلبها، إجراءات مصممة 
لتيسير تقييم الحاالت الناتجة عن الذخيرة التقليدية، والمواد 
تشّكل خطراً على  التي  التفجير  أجهزة  المتفجرة و/أو 
أراضيها؛ وتأسيس إطار للمساعدة الدولية )التقنية و/أو 
المالية و/أو على صعيد الموظفين( لمعالجة هذه المخاطر.

مساعدة جهود الدول المانحة/المساعدة والمضيفة للتعامل مع 
إدارة المخزونات، وأمن المخزونات، وتقييم مخاطر الذخائر 
التقليدية والفائض في المواد المتفجرة وأجهزة التفجير و/أو 

تلك التي تنتظر أن يتم تدميرها ]...[.

مكافحة تكديس األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة واالتجار 
غير المشروع بها.

•

•

•

•

•

•

•

•
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الجانب	المتعلق	بالذخيرة

االلتزام بمنع ومكافحة والقضاء على التصنيع غير المشروع  لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والذخائر ومواد 
أخرى ذات صلة وتكديسها على نحو فائض ومزعزع لالستقرار، نظراً إلى آثار هذه األنشطة التي تضّر بأمن كل 
بلد والمنطقة دون اإلقليمية والخطر الذي تشّكله على رفاه السكان في المنطقة دون اإلقليمية والتنمية االجتماعية 

واالقتصادية وحّقهم بالعيش في سالم.

تأخذ هذه الوثيقة الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

تأخذ هذه االتفاقية الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

تأخذ هذه االستراتيجية الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

•

•

•

•



50  |  المرفقات

اإلطار

إطار	إقليمي	)تابع(

البروتوكول المتعلق بمراقبة األسلحة 
النارية والذخيرة وغيرها من المواد 
الجماعة  منطقة  في  الصلة  ذات 
اإلنمائية للجنوب األفريقي )2001(

إطار نادي )2000(

لمكافحة  البلدان األمريكية  اتفاقية 
والذخائر  لنارية  ا األسلحة  صنع 
والمتفجرات والمواد األخرى ذات 
الصلة واالتجار بها بصورة غير 

مشروعة )1997(

منع ومكافحة والقضاء على تصنيع األسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة واالتجار بها وحيازتها بصورة غير 

مشروعة في المنطقة دون اإلقليمية.

منع تكديس األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة على نحو 
فائض ومزعزع لالستقرار في المنطقة دون اإلقليمية.

تعزيز تبادل المعلومات والتعاون وتيسيرهما بين حكومات 
الدولية  الحكومية  والمنظمات  اإلقليمية،  دون  المنطقة 
والمجتمع المدني، في كل ما يتعلق باالتجار غير المشروع 

باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وانتشارها ]...[.

اشتراط من كّل فرد يحوز أو يستخدم بموجب تصريح 
سالحاً نارياً، أو ذخيرة، أو غيرها من المواد ذات الصلة، 
أو أسلحة محظورة، أن يكون لديه سبباً وجيهاً لحيازة / 

استخدام السالح.

توفير شروط صارمة ال بّد من استيفائها لحيازة واستخدام 
األسلحة النارية، والذخائر، وغيرها من المواد ذات الصلة 

واألسلحة المحظورة.

منع ومكافحة والقضاء على تصنيع األسلحة النارية والذخائر 
والمتفجرات وغيرها من المواد ذات الصلة واالتجار بها 

بصورة غير مشروعة.

تعزيز وتيسير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين 
والقضاء على تصنيع  لمنع ومكافحة  األطراف  الدول 
األسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وغيرها من المواد 

ذات الصلة واالتجار بها بطريقة غير مشروعة.

منع ومكافحة والقضاء على تصنيع األسلحة النارية والذخائر 
والمتفجرات وغيرها من المواد ذات الصلة واالتجار بها 

بصورة غير مشروعة.

تعزيز وتيسير التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين 
والقضاء على تصنيع  لمنع ومكافحة  األطراف  الدول 
األسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وغيرها من المواد 

ذات الصلة واالتجار بها بطريقة غير مشروعة.

الهدف	العاماإلطاراإلطار

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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الجانب	المتعلق	بالذخيرة

يأخذ هذا البروتوكول الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

يأخذ هذا اإلطار الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام.

تأخذ هذه االتفاقية الذخيرة في عين االعتبار بشكل تام. •

•

•
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المرفق	الثاني:	المبادئ	التوجيهية	والمعايير	والقواعد	المعينة	المتعلقة	بإدارة	الذخيرة

القواعد	/	المعايير	/	المبادئ	التوجيهية

الدولية

اإلقليمية

 10.50 )IMAS( المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
– تخزين المتفجرات ونقلها ومناولتها )2013(

 11.20 )IMAS( المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
- مبادئ وإجراءات عمليات الحرق والتفجير المفتوحين 

)2013(

 11.30 )IMAS( المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
– المبادئ التوجيهية للتخطيط الوطني بشأن تدمير المخزونات 

)2013(

إجراءات التشغيل القياسية الشاملة المتعلقة بإدارة المخزونات وتدمير األسلحة الصغيرة 
واألسلحة الخفيفة الصادرة عن مركز األمم المتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح والتنمية 

)2013( )UNLIREC( في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

دليل أفضل الممارسات المتعلقة بالذخائر التقليدية الصادر عن منظمة األمن والتعاون 
في أوروبا )2008(

المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة )2011(
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محور	التركيز	ذو	الصلة

وضع المبادئ وتوفير المشورة بشأن اإلدارة والتخطيط الوطنيين الفعاَلين لعمليات تدمير مخزونات المواد 
المتفجرة ومنها األلغام المضادة لألفراد.

تحقيق وبرهنة مستويات فعالة من أمن مخزونات الذخائر وسالمتها.

توفير مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية للتخزين اآلمن والمأمون للذخيرة التقليدية.

مساعدة البلدان في وضع معاييرها الوطنية وإجراءات التشغيل القياسية الوطنية من خالل إنشاء إطار مرجعي 
ُيمكن استخدامه أو اعتماده لالستخدام بصفته معيار وطني. 

مساعدة البلدان على االمتثال لالتفاقات والمعايير الدولية، وتقديم لها مشورة محددة َيسهل اعتمادها ضمن 
أنظمتها اإلدارية والتشغيلية.

اعتباره بمثابة دليل لعملية صنع السياسات الوطنية من قبل الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في 
أوروبا وتشجيع المعايير األسمى المشتركة.

جمع كافة »أفضل الممارسات« المتوفرة حالياً لتقنيات وإجراءات تدمير الذخائر التقليدية والمواد المتفجرة 
وأجهزة التفجير وإدارة ومراقبة مخزونات الذخائر.

توفير للهيئات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومنظمات إزالة األلغام المشورة حول تخزين المتفجرات والمواد 
المتفجرة ونقلها ومناولتها بصورة آمنة في كل من قاعدة المشغلين الرئيسية وعلى األرض وفي القاعدة المؤقتة.

مواصفات تخزين المتفجرات ومسافات األمان عند تخزين المتفجرات السائبة هي تلك الواردة في المبادئ 
التوجيهية التقنية بشأن الذخيرة.

تفسير مبادئ وإجراءات التدمير واسع النطاق لمخزونات المواد المتفجرة منها األلغام المضادة لألفراد عبر 
الحرق المفتوح والتفجير المفتوح. وتشمل هذه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام التوصيات بشأن تصميم 

مواقع التخلص من المواد ومحتوى إجراءات التشغيل القياسية بغية ضمان نظام عمل آمن. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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القواعد	/	المعايير	/	المبادئ	التوجيهية

اإلقليمية	)تابع(

مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة 
الخفيفة )SEESAC(. المعايير والمبادئ التوجيهية اإلقليمية لنزع السالح الجزئي 

)RMDS/G( 5.40 – تخزين الذخائر والمتفجرات وأمنها )2006(

مركز تبادل المعلومات لشرق وجنوب شرق أوروبا لمكافحة األسلحة الصغيرة واألسلحة 
الخفيفة )SEESAC(. المعايير والمبادئ التوجيهية اإلقليمية لنزع السالح الجزئي 

)RMDS/G( 5.50 – إدارة مخزونات الذخائر والمتفجرات )2006(

منظمة حلف شمال األطلسي. دليل منظمة حلف الشمال األطلسي لمبادئ سالمة تخزين 
)2006( )AASTP-1( الذخائر والمتفجرات العسكرية

منظمة حلف شمال األطلسي. دليل منظمة حلف الشمال األطلسي لمبادئ نقل الذخائر 
)2005( )AASTP-2( والمتفجرات العسكرية

المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ إعالن نيروبي وبروتوكول نيروبي 
بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة )2005(
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محور	التركيز	ذو	الصلة

توفير المواصفات والمبادئ التوجيهية لتخزين الذخائر والمتفجرات ونقلها ومناولتها بصورة آمنة، وهي الذخائر 
والمتفجرات التي: )1( إّما تم استردادها خالل عمليات جمع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، أو )2( تنتظر 

أن يتم تدميرها؛ أو )3( تعتبر فائضة في المخزون.

توفير المواصفات والمبادئ التوجيهية إلدارة مخزونات الذخائر والمتفجرات التي: )1( إّما تم استردادها خالل 
عمليات جمع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، أو )2( تنتظر أن يتم تدميرها؛ أو )3( المخزونات الوطنية؛ أو 

)4( تعتبر فائضة في المخزون.

وضع مبادئ السالمة الستخدمها كدليل من قبل البلدان المضيفة وقوات الناتو أثناء تطوير قواعد تحظى بموافقة 
الطرفين وُتعنى بتصميم مستودعات تخزين الذخائر وتخزين األسلحة التقليدية والمتفجرات. كما تسعى هذه المبادئ 

إلى أن تشّكل قدر اإلمكان قاعدة للقواعد الوطنية.

وضع مبادئ وإجراءات للسالمة لتستخدمها قوات حلف شمال األطلسي كدليل في البلدان المضيفة خالل نقل الذخائر 
والمتفجرات العسكرية التقليدية عبر كافة وسائل النقل.

وضع إطار لتطوير السياسات ومراجعة التشريعات الوطنية إلى جانب اإلجراءات والمبادئ التوجيهية التشغيلية 
العامة المتعلقة بكافة جوانب األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، ويستوجب بروتوكول نيروبي تطبيق هذا اإلطار.

يغّطي الدليل مخزون األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة بحوزة طرف من غير الدولة بشكل قانوني، إلى جانب 
تلك في حوزة الدولة خالل وقت السلم. 

•

•

•

•

•

•
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المرفق	الثالث:	أبرز	بعثات	حفظ	السالم	والبعثات	السياسية	الخاصة	الحالية	التابعة	لألمم	المتحدة	والمعنية	بأنشطة	إدارة	الذخيرة

بعثات	األمم	المتحدة	

)UNAMID( العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

)UNSOM( بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال

)UNISFA( قوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة ألبيي

)UNMISS( بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان

)MINUSMA( بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي
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األنشطة	المتعلقة	بإدارة	الذخيرة

إذ يعرب عن قلقه إزاء انتشار األسلحة، ال سيما األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة واستخدامها ضّد المدنيين، يدعو 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى تنفيذ الحظر على توريد األسلحة.95 تنفذ دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة 
باأللغام مبادرات إدارة سالمة األسلحة والذخائر مع الجهات الفاعلة األمنية الوطنية للمساعدة في الحد من احتمال سرقة 
األسلحة الصغيرة والذخائر والحّد من مخاطر االنفجارات غير المخطط لها في مرافق التخزين. باإلضافة إلى ذلك 
يوفر مكتب التخلص من الذخائر الدعم التقني لوحدات الشرطة المشّكلة والوحدات العسكرية التابعة للعملية المختلطة 

لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور بغية دعم االمتثال للمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة.96

تدعم دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام بصفتها عنصر ضمن بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى 
الصومال الحكومة على صعيد إدارة األسلحة والذخائر بما يتماشى مع التزامات الجزاءات بموجب الرفع الجزئي 

للحظر على توريد األسلحة.102

يؤكد القرار 2386 )2017( الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة »أن القوة األمنية المؤقتة ألبيي يجوز 
لها أن تقوم بمصادرة األسلحة وتدميرها في منطقة أبيي«.97 وتدير دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام 
عمليات التخلص من األسلحة والذخائر المصادرة. كما تدّرب الدائرة القوات التابعة لقوة األمم المتحدة األمنية المؤقتة 

ألبيي على استخدام المعدات الستيفاء المعايير الدولية في مجال تدمير األسلحة والذخائر.98

تّقدم دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام الدعم لبعثة األمم المتحدة في جنوب السودان منذ بداية العام 
2017، عبر ضمان الجودة العالية الالزمة لمرافق تخزين الذخائر والمتفجرات للوحدات المساهمة بقوات والوحدات 
المساهمة بشرطة ضمن هذه البعثة. ويشمل الدعم مسح المواقع في مرافق التخزين التابعة للوحدات المساهمة بقوات 
وبشرطة، وعند االقتضاء، دعم هذه الوحدات من أجل زيادة أمن مرافقها. وهذه المهام مستمدة من قرار مجلس األمن 

الذي أسندت بموجبه والية حماية المدنيين إلى بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان.99

يدعو مجلس األمن في قراره 2364 )2017( األمم المتحدة إلى »مساعدة سلطات مالي في )...( إدارة األسلحة 
والذخائر«،89 وإيالء األولوية إلى رفع مستوى القدرات الوطنية. تم إنشاء أو تجديد 22 مرفقاً لألسلحة والذخائر في 
شمال مالي حتى العام 2017، فيما ُبذلت الجهود كي تحصل الجهات النظيرة المالية المسؤولة عن مواقع التخزين 
التي تم إعادة تأهيلها حديثاً تدريبات تمهيدية مصممة خصيصاً لها بشأن إدارة األسلحة والذخائر. كما ُنّظمت تدريبات 

تأهيل أخرى.90
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بعثات	األمم	المتحدة	

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى 
)MINUSCA(

)MONUSCO( بعثة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية

)UNSMIL( بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا
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األنشطة	المتعلقة	بإدارة	الذخيرة

يدعو مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا 
الوسطى إلى »أن تعمل بحزم، حسب االقتضاء، على ضبط ومصادرة وتدمير أسلحة وذخائر العناصر المسلحة )...(، وأن 
تقوم، حسب االقتضاء، بتدمير األسلحة والذخائر المنزوعة من المقاتلين«، »وجمع و/أو تدّمر فائض األسلحة والذخيرة 
وما تتم مصادرته منها وما ليست عليه عالمات وما تكون حيازته غير مشروعة«.93 وباإلضافة إلى تطبيق إطار إدارة 
األسلحة والذخائر، تعّزز دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام قدرات إدارة المخزون وتدعم عملية التخلص 
من األسلحة والذخائر غير اآلمنة والتي تم جمعها خالل عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج. كما تساهم الدائرة 

في تيسير تسليم المساعدة التقنية إلى اللجنة الوطنية لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة.94

يدعو مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قراره 2348 )2017( إلى »مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي 
للتهديد الذي يشكله نقل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروع وتكديسها وإساءة استعمالها على نحو يزعزع 
االستقرار، بسبل منها كفالة إدارة المخزونات من األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة 
وفعالة، بدعم متواصل من البعثة )...(«.91 وتنشئ الدائرة مستودعات لألسلحة والذخائر، وتوفر التدريبات بشأن إدارتها، 
كما أنها تدعم الحكومة لتطوير خطة وطنية حول األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة تهدف إلى الحّد من المخاطر المرتبطة 

بانتشار األسلحة والذخائر.92

أسند مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا والية »تقديم الدعم لتأمين األسلحة واألعتدة 
ذات الصلة غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها«، مشدداً على أهمية العمل على تنفيذ تدابير الجزاءات القائمة تنفيذاً 
كامالً.100 وفي هذا اإلطار، طّورت الدائرة حديثاً إطاراً تقنياً إلدارة األسلحة والذخائر بهدف مساعدة المؤسسات الوطنية 

على إدارة المخزونات الضخمة من األسلحة الخاضعة وغير الخاضعة للمراقبة«.101
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ــلحة  ــتقصائية لألس ــة االس ــي الدراس ــا، ف ــرق أوروب ــوب ش ــي جن ــات ف Bangˮ for the Buck‟. إدارة المخزون
الصغيــرة، الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة 2015 )جنيــف: الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة(، 

ص. 148-147.

55-  ايســيكوزلو ايلفــان وآخــرون )ˮ )2017عبــور الســياج: تحديــات تشــغيل األمــن المــادي وإدارة المخزونــات‟، 
صحيفــة تدميــر األســلحة التقليديــة، المجلــد 21)3(، ص. 18.

ــن والرياضــة )2015(،  ــة المدنيي ــاع السويســرية، حماي ــة السويســرية ووزارة الدف ــة االتحادي 56-  وزارة الخارجي
المرجــع اآلنــف ذكــره، ص. 3.

57-  ايسيكوزلو ايلفان وآخرون )2017(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 18.



67

58-  وزارة الخارجيــة االتحاديــة السويســرية ووزارة الدفــاع السويســرية، حمايــة المدنييــن والرياضــة )2015(، المرجــع اآلنــف 
ذكــره، ص. 4.
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ــرات، ص. 11. التغي

68-  هوفمان أورساين وآخرون )2016(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 48.

69-  المجلس الوزاري لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا )2017(، المرجع اآلنف ذكره.

70-  مركــز جنيــف الدولــي إلزالــة األلغــام لألغــراض اإلنســانية )2017(، تقييــم البرنامــج الوطنــي إلزالــة األلغــام لألغــراض 
اإلنســانية مــن أجــل تنميــة موريتانيــا )2011-2015(، ص. 53 و58؛ وزارة الخارجيــة االتحاديــة السويســرية ووزارة الدفــاع 

السويســرية، حمايــة المدنييــن والرياضــة )2016(، المرجــع اآلنــف ذكــره، ص. 3.

71-  الجمعية العامة لألمم المتحدة )2017 ب(، المرجع اآلنف ذكره، فقرة 14.
 

72-  وزارة الخارجيــة االتحاديــة السويســرية ووزارة الدفــاع السويســرية، حمايــة المدنييــن والرياضــة )2015(، المرجــع اآلنــف 
ذكــره، ص. 4. 
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73-  الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة )2016(، تيســير المســاعدة فــي األمــن المــادي وإدارة المخزونــات 
فــي منطقــة الســاحل وخارجهــا. التعريــف بمصفوفــة أولويــات األمــن المــادي وإدارة المخزونــات )جنيــف: الدراســة 

االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة(، ص. 3. 

74-  المرجع نفسه.

75-  الفريــق متعــدد األطــراف المعنــي بالذخائــر واألســلحة الصغيــرة )التاريــخ غيــر محــدد(، منشــور الفريــق متعــدد 
األطــراف المعنــي بالذخائــر واألســلحة الصغيــرة، ص. 1.

ــلحة  ــام واألس ــة باأللغ ــال المرتبط ــول األعم ــات ح ــادل المعلوم ــي، »منصــة تب ــمال األطلس ــف ش ــة حل 76-  منظم
الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة«، https://salw.hq.nato.int )تاريــخ االطــالع علــى الموقــع: 14 شــباط/فبراير 

)2018

77-  وزارة الخارجيــة االتحاديــة األلمانيــة، واالتحــاد االفريقــي، ومركــز بــون الدولــي )التاريــخ غيــر محــدد(، تقريــر 
اجتمــاع الخبــراء بشــأن مشــروع ألمانيــا واالتحــاد االفريقــي لتحســين مراقبــة األســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة 
ــول / ســبتمبر  ــا، 3-4 أيل ــا، وأثيوبي ــس أباب ــرى، وأدي ــة الســاحل الكب ــي منطق ــات ف ــادي وإدارة المخزون واألمــن الم

2015، ص. 11-10.

78-  الفريق االستشاري المعني باأللغام )2016(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 11.

79-  الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة )2016(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 2.

80-  هــذه الخالصــة تتعلــق باألمــن المــادي وإدارة المخزونــات فــي جنــوب شــرق أوروبــا. انظــر إلــى غوبينيــت بييــر 
)2015(، المرجــع اآلنــف ذكره، ص. 145.

81-  الفريق االستشاري المعني باأللغام )2016(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 9-6.

82-  تبقى هذه المؤشرات ذات قيمة لتبرير االستثمارات قصيرة األجل.

83-  الفريق االستشاري المعني باأللغام )2016(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 12.
 

84-  ماكدونالــد غليــن وآخــرون )2017(، مراقبــة األســلحة 2.0 تشــغيل هــدف التنميــة المســتدامة، المقصــد 16.4 
)جنيــف: الدراســة االســتقصائية لألســلحة الصغيــرة(، ص. 4.

85-  الجمعية العامة لألمم المتحدة )2017 ب(، المرجع اآلنف ذكره، الفقرتان 13-12.

86-  الفريق االستشاري المعني باأللغام )2016(، المرجع اآلنف ذكره، ص. 13-9.

ــن والرياضــة )2016(،  ــة المدنيي ــاع السويســرية، حماي ــة السويســرية ووزارة الدف ــة االتحادي 87-  وزارة الخارجي
ــف ذكــره، ص. 6-5. المرجــع اآلن

88-  العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور، »مكتب التخلص من الذخائر«،
https://unamid.unmissions.org/ordance-disposal-office-odo

)تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط/فبراير 2018(.

89- القرار 2364 )2017( الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة
.)2017( S/RES/2364
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90-  دوبــوي مارليــن )ˮ ،)2017تعزيــز األمــن فــي مالــي عبــر إدارة األســلحة والذخائــر‟، صحيفــة تدميــر األســلحة التقليديــة، 
المجلــد 21)3(، ص. 24.

 S/RES/2348 ،ــدة ــم المتح ــة األم ــدة، وثيق ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل ــرار 2348 )2017( الصــادر ع 91- الق
.)2017(

ʽجمهورية الكونغو الديمقراطيةʼ ،92- دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
http://www.mineaction.org/programmes/drc )تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط / فبراير 2018(.

 S/RES/2387 ــدة ــم المتح ــة األم ــدة، وثيق ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل ــادر ع ــرار 2387 )2017( الص 93- الق
.)2017(

94- دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام، ʼجمهورية أفريقيا الوسطى̔
http://www.mineaction.org/programmes/centralafricanrepublic

)تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط / فبراير 2018(.

.)2017( S/RES/2363 95- القرار 2363 الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة

ʽدارفورʼ ،96-  دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
http://www.mineaction.org/programmes/darfur

)تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط / فبراير 2018(.

 S/RES/2386 ــدة ــم المتح ــة األم ــدة، وثيق ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل ــادر ع ــرار 2386 )2017( الص 97- الق
.)2017(

ʽأبييʼ ،98- دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
 http://www.mineaction.org/programmes/abyei

)تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط / فبراير 2018(.

 S/RES/2327 ــدة ــم المتح ــة األم ــدة، وثيق ــم المتح ــع لألم ــن التاب ــس األم ــن مجل ــادر ع ــرار 2327 )2016( الص 99- الق
ــم المتحــدة  ــرة األم ــي الشــؤون السياســية، دائ ــرة موظف ــس، كبي ــا فاردي ــل ماري ــن قب ــي الُمرســل م ــد اإللكترون )2016(؛ البري
لإلجــراءات المتعلقــة باأللغــام، 16 شــباط / فبرايــر 2018؛ والبريــد اإللكترونــي المرســل مــن قبــل تيــم الردنــر، كبيــر مديــري 

ــر 2018. ــوب الســودان، 27 شــباط / فبراي ــي جن ــة باأللغــام ف ــرة األمــم المتحــدة لإلجــراءات المتعلق البرنامــج، دائ

 S/RES/2376 ــم المتحــدة ــة األم ــم المتحــدة، وثيق ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار 2376 )2017( الصــادر عــن مجل 100- الق
.)2017(

ʽليبياʼ ،101- دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
http://www.mineaction.org/programmes/libya

)تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط / فبراير 2018(.

ʽالصومالʼ ،102- دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام
http://www.mineaction.org/programmes/somalia

)تاريخ االطالع على الموقع: 14 شباط / فبراير 2018(.



جميع حقوق نشر الصور محفوظة لمركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية باستثناء: 
)Threat Resolution Ltd( 19 الصورة الواردة في الصفحة
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الشكر والتقدير

يوّد مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية أن يتقّدم بالشكر إلى كّل من ساهم في إعداد هذا التقرير: مستشارو المركز 
السّيد باسكال ربيلرد، وأورساين هوفمن، وسامويل بونيال، وجيريمي ريبوند؛ والجهات المعنية العديدة من الدول، واألمم المتحدة، إلى جانب 
المنظمات اإلقليمية وغير الحكومية التي كّرست وقتها للرّد على االستبيانات والمشاركة في المقابالت؛ ومكتب األمم المتحدة لشؤون نزع 
السالح، ودائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، ومنظمة ‘الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغيرة  على معلوماتها المتبصرة؛ والسيدة 

بيالر رينا، الخبيرة الدولية في البحوث المتعلقة بالذخيرة، والتي دعمت هذا البحث. 

أُِعدَّ هذا التقرير بتكليف من الوزارة االتحادية السويسرية للشؤون الخارجية. 

نحو األمن والسالم والتنمية المستدامة. الوضع الراهن لإلدارة اآلمنة والمأمونة للذخيرة. حقوق النشر محفوظة لمركز جنيف الدولي 
ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، جنيف، شباط / فبراير 2018

ISBN: 978-2-940369-75-1

ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور وال في طريقة عرض مواّده ما يعّبر عن أي رأي كان من جانب مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة 
األلغام لألغراض اإلنسانية بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو منطقة أو مجموعة مسلّحة، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها. 

 (GICHD)  

ʼمركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية هو منظمة من الخبراء تعمل على الحّد من آثار األلغام 
والذخائر العنقودية وغيرها من المتفجرات الخطرة، بالتعاون الوثيق مع المنظمات التي ُتعنى باألعمال المتعلقة باأللغام 
أو باألمن البشري. وندعم في المركز األهداف السامية لألعمال المتعلقة باأللغام، أي إنقاذ األرواح، وإعادة استخدام 
األراضي بصورة ُمنِتجة، وتعزيز التنمية. يقع مقّر المركز في مجّمع ˮبيت السالم –                            ‟ في 
جنيف، ويبلغ عدد موظفيه حوالى 65 فرداً من أكثر من 19 بلداً مختلفاً، ما يجعل منه مركزاً دولياً فريداً من نوعه يضّم 
خبرات ومعارف متنّوعة في مجال األعمال المتعلقة باأللغام. ونتمّكن من إنجاز هذا العمل بفضل المساهمات الرئيسية 

وتمويل المشاريع والدعم العيني المقّدم من قبل أكثر من 30 حكومة ومنظمة. 

Maison de la paix

  مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 



مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
 Maison de la paix,Tower 3, Chemin Eugène-Rigot 2C

PO Box 1300, CH-1211 Geneva 1, Switzerland

نحو األمن والسالم والتنمية المستدامة

 الوضع الراهن لإلدارة
اآلمنة والمأمونة للذخيرة

info@gichd.org gichd.org




