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منتدى حواري دليل القرار 1540

ر�سالة رئي�س التحرير:
األمن  مجلس  عن  صدرت  وثيقة  إلى  القراء  انتباه  ألفت  أن  أود 
كومباس  مجلس  وجود  بسبب  الصلة  ذات  هي  التي  المتحدة  لألمم  التابع 
1540 والتي يجب أال تخفى عن أي شخص يتبع قرار مجلس األمن رقم 
1540 )2004(. صدرت هذه الوثيقة في أيار/مايو الماضي، وهي تشكل 
الممتدة  الفترة  وتغطي   ،1540 القرار  للجنة  عشر  الثاني  العمل  برنامج 
من 1 حزيران/يونيو 2013 إلى 31 أيار/ مايو 2014. هذا البرنامج له 
أهمية خاصة بالنسبة لمجلة دولية، مثل الكومباس، ُوجدت لتعزيز األهداف 
العمل خارطة طريق  برنامج  يوفر  القرار 1540.  المنصوص عليها في 

ساهمت في اختيار محتوى المجلة، وتقديم اقتراحات بعيدة المدى، واالستفادة من تجارب الذين سبقوا وطبقوا القرار 
1540. لذا اسمحوا لي أن أطلب منكم جميعا أن تقدموا إقتراحاتكم وإسهاماتكم التي تطلبها اللجنة.

كيف يمكن لمجلة كومباس أن تقوم بمهمتها في األشهر القادمة، حيث سنصل إلى الذكرى العاشرة للقرار؟ ويحّدد 
برنامج العمل هدفاً أن تكون كل دول العالم قد قدمت تقاريرها بحلول نهاية عام 2014. المجال مفتوح أمام كل من 
بإمكانه اإلجابة على أسئلة مثل: لماذا مر عشر سنوات وما زال هناك بعض الدول لم تقّدم تقاريرها بعد؟ ماذا يتعّين 
علينا القيام به لتشجيعهم على القيام بهذا المسعى، وماذا باستطاعة المجتمع الدولي أن يفعل للمساعدة؟ إني أدعو أي 

شخص لديه رؤية بشأن هذه األسئلة أن يزّودنا بآرائه من خالل إرسال مقاالت للنشر.

أما المساعدة، فهي الكلمة األهم في برنامج العمل، الذي يعتبر الزيارات المخصصة للدول كأداة لتيسير تقديم 
المساعدة. وهو يسلّط الضوء على الحاجة إلى تنسيق برامج المساعدة، ويستعرض اإلجراءات الحالية المتبعة لمعالجة 
طلبات المساعدة من جهة وعروض المساعدة من جهة ثانية، ويحّدد طرقاً لجعل كل عروض وطلبات المساعدة أكثر 

فعالية، ويأخذ في االعتبار إمكانية استخدام المنهجية اإلقليمية لطلبات المساعدة، إلى جانب مسائل أخرى.

أما الموضوع الذي يتجلى بوضوح تام، فهو الحاجة إلى منهجية متعددة التخصصات إلدارة طلبات من يرغبون 
أن يكونوا بين المتلقين واستجابة المتلقين. بالنظر إلى القضية األساسية لهذا العدد، أنا على يقين بأن مجلة كومباس 

بامكانها المساعدة.

وأخيرا، يتطلب برنامج عمل اللجنة التفكير بطرق غير تقليدية. ما هي التدابير الكمية التي قد تشير إلى النجاح 
أو الفشل في إطار القرار1540 والقرارات األخرى ذات الصلة ؟ كيف يمكننا أن نجعل عملية التنفيذ شفافة بصدق؟ 
هل أن نخضعها للتقييم ؟ هل من متطوعين؟ من المتوقع أن يصدر العدد رقم 5 في كانون الثاني/يناير 2014. ساهموا 

فيه معنا!

 ايغور كريبونوف
 رئيس تحرير مجلة كومباس 1540

مركز التجارة الدولية واألمن
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منتدى حواري دليل القرار 1540

بقلم: جيمس هولمز
محلل دفاع

ليس هناك أدنى شك أن أي إنسان يمر في حياته باختبارات ليست بالسهلة – فكيف 
على  للتغلب  سعياً  مثالً،  األسبوع  هذا  خالل  األميركية؟  الدفاع  وزارة  في  يعملون  بالذين 
إلى  البحرية  في  يعمل  ديبلوماسي  من  تحّولت  آلخر،  وقت  من  يصيبني  الذي  االكتئاب 
ديبلوماسي يعمل من أجل منع انتشار األسلحة. مرتان أو ثالث مرات خالل السنة، أشارك 
في إصدار مجلة كومباس 1540، وهي مجلة حديثة العهد تصدر عن مركز التجارة الدولية 
واألمن في جامعة جورجيا، حيث قضيت خمس سنوات سعيدة في حياتي قبل أن أنتقل إلى 

كلية البحرية الحربية.

محددة.  ودراسات  توقعات  مع  يترافق  عملياً،  منحى  كومباس  مجلة  تتخذ 
 1540 رقم  المتحدة  األمم  في  األمن  مجلس  قرار  من  إلهامها  المجلة  هذه  تتخذ   كما 
)UNSCR 1540(، الذي طالب الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة اتخاذ إجراءات 

اإلجراءات  واتخاذ  القوانين  وسن  التصدير،  على  صارمة 
صنع  في  تدخل  التي  بالمواد  اإلتجار  لتقييد  الحكومية 
األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية. ومن 
ناحية أخرى، تتخذ نظم التسليم - وعلى رأسها الصواريخ 
والجماعات  المعادية  الحكومات  تسعى  التي   – الباليستية 
واستخدامها  امتالكها  إلى  األشرار  من  وغيرهم  االرهابية 

لضرب المدن واألهداف األخرى غير التقليدية.

أن  لنا  يظهر  متخصصة،  نشرة  كونها  عن  وبعيدا 
مجلة الكومباس هي جزء من عمل كبير يثير اإلعجاب. إذ 
يسعى المساهمون فيها إلى البحث في ما يرقى إلى محاولة 

لبناء تحالف متعدد الجنسيات لوقف انتشار األسلحة.

هذا ليس عمالً سهالً. ويعتبر القرار 1540 مختلفاً عن قرارات األمم المتحدة األخرى. 
المتحدة وتوصي  السادس من ميثاق األمم  الفصل  المتحدة عادًة بموجب  حيث تعمل األمم 
الحكومات بأن تتخذ هذا اإلجراء أو ذاك. وفي بعض األحيان تعمل بموجب الفصل السابع، 
وتلزم الحكومات بالقيام بعمل ما، مثل إلزام صدام حسين أو كيم جونغ ايل بالتوقف عن القيام 
بأعمال معادية للسلم واألمن الدوليين، حيث صدر قرار مجلس األمن 1540 بموجب الفصل 
السابع. ولكن هذه المرة، بدالً من أن يكون القرار ضيق النطاق ال يطال إال بلدا واحدا أو 

قضية واحدة، جاء ملزماً لجميع الحكومات األعضاء في مجلس األمن.

إذاً، فقد أمر خمسة عشر عضواً في مجلس األمن حوالي مئتي دولة بتغيير قوانينها 
المحلية. وقد حاولت معظم الحكومات االمتثال ألوامر األمم المتحدة.

ما  نادراً  عليها. من جهة،  والحفاظ  التحالفات  بناء  كثيرة حول  أمور  العملية  وتؤكد 
تمتثل الدول مباشرة عند الطلب. ووفقاً لحساباتي، تسع سنوات انقضت منذ عام 2004، لكن 
عددا قليال من أعضاء االمم المتحدة امتثل امتثاال تاما للقرار. لسنا هنا بصدد إلقاء اللوم على 
المتقاعسين، بل للقول ان أوامر مجلس األمن ال تعتبر األولوية األولى للحكومات الوطنية.

السياسة الداخلية عادة ما تكون متطفلة. الزعماء السياسيون لديهم مسؤوليات متعددة 
للمحافظة على صحة ورفاهية وراحة مواطنيهم، وبموارد محدودة لتنفيذ تلك المسؤوليات. 
وفي البلدان التي ُتنتخب فيها الحكومات من قبل الشعب، يبني الناخبون عند اإلدالء بأصواتهم 
انتشار  مثل  ومجردة  بعيدة  تهديدات  على  وليس  األساسية،  األمور  هذه  على  الغالب  في 
األسلحة. وضوابط التصدير هي واحدة من بين العديد من المتطلبات المتعددة. صحيح أن 

قرار مجلس األمن 1540، ومعاهدات الحد من انتشار األسلحة، وغيرها من التصريحات 
واالتفاقيات األخرى ذات الهدف المشترك مهمة، ولكنها ليست هي األهم.

االجتماعية  واالنتماءات  المتبادلة  المصالح  إن  الدولي،  المجال  خارج  إلى  باالنتقال 
والثقافية، وقدرة الدول الرائدة على تمويل هذا الترتيب هي التي تمّثل الغراء الذي يربط فيما 

بين الشركات المتعددة الجنسيات.

يتفق الجميع على أن انتشار األسلحة هو أمر سيء. وقد يؤدي اإلهمال الى سيناريو 
يشبه يوم القيامة – أي 9 أيلول أو مومباي نووي أو بيولوجي أو كيميائي.. ولكن مثل هذا 
االعتداء لم يحدث بعد. وهذا أمر جيد، لكنه يترك التهديدات في عالم من النتائج االفتراضية. 
وما من شك أنه ليس من السهل بالنسبة للحكام استقطاب الدعم الشعبي لمبادرات وقضايا 
مفتوحة مثل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل - وخاصة بالنسبة للبلدان التي ال تصنع 
أي أجهزة أو مواد مفيدة تساهم في بناء األسلحة غير التقليدية. ومن شبه المؤكد أن ضوابط 
التصدير لن تبقى في طليعة األجندات الوطنية، على الرغم من إيمان العالم بأسره بضرورة 

حظر االنتشار النووي.

بالتأكيد، فإن مجلس األمن باستطاعته أن يلزم الدول 
بالنسبة  األساسية  القضية  ولكن  السابع.  الفصل  بموجب 
المجتمع  قيام  كيفية  في  تكمن   1540 كومباس  لمساهمي 
االمتثال  على  الجميع  لمساعدة  الموارد  بتجميع  الدولي 
الجزر  يعطي  ما  غالباً  المطلوب.  المستوى  الى  واالرتقاء 

نتائج أفضل من العصي.

أيضاً  لكنها  مالية،  موارد  مسألة  فقط  ليست  المسألة 
مسألة خبرة تقنية. وقد عرضت الحكومات الفردية المساعدة على البلدان التي تعمل على 
الالزمة  األمنية  الترتيبات  اتخاذ  إلى  اآلن  حتى  تصل  لم  ولكنها  النووية  الطاقة  استكشاف 
إلبقاء المواد القاتلة بعيدة عن األيادي الشريرة. وتساهم لجنة دائمة للقرار 1540 في تنسيق 
الجهود لوضع القرار موضع التنفيذ. وقد دخلت أعداد هائلة من المنظمات اإلقليمية والعالمية 
مثل وكالة الطاقة الذرية، ومجموعة موردي المواد النووية، ومجموعة الثماني، واالتحاد 

األوروبي مضمار مراقبة الصادرات وإن بطرق مختلفة.

القرار 1540، إلى أين ؟ اعتقادي هو أن بناة التحالف سوف يجدون أنه من األسهل 
تأسيس كونسورتيوم دائم على امتداد العالم لمكافحة االنتشار من أن يؤسسوا اتئالفاً لحماية 
حرية البحار. يمكن أن تكون تداعيات الفشل كارثية في حال سقط القرار 1540، في حين 
أن الكابتن جاك سبارو يشكل مصدر إزعاج للشحن فضالً عن خطر مميت. األول يركز 

على األدمغة، أما األخير فأقل.

وقلة  التفاوتات  نفس  سيحمل   1540 القرار  نظام  فإن  نتوقع،  أن  يمكننا  كما  لكن، 
المساواة التي شهدتها التحالفات البحرية. وليس لدينا أي شك أن المسؤولين في مجال منع 

انتشار األسلحة والدعاة له لديهم الكثير من العمل أمامهم.

http://thediplo-(  ،2013 تموز   15 في ديبلومات  ذا  في  أصال  النص  هذا   نشر 
mat.com/the-naval-diplomat/2013/07/15/a-global-call-to-arms- 

control/(. منقولة بإذن من الكاتب.

إفتتاحية: نداء عالمي للحد من األسلحة

 "يتطلب األمر كفاءة سياسية
فريدة للحصول على الدعم 

للمساعي الدائمة، مثل محاربة 
انتشار أسلحة الدمار الشامل."



4

دليل القرار 1540

منتدى حواري

مساهمة منظمة حظر األسلحة الكيميائية في مجال الكومباس 1540
منذ تأسيسها منذ 16 عاماً، أشرفت منظمة حظر األسلحة الكيميائية )OPCW( على 
تدمير أكثر من 80 في المئة من مخزون األسلحة الكيميائية المعلن في العالم، وتسير بخطى 

ثابتة نحو ″صفر عالمي″ في مجال األسلحة الكيميائية. 

أن  من  تتأكد  بأن  تقضي  والتي  للمنظمة،  األجل  الطويلة  المهمة  يسّهل  الذي  األمر 
بالتمتع  ستواصل  الدول  وأن  جديد،  من  العالم  في  وتظهر  تعود  لن  الكيميائية  األسلحة 
بامتيازات عضويتها من حيث ضمان المساعدة، والحماية من األسلحة الكيميائية، والتعاون 
دولية  هيئة  إلى  المنظمة  تتحول  وسوف  للكيمياء.  السلمية  االستخدامات  مجال  في  الدولي 
تجعل من اتفاقية األسلحة الكيميائية حاجزاً دائماً في وجه هذه األسلحة الكيميائية، بما في ذلك 

التهديدات الجديدة من مصادر غير تقليدية.

وجاءت الدورة الثالثة االستثنائية لمؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األسلحة الكيميائية 
في وقت حرج جداً لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية التي قامت فيها بمراجعة لكامل أعمالها، 
حظر  منظمة  دور  القى  وقد  كبير.  بنجاح  وتكللت  الهاي،  في  نيسان  في  انعقدت  والتي 
األسلحة الكيميائية في سياق الحملة العالمية لمكافحة اإلرهاب الدعم التام من الدول، بما في 
ذلك في سياق تعاون منظمة حظر األسلحة الكيميائية مع المنظمات الدولية األخرى، ومنها 

األمم المتحدة. 

وقد أعلنت الدول األعضاء في منظمة حظر األسلحة الكيميائية عزمها على مضاعفة 
الجهود للحيلولة دون استخدام مواد كيميائية سامة من قبل جهات فاعلة من غير الدول، مثل 
الفنية لتعزيز قدرتها على  التي اتخذتها األمانة  المؤتمر بالخطوات  اإلرهابيين. وقد رّحب 
التهديدات باستخدام األسلحة  الفعلية أو  المساعدة في حالة االستخدامات  االستجابة لطلبات 
آللية عمل  إما دعماً  الكيميائية  باستخدام األسلحة  االشتباه  والتحقيق في حاالت  الكيميائية، 

األمانة العامة لألمم المتحدة أو بشكل مستقل.

اإلرهاب،  بمكافحة  الصلة  ذات  المتحدة  األمم  بقرارات  علماً  المجتمعون  أخذ  لقد 
وشددوا على ضرورة مضاعفة التفاعل والتنسيق على المستوى الدولي واالقليمي والمحلي. 
وقد عّزز هذا القرار قدرة المنظمة على تعزيز التعاون من أجل تطبيق قرار مجلس األمن 
مستمرة  بقيت  والتي  دولياً،  عليها  المتفق  واالستراتيجيات  القرارات  من  وغيرها   1540

لسنوات عديدة.

وقد أيد المؤتمر أيضاً عمل فريق العمل المفتوح حول االرهاب التابع لمنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية، والذي شكل منتدى للنقاشات المتعلقة بتطبيق االتفاقية كوسيلة ونموذج 
الموضوعية  المعالجة  إن  األمن رقم 1540.  قرار مجلس  الناشئة عن  بااللتزامات  للوفاء 
للمسائل في المؤتمر تشير إلى وجود أفضل أنواع التعاون على المستوى الدولي في سياق 

مكافحة اإلرهاب.

أحمد أوزومكو
 المدير العام
منظمة حظر األسلحة الكيميائية

قيرغيزستان: مساهمة ذات قيمة للمجتمع المدني
من المواضيع التي غطتها األعداد السابقة لكومباس 1540 هو دور المجتمع المدني. 
غير  والمؤسسات  الحكومية  المؤسسات  معالجة  كيفية  عن  جيداً  مثاالً  قيرغيزستان  يمثل 
التجارية بالتعاون فيما بينها لمجموعة واسعة من المشاكل المتصلة باألمن. ومن األمثلة على 
ذلك هو مشاركة مركز منع االنتشار ومراقبة الصادرات في قيرغيزستان في تطوير وتعزيز 
خطة عمل وطنية لدعم قرار مجلس األمن رقم 1540. تجدر االشارة إلى أن قيرغيزستان 
هي األولى بين جمهوريات االتحاد السوفياتي السابق التي وضعت خطة عمل في هذا اإلطار 

والثانية العتمادها.

عمل المركز بمثابة مقر لتبادل المقترحات، واألفكار المقدمة من جميع أعضاء فريق 
المساواة معها،  الحكومية يعمل على قدم  للمؤسسات  أنشْى خصيصاً، وشريك  الذي  العمل 
نهاية  يعني  ال  الخطة  اعتماد  لكن  الخطة،  لصياغة  المعنية  األطراف  جميع  تعاونت  حيث 
مهمتنا. فالتطبيق المنّظم للخطة هو بمثابة تحد، والمركز في مكانة تخّوله التأكد من أن جميع 

األطراف الرئيسيين في البالد مصّرين على الوفاء بالتزاماتهم بحسن نية.

تيمور شيريكوف
 مركز منع االنتشار ومراقبة الصادرات
قيرغيزستان

المجتمع المدني مساهم رئيسي في تطبيق قرار األمم 
المتحدة رقم 1540 في مجال البحوث
شكل منتدى المجتمع المدني لقرار مجلس األمن في األمم المتحدة رقم 1540 ″ فرص 
يستطيع  التي  المختلفة  للطرق  رائعاً  مثاالً  الثاني  كانون  في  فيينا  في  عقد  الذي  لاللتزام″، 
ويغطي   .1540 القرار  لتطبيق  والدولية  الوطنية  الجهود  يدعم  أن  المدني  المجتمع  فيها 
القرار مساحة حساسة جداً ومعقدة من المواضيع التي تدعو للقلق، وبشكل خاص ″وضع 
ضوابط مالئمة على المواد ذات الصلة ″ من أجل ″منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية 

والبيولوجية ووسائل إيصالها″. 

يتطّور البحث العلمي أسرع من أي وقت مضى، وهو في الوقت نفسه يمّهد الطريق 
أمام توسيع نطاق التوزيع وسهولة وصول أكبر إلى التكنولوجيات الجديدة، والمواد الجديدة، 
ووسائل  والبيولوجية  والكيميائية  النووية  األسلحة  إلنتاج  استخدامها  يمكن  التي  والمعرفة 
توزيعها. في الوقت نفسه، إن ضمانات منع االنتشار الكالسيكية )ضوابط التصدير، على 
سبيل المثال( ضوابط اإلرهاب )إجراءات حماية المعلومات وقوائم الوكالء بحسب أنواع 
المواد( قد أصبحت على نحو متزايد غير فعالة، وفعال من الصعب تطبيقها على مستوى 
البحوث. اذ يأخذ التشريع الجديد وقتاً طويالً قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وغالباً ما تتجاوزها 
التطورات العلمية قبل أن تدخل حيز التنفيذ. حتى عندما تكون التدابير التشريعية مثل الرقابة 
على الصادرات متخذة، فإنها غالباً ال يتم تطبيقها بصرامة خوفاً من أن تؤثر على الصحة 

العامة والجهود اإلنسانية والحريات والحقوق األساسية أو االزدهار االقتصادي. 

الرجاء إرسال الرسائل للمشاركة في المنتدى الحواري مباشرة إلى رئيس التحرير 
 .’i.khripunov@cits.uga.edu االلكتروني  البريد  على  خريبونوف  إيغور 

يجب أن ال تتعدى الرسائل 500 كلمة.



5

منتدى حواري دليل القرار 1540

مجال  في  اإلرهاب  ومكافحة  االسلحة  انتشار  منع  إدخال ضمانات حول  أجل  ومن 
البحث العلمي، من المهم معرفة الدور الحيوي الذي تلعبه أخالقيات البحوث في التعامل مع 
المسائل المجتمعية. وفي الواقع، تستند أخالقيات البحوث بالكامل تقريباً على عمل المجتمع 

المدني. 

اآلخرين من  الخبراء  والعديد من  أنا  الماضية  العشر  السنوات  لقد عملنا على مدى 
يغطي  األخالقي  لالشراف  شامل  إطار  لوضع  محاولة  في  كمستشارين  المدني  المجتمع 
جميع البحوث الممّولة من قبل المفوضية األوروبية. ويشمل هذا اإلطار مسائل كاالستخدام 
المزدوج وأسلحة الدمار الشامل. ونتيجة لذلك، يقوم خبراء المجتمع المدني بتقييم روتيني 
لألمن البيولوجي وغيرها من االمور المتعلقة بنجاح تطبيق قرار مجلس األمن 1540 في 
التخصصات  متعددي  استقطاب خبراء  إن  األوروبية.  المفوضية  قبل  الممولة من  البحوث 
المخاوف  مع  األمنية  المصالح  بين  التوفيق  في  يساعد  هذه  الحساسة  الرقابة  مهمة  لتنفيذ 

المشروعة األخرى، مثل الصحة العامة وحرية البحث العلمي.

وألن المواطنين يميلون إلى اتخاذ وجهة نظر قاتمة حول الوضع الحالي، الذي يسير 
باتجاه مجتمع أمني بامتياز، تجدر االشارة إلى أنه قد يكون من الصعب لتعزيز ″ثقافة األمن″ 
حلول  إيجاد  أجل  ومن  األساسية.  الحريات  على  التعديات  بشأن  المخاوف  في  النظر  عدم 
المبدأ  يكون  أن  إطار مشترك. وينبغي  المخاوف، نحن بحاجة إليجاد  بين كل هذه  توازن 
األساسي السائد في برنامج البحوث األوروبية الجديدة هو ″بحث مسؤول مبتكر″. يؤكد هذا 
المفهوم على الدور الهام لألخالقيات وضرورة أن يلعب المجتمع المدني دوراً فعاالً وناشطاً 
في تطبيق قرار مجلس األمن رقم 1540، بسبب نهجه التكاملي والشامل، فإنه يوفر فرصة 
للمشاكل المشار إليها في قرار مجلس األمن  حقيقية لتوفير حلول دائمة مصّممة خصيصاً 

رقم 1540. 

يوهانس راث
 جامعة فيينا
 رئيس فريق عمل مراجعة األخالقيات في األبحاث حول
  األمن لعام 2013 في إطار البرنامج اإلطاري
 رئيس فريق العمل حول االستخدام المزدوج في مجال البحوث
المفوضية األوروبية، بروكسل

تطوير برنامج األمن النووي في المغرب: تحديات وفرص
إن استخدام المصادر المشعة والمواد النووية آخذ في االزدياد في جميع أنحاء العالم 
إدخال تحسينات مستدامة على األمن  البلدان على  العديد من  تعمل  لذا  أمنياً،  تحدياً  ويبقى 
النووي من خالل تنمية الموارد البشرية. حيث إن هناك مجموعة من العلماء والمهندسين 
النووية قد تلقوا تعليمهم في بيئة أكاديمية متعددة  المتميزين في مجال العلوم والتكنولوجيا 
التخصصات. وتقّدم عدة جامعات بالفعل برامج أكاديمية في مجال األمن النووي، في حين 

أعربت جامعات أخرى عن رغبتها في تقديم مثل هذه البرامج في المستقبل.

تقّدم المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية )ENIM(، وهي متخصصة للدراسات العليا 
الهندسية، عدداً من المناهج في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك وحدات في الطاقة النووية 
وإدارة الطاقة. وهي تطلق بشكل مستمر برامج تعليمية جديدة باالشتراك مع قطاع العمل. إن 
المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، والمكتب الوطني للكهرباء، ومركز المعمورة النووي 
الوطني )CENM( الذين يضمون مفاعل أبحاث لديهم مهام تكميلية وهي مرتبطة بوزارة 
الطاقة والمعادن والماء، والبيئة. على الصعيد الوطني، إن إدخال الطاقة النووية هو خيار 
على المدى الطويل، في حين أن القدرات البحثية للمفاعل والمختبرات المرتبطة في مركز 
المعمورة النووي الوطني )CENM( ومختبرات المركز الوطني للحماية من اإلشعاعات 
النووية، وقضايا األمن والسالمة والحماية من  التقنيات  تعلم  لفهم و  أدوات  النووية تشكل 

اإلشعاعات. 

الوطنية  المدرسة  وتنظيم  مهمة  مع  يتماشى  النووي  لألمن  دراسي  منهج  إدخال  إن 
للصناعة المعدنية )ENIM(، ويمثل فرصة لرفع مستوى البرامج التعليمية القائمة. ينبغي 
أن تقوم الكليات بمراجعة مناهجها التعليمية والتدريبية بحيث تضع المزيد من التركيز على 
هذه  مثل  إن  النووي.  واألمن  اإلدارة  مجالي  في  المؤهلين  الخبراء  من  جديد  جيل  تدريب 
السياسة  النووي على مستويي  ثقافة متطّورة لألمن  توفر معرفة مستدامة وتعّزز  البرامج 

واإلدارة.

يبقى أن بناء المناهج المالئمة ليس باألمر السهل، وذلك ألن الهدف منها هو تعزيز 
فهم المشاركين للسياسة التقنية والتحديات التنظيمية المرتبطة باألمن النووي. إن إنشاء بنية 
أمر ضروري.  والدولي  الوطني  المستويين  النووي مدعومة على  لألمن  تحتية مخّصصة 
ويمكن تطوير الخبرات الخاصة باألمن النووي من خالل التواصل بين شبكات البنى التحتية 
التي تملك  النووي، والبلدان  المجال  إلى  الوافدة  الجديدة  البلدان  النووي في  الداعمة لألمن 
برامج راسخة في هذا المجال. يسمح هذا النوع من التعاون للوافدين الجدد االنضمام مباشرة 
إلى كل ما يخص السالمة المهنية واألمن النووي من خالل شبكات الخبراء الذين يتواصلون 
فيما بينهم لتبادل المعرفة والخبرات. وسيتحقق التقّدم بشأن السالمة واألمن ألن التبادل في 

المعلومات والمعرفة هو الذي سيدفع باتجاه التمّيز في مجال األمن النووي. 

أم كلثوم بو هالل
 أستاذة هندسة 
 المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
الرباط، المغرب

جورجيا: تحديات عدم االنتشار 
أود أن أعبر عن مشاعري بعد اجتماع الطاولة المستديرة بشأن أسلحة الدمار الشامل 
قبل  من  تنظيمه  تم  الذي  ووقاية  توجيه  وإعادة  ومعرفة  خبرة  المزدوج/  االستخدام  وذات 
مركز العلوم والتكنولوجيا في أوكرانيا بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح 
)UNODA(.عقدت الطاولة المستديرة في كييف في أوكرانيا، في 17 – 18 نيسان/أبريل 
الجورجية  المحطة  في  عملت  إذ  سابق″،  سوفياتي  أسلحة  ″عالم  اعتبر  أكون  قد   .2013
العامة  األمراض والصحة  لمكافحة  الوطني  المركز  اليوم  )الذي أصبح  الطاعون  لمكافحة 

)NCDC( لمدة 32 عاما. 

 Cooperative( التهديدات  من  للحد  التعاوني  البرنامج  بدأ  الوقت،  ذلك  وفي 
Threat Reduction Department CTR program( لوزارة الدفاع األميركية، 
لمكافحة  الوطني  المركز  البيولوجي في  تهديد اإلرهاب  للحد من  يومها رئيس قسم  وكنت 
األمراض والصحة العامة NCDC، وكنت أشارك بنشاط في عمل المركز. وقد تخّصص 
كنا  لقد  خبراته.  كل  لها  وكّرس  الخطورة  الفائقة  االلتهابات  في  العمل  مجال  في  المركز 
أفضل الشهود على الفوائد التي عادت بها مساعدات الدول الغربية على دولتنا، ومنها تفكيك 
والصحة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وتجديد  الشامل،  الدمار  أسلحة  إنتاج  منشآت 
العامة، حيث قمنا بتأسيس قسم األمراض االلتهابية الفائقة الخطورة، كما قمنا ببناء مختبر 

مركزي جديد.

يجب أن أذكر أيضا عمل المنظمات الدولية مثل مركز العلوم والتكنولوجيا الدولية، 
ومركز العلوم والتكنولوجيا في أوكرانيا، ومؤسسة البحوث والتنمية المدنية. وكانت المنح 
التي تلقاها قطاع البحوث في هذه المنظمات مفيدة بالنسبة للعلماء كما بالنسبة لمجاالت العلوم 

األساسية والتطبيقية. 

وفي اآلونة األخيرة، شكل مركز التمّيز في الدفاع الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي 
والنووي آلية إضافية لتحسين األمن البيولوجي وتعزيز التعاون في المنطقة. وعالوة على 
ذلك، هناك أسباب تدعو لالعتقاد بأن الحكومة الجديدة في جورجيا سوف تكون قادرة على 
تصحيح بعض األخطاء السياسية السابقة التي ارتكبت من قبل سلطات البالد حتى يتسنى 
للجهود التي تقوم بها الوكاالت العاملة في مجال حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل أن تكون 

مثمرة وأكثر فعالية.
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تجارب جورجيا مفيدة من حيث أنها تعزز التشارك في الممارسات الفعالة المتصلة 
البيولوجية  األسلحة  اتفاقية  مثل  الدولية  والمعاهدات  النووي  االنتشار  حظر  برامج  بتنفيذ 
واتفاقية األسلحة السمية، وقرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم 1540 )2004(، فضال 
عن زيادة الوعي من مخاطر انتشار ″هجرة األدمغة″، ألن انهيار االتحاد السوفيتي زاد من 
خطر أن يكتسب اإلرهابيون أو أن تكتسب الدول المعرفة والمهارات العلمية التي تخولهم 
إنتاج أسلحة الدمار الشامل ومن هنا، فعلى الدول أن تستمر في إيالء االهتمام لهذه المسألة، 
و مواصلة استقطاب علماء سابقين في مجال األسلحة، وتعزيز ثقافة عدم االنتشار والتدريب 

من خالل ورش العمل والندوات، والتوجيه، وتعيين الخبراء وتقديم المنح الدراسية.

ليلى باكانيدزي أستاذة، دكتوراه
رئيسة جمعية األمن البيولوجي في جورجيا

معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة )UNICRI( والمراكز 
)CBRN( األمنية المعنية باألسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية

يسعدني أن أستغل هذه الفرصة إلطالعكم على المستجدات في مبادرة مراكز 
االمتياز )CoE( التابعة لالتحاد األوروبي لتخفيف مخاطر األسلحة الكيميائية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية منذ نشر المقالة المعنية بالمبادرة في العدد الثاني من هذه المجلة. 

مراكز االمتياز المعنية بتخفيف مخاطر األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 
والنووية )CBRN CoE( هي مبادرة بالغة األهمية لالتحاد األوروبي ُتنفذ باالشتراك 

مع معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومركز األبحاث المشترك 
التابع للمفوضية األوروبية. المبادرة تحت رعاية المديرية العامة للتنمية والتعاون التابعة 

للمفوضية األوروبية-المعونة األوروبية، والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية.

تشمل هذه المبادرة العديد من المناطق الجغرافية )مثل الساحل اإلفريقي األطلسي، 
ووسط آسيا، وشرق ووسط إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق األوسط، 

وشمال إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وجنوب شرق أوروبا، وجنوب القوقاز، ومولدوفا، 
وأوكرانيا( لكل منها أمانة إقليمية خاصة، وتهدف إلى تعزيز التعاون على المستويات 
الوطنية واإلقليمية والدولية ووضع سياسة مشتركة مترابطة لتخفيف مخاطر األسلحة 

الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.  

تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى ملكية الهيئات الوطنية للسياسة وتنفيذها لها. 
لاللتزام السياسي للدول وكذا ملكيتها للسياسة أهمية كبيرة الستدامة المبادرة على المدى 

المتوسط والمدى البعيد.

فضالً عن تركيزها على الملكية المحلية، تهدف المبادرة إلى تقوية وتعزيز التعاون 
والتنسيق بين المنظمات اإلقليمية والدولية الرائدة، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

واللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس األمن 1540، ومكتب األمم المتحدة لشؤون نزع 
السالح، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة الجمارك 

العالمية، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية، واإلنتربول، ومنظمة الشرطة 
األوروبية )اليوروبول(، وجامعة الدول العربية، واالتحاد اإلفريقي، ورابطة أمم جنوب 
شرق آسيا. جميع هذه الهيئات لها دورها فيما يمكن اإلشارة إليه بشبكة مراكز االمتياز 

المعنية بتخفيف مخاطر األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.  

في الوقت الحالي، تم تنفيذ 31 مشروًعا من خالل مبادرة االتحاد األوروبي 
)http://www.cbrn-coe.eu/Projects.aspx(. قُدرت القيمة اإلجمالية لهذه 

المشروعات التي ُدشن معظمها في يناير 2013 بنحو 25 مليون يورو؛ وتتولى االتحادات 
بين العديد من المنظمات الوطنية والدولية تنفيذها، من هذه المنظمات مركز المخاطر 

المتعلقة باألسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية والمتفجرات في جامعة أوميا 
في السويد، ومؤسسة فرانس إكسبرتيز إنترناسيونال، ومركز جيمس مارتن لدراسات منع 
االنتشار النووي في الواليات المتحدة األمريكية، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 

والجريمة، والمكتب األلماني لالقتصاد والرقابة على الصادرات في ألمانيا، والمنسق 
الوطني لشؤون األمن ومكافحة اإلرهاب في هولندا.

مع وضع ما سبق في االعتبار، أود أن أوضح، باإلشارة إلى مقالة لينا غريب في 
العدد الثالث من هذه المجلة، أن االتحاد األوروبي خصص 100 مليون يورو لمبادرة 

مراكز االمتياز التابعة لالتحاد األوروبي لتخفيف مخاطر األسلحة الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية وليس معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، الذي 

يقتصر دوره في المبادرة على كونه شريًكا في التنفيذ.

فرانشيسكو ماريلي
 معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، تخفيف مخاطر األسلحة الكيميائية
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية  وبرنامج حوكمة األمن 

مكافحة اإلرهاب النووي
يهدف مركز ليكس "LEX" في أوكرانيا إلى الجمع بين الجهات المعنية بمكافحة 
اإلرهاب النووي والتعرف على اآلليات الممكنة للتنسيق عبر الحدود. حاول المشاركون 

في المنتدى السادس لمكافحة اإلرهاب النووي، المنعقد في أبريل 2013 في كييف، للدمج 
بين اإلطار المفاهيمي والمحتوى التقني. بمعنى آخر؛ عبر منظمو المنتدى من جانٍب عن 

اإلطار القانوني لألمن النووي، والبيئة المهددة باإلرهاب النووي، ومدخالت البرامج ذات 
الصلة الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرات قمة األمن النووي. ومن جانٍب 

آخر، راجع المنظمون االبتكارات التقنية التي من شأنها االستجابة للتحديات التي تعرقل 
جهود مكافحة اإلرهاب النووي والتعامل مع التداعيات التي من المحتمل أن يخلفها. انبثقت 

من المنتدى توصية عامة مفادها المضي قدًما بهذا التوجه القائم على التآزر الذي ُيعد فيه 
جانبا السياسة والتكنولوجيا المتطورة وجهين لعملة واحدة.

تحقيًقا لهذه الغاية، أحاطت العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة 
الحاضرين علًما بالتقنيات المبتكرة واألعمال المستمرة الرامية إلى حماية المواد النووية، 
واستباق أعمال اإلرهاب النووي المحتملة، والتعامل بفعالية مع تبعات األحداث اإلرهابية 

التي تتم بالفعل. ومتابعًة لهذه الجهود، من المزمع أن يعقد LEX Center حدًثا العام 
القادم، قبل مؤتمر قمة األمن النووي في 2014 في الهاي، للخروج بصورة أكثر شموليًة 
لقدراتنا التكنولوجية على مواجهة تهديدات اإلرهاب النووي. سوف نقدر عروض الشراكة 

والدعم من جميع الجهات المعنية بهذا المسعى الحيوي.

أركادي جيراشتشينكو
 المدير العام

المركز العلمي والتحليلي للعلوم واألبحاث "ليكس" – أوكرانيا
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إدراج الشعاعي في القرار 1540
انريكو فيورانتيني
 طالب دكتوراه، كلية الدراسات الدولية – 

تورنتو – ايطاليا

مقّدمة

شهدت بداية القرن الحادي والعشرين تطوراً سريعاً لالتفاقيات لقد 
يهدد  ما  كل  مواجهة  الى  المؤسسات  وسعت  والمعاهدات 
النووي. لكن مثل هذا التطور تكّشف بأساليب متعددة.  األمن 
فالمجتمع الدولي كان يرد على الحوادث والهجمات، بدالً من العمل على 
منع حصولها. وقد أدى هذا النهج إلى ثغرات كبيرة شهدها األمن النووي، 
كما ظهرت تناقضات واضحة، مثل عدم وجود مجموعة من التعاريف التي 
الجهود.  في  ازدواجية  إلى  أدى  الذي  العمل  في  التداخل  أو  فيها،  لبس  ال 
يتناول هذا المقال القرار 1540 في محاولة لتحديد إذا كانت المواد الشعاعية 
)radioactive(، أو المواد غير النووية تقع ضمن اختصاصها. وستساهم 
دون شك دراسة األدوات القانون الدولي ذات الصلة )المستوى التفسيري( 
ووظائف المؤسسات الرئيسية )المستوى التجريبي( في تحديد إلى أي حد 
لطبيعة  ونظراً  منها.  المناسبة  الدروس  واستخالص  المواد  هذه  تناول  يتم 
دولياً  الملزمة  التدابير  على  التحليل  يركز  وعواقبها،  المحتملة  التهديدات 
التي تّم اتخاذها حتى اآلن. هذا باالضافة إلى أنه بالنظر إلى كيفية قيام لجنة 
القرار 1540 بمهامها سيتكّشف لنا إذا كانت قد تمت معالجة سالمة المواد 

الشعاعية. 

ومن الحكمة القول ان التهديدات لألمن النووي تشمل أيضاً إحتمال أن 
تقوم جهات هامة وفاعلة من غير الدول بحيازة األسلحة النووية، والمواد 
 Improvised nuclear( مرتجلة  نووية  أجهزة  لتصنيع  االنشطارية 
أجهزة  تصنيع  في  المستخدمة  الشعاعية  المواد  أو   )devices )INDs(
االنتشار اإلشعاعي )RDDs( أو أجهزة إرسال )REDs(. وقد يتم توّزع 
المواد الشعاعية، إما من خالل تخريب منشأة أو خالل مرورها من مكان 
يدرج تحت تسمية ″اإلرهاب  ما  السيناريوهات األربعة  آلخر. تشمل هذه 
في  تام  بوضوح  األوليين  الحالتين  مع  التعامل  يتم  حين  ولكن  النووي″. 
التعامل معهما، حتى وال  يتم  لم  الحالتين األخريين  القرار 1540، إال أن 

على الورق فقط.

الشيطان يكمن في التفاصيل

من خالل تبني القرار 1540 بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم 
وملزم  عالمي  إلطار  الرئيسية  الخطوط  األمن  مجلس  وضع  المتحدة، 
للتشريعات الوطنية يمنع إنتشار األسلحة الكيميائية والبيولوجية والشعاعية، 
يلزم  الدول.  غير  من  الفاعلة  الجهات  إلى   )CBRN( النووية  واألسلحة 
النطاق  واسعة  تدابير  واتخاذ  قرارات  وضع  الدول  جميع   1540 القرار 
إليقاف الوصول غير المشروع إلى األسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية 
ومع  الصلة.  ذات  المواد  على  محلية  ضوابط  ووضع  إيصالها،  وطريقة 
ذات  ″المواد  أما مصطلح  القرار.  في  تذكر  لم  الشعاعية  المواد  فإن  ذلك، 
الصلة″ فيشير إلى ″المواد والمعدات والتكنولوجيا التي تغطيها المعاهدات 
المتعددة األطراف، والتي تدخل في إطار قوائم الرقابة الوطنية، التي يمكن 

أن تستخدم لألسلحة البيولوجية النووية والكيميائية وطريقة تسليمها″.
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المستشفى العسكري المهجور في أنتويرب، بلجيكا. مصدر إشعاعي يتيم.

أنه لم يتم التطرق إلى أمن المواد الشعاعية في  قد يبدو األمر غريباً 
هذا القرار الذي يهدف بشكل اساسي إلى منع األطراف المعادية من امتالك 
أن  من  يتمكن  لم  األمن  مجلس  لكن  مواد حساسة.  أو  تقليدية  غير  أسلحة 
أي  توجد  أنه ال  أقلها  ليس  األسباب،  لعدد من  المسألة  مثل هذه  في  يحكم 
التي  المعاهدات  من  العديد  هناك  بينما  الشعاعية،  األسلحة  تغطي  معاهدة 

تعالج األسلحة النووية، والكيميائية، والبيولوجية.

وفي منحى آخر، يلف الغموض تعريف أسلحة الدمار الشامل في إطار 
القرار 84/32  العمومية  الجمعية  اتخذت  المتحدة. في عام 1977،  األمم 
األسلحة  جميع  أيضاً  تشمل  أنها  الشامل  الدمار  أسلحة  فيه  اعتبرت  الذي 
النووية )CBRN(. وقد التزم القرار بإعالَن صدر في العام 1948 عن 
اللجنة باألسلحة التقليدية. وجاءت مقدمة إعالن 1992، الذي قام به رئيس 
مجلس األمن بالتأكيد، على أن يقوم مجلس األمن بكل ما بوسعه لمنع انتشار 
الشامل )S/23500(. ولما كان األمر كذلك،  الدمار  أنواع أسلحة  جميع 
فإنه يستحق أن يصار إلى مسح جميع األدوات الدولية المتعلقة باإلرهاب 

النووي. وهذا ما سيمّكن أصحاب المصلحة من فهم الدور الذي تلعبه المواد 
الشعاعية والمواد غير النووية في النصوص القانونية الدولية.

على مستوى النصوص

الجهات  العالقة بين  التي تعالج  الدولية  القانونية  النصوص  قليلة هي 
الفاعلة غير الحكومية واألسلحة غير التقليدية. 

تم  التي  النووية  للمواد  المادية  الحماية  بشأن   1980 عام  اتفاقية  ال 
 International( التفاوض بشأنها تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
)Atomic Energy Agency )IAEA( والتي دخلت حيز التنفيذ في 
عام 1987، وال حتى النسخة المعّدلة في عام 2005 التي ما زالت تنتظر 
بل  النووية.  المواد  من  بدالً  الشعاعية  المواد  تذكر  التنفيذ،  حيز  تدخل  أن 
انهما تغطيان المواد النووية المستخدمة ألغراض سلمية، والتي تشمل وفقاً 

لالتفاقية، البلوتونيوم واليورانيوم المستخدمين في صنع األسلحة.

الهجمات  لعام 1997 بشأن منع  المتحدة  الدولية لألمم  االتفاقية  تلزم 
بالقنابل اإلرهابية، والسارية منذ عام 2001، الدول على تجريم استخدام 
″المتفجرات وغيرها من األجهزة المميتة″. ويشمل هذا التعريف األسلحة أو 
األجهزة التي يمكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة، أو الضرر من خالل انبعاث 
″مواد كيميائية سامة وبيولوجية أو سموم أو مواد شعاعية″. وتغطي االتفاقية 
المتحدة في عام 2005 بشأن الحد من أعمال  الدولية الصادرة عن األمم 
المشروعة،  غير  األفعال  من  مجموعة   )ICSANT( النووي  اإلرهاب 
أو  اإلصابة  أو  بالوفاة  التسبب  نية  وراءها  تختبىء  والتي  والمتعمدة، 
األضرار في األرواح أو الممتلكات، أو البيئة. وينطوي مثل هذا التصرف 
على تصنيع أو حيازة أو استخدام المواد االنشطارية لتصنيع أجهزة نووية 
المواد  أو   )Improvised nuclear devices )INDs(( مرتجلة 
 )RDDs( اإلشعاعي  االنتشار  أجهزة  تصنيع  في  المستخدمة  الشعاعية 
النووية.  للمنشآت  باألضرار  التسبب  أو   ،)REDs( اإلرسال  أجهزة  أو 
وعسكرية.  سلمية  ألغراض  المستخدمة  النووية  المواد  االتفاقية  وتغطي 
إضافة إلى ذلك، فهي تحث الدول على اتخاذ تدابير محلية تأخذ باالعتبار 
حماية  ضمان  وبالتالي  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  ومعايير  توصيات 
المواد المشعة. وقد شمل تعريف االتفاقية الدولية لألمم المتحدة بشأن الحد 
من أعمال اإلرهاب النووي للمواد المشعة على أنها ″المواد النووية وغيرها 
من المواد المشعة″، وهو يشبه تعريف الدولية للطاقة الذرية لألمن النووي، 

بأنه يتناول كال من المواد الشعاعية النووية وغير النووية. 

ينطوي بروتوكول عام 2005 التفاقية منع األعمال غير المشروعة 
القاري  الجرف  على  الموجودة  الثابتة  المنشآت  سالمة  ضد  الموجهة 
الموجهة  المشروعة  غير  األعمال  منع  التفاقية   2005 عام  وبروتوكول 
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إشارة  منذ 2010،  التنفيذ  حيز  دخال  اللذين  البحرية  المالحة  ضد سالمة 
وتعتبر  وأسلحة.  نووية،  أو  متفجرة  مواد  أي  تستخدم  التي  األعمال  إلى 
العامة  واألمانة  المختصة  السلطة  هي   )IMO( الدولية  البحرية  المنظمة 

للبروتوكولين. 

أما اتفاقية 2010 بشأن قمع األعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران 
األفعال  تجّرم  التنفيذ،  تدخل حيز  لم  والتي  بكين(،  )اتفاقية  الدولي  المدني 
″األسلحة  مشروعة،  غير  بصورة  لنقل،  المدنية  الطائرات  تستخدم  التي 
المتفجرة أو المشعة أو ما شابه  المواد  النووية والكيميائية والبيولوجية أو 
ذلك.″ وتعمل منظمة الطيران المدني الدولي )ICAO( بمثابة الوصي على 
المعاهدة. وتعمل لجنة القرار 1540 على مختلف المستويات مع كل من 

منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية. 

االشارة  تشمل  القانون  أدوات  من  العظمى  الغالبية  أن  إلى  وبالنظر 
عملها  إطار  وفي  ″الراديولوجية″  األسلحة  إلى 
والبيولوجية  الكيميائية  االسلحة  يغطي  الذي 
أن  للحيرة  المثير  من  والنووية،  والراديولوجية 
ال يحذو القرار 1540، كأداة قانون دولي، هذا 
تجدر دراسة وتحليل  األمر،  كان  ما  أيا  الحذو. 
كيفية التعامل مع ″الراديولوجي″ على المستوى 

العملي. 

على المستوى العملي 

هذا  في  وخبرتها  عملها  لنطاق  نظراً 
المنظمة  الذرية  الطاقة  وكالة  تعتبر  المجال، 
األهم في التعامل مع قضايا األمن النووي. بعد 
الوكالة  أنشأت  أيلول،  الحادي عشر من  أحداث 

مكتب األمن النووي، ضمن وزارة السالمة واألمن النوويين، الذي يتولى 
الثالثية  الخطة  في  المحددة  األولويات  على  االبقاء  مع  األنشطة،  تنسيق 
إلى  بين 2010 و2013  الممتدة  للسنوات  الخطة  النووي. وتهدف  لألمن 
″المساهمة في الجهود العالمية من أجل تحقيق أمن نووي فعلي في جميع 
المواد  نقل  أو  تخزين  استخدام،  فيها  يتم  التي  األماكن  في  العالم،  أنحاء 
الخطر  أن″  تنص على  الحالية  الخطة  فإن  كذلك،  المشعة...″.  أو  النووية 
المشعة األخرى ألغراض خبيثة يشكل  أو  النووية  المواد  استخدام  يتم  أن 
تهديدا كبيراً للسالم واألمن الدوليين″. على غرار وكالة الطاقة الذرية، يهتم 
ما  بكل   )UNODC( والجريمة بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  مكتب 
يتعلق بالمواد النووية والراديولوجية، فهو يساعد الدول على وضع األسس 
المتعلقة  الدولية  القانونية  المعاهدات واألدوات  التصديق على  التي تخولها 
في وضع  وأيضاً  والنووية،  والراديولوجية  والبيولوجية  الكيميائية  بالمواد 

حول  العمل  ورش  وتنظيم  الدولية  المعاهدات  لتنفيذ  الوطنية  التشريعات 
قضايا األمن النووي. 

والعدالة  للجريمة  المتحدة  األمم  أبحاث  مركز  جهود  تركزت  وقد 
وأفضل  المستفادة  الدروس  حول  المعلومات  تبادل  على   )UNICRI(
 ،CBRN المواد  وحماية  الحدود،  ضبط  مثل  مجاالت  في  الممارسات 
مركز  مع  وباالشتراك  المشروع.  غير  االتجار  بشأن  المعلومات  وتقاسم 
البحوث المشتركة للمفوضية األوروبية، فقد دعم مركز أبحاث األمم المتحدة 
للجريمة والعدالة إنشاء االتحاد األوروبي لمراكز التمّيز CBRN منذ عام 
 CBRN 2010. تهدف هذه المبادرات الى تعزيز السياسات الوطنية بشأن
منظمة  أنها  وبما  المجال.  هذا  في  الدول  بين  التنسيق  تعزيز  إلى  إضافة 
شرطة دولية، تقوم منظمة االنتربول بأنشطة في التنسيق مع الوكالة الدولية 
والخبرات  البيانات  تبادل  مستوى  على  المنظمتان  تتعاون  الذرية.  للطاقة 

والتحليل حول التهديدات النووية والشعاعية.

ووظائف  ألعمال  السريع  السرد  هذا 
وكالة  أن  يظهر  الرئيسية  الدولية  المنظمات 
لذلك،  وتأكيداً  رائداً.  دوراً  تلعب  الذرية  الطاقة 
المعنية  العمل  مجموعة  حالياً  تدير  الوكالة  فإن 
بتأسيس القوة الضاربة لمنع والتصدي للهجمات 
تشمل  والتي  االرهابية،  الشامل  الدمار  بأسلحة 
االنتربول، ومركز أبحاث األمم المتحدة للجريمة 
بالعدالة  المعني  المتحدة  األمم  ومكتب  والعدالة، 
ومنظمة  الدولية،  البحرية  والمنظمة  والجريمة، 
القرار  خبراء  ولجنة  الدولي،  المدني  الطيران 

 .1540

وعلى الرغم من كثرة استخدام المختصرات 
واإلقليمية  الدولية  المنظمات  جميع  فإن  العمل،  تقسيم  في  الوضوح  وعدم 
وجه  على  تتناول   1540 القرار  لجنة  مع  بالشراكة  تعمل  التي  الرئيسية 

التحديد المواد النووية والشعاعية. ماذا حول اللجنة إذاً؟

CBRN واللجنة 

في أعوام 2006، 2008 و2011، قدمت اللجنة التقارير إلى مجلس 
األمن. من وجهة نظر كمية، يذكر التقرير األول المصادر الشعاعية أربع 
مرات فقط. في حين تقرير عام 2008 يذكرها ست مرات، يأتي ذكرها 
تدريجي.  بشكل  إليها  االشارة  تزداد  مرة.  عشرة  أربع   2011 تقرير  في 
لكن الجدل حول فعلية التعاطي مع هذه المواد ما زال قائماً ولم يحسم بعد. 
وجاء القرار 1810 في العام 2008 يطالب بمراجعة شاملة حتى يتمكن 

على الرغم من أن معظم 
النصوص القانونية الملزمة 
تشمل في نطاقها األسلحة 
اإلشعاعية تحديًدا من بين 

األسلحة الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية، فمن 

المستغرب أن القرار 1540، 
بوصفه نًصا قانونًيا دولًيا، يشذ 

عن هذه القاعدة.
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من إصدار نتائج وتوصيات لتحسين فعالية اللجنة. لكن نتائج المراجعة لم 
تكن جيدة على هذا المستوى، حيث انه ال توجد إشارات محددة إلى القضايا 
″الشعاعية″. وأوصى القرار 1977 )2011( النظر في تعديالت مختلفة 
اللجنة  اللجنة وهيكليتها. قدمت  أساليب عمل  إدخالها على  من الضروري 
عرضها السنوي للتقدم المحرز من قبل الدول في 2011، إلى جانب تقييم 
لآلفاق المستقبلية والخطوات التي ينبغي اتخاذها. مرة أخرى، لم تكن المواد 
″الشعاعية″ موجودة في التقرير. لكن بما أن القرار 1977 يطلب من اللجنة 
بعد  القرار 1540 على حد سواء  تنفيذ  واقع  بمراجعة شاملة حول  القيام 
خمس سنوات، وقبل تجديد مدة العمل به، على أن يتضمن هذا التقرير، إذا 
لزم األمر، توصيات أو إقتراحات بشأن تعديالت، فمن المتوقع أن يتطرق 
هذا التقرير إلى موضوع ″اإلشعاعي″. تجدر اإلشارة إلى نقطة أخرى، لقد 
لغة وإجراءات تنطبق  الوطنية  المواثيق  القرار 1540 على  أدخل خبراء 
على مجموعة واسعة من المواد المشعة غير النووية، بما في ذلك تلك التي 

″شعاعي″.  سالح  تصنيع  في  تسهم  أن  يحتمل 
وهنا ينبغي أن ال يتم النظر فقط في المراسالت 
والتقارير العائدة إلى مجلس األمن، ولكن أيضا، 
في المواثيق الوطنية لكل دولة عضو في األمم 

المتحدة، والتي وافقت عليها اللجنة. 

 هل يعني ذلك أن نصل إلى نتيجة أن القرار 
″الشعاعية″؟  القضايا  مع  يتعاطى  ال   1540
النص  فالثغرة في  ال.  اإلجابة األولى هي طبعاً 
العملي. صحيح  التطبيق  في  عنها  التعويض  تّم 
أنه لم يتم ذكر المواد الشعاعية بشكل واضح في 
إطار عمل اللجنة، إال أن هذه األخيرة تقوم بعمل 
ضمني في المجال ″اإلشعاعي″. ولم تكن اللجنة 

الخاصة  الوطنية  المواثيق  أنجز، ومراجعة  الذي  بالعمل  القيام  لتتمكن من 
بالقرار 1540، وال دراسة التقدم الذي أحرز على هذا المستوى، لو لم تقم 
بالتنسيق مع مجموعة واسعة من المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية التي 
النووي  األمن  حول  العمل  وورش  األنشطة  وتظهر  اللجنة.  مع  تشاركت 
واإلشعاعي خبراء القرار 1540 من بين المشاركين. إضافة إلى ذلك، فقد 
تبنى القرار 1540 لمجلس األمن ورش عمل خاصة باإلرهاب اإلشعاعي. 
وقد ضمنت هذه العملية التفاعلية بين مختلف أصحاب المصلحة أن تكون 
وعلى  باستمرار  علم  على  لها  التابع  الخبراء  وفريق  القرار 1540  لجنة 

األرض بجميع مسائل األسلحة والمواد الشعاعية. 

الخالصة 

وقد أظهر التحليل الوارد في هذا المقال تناقضاً واضحاً بين غياب أي 
إشارة إلى المواد الشعاعية في نص هام مثل قرار مجلس األمن 1540، 
الفعلية لهذه المواد على المستوى العملي. وقد أضافت األزمات  والتغطية 
حادثة  جاءت  المسألة.  لهذه  إليجاد حل  الملحة  الحاجة  األخيرة  واألحداث 
اإلشعاعي  للنشاط  الوخيمة  بالعواقب  العالم  لتذكر   2011 عام  فوكوشيما 
العالي المستوى. كما أظهرت قمة سيول لعام 2012 حول األمن النووي أن 
المجتمع الدولي لديه اهتمام كبير بالسالمة واألمن من المواد الشعاعية ذات 
األخيرة في بوسطن وواشنطن  الهجمات  أثبتت  العالية. هذا وقد  المخاطر 
أو  نووية  أسلحة  استخدام  دون  من  تحدث  أن  يمكن  اإلرهاب  أعمال  أن 
السهلة  الضغط  طناجر  باستخدام  أيضاً  تحدث  قد  ولكن  انشطارية،  مواد 
الشراء والسموم. ويؤكد الواقع أن ما هو سهل سيتّم، وما هو صعب أقل 
األمن  قمة  أن  شك  من  وما  للحدوث.  إحتمال 
النووي المقبلة المفترض عقدها في عام 2014 
في هولندا ستكون المكان المناسب لمناقشة مسألة 

سالمة وأمن المواد الشعاعية العالية المخاطر. 

الشعاعية  المواد  في  للنظر  الحاجة  إن 
متماسكة  نووي  أمن  معادلة  من  جزءاً  وجعلها 
المصلحة  بدا أصحاب  ولو  تبدو واضحة. حتى 
المواد  على  تركيزهم  من  بخجل  ينتقلون  أنهم 
من  كاملة  مجموعة  إلى  التطرق  إلى  النووية 
التهديدات المتنوعة، إال أنه من المهم تشجيع هذا 
األمر. نتيجة لذلك، فإن اعتبار المواد الشعاعية 
يساعد   1540 القرار  أعمال  نطاق  من  كجزء 
على توضيح نطاق األمن النووي وإضافة المستلزمات القانونية والسياسية 
لما زال يعتبر حتى اليوم حقالً غير ملزم للدول، ووضع األسس لما يعتبر 

حوكمة عالمية على مستوى األمن النووي.

هذه العملية التفاعلية المفيدة 
لجميع األطراف تضمن، في 
مجملها، دراية لجنة القرار 
1540 ومجموعة الخبراء 
التابعة لها بالمسائل المتعلقة 
باإلشعاع واضطالعها بها.
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 تحديات التنفيذ في 
الدول الصغيرة والنامية

مايكل بيك
 باحث مشارك أساسي

مركز التجارة الدولية واألمن

معالجة تواجه  في  مشتركة  تحديات  والنامية  الصغيرة  البلدان 
 .1540 رقم  األمن  مجلس  قرار  وضعها  التي  المتطلبات 
وتضطر  المؤسسية،  القدرة  وإلى  الموارد  إلى  تفتقر  ما  غالباً  الدول  فهذه 
مسألة  تحيل  التي  الضاغطة  والخارجية  الوطنية  األولويات  مواجهة  إلى 
منع انتشار األسلحة النووية إلى أسفل األجندات الوطنية. ومن المرجح أن 
تقدم هاتان الفئتان من الدول على وضع ضوابط فعالة لحفظ الحدود ووضع 
آليات لمكافحة االتجار غير المشروع والسمسرة بشأن مواد متصلة بأسلحة 

الدول  هذه  أن  كما   .)WMD( الشامل  الدمار 
قادرة على أن تشق طريقها ولو بجهد في مجال 
تمنع تصدير  التي  الوطنية  التشريعات  تطوير 
لها عالقة  التي  المواد  وإعادة تصدير  وعبور 

بأسلحة الدمار الشامل. 

البلدان  من  العديد  أن  من  الرغم  على 
المواد  إنتاج  على  القدرة  إلى  تفتقر  النامية 
استخدم  فقد  الشامل،  الدمار  بأسلحة  المتصلة 
شكوك  ال  دوالً  الشامل  الدمار  أسلحة  ناشرو 
حولها، بما في ذلك بلدان ال تعتبر من الموردين 

التقليديين، كجزء من شبكاتهم. خاصة ألنهم يدركون أن النقل من وإلى هذه 
الدول ال يتم التدقيق فيه وال يوضع تحت المراقبة، وأن هذه الدول تفتقر في 
الكثير من األحيان إلى الرقابة والضوابط على تصدير المواد والسلع ذات 
الصلة بأسلحة الدمار الشامل، وعبورها، وإعادة تصديرها. وفي حين أن 
أغلبية الدول الموردة والدول الكبيرة المتطورة تشّدد الرقابة، فإن الدول التي 
ال تعتبر من الموردين التقليديين هي التي تستخدم كمراكز لالنتشار. ومن 
األمثلة على ذلك، استخدام إيران لمناطق التجارة الحرة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة لتأمين المكونات النووية بصورة غير مشروعة. 

وقد وضعت بعض البلدان النامية سياسات صديقة للتجارة دون النظر 
والدخول في المخاطر األمنية. والبلدان النامية حريصة على تعزيز مناطق 
التجارة الحرة، ومراكز التكنولوجيا، وخدمات تسهيل التجارة التي تعطي 
صورة ظاهرية للرخاء واالزدهار، لكنها في الوقت نفسه مهيأة لالستغالل 
الحصول  على  العازمين  وغيرهم  الشامل  الدمار  أسلحة  ناشري  قبل  من 

على المواد والتقنيات الخطرة. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الجماعات 
اإلرهابية قد استغلت دوالً ضعيفة وفاشلة في محاولة للعثور على ملجأ أو 
تنظيم  ذلك،  على  األمثلة  ومن  الهجمات.  وتنسيق  التدريبات  مالذ إلجراء 

القاعدة الذي اتخذ من شبة الجزيرة العربية مقراً ألنشطته في اليمن. 

الدمار الشامل في  ببساطة واختصار، تتركز نوايا اإلرهاب وأسلحة 
لذلك،  التهديدات.  تلك  مواجهة  على  الكاملة  القدرة  لديها  ليس  التي  الدول 
فإن الدول الصغيرة والدول النامية، وخاصة الدول الضعيفة عرضة لخطر 

استغالل أراضيها ألغراض ذات عواقب وخيمة.

يقترح هذا المقال طريقة لمعالجة العقبات التي 
الوفاء  في  النامية  والبلدان  الصغيرة  الدول  تواجهها 
بالتزاماتها بشأن منع انتشار األسلحة بموجب قرار 
هذا  وفي   .1540 رقم  المتحدة  لألمم  األمن  مجلس 

اإلطار، أوصي بنهج يعتمد على أربعة محاور. 

 أوال، أقترح إنشاء جهة واحدة للتنسيق، وذلك 
بالنسبة للدول التي ال تملك الموارد التي تمكنها من 

تنفيذ هذا القرار. 

المؤسسات  شبكة  تنظر  بأن  أوصي  ثانياً، 
األسلحة  انتشار  منع  أجل  من  العاملة  واألنظمة 
متعددة  التصدير  على  رقابة  أنظمة  لديها  التي  األنظمة  وخاصة  النووية، 
األطراف، في وضع معايير مشتركة ليتم استخدامها من قبل مجموعة أوسع 
من الدول التي تسعى إلى الحصول على النصح واإلرشاد بشأن تطوير نظم 

مراقبة الصادرات، والعبور، وإعادة الشحن. 

ثالثاً، أنصح بأن تضع الدول المانحة نماذج خاصة بهذه المسائل ليتم 
استخدامها من قبل البلدان الصغيرة والنامية، على أن تكون واضحة حتى 
انتشار  بمنع  الخاصة  المصطلحات  القرار في سرب من  ال يضيع صّناع 

األسلحة النووية. 

وأخيراً، يقترح المقال أن ترتبط المساعدة بشأن حظر االنتشار النووي 
باالحتياجات األمنية والتنموية األخرى، التي تمثل مصدر قلق كبير بالنسبة 
شريكاً  الحكومات  ستجعل  األمور  هذه  الصغيرة.  والدول  النامية  للبلدان 

أساسياً في تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540.

 "استغل مروجو األسلحة
 النووية دوالً غفلت عنهم،

بما فيها الدول التي ال ُتعد من 
الموردين المعتادين، في شبكة 

أعمالهم"
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تنسيق المساعدة

فتح قرار مجلس األمن الدولي رقم 1540 المجال أمام ظهور مبادرات 
التي  المواد  أن تضع ضوابط على  الدول على  العديد من  لمساعدة  جديدة 
يمكن استخدامها في أسلحة الدمار الشامل. تـُبنى الكثير من هذه الجهود على 
مبادرة سابقة كانت قد بدأت في االتحاد السوفياتي السابق من قبل الواليات 
المتحدة األميركية، وإلى حد ما شركائها السابقين في أعقاب نهاية الحرب 
ليست  التي  الدول  مساعدة  إلى  الرامية  الجهود  من  الكثير  أن  إال  الباردة. 
والنامية،  الصغيرة  البلدان  خاص  وبشكل  الشامل،  الدمار  ألسلحة  موردة 

يسودها التضليل وسوء التنسيق. 

االنتشار  منع  أجل  من  العاملة  الدولية  المنظمات  عمل  تنسيق  إن 
السهل.  باألمر  ليس  المساعدة  لتقديم  الجنسيات  المتعددة  والجهود  النووي 
والتوعية  المساعدة  تقدم  التي  والمنظمات  والمجموعات  الوكاالت  فمعظم 
بشأن القرار 1540 – مثل منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى االتحاد 

األوروبي، والمنظمات الدولية لمنع االنتشار كالوكالة العالمية للطاقة الذرية 
)IAEA ( ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، وحتى منظمات ذات أهداف 
أوسع، مثل منظمة الجمارك العالمية )WCO( ومنظمة الصحة العالمية – 
تفتقر إلى منتدى لتنسيق الجهود، وبشكل خاص في مجال التوعية. وعلى 
الرغم من أنه من الممكن أن تقوم لجنة القرار 1540 بمثل هذا الدور، فإن 
مهمتها في هذا اإلطار محدودة، والجهات المانحة ليست ملزمة للعمل من 
أن  تخشى  المنظمات  بعض  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المتحدة.  األمم  خالل 
إلى  التي تقوم بها مؤسسات أخرى  الرقابة  أو  المتحدة  يؤدي تنسيق األمم 

إبطاء جهودها. 

إال أن عدم وجود التنسيق هو الذي يؤدي في بعض األحيان، إلى عدم 
الدول  في  المسؤولين  بعض  يفهم  وال  اإلرباك.  من  حالة  إلى  أو  الفعالية، 
وبعبارة  المساعدة.  وعروض  إقتراحات  وتتداخل  تتقاطع  كيف  الصغيرة 
للتنسيق بين الجهات  المتلقية هي نفسها جاهزة  أخرى، قد ال تكون الدول 

المانحة والمساعدة.
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الزائرة  الوفود  من  يحصى  ال  عدداً  النامية  البلدان  بعض  تستضيف 
من المنظمات األجنبية والحكومات التي أبدت استعدادها للمساعدة وتقديم 
التدريب. لكن، في بعض الحاالت، فإن بعض المسؤولين الذين طلبوا أو تلقوا 
عرضاً للمساعدة يجدون أنفسهم في النهاية في غاية االرتباك والحيرة. ففي 
العديد من المقابالت مع مسؤولين من البلدان النامية، سمعت مراراً وتكراراً 
أنهم ال يفهمون كيف تتقاطع وتختلف أهداف جميع هذه المنظمات. وكثيراً 
الحدود  البدء في معالجة قضايا أمن  قبلهم حول كيفية  التساؤل من  يتم  ما 
وتطوير القوانين التنظيمية، وشؤون أخرى كيميائية وبيولوجية وإشعاعية 
ونووية. وقد يصل هؤالء المسؤولين إلى الخلط بين وفرة من االختصارات 
التي قد تصاحب عروض المساعدة. وحتى الخلط بين الجماعات المختلفة 

التي تقّدم المساعدة من خالل ″خطط عملها″ والتنسيق المحلي. 

من  يكون  قد  التي  األخرى  الخطوة  أما 
الممكن أن تدفع باألمور قدماً، فهي عقد إجتماع 
يجمع بين جميع األطراف المعنيين بمنع انتشار 
الممارسات،  أفضل  لمناقشة  النووية  األسلحة 
الحالية  العمل  وخطط  المساعدة،  وعروض 
التنسيق.  عملية  إلى  باالضافة  والمستقبلية، 
مكان  إيجاد  الضروري  من  اإلطار،  هذا  وفي 
الجهود  في  االزدواجية  تجنب  على  يساعد 
وإهدار الموارد في حين يتم توجيه العالقة بين 
أما وجود  البلدان األصغر.  الدولي مع  المجتمع 
مكان لتبادل المعلومات قد يكون مفيداً في تجنب 

االزدواجية في البرامج وتداخلها فيما بينها. 

تنسيق عمليات نظام منع االنتشار

ويشمل نظام منع االنتشار مجموعة متنوعة من المعاهدات الرسمية مثل 
معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية، وهيئات 
مثل وكالة الطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمات أقل 
 Nuclear Suppliers( النووية  المواد  موردي  مجموعة  مثل  رسمية 
 Missile( القذائف  تكنولوجيا  مراقبة  ونظام   ،))NSG(  Group
MTCR( Technology Control Regime((، ومجموعة استراليا 
)AG(. كل من هذه المؤسسات تساهم في وضع معايير وتحديد كيف ينبغي 
الدمار الشامل والمواد ذات الصلة، وبناء النظم  على الدول حماية أسلحة 
تصدير  وإعادة  الشحن،  وإعادة  والعبور،  التصدير،  على  للرقابة  الوطنية 
بشأن  التوجيه  توفير  في  تساعد  بذلك،  وهي  الشامل.  الدمار  أسلحة  مواد 

االلتزام بقرار مجلس األمن الدولي رقم 1540. 

على هذا النحو، فإنها تساعد على توفير التوجيه وجها لوجه، كما لها 
القدرة على تحديد ما هو مناسب وفعال. كما لها القدرة على إزالة بعض 

الغموض الكامن في القرار

وقد وضعت األنظمة المتعددة األطراف لمراقبة الصادرات )مجموعة 
موردي المواد النووية، نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، ومجموعة استراليا( 
أن  ينبغي  ما  تحديد  في  وساعدت  المشاركة  للدول  هامة  توجيهية  مبادئ 
يدرج على قوائم المراقبة. إال أن هذه األنظمة عادة ما تكون مفتوحة فقط 
تكون  أن  المؤسسات  لهذه  يمكن  العسكرية.  والسلع  المزدوجين  للموردين 
ذات منفعة أكبر من خالل النظر في احتياجات البلدان النامية والدول غير 
الدول  مع  بيد  يداً  تعمل  أن  األنظمة  لهذه  يمكن  خاص،  بشكل  الموردة. 
العابرة لوضع معايير جديدة، أو إنشاء مؤسسة جديدة تعترف بالخصائص 
التجارية للدول والمخاطر المرتبطة بها. بدالً من 
االكتفاء بالطلب من الدول اإلنضمام إلى المبادئ 
الرقابية  بالترتيبات  وااللتزام  القائمة  التوجيهية 
من  الصغيرة  الدول  ستستفيد  الصادرات،  على 
وجود مقاييس معترف بها دولياً ومناسبة لجميع 
المعايير  هذه  مثل  تطوير  إن عملية  احتياجاتها. 
تشمل وضع نماذج قانونية، وتجميع المعلومات 
وتحديد  موّحدة،  مراقبة  قائمة  إنشاء  يتم  بحيث 

نهج قياسية الستهداف وإدارة المخاطر.

إن شبكة المؤسسات والترتيبات التي تعمل 
أصبحت  النووية  األسلحة  انتشار  منع  أجل  من 
هدف  التعقيد  هذا  يخدم  ال  وقد  تعقيداً،  أكثر 
توسيع وتعزيز التعاون المتعدد األطراف. ومن 
الضروري أن يكون هناك طرق مبسطة للدول 
االنتشار  تساعد على دعم جهود حظر  مثقلة  بيروقراطيات  لها  ليس  التي 
النووي بشكل مفيد وفعال. ويمكن لألنظمة الحالية إما أن ترشد إلى الطريق 
للدول  إنشاء نظام جديد  للمساعدة في  قيادة جديدة  أو أن تساهم في وضع 
التي ليس لديها أسلحة دمار شامل ومن غير المنتجين الرئيسيين للمواد ذات 
الصلة بأسلحة الدمار الشامل. ببساطة، هناك حاجة للمعايير لمجموعة أوسع 
من الدول، وتحتاج تلك المعايير ألن يتم عرضها بطريقة أكثر تماسكاً. في 
حين أن هذه التدابير قد تبدو وكأن من شأنها أن تخلق فقط تعقيدات أكبر، 
األرجح خارج  التي ستظل على  للدول  المحددة  اإلحتياجات  تلبي  أنها  إال 

الترتيبات القائمة. 

أصبحت شبكة مؤسسات 
 وترتيبات منع انتشار
 األسلحة النووية أكثر

 تعقيًدا، وهذا التعقيد قد 
 يؤثر سلًبا على هدف 
 تمديد نطاق التعاون 

 بين األطراف المتعددة 
وتعزيزه.
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نماذج مالئمة للدول النامية والدول الصغيرة

من الطبيعي أن تكون الدول التي تقدم المساعدة في منع االنتشار النووي 
هي تلك الدول التي لديها موارد، وقدرة على القيام بذلك، وأيضاً مصلحة في 
ذلك. لكن لألسف، فإن التجربة، والتشريع، ونماذج البيروقراطية في هذه 
الدول ليست سهلة التطبيق أو النقل إلى الدول الصغيرة أو النامية. على سبيل 
المثال، قد يكون لدى الدول الكبيرة والتي تملك أنظمة رقابة شديدة وكاالت 
الشامل،  الدمار  بأسلحة  المتصلة  والسلع  للمواد  بالترخيص  معنية  متعددة 
في  عاملة  متعددة  ومنظمات  متطورة،  تجهيزات  ذات  ومنظمات جمركية 

مجال االستخبارات وجمع المعلومات المتصلة بأسلحة الدمار الشامل. 

المحدودة  والمصالح  والقدرة  الموارد  ذات  للبلدان  يمكن  إذن،  كيف، 
جداً في هذا المجال أن تشارك وتلتزم بقرار مجلس األمن 1540 وتنفيذه؟ 

المساعدة  تحتاج  سابقاً،  الحظنا  كما  أوالً، 
بإيجاز،  ينبغي عرضها  كما  الجيد.  التنسيق  إلى 
صناع  يشعر  حّد  إلى  القضايا  تختلط  ال  بحيث 
القرار والوكاالت المنفذة أنهم غارقون في كثرة 
انتشار  بمنع  المتعلقة  والمؤسسات  المصطلحات 
األسلحة النووية. ومما ال شك فيه أن المسؤولين 
في الدول النامية، سواء في المنظمات الجمركية، 
الشؤون  إدارات  أو  الحدودية،  الوكاالت  أو 
منع  أبعد من  تذهب  لديها مسؤوليات  الخارجية، 
انتشار األسلحة النووية أو حتى المسائل األمنية. 
بسرعة  وتحدد  تفهم  ألن  بحاجة  بالتالي  وهي 
الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيق قرار مجلس 
بحاجة ألن  الدول  هذه  األمن 1540. ومسؤولو 
إلى حظر  الرامية  الجهود  أهمية دولهم في  يعوا 
اإلطار،  هذا  وفي  لألسلحة.  العالمي  االنتشار 

فإن التواصل بكفاءة وبشكل فعال هام أيضاً لكسب الدعم الوزاري الرفيع 
األجندة  على  هو  األمن 1540  مجلس  قرار  أن  لضمان  الالزم  المستوى 
على  للعمل  الضرورية  والمادية  االنسانية  الموارد  وأن  بالبالد  الخاصة 

تطبيقه متوفرة. 

ثانياً، ينبغي تسليم هذه الدول التدابير والموارد الخاصة بمنع انتشار 
واالستدامة.  الفعال،  االستعمال  من  حالة  في  ووضعها  النووية،  األسلحة 
وقد يحتاج التطبيق في بعض البلدان إلى اتخاذ أو تعديل بعض التشريعات 
أو حتى إلى التفكير من خالل وضع برامج عمل واقعية أو تدابير قصيرة 
األمن 1540 وتعزيز  قرار مجلس  تنفيذ  في  تساهم  أن  يمكن  التي  األجل 
المكاسب الناتجة عن منع انتشار األسلحة النووية. وتجدر اإلشارة إلى أن 

الدول التي تسعى والتي تحتاج إلى المساعدة ليس أمامها سنوات أو عقود 
لتطوير خبراتها. هذا ال يعني أن هناك حلوال سهلة أو سريعة، أو أن العمل 
الشاق على تشريعات غير مالئمة قد يشكل هدراً للوقت. تماماً كما سيشكل 
مضيعة للوقت تطوير نظم للتطبيق، ونماذج قانونية، وممارسات بشأن منع 
االنتشار النووي ليس من الممكن أن يكتب لها االستمرار. تحتاج الدول إلى 
أمثلة عن دول صغيرة أخرى قد نجحت في االلتزام بمتطلبات منع االنتشار 
على نحو فعال وبالحد األدنى من الموارد. وتشكل دول مثل مالطا وماليزيا، 
التي انتقلت إلى منع االنتشار النووي وتعزيز الرقابة على الصادرات، أمثلة 
للبلدان النامية الناشطة في هذا المجال أفضل من الواليات المتحدة األميركية 
من  تتخذ  أن  المانحة  للدول  المفيد  من  الصدد، سيكون  هذا  في  ألمانيا.  أو 
الدول الصغيرة التي وضعت أفضل الممارسات نموذجاً وأن تضمها للعمل 

مع البلدان الصغيرة األخرى.

قوانين،  مسألة وضع  مجرد  المسألة  ليست 
وتشريعات، أو إجراءات. غالباً ما تحتاج الدول 
الصغيرة إلى مساعدة مادية. وغالباً ما يتم توفير 
الدول  تقّدمها  معدات  شكل  على  المعدات  هذه 
المتلقية  الدول  أن  إال  بكل طيبة خاطر،  المانحة 
عليها.  الحفاظ  تحسن  ال  أو  تستخدمها  ال  قد 
حسابها،  على  المتحدة  الواليات  تعلمته  ما  وهذا 
عندما زّودت دول من االتحاد السوفياتي السابق 
معدات  من  وغيرها  إشعاعية  بوابات  بشاشات 
الكشف النووي في التسعينات، ولم تستعمل هذه 

المعدات إال اللتقاط الغبار. 

 ربط أهداف القرار 1540 
باحتياجات الدول النامية

إذا أرادت الدول المانحة والمنظمات الدولية 
أن تحرز تقدماً بشأن حظر االنتشار النووي وتحقيق أهداف قرار مجلس 
األمن 1540 في البلدان النامية وفي الدول الصغيرة مع عدد من االفراد 
العاملين على المشروع، فإنها تحتاج دون أدنى شك إلى ربط تلك الجهود 
ببعض القضايا ذات األولوية العليا مثل التنمية البشرية واألمن. ولقد الحظ 
المحلّلون أنه في كثير من األحيان، تبدي البلدان النامية اهتماماً محدوداً في 
استثمار مواردها الشحيحة في منع انتشار األسلحة النووية، الذي تنظر إليه 
االحتياجات  تلبية  أن  تعتبر  انها  بل  أنه مسألة غربية،  أساسي على  بشكل 
البشرية األساسية ومعالجة التهديدات األمنية تتخذ أهمية أكبر على أجندتها. 
انتشار  مكافحة  إلى  الحاجة  تفهم  قد  المتقدمة  الصغيرة  الدول  أن  صحيح 

األسلحة النووية، ولكنها تفتقر إلى الموارد البشرية لمكافحة االنتشار. 

 في بعض البالد، قد
 تكون عملية تمرير

 التشريعات أو تعديلها
 عمليًة طويلة المدى.  
 ال بد من التفكير في 
 خطط عمل وتدابير 
 التباعها في ...المؤقت

 لتوحيد مكاسب 
منع االنتشار.
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االبتكار  شديدي  والمتلقين  المانحين  بعض  أصبح  البلدان،  بعض  في 
في مسألة ربط المساعدات لمنع انتشار األسلحة النووية بالمسائل اإلنمائية 
ذات األولوية العليا ومخاوف أمنية. وهم يشيرون على سبيل المثال إلى أن 
مكونات  في  المشروع  غير  االتجار  لمنع  المستخدمة  واألدوات  األساليب 
الحكومات  ومساعدة  المخاطر،  وإدارة  تحديد  مثل  الشامل،  الدمار  أسلحة 
على  الممنوعات،  من  وغيرها  التقليدية،  واألسلحة  المخدرات،  منع  على 
سبيل المثال، إن مكتب األمم المتحدة المعني بمراقبة الجرائم والمخدرات، 
وبرنامج مراقبة الحاويات في منظمة الجمارك العالمية )WCO( يعمالن 
على تنميط الحاويات لتحديد تلك التي قد تمثل مخاطر كبيرة. قد تستعمل 
بعض هذه الحاويات لنقل – ليس فقط المواد والسلع المرتبطة بأسلحة الدمار 
الشامل - ولكن أيضاً المخدرات وأنواعا أخرى من الممنوعات. وقد يكشف 
تنميط الحاويات الذي يستخدم لكشف المخدرات أو العمالت المزيفة أنواعا 
اليد  ذلك، وضع  األمثلة على  المشروعة. ومن  التجارات غير  أخرى من 
مؤخراً على أسلحة على متن سفينة كورية شمالية. ولم تستهدف السفينة التي 

أسلحة  وجود  بسبب  بنما  قناة  إلى  متجهة  كانت 
غير مشروعة، بل ألن السلطات البنمية اشتبهت 
باختصار،  مخدرات.  تحمل  كانت  السفينة  بأن 
انتشار  منع  قضية  في  تساهم  أن  للدول  يمكن 
األسلحة النووية من خالل عملها على أولوياتها 

الخاصة.

متزايد،  نحو  على  النامية،  الدول  وتدرك 
التجارة من  قد يسّهل  التدابير األمنية  أن تعزيز 
خالل العمل على توسيع األنشطة الجيدة السمعة. 
يجب على الجهات المانحة أن تعمل على إيجاد 
عليها  ينص  التي  ″الضوابط″  أن  للمخاوف  حل 
التصدير  قرار مجلس األمن 1540، خصوصاً 

الشامل،  الدمار  بأسلحة  المتعلقة  والسلع  للمواد  العابر  والشحن  والعبور، 
سيؤدي إلى إبطاء أو منع التجارة أو إلى انتهاك االتفاقات التجارية الدولية. 

قد تجد الدول والمنظمات المانحة أنه من الصعب تصوير مساعداتها 
باألمن.  متعلقة  مساعدات  أنها  أو  النووية  األسلحة  انتشار  لمنع  أنها  على 
لكن على هذه الدول أن تحاول إلى أقصى حد ممكن أن تثبت أن عروضها 
الحقيقة مساعدة تساهم في  للمساعدة على مستوى حظر االنتشار هي في 

تلبية حاجات التنمية واألمن األخرى للدول المتلقية. 

الخاتمة

تقليدياً، ينظر إلى منع انتشار األسلحة النووية على أنه الشغل الشاغل 
لعدد كبير من الدول الكبرى والمتقدمة. لكن العولمة قد بشرت بعهد جديد 
لدينا  يظهر  األخيرة،  الفترة  في  وتجارتها.  ونقلها،  التكنولوجيا  إنتاج  من 

أن الشركات واألشخاص في أي بلد كان لديهم األدوات والقدرة على نقل 
تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وتقويض حظر االنتشار النووي من خالل 
 A.Q. Khan السمسرة أو تسهيل التحويالت الخطرة. وقد شكلت شبكة
البلدان  المؤسسات واألشخاص في  أن  بّينت كيف  إذ  على االستيقاظ،  حثاً 

الصغيرة والنامية قد تساهم في تسهيل التجارة المتصلة بالطاقة النووية. 

التي  الدول  في  سهالً  والمسؤولين  القادة  إقناع  يكون  لن  لألسف، 
واألمنية  التنموية  القضايا  وستبقى  الموارد.  مستوى  على  تحديات  تواجه 
للحظة  تتوقف  أن  الضروري  ومن  البلدان.  هذه  أجندة  على  الطاغية  هي 
الدول المانحة والمنظمات الدولية التي تسعى إلى دعم تطبيق القرار 1540 
النووي،  االنتشار  منع  العاملة على  والمؤسسات  القانونية  وتعزيز األسس 
وباألسلوب  استراتيجية،  أكثر  بطريقة  المساعدة  تقديم  كيفية  في  للتفكير 
الشركاء األجانب. وتتعامل  والتعامل مع  المساعدة  لتقديم عرض  األفضل 
القرار  متطلبات  مع  المختلفة  والدول  األطراف 
1540 ومع مسألة منع انتشار األسلحة النووية 
جيد  بشكل  الرسائل  فصياغة  مختلف.   بشكل 
من  بدالً  األمور  على  الضوء  إلقاء  في  سيساهم 

الخلط وعدم الوضوح. 

الدولية  للتجارة  الدولي  المركز  يطلق 
دراسات  ومركز  جورجيا  جامعة  في  واألمن 
منع االنتشار النووي في معهد مونتيري للتنمية 
الدولية مجموعة خبراء الستكشاف هذه التحديات 
بشكل معّمق. ويتطلب االلتزام بأهداف وغايات 
جديدة  مناهج  إيجاد   1540 األمن  مجلس  قرار 
إلشراك البلدان التي بقيت تقليدياً خارج نظام منع 
التفكير  النووي، ويتطلب األمر  انتشار األسلحة 
االنتشار  حظر  وممارسات  القانونية  األسس  لتعزيز  السبل  أفضل  حول 
متعددة  وأولويات  محدودة  موارد  لديها  التي  الدول  في  وخاصة  النووي 
على جداول أعمالها. كما يتطلب األمر التفكير حول كيفية وصول األنظمة 
من  وذلك  جديدة،  دول  إلى  النووي  االنتشار  لحظر  الساعية  والمؤسسات 
المحلية.  التنمية  واحتياجات  المحلي  باألمن  العالمية  األهداف  ربط  خالل 
من الضروري أن يتم تأجيل العمل مع الدول الصغيرة إلى مراحل الحقة، 
فالتأجيل سيزيد من خطر تحولها إلى حلقة ضعيفة ويعرضها لالستغالل من 
قبل الدول الخطيرة أو حتى الجهات الخطيرة من غير الدول،ألن ذلك إذا 

حدث، سيكون له أكبر تأثير على أمننا جميعاً.

 واليوم، لدى الشركات
واألشخاص في أي بلد
األدوات والقدرات التي
تتيح لهم نقل تكنولوجيا

 أسلحة الدمار الشامل أو تقويض
 جهود منع االنتشار النووي
 بالسمسرة أو تسهيل عمليات

 االنتقال الخطيرة
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التركيز االقليمي والوطني

نهج شامل لمعالجة انتشار أسلحة الدمار الشامل

وثيقة اإلطار الوطني البيالروسي بشأن تطبيق القرار 1540
فاسيلي بافلوف
 مستشار أعلى في قسم األمن الدولي والحد من األسلحة 

وزارة الشؤون الخارجية

بيالروسيا

مثل قرار مجلس األمن 1540 المحاولة األولى لضمان نهج شامل لقد 
لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وما يتصل 
بها من مواد. كما وّفر آلية فعالة لمنع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها 
منظمات  ومنها  الدول،  غير  من  الفاعلة  الجهات  أيدي  في  السقوط  من 

اإلرهاب الدولي.

بالقرار 1540 لمدة عشر  المنشأة عمالً  اللجنة  كما مثل تمديد والية 
سنوات من قبل قرار مجلس األمن رقم 1977 )2011( تأكيداً ملموساً على 

أهمية هذا القرار في البيئة األمنية الحديثة.

الدول  القرار 1977 على أن تتصرف جميع  الفقرة 8 من  وتوصي 
على أساس طوعي، بمساعدة من لجنة القرار العتماد خطط عمل وطنية 

لتطبيق القرار 1540. 

في هذا اإلطار، من الممكن أن يتم طرح سؤال وجيه: إذا كانت أغلبية 
التطببيق  كانت جهود  وإذا  اللجنة،  إلى  الوطنية  تقاريرها  قدمت  قد  الدول 

تسير على خير ما يرام، فلماذا الحاجة إلى صياغة خطط تنفيذ وطنية؟

هنا، أعتقد أن خطط التنفيذ الوطنية مهمة جداً في تسهيل التطبيق ألنها 
تساهم في:

تحديد الثغرات المحتملة في التشريعات الوطنية في مجال الحماية . 1
الدمار  بأسلحة  المتصلة  المواد  من  والسالمة  واألمن،  المادية، 

الشامل؛ والعمل على تحسين التشريعات المتعلقة بهذه المسائل،

والسياسات . 2 الصادرات،  لمراقبة  الوطنية  التشريعات  تطوير 
والممارسات، وكذلك السبل لوضع هذه التشريعات قيد التنفيذ،

الحكومية . 3 الوكاالت  لدى  والخبرات  التقنية  المساعدات  حشد 
المعنية في تنفيذ القرار 1540؛

4 . ،1540 القرار  تطبيق  حول  الداخلي  التنسيق  فعالية  زيادة 
باالضافة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي بشأن هذا 

القرار واألدوات األخرى الخاصة بمنع انتشار األسلحة.

نظراً لكل ما تقدم، فقد وضعت جمهورية روسيا البيضاء )بيالروسيا( 
وثيقة إطار وطني، أو ″خريطة طريق″، ضّمنتها التدابير اإلضافية لتطبيق 
قرار مجلس األمن رقم 1540. وضعت الوثيقَة وزارة الشؤون الخارجية 
في جمهورية بيالروسيا وغيرها من الوزارات والوكاالت المعنية في تنفيذ 
 ،)OSCE( القرار 1540، بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون في أوروبا
 .)UNODA( ولجنة القرار 1540، ومكاتب األمم المتحدة للحد من التسلّح
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بين  المشتركة  العسكرية  اللجنة  قبل  من  الوثيقة  على  الموافقة  تمت 
الوكاالت المعنية بالتعاون العسكري والتنقي ومراقبة الصادرات، وهي هيئة 

مسؤولة أمام مجلس األمن في جمهورية بيالروسيا، في 30 مايو 2012.

كيفية  حول  بيان  مقّدمة،  هي:  رئيسية،  أجزاء  أربعة  الوثيقة  وتضم 
ذلك  في  بما  لألسلحة،  الدولي  االنتشار  منع  في جهود  بيالروسيا  مساهمة 
التدابير المتخذة على الصعيد الوطني؛ ″خارطة الطريق″ نفسها التي تتوخى 
الدولية  للمساعدة  ووصفاً   ،1540 القرار  لتطبيق  الخطوات  من  مزيداً 

والتعاون.

تتضمن مقدمة وثيقة اإلطار الوطني، إشارة إلى الوثائق األساسية في 
األمم المتحدة وفي منظمة األمن والتعاون في أوروبا التي توصي بصياغة 
خطط وطنية ووضع األسس الالزمة لصياغة مثل هذه الخطط. كما تتضمن 
المقدمة األساس المنطقي الذي ُيبنى على أساسه إعداد وثيقة اإلطار الوطني. 

وتحّدد مقّدمة الوثيقة أيضاً األهداف الرئيسية للوثيقة.

تتوّخى الوثيقة مقاربة خطوة بخطوة، وهي بالتالي تركز على مجالين 
من قرار مجلس األمن 1540: األول، تحسين النظام الوطني للرقابة على 
الصادرات لتلبية المعايير المحددة في القرار، وتعزيز التدابير في المجاالت 
هذين  اختيار  إلى  دفعتنا  التي  األسباب  أما  والبكتريولوجية.  البيولوجية 
المجالين بدالً من تغطية كافة القضايا المطروحة في القرار 1540، فهي 

كالتالي: 

ضوابط التصدير شاملة إلى حد م، وهي تضم المواد النووية والبيولوجية 
والكيميائية، باالضافة إلى نظم إيصالها. إن محاولة معالجة المواضيع كلها 
البيولوجي  في آن واحد ليس باألمر السهل. هذا باإلضافة إلى أن المجال 
يضم مجاالت فرعية متعددة جداً ويندرج في إطار دولي أقل نمواً، وخاصة 
على المستوى القانوني. على سبيل المثال، فإن اتفاقية األسلحة البيولوجية 
 Biological and Toxin Weapons Convention( والتوكسينية
)BTWC(( ليس لديها أية آلية للتحقق مماثلة لتلك التي تنص عليها االتفاقية 
 .)Chemical Weapons Convention )CWC((  الكيميائية 
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الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  من  أفضل  دولية  منظمة  أية  يوجد  ال 
فإنه سيكون من  لذلك،  البيولوجية.  األسلحة  اتفاقية  تطبيق  لإلشراف على 
في  الماضي  في  المشاكل  عليها  مساحة طغت  على  نظرة  نلقي  أن  المفيد 
مجاالت األسلحة النووية والكيميائية، والتي لم تخضع وقتها للفحص الدقيق 

الذي نتحدث عنه اآلن.

يعكس الجزء الثاني من الوثيقة مساهمة جمهورية بيالروسيا في األمن 
نظرة  الوثيقة  تلقي  كما  النووي،  االنتشار  وحظر  السالح،  ونزع  الدولي، 
على التدابير المتخذة على الصعيد الوطني في مجاالت المكافحة البيولوجية 

ومراقبة التصدير.

خالل وصفنا للتدابير الوطنية، حاولنا إنشاء خط فاصل وواضح بين 
 1991 عام  في  استقاللها  على  بيالروسيا  حصول  بعد  المتخذة  التدابير 
واإلجراءات التي اتخذت وطّبقت بعد اعتماد القرار 1540 في عام 2004. 
نقطة  من  القرار  تطبيق  جهود  تبدأ  لم  بيالروسيا  أن  إثبات  الهدف  وكان 

الصفر.

من  كبيراً  عدداً  )بيالروسيا(  البيضاء  روسيا  اعتمدت  الواقع،  في 
القوانين واألنظمة التي تحكم المجال البيولوجي قبل صدور القرار 1540. 
في أعقاب صدور القرار، اتخذت بيالروسيا عدداً من التدابير الرامية إلى 
تحسين فعالية الحماية الجسدية وأمن المواد البيولوجية / البكتريولوجية، وإلى 
والتشخيص،  للكشف،  الوطنية  والتقنية  العلمية  اإلمكانات  وتحسين  تعزيز 

والوقاية من األمراض المعدية والمخاطر البيولوجية األخرى.

عام  منذ  الصادرات.  مراقبة  لعالم  بالنسبة  نفسه  الشيء  قول  ويمكن 
1992 أنشأت بيالروسيا نظام تصدير متعدد المستويات يدعم ويكّمل نظام 

التحكم بجهود حظر االنتشار العالمي.

المعايير  لتلبية  ببذل جهود إضافية  في عام 2005، بدأت بيالروسيا 
وحساسية  أهمية  استحقت  وقد  المنطقة.  هذه  في  الدولية  والمتطلبات 
قضايا الرقابة على الصادرات وضع آلية تنفيذ أكثر صرامة للرقابة على 
من  بدال  رئاسي  مرسوم  بموجب  مقررة  اآلن  أصبحت  التي  الصادرات، 

قرار حكومي.

لضوابط  الوطني  النظام  لتحسين  الطريق  خارطة  إن  الواقع،  في 
التصدير، فضال عن اتخاذ تدابير لتأمين ومراقبة المواد التي يمكن استخدامها 

لتطوير األسلحة البيولوجية هي أساس وجوهر وثيقة اإلطار الوطني. 

وتحدد وثيقة اإلطار الوطني أربعة أهداف رئيسية ضمن إطار الرقابة 
على الصادرات:

الصادرات . 1 على  بالرقابة  الخاصة  التشريعات  وتحديث  تحليل 
وأفضل  الحديثة  الدولية  المعايير  مع  تكييفها  بغية  الوطنية، 

الممارسات؛

ضوابط . 2 على  لإلشراف  خبراء  إلعداد  تعليمية  أسس  إنشاء 
التصدير نيابة عن الوكاالت الحكومية؛

انتشار . 3 لمعالجة  التصدير  لمراقبة  الداخلي  النظام  كفاءة  تحسين 
أسلحة الدمار بأسلوب أكثر فعالية ؛

تعزيز القدرة على حماية الحدود.. 4

ويجري البحث في عدد من الخطوات الملموسة التي لها طابع تشريعي 
وتعليمي وعملي لمعالجة كل من المجاالت المحددة. وهي تشمل، في جملة 
أمور، مراجعة التشريعات الخاصة بمراقبة التصدير، استعراض وتحديث 
قائمة السلع الخاضعة للرقابة، إدخال الرقابة على الصادرات وحظر االنتشار 
والمعاهد،  الجامعات  في  األكاديمية  لألقسام  الدراسية  المناهج  في  النووي 
كل  الشركاء.  الصناعيين  بين  الصادرات  لمراقبة  الخبرة  مستوى  وزيادة 
ذلك بهدف زيادة مستوى نظم الرقابة الداخلية وإنشاء جمارك ونقاط تفتيش 

حدودية تلبي المتطلبات الدولية الحديثة.

أما في المجال البيولوجي، فإننا عازمون على تحسين اإلطار القانوني 
وتعزيز القدرات الوطنية، وعلى زيادة فعالية التعاون الدولي لمنع االنتشار 

غير المنظم للمواد البيولوجية الخطرة واألمراض المعدية.

وإننا نسعى لتحقيق هذه األهداف من خالل مراجعة وتحديث القوانين 
واألنظمة في مجاالت الصحة واألوبئة لتلبية المتطلبات الدولية الحديثة، بما 
األسلحة  التفاقية  السابع  المتابعة  مؤتمر  الصادرة عن  التوصيات  ذلك  في 
السمية والبيولوجية، وإنشاء سجل من المؤسسات والخبراء القادرين على 
االقتصادية  اللجنة  في  األعضاء  للدول  العملية  والمساعدة  المشورة  تقديم 
إمكانية  واستكشاف  المعدية،  األمراض  مسألة  في  اآلسيوية  األوروبية 
إنشاء شبكة دولية من مراكز البحوث الوطنية والمختبرات للسيطرة على 

األمراض المعدية.

اتبعت   ،2013 يناير  من  األول  في  األنشطة،  لهذه  عملي  كمثال   .
المواد  ذلك  في  بما  الحدود،  عبر  السلع  لنقل  موحداً  نموذجا  بيالروسيا 
نقلها  يحظر  والتي  لألمراض  المسببة  الدقيقة  الحية  والكائنات  البيولوجية 
عبر الحدود. وكان هذا النموذج قد بدأ العمل به بعد قرار تم اتخاذه من قبل 
الزمالء في اللجنة االقتصادية األوروبية اآلسيوية. وهو قيد االستعمال في 

أراضي الدول األعضاء في االتحاد الجمركي.
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العملية وزارات  الوطني. وتضم  اإلطار  وثيقة  تطبيق  حالياً  ويجري 
ووكاالت مثل وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الصحة، اللجنة الوطنية 
لتسهيل  الدولة.  أمن  ولجنة  للجمارك  الوطنية  اللجنة  العسكرية،  للصناعة 
الوزارات  مختلف  بين  للعملية  السلس  التنسيق  ولضمان  الوثيقة  تطبيق 
هذه  جميع  بين  مشترك  عمل  فريق  إنشاء  تّم  لقد  الصلة،  ذات  والوكاالت 

الجهات تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية.

وأخيراً تغطي وثيقة اإلطار الوطني قضايا المساعدة الدولية والتعاون. 
ووفقا للمادة 7 من القرار 1540، تعرب بيالروسيا عن استعدادها لتقديم 
األطر  تحديث  أو  تطوير  على  تعمل  التي  للحكومات  واإلرشاد  النصح 
بين  الممتدة  الفترة  في  الصادرات.  على  الرقابة  بنظم  الخاصة  القانونية 
الكيميائية،  العامين 2006 و2007، وبالتعاون مع منظمة حظر األسلحة 
العمل  كيفية  حول  والمساعدة  اإلرشاد  لطاجيكستان  بيالروسيا  خبراء  قّدم 

للوفاء بالتزاماتها الوطنية في إطار إتفاقية األسلحة الكيميائية.

من ناحية أخرى، تطلب بيالروسيا المساعدة الدولية. ونحن نعمل حاليا 
على تحديث مصفوفة 1540 لتقديمها إلى لجنة القرار 1540. وسيتم إدراج 

تفاصيل عن المساعدة التي نحتاجها في هذه المصفوفة.

مجهوداً  تتطلب  األجل  طويلة  عملية  هو   1540 القرار  تطبيق  إن 
كبيراً من جميع أصحاب المصلحة، على الصعيدين الوطني والدولي. لهذا 
السبب، قررنا أن تشمل الوثيقة قسماً منفصالً عن المساعدة الدولية والتعاون 
االقليمي. هذا الجزء من الوثيقة هو األكثر إيجازاً، لكن هذا الواقع ال يقلل 
من أهميته. وسوف يتم تطوير هذا الجزء وتوسيعه، بحسب كيفية التعاون.

ومن األمثلة األخيرة على هذا التعاون، المؤتمر الذي انعقد في كانون 
الثاني/يناير 2013 حول تطبيق القرار 1540 الذي عقدته الدول األعضاء 
في رابطة الكومونولث المستقلة )CIS( في مينسك. كان المؤتمر من تنظيم 
المتحدة لشؤون  المستقلة، ومكتب األمم  الكومونولث  التنفيذية لدول  اللجنة 
نزع السالح، ومركز منع النزاعات في منظمة األمن والتعاون األوروبي، 
وأثمرت  بيالروسيا.  لجمهورية  الخارجية  الشؤون  وزارة  من  بمساعدة 
لتطبيق أحكام خاصة من  الممارسات  المؤتمر عن تحديد أفضل  مناقشات 
تقنيات  في  المستقلة  الكومونولث  دول  ممثلو  تباحث  وقد   .1540 القرار 
تعاون أوثق حول ضوابط التصدير، ومكافحة انتشار نقل األسلحة والمواد 
النووية والكيميائية والبيولوجية. وأشاروا إلى تدابير لتعزيز أدوات وآليات 
للتعاون وتبادل المعلومات، بما يسهم في تشديد إنفاذ القرار على المستوى 

اإلقليمي.

غير  توصيات  على  الخصوص،  وجه  على  المشاركون،  وافق  وقد 
رسمية تؤكد الدور المركزي للجنة القرار 1540 في جهودها لتطبيق هذا 
القرار. وشددوا على أهمية المنظمات اإلقليمية والدولية، مثل منظمة األمم 

المستقلة  الكومونولث  المتحدة، ومنظمة األمن والتعاون األوروبي، ودول 
في تسهيل تطبيق القرار على المستوى الوطني.

وقد وضع المؤتمر األساس الستمرار التعاون بين دول الكومونولث 
على  كما  الثنائي  المستوى  على   ،1540 القرار  تطبيق  حول  المستقلة 
المستوى االقليمي. وبطريقته الخاصة، مّثل مؤتمر مينسك نقطة االنطالق 
والتعاون األوروبي، وكومونولث  األمن  بين منظمة  لتنسيق أعمق وأوثق 

الدول المستقلة، واألمم المتحدة في هذا المجال.

بيالروسيا مستعدة لمواصلة تعزيز أهداف القرار 1540 على المستوى 
الوطني واإلقليمي، وتطبيق القرار على نحو أكثر فعالية وشمولية.وتعتبر 

وثيقة اإلطار الوطني أداة مفيدة لتحقيق هذا الهدف.
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تطبيق القرار 1540 من قبل رابطة الدول المستقلة
بيتر ليتافرين
خبير في لجنة القرار 1540

الرئيسية لقد  المبادئ  وضع قرار مجلس األمن رقم 1540 )2004( 
ذات  بالمواد  المشروع  غير  االتجار  لمكافحة  الجهود  لتنسيق 
الصلة بأسلحة الدمار الشامل. القرار 1540، الذي أنشىء لتطبيق القرار، 
ومساعدة الدول في هذا المسعى، أصبح اليوم أداة هامة لتسهيل التعاون بين 
الدول األعضاء في مواجهة الخطر العالمي من انتشار أسلحة الدمار الشامل 
واقتناء مثل هذه األسلحة من قبل جهات غير حكومية، وال سيما ألغراض 

إرهابية

منذ تبني هذا القرار، يتحّسن تطبيقه يوماً بعد يوم، رافعاً مجموع عدد 
التقارير الوطنية المقدمة من قبل الدول حول التطبيق إلى 171. ولم يزل 
هناك اثنان وعشرون دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة لم تصدر 
األمم  في  األعضاء  للدول  تشجيعها  اللجنة  وتواصل  تقاريرها.  أولى  بعد 
تقديم معلومات إضافية  بالتزامن مع  تقاريرها األولية،  تقديم  المتحدة على 

حول الممارسات الوطنية

عالمية ضد  استراتيجية  في  هاماً  دوراً  المستقلة  الدول  رابطة  تلعب 
الربط المحتمل بين انتشار أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب الدولي الذي ال 
يعرف حدوداً. لقد قام بعض من أعضاء الرابطة بإنتاج مواد متصلة بأسلحة 
الدمار الشامل، بما في ذلك مواد ذات استخدام مزدوج، أو أنتجت مثل هذه 
المواد في الماضي. هذا يجعلهم أهدافاً محتملة للجهات الفاعلة غير التابعة 
أن  إلى  المواد. وتجدر اإلشارة هنا  للحصول على هذه  التي تسعى  للدول 
يستدعي  وهذا  اإلرهابية.  الهجمات  من  عانت  تقريباً  الرابطة  دول  جميع 
حربا مستمرة وشاملة ضد هذا الشر. في هذا الصدد، تجدر اإلشارة أيضاً 
إلى التعاون الفعال لرابطة الدول المستقلة حول تعزيز األمن النووي. فعلى 
سبيل المثال، لقد أعيد اليورانيوم عالي التخصيب من أوزبكستان إلى روسيا 

في عامي 2004 و2006. 

أهم  في  أطراف  هي  المستقلة  الدول  رابطة  دول  وجميع 
معاهدة  األسلحة  انتشار  من  الحد  معاهدة  ومنها  واالتفاقيات،   المعاهدات 
) Non Proliferation Treaty–NPT (، واتفاقية األسلحة الكيميائية 
واتفاقية   ،)Chemical Weapons Convention  –  CWC(

األعضاء الحاليون لرابطة الدول المستقلة )CIS( هم: أرمينيا، 
أذربيجان، بيالروسيا، كازاخستان، قيرغيزيخستان، مولدوفا، 

روسيا، طاجيكيستان، وأوزبكستان
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Biological Weapons Convention( البيولوجية   األسلحة 
 Comprehensive( ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )BWC – 
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة   ،)Test Ban Treaty – CTBT
ومن   .)International Atomic Energy Agency – IAEA(
المنظمات األعضاء في نظم التحكم بالصادرات نجد مجموعة موردي المواد 
مراقبة  ونظام   ،)Nuclear Suppliers Group – NSG( النووية 
Missile Technology Control Regime( القذائف   تكنولوجيا 
 .)Wassenaar Agreement( واسينار  اتفاق  أو   ،) – MTCR
تتضمن  ما  عادة  المستقلة  الدول  رابطة  بلدان  دساتير  أن  بالذكر  والجدير 
مادة تدمج تلقائياً القانون الدولي في القانون المحلي، بما في ذلك االلتزامات 
الدولية في مجال منع انتشار األسلحة النووية. ويمكن اعتبار ذلك ممارسة 

جيدة تسّهل تحديد التدابير المتخذة لتطبيق القرار. 

تعتبر رابطة الدول المستقلة منظمة، وهي على هذا األساس، يتوجب 
لمنع  المتخذة  التدابير  حول  المتحدة  األمم  هيئات  بانتظام  تبلغ  أن  عليها 
اإلرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل. في أيار/مايو 2010، وآذار/
اللجنة  رئيس  قبل  من  رسالتان  اإلطار  هذا  في  أرسلت   ،2012 مارس 
التنفيذية لرابطة الدول المستقلة إلى ممثل األمم المتحدة لشؤون نزع السالح. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في رسالة 2012، بذلت الجهود لـِ : 

الكيميائية،  ○ بالمواد  واالتجار  المشروع  غير  التصدير  منع 
البيولوجية، واإلشعاعية؛

التكنولوجية  ○ المخاطر  في  زيادة  تشكل  التي  المنشآت  حماية 
والبيئية؛

المرافق  ○ من  وغيرها  متخصصة  مختبرات  وإغالق  تحديد 
إلعداد  المتطرفة  والمنظمات  اإلرهابيين  قبل  من  المستخدمة 
الدمار  بما في ذلك مكونات أسلحة  أدوات أنشطتهم اإلجرامية، 

الشامل.

أن  على  دليل  أي  هناك  ليس  أنه  بالقول  الرسالتان  خلصت  وقد 
اإلرهابيين قد أنتجوا أو اشتروا أسلحة دمار شامل أو مكوناتها، أو تمكنوا 
من الوصول إلى تكنولوجيات اإلنتاج داخل أراضي البلدان التي تمثل رابطة 

الدول المستقلة. 

ومن األمثلة أيضاً على الممارسة الجيدة، هناك اعتماد الجمعية البرلمانية 
لرابطة الدول المستقلة لعدة قوانين نموذجية تشمل منع ومكافحة اإلرهاب 
على  بالرقابة  المتعلق  القانون  النموذجية،  القوانين  هذه  بين  ومن  النووي. 
الصادرات )2001(، والقانون الجنائي )2006(، قانون مكافحة اإلرهاب 
)2004 (، ومنع تمويل اإلرهاب )2004(، وقانون مراقبة االتجار بالمواد 
النموذجية  القوانين  المشعة )2004(. على الرغم من أنه ال يمكن اعتبار 

بتنفيذ  ويساهم  مفيداً  يكون  قد  اعتمادها  أن  إال  ذاتها،  بحد  عالمية  أدوات 
قرار مجلس األمن رقم 1540. كما أنها توضح االهتمام المشترك للدول 
الدمار  أسلحة  انتشار  مكافحة  أجل  من  حربها  في  الرابطة  في  األعضاء 
الشامل واإلرهاب. وتشمل هذه الحرب الجهود الرامية إلى مواءمة القوانين 
ذات الصلة. على سبيل المثال، فقد عدلت بعض الدول قوانينها بحيث تأخذ 
الجزائية  قوانينها  باالعتبار، وعّدلت  البيولوجية  الكيميائي والسالمة  األمن 
بأسلحة  الصلة  ذات  المواد  في  االتجار  أو  تهريب  على  العقوبات  لتشمل 
الدمار الشامل. من المهم أن يتم تبليغ أي تغييرات في القانون الجنائي إلى 

لجنة القرار 1540. 

المتصل  واإلرهاب  النووية  األسلحة  انتشار  منع  مشكالت  ُتناقش 
بأسلحة الدمار الشامل بانتظام في اجتماعات مجلس وزراء خارجية رابطة 
الدول المستقلة. كما تتم بانتظام المناقشات بشأن مراقبة التصدير وتطبيق 
إلى  تقاريرها  المستقلة  الدول  لقد قدمت جميع دول رابطة  القرار 1540. 
من  بطلب  إضافية  معلومات  منها  العديد  قدم  كما   ،1540 القرار  لجنة 
اللجنة. بشكل عام، فإن ألعضاء رابطة الدول المستقلة معدل استجابة أعلى 

لمتطلبات اللجنة أكثر من أي منظمات إقليمية أخرى.

الرابطة  في  األعضاء  الدول  عّززت  األخيرة،  السنوات  خالل 
الوطني  القرار 1540. وقدمت بيالروسيا وثيقة اإلطار  تعاونها مع لجنة 
الخاصة بها لتطبيق القرار 1540، وهي وثيقة شبيهة بتنفيذ خطط العمل 
 National Implementation Action Plans( الطوعية  الوطنية 
في  الطوعية  الوطنية  عملها  خطة  قيرغيزستان  قدمت  كما   .))NPAs(
نيسان/أبريل 2013. وقد أعلن عدد من الدول األخرى من األعضاء في 

رابطة الدول المستقلة خططاً إلعداد برامج العمل الوطنية الطوعية.

رقم  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  قرار  خبراء  شارك  وقد 
1540 في أنشطة خاصة بتطبيق القرار 1540، في العمل مع بيالروسيا 
وقيرغيزستان، وجمهورية مولدوفا. في عام 2012 عقدت دول كازاخستان، 
وطاجيكستان وأوزبكستان موائد مستديرة على المستوى الوطني، بمشاركة 
القرار  تطبيق  حول   ،)OSCE( أوروبا  في  والتعاون  األمن  منظمة  من 

1540. وقد تم تنظيم ورشتي عمل تدريبية في تركمانستان وأوكرانيا.

في كانون الثاني/ يناير 2013، عقدت ورشة عمل حول تنفيذ قرار 
مجلس األمن رقم 1540 في مينسك. وقد شكل هذا الحدث عالمة فارقة في 
طريق تعاون أعضاء رابطة الدول المستقلة فيما بينهم. وللمرة األولى، اتفق 
على  القرار 1540  تطبيق  بشأن  غير رسمية  توصيات  على  المشاركون 

أوسع نطاق بين دول رابطة الدول المستقلة. 

هذه التحركات اإليجابية ال يمكن أن تخفي حقيقة أن بعض بلدان رابطة 
الدول المستقلة ما زالت تواجه تحديات في تنفيذ القرار 1540. فهي تفتقر 
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إلى الموارد، والتجربة، والخبرات الالزمة لتلبية متطلبات القرار بالكامل. 
بالتالي فإن نقاط االنطالق لتنفيذ القرار قد اختلفت إلى حد كبير منذ البداية، 
في حين أن على بعض البلدان اتخاذ المزيد من الخطوات لملء الثغرات 

في تنفيذها للقرار.

ال تزال بعض الدول األعضاء في رابطة الدول المستقلة، على سبيل 
المثال، تفتقر إلى قوائم مراقبة صادرات تغطي اإلطار الكامل للقرار 1540 
من حيث صلته بالمواد النووية والكيميائية والبيولوجية. وال حاجة للقول، 
أن مثل هذه اللوائح هي شرط مسبق لتمكين موظفي الجمارك والمسؤولين 

المعنيين بالتجارة واألمن من القيام برقابة فعالة.

قبل  من  القرار 1540  تنفيذ  دون  تحول  التي  العقبات  معالجة  يمكن 
الدول األعضاء في رابطة الدول المستقلة من خالل تيسير التعاون، خاصة 
في مجاالت التجارة، والرقابة على الحدود، والحماية المادية للمواد والتقنيات 
والمواقع الحساسة. وفي رسائلها إلى األمم المتحدة، تشير األمانة التنفيذية 
لرابطة الدول المستقلة أن الدول األعضاء في الرابطة تعمل بانتظام على 
المجاالت الرئيسية للتعاون الدولي ضد اإلرهاب، بما في ذلك العمليات لمنع 
″االنتاج واالتجار غير المشروعين بأسلحة الدمار الشامل والمواد والمعدات 

التي يمكن أن تستخدم إلنتاجها″. 

أما بالنسبة لألسس التشريعية المتعلقة بحظر االنتشار النووي ومكافحة 
اإلرهاب، فإن قوانين بعض الدول ال تعكس تماماً ما هي التدابير المحددة 
التي يجري اتخاذها لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول من الوصول إلى 
لديها  ليس  الدول  من  عددا  إن  المثال،  سبيل  على  الشامل.  الدمار  أسلحة 
األطر القانونية لمعاقبة انتهاكات األنشطة المحظورة أو األنشطة الخاضعة 
للرقابة ذات الصلة بالقرار 1540. بشكل خاص، تفشل العديد من هذه الدول 
في فرض عقوبات جنائية. باإلضافة إلى ذلك، أفادت بعض البلدان فقط عن 
المتعلقة  للمواد  المادية  والحماية  واألمن،  المساءلة،  بشأن  تشريعات  سّن 

باألسلحة الكيميائية والبيولوجية.

مستمرة.  عملية  األمن 1540  مجلس  قرار  تطبيق  إن  الحظ،  لحسن 
بناء  في  الناشئة  والمشاكل  التشريعات،  في  المتواجدة  القيود  ويعتبر وعي 
الوفاء  في  المحرز  التقّدم  ترسيخ  نحو  األولى  الخطوة  واإلنفاذ  القدرات 
العالم  يتلقى  التنفيذ،  من  المرحلة  هذه  في  القرار.  في  الواردة  بااللتزامات 
المزيد من الضغط ليس فقط في سن القوانين الوطنية واألنظمة المعمول بها، 
ولكن على بناء القدرات، وإنفاذ إجراءات المحاسبة، واتخاذ تدابير الحماية 

لتأمين المواد المتصلة بأسلحة وتكنولوجيات الدمار الشامل. 

إن الحاجة إلى التطوير والحفاظ على الرقابة الحدودية المالئمة، وكذلك 
والنقل،  الشحن،  وإعادة  العبور،  بمراقبة  الخاصة  والتشريعات  القوانين 

وتمويل المواد المحظورة، ورصد كل نشاط متصل بانتشار األسلحة النووية 
والكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، يتطلّب أيضا تعاوناً دولياً فعاالً.

المستقلة  الدول  بلدان رابطة  بين  التعاون  السنوات األخيرة، كان  في 
يسير على قدم وساٍق بشأن القضايا المتصلة بتنفيذ القرار 1540، وقد جاء 
الدافع إلى التعاون في أيلول/سبتمبر 2011 خالل ورشة عمل في األستانة 
نظمها مكتب شؤون نزع السالح في األمم المتحدة )UNODA( بالتعاون 
مع منظمة األمن والتعاون في أوروبا، شاركت فيها دول متعددة من آسيا 
معاهدة  ومنظمة  المستقلة  الدول  رابطة  من  خبراء  جانب  إلى  الوسطى، 
 Collective Security Treaty Organization( الجماعي األمن 
القرار 1540  للخبراء من لجنة  المنتدى فرصة جيدة  )CSTO((. شكل 

إلجراء مشاورات غير رسمية مع ممثلين من رابطة الدول المستقلة.

ويقّر القرار 1540 أن بعض البلدان قد تحتاج إلى المساعدة في هذا 
الحدود.  مراقبة  على  قدرتها  تعزيز  إلى  الدول  من  الكثير  تحتاج  اإلطار. 
وقد يكون من الصعب بالنسبة لبعض بلدان رابطة الدول المستقلة أن تحقق 
هذا  وفي  خارجية.  ومالية  تقنية  مساعدة  دون  أعاله  المذكورة  األهداف 
اإلطار، فإن دور المنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بمنع االنتشار النووي 
ومكافحة اإلرهاب أمر ضروري. ومن هذه المنظمات الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، منظمة حظر األسلحة الكيميائية، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة 

البيولوجية، أو االنتربول.

الدول  الدول األعضاء في رابطة  لكن، تجدر اإلشارة إلى أن بعض 
المستقلة تقّدمت بطلب للحصول على المساعدة. على الرغم من أن لجنة القرار 
1540 ال تقّدم أية مساعدة بنفسها، فهي تعمل كمركز لتبادل المعلومات، 
ومطابقة العروض مع طلبات المساعدة وإيجاد المانحين المحتملين. يسّجل 
موقع اللجنة على اإلنترنت حالياً أربعة طلبات فقط للمساعدة، من أرمينيا 

وأذربيجان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

إن التعاون بين لجنة القرار 1540 ورابطة الدول المستقلة يحث دول 
األمن 1540،  مجلس  لقرار  تطبيقها  حالة  في  النظر  إعادة  على  الرابطة 
ووضع أولويات لملء الفجوات، وتحديد المجاالت التي تكون فيها المساعدة 

التقنية ضرورية، وضرورة تبادل هذه المعلومات مع اللجنة.

اآلراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب وال تمثل بالضرورة آراء أي من هيئات 
األمم المتحدة أو أي منظمة أخرى يكون الكاتب على عالقة بها



23

التركيز االقليمي والوطني دليل القرار 1540

طريقة عملية لتطبيق قوائم رقابة 
التصدير في البلدان النامية

تطبيق قوائم الرقابة التقليدية على نزع السالح ومنع االنتشار يمثل 
على  الرقابة  ونظم  التسلح  من  الحد  ومعاهدات  النووي، 
الصادرات، والتي تشمل كال من أسلحة الدمار الشامل واألسلحة التقليدية، 

تحدياً لكثير من البلدان، وعلى رأسها الدول النامية. 

يستكشف هذا المقال السبل والوسائل لمساعدة الدول النامية على تنفيذ 
قرار مجلس األمن لألمم المتحدة 1540 )2004(، مع إشارة محددة إلى 
الفقرة 6 التي ″تقر فائدة تنفيذ هذا القرار من خالل وضع لوائح رقابة وطنية 
فعالة وتدعو جميع الدول األعضاء، عند الضرورة، إلى أن يتوصلوا في 

أقرب فرصة إلى وضع مثل هذه اللوائح″. 

أن  الدول  ينبغي على  اذ  تحقيقه.  ما يجب  القرار 1540 على  ينص 
تمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول 
النووية والكيميائية والبيولوجية أو وسائل  إلى حيازة األسلحة  التي تسعى 
الجهات من  التي تمنع  القوانين  تنفيذ  تتبنى  الحكومات أن  إيصالها، وعلى 
غير الدول من استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتالكها، أو نقلها، أو 
تحويلها أو استخدامها. كذلك على الدول أن تعمل على منع انتشار األسلحة 
النووية، بشتى الوسائل و ذلك من خالل إنشاء ضوابط مالئمة على المواد 

ذات الصلة.

لكن، القرار ال يوضح كيف ينبغي أن يتحقق ذلك وال البنود التي ينبغي 
التسليم  الواسع لألسلحة، ونظم  بالتعريف  ويكتفي  الرقابة،  تكون تحت  أن 
والمواد ذات الصلة. وتركت طريقة إيجاد طرق العمل والمواد التي يجب 
مراقبتها ليتم تحديدها من قبل كل بلد على حدة. ومن الممكن اتباع مناهج 
ما  بحسب  بلد  كل  في   1540 القرار  وتطبيق  التحدي  هذا  إلدارة  عديدة 

يتناسب مع حاجته ومتطلباته.

والبنود  المواد  تحديد  التصدير،  لتطبيق ضوابط  الهامة  األبعاد  ومن 
المواد  طبيعة  ُتؤخذ  أن  ويجب  الوطنية.  الرقابة  تحت  إدراجها  يجب  التي 
المدرجة على قوائم الرقابة باالعتبار، السيما لجهة أهميتها ومالءمتها مع 
الحاجات الوطنية. ونظراً لحجم المواد على قوائم الرقابة والنطاق الواسع 
الجمارك بمحتواها بطريقة  ينبغي إعالم موظفي  المشمولة،  للتكنولوجيات 
لوائح  إلى  االستناد  إن  للحدود.  فعالة  رقابة  بعملية  تسمح  ومفهومة  عملية 
وقواعد محددة يمكن أن يكون له تأثير كبير على أنشطة الرقابة دون أن 

ُيفِقدها فعاليتها.

د.ج. فان بيك
 مدير مسؤول عن الحد من انتشار األسلحة – قسم التجارة والصناعة، 
جمهورية جنوب أفريقيا

 رئيس األمانة العامة لمجلس منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في 
جنوب أفريقيا
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طبيعة لوائح الرقابة

التي  والسلع  المواد  الوطنية  الحدود  على  الجمارك  مسؤولو  يحّدد 
وترميزها  للسلع  الموّحد  التوصيف  استخدام  خالل  من  الحدود  تجتاز 
 Harmonized Commodity Description and Coding(
)System )HS( ولوائح منظمة الجمارك العالمية )WCO( تتناول هذا 
إدراج  ينبغي  كان  إذا  ليقرروا  التالية  المعايير  يستخدمون  فهم  الموضوع، 

السلعة على الئحة الرقابة أو ال:

تشكل هذه المادة خطر انتشار عاٍل. ○

حجم التجارة: يتم إدراج المادة فقط إذا كان يتم تداولها بكميات  ○
قليلة جداً، أو ال يتم االتجار بها على اإلطالق. 

إذا كانت تنطوي على تكنولوجيا فريدة من نوعها، وليست متوفرة  ○
على نطاق واسع في السوق العالمية. 

المعالم،  من  صارمة  مجموعة  تشكل  عليها  المتفق  المواصفات  إن 
وتستثني الجزء األكبر من السلع المتداولة بشكل عام.

لوائح  نفسها على  للسلعة  بالنسبة  القواعد  في بعض األحيان، تختلف 
مختلفة، نظراً للمتطلبات المختلفة الخاصة بكل نظام رقابة للصادرات.

على  الرقابة  الئحة  لتحديد  المستخدمة  المعايير  إلى  استناداً  لذلك، 
الصادرات، فإن الواقع هو أن حركة المواد الخاضعة للرقابة محدودة للغاية، 

حتى في البلدان واالقتصادات المتقدمة.

أية لوائح رقابة ؟

حيث ان القرار 1540 يستهدف أسلحة الدمار الشامل ونظم تسليمها، 
فإنه يقتصر على اللوائح التي توفرها معاهدات نزع السالح وحظر االنتشار 

المتعددة األطراف ومجاالت نظم رقابة الصادرات المختلفة. 

وحدها اتفاقية األسلحة الكيميائية لديها قائمة للمواد الخاضعة للرقابة تّم 
التفاوض واالتفاق عليها. وعلى الرغم من أن اتفاقية األسلحة البيولوجية قد 
تم التفاوض بشأنها في منتدى متعدد األطراف، إال أنه لم يتم االتفاق على 
قائمة للمواد التي يجب أن تخضع للرقابة. إال أنه تجدر االشارة إلى أنه قد 

تّم التوصل إلى الئحة رقابة في المجالين الكيميائي والبيولوجي. 

 )NPT( على نحو مماثل، ليس التفاقية منع انتشار األسلحة النووية
الئحة محددة متفق عليها للمواد الخاضعة للرقابة. وقد وضعت لجنة زانغر 

مستمدة  وهي  اسمها  حملت  الئحة   )Zangger Committee )ZC((
الوثيقة  وتشير  النووي،  االنتشار  معاهدة حظر  من   )2( الثالثة  المادة  من 
فقط إلى ″مواد ومواد انشطارية خاصة كما إلى معدات أو مواد مصّممة أو 
مجّهزة لتجهيز أو استخدام أو إنتاج المواد القابلة لالنشطار. كما اعتمدت 
مجموعة الموردين النوويين )NSG( على المبادئ التوجيهية التي وضعتها 
لجنة زانغر لوضعها المبادئ التوجيهية لنقل المواد النووية ومن ثم اعتمدت 
المزدوج  النووية والمعدات ذات االستخدام  المواد  لنقل  التوجيهية  المبادئ 
والبرمجيات والتقنيات المرتبطة بها. وقد عّممت وكالة الطاقة الذرية هذه 
المبادئ التوجيهية األخيرة في تعميم بناء على طلب من الحكومات المشاركة 
 INFCIRC/254/Rev.10/Part 1( في مجموعة الموردين النوويين
وNFCIRC/254/Part 2(. كما استخدم مجلس األمن لألمم المتحدة هذه 
اللوائح )S/2006/814, 815, 816( لتحديد المواد المحظورة للتصدير 

إلى كوريا الشمالية بموجب قرار مجلس األمن 1718 )2006(.

يمكن النظر في لوائح رقابة التصدير على األسلحة التقليدية إذا احتاج 
بلد إلى مثل هذه اللوائح أو إلى أجزاء منها، ولكن يمكن استبعاد األسلحة 
التقليدية إذا كان الهدف هو فقط للتركيز على المواد المتصلة بأسلحة الدمار 
التسليم الخاصة بها. نظرا لوجود عدد كبير جدا من المواد  الشامل ونظم 
التي تغطيها اتفاقية فاسينار )WA(، والتي تشمل األسلحة التقليدية )الئحة 
قد  الصلة،  المزدوج والتكنولوجيات ذات  الذخائر( والسلع ذات االستخدام 

يكون من الضروري الحد من عدد من المواد والسلع الخاضعة للرقابة. 

تتداخل لوائح الرقابة فيما بينها )انظر الشكل 1(، والرسم التخطيطي 
المصاحب أدناه يحاول أن يوضح التداخل بين مختلف لوائح الرقابة.

التبليغ لضباط الجمارك

التوصيف الموّحد للسلع ونظام الترميز هو نظام موّحد متعارف عليه 
المتداولة التي وضعتها وطّورتها  المنتجات  دولياً ألسماء وأرقام لتصنيف 
منظمة الجمارك العالمية. على المستوى العملي، يتم تعريف جميع التعامالت 
أنحاء  جميع  في  موّحدة  وهي  المنسق،  النظام  برموز  العالم  في  التجارية 
العالم وتصل إلى ستة أرقام، واإلحصاءات حول التجارة متاحة دولياً على 
هذا المستوى. ويمكن للبلدان زيادة مستوى الترميز ليتناسب مع أغراضها 
الخاصة. مستويات الترميز المؤلفة من ثمانية أرقام شائعة، ويمكن أن تصل 

في بعض األحيان إلى عشرة أرقام أيضاً.

لتعقيدات وهيكلية لوائح الرقابة على الصادرات، فإن العالقة  ونظراً 
المباشرة بين رموز النظام الموّحد ولوائح المراقبة الموّحدة مستحيلة. لكن 
يبقى أن زيادة مستوى تعقيد نظام الترميز )مستوى أرقام( هو غير عملي.
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خالصة القول، ان رموز النظام الموّحد هي لغة موظفي الجمارك في 
جميع أنحاء العالم، وأنه ينبغي استخدامها في أي مراسلة أو تبليغ للجمارك.

لوائح الرقابة الهجينة

مختلف  من  بمساعدة  أفريقيا،  جنوب  في  مرجعية  قائمة  لقد وضعت 
الشركاء الدوليين، الئحة بالمواد والسلع الخاصة لرقابة الصادرات والرموز 
المالئمة لها. وقد تّم ذلك على مستوى من ثمانية أرقام. تجدر االشارة إلى 
أن رموز النظام الموّحد تحتوي أيضاً على عناصر أخرى ال تغطيها لوائح 

النظام.

لوائح  على  المدرجة  السلع  لتجارة  المفترض  الضئيل  للحجم  نظراً 
على  المتاحة  التجارة  إحصاءات  في  البحوث  بعض  أجريت  لقد  الرقابة، 

شبكة االنترنت )على مستوى ستة أرقام(. 

النشاط  من  مختلفة  مستويات  مع  نامية  بلدان  خمسة  اختيار  تم  لقد 
الزراعي  بالسوق  المتعلقة  غير  الرموز  دراسة  تّمت  وقد  االقتصادي. 
وتتراوح   .)Non-Agriculture Market Access )NAMA((
من  البلدان  لهذه  بالنسبة  أرقام  ستة  مستوى  في   NAMA ترميز  رموز 
915 إلى 5009. تحتوي رموز NAMA هذه على 432 بنداً مدرجاً على 
الئحة الرقابة على الصادرات )مجموعة موردي المواد النووية، الجزء 2، 
نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة 

سنة  التجارة خالل  إحصاءات  وتشير  تعريفياً.  بنداً  في 163  البيولويجة( 
واحدة على البنود التعريفية الجمركية والتي قد تتضمن 453 رمزاً مدرجاً 

على نظم البلدان النامية أن هذه التجارة تقتصر على نسبة مئوية ضئيلة. 

إن النسبة المئوية للبنود التعريفية الجمركية التي قد تحتوي على بنود 
مدرجة في نظام الرقابة على الصادرات قد تشكل مؤشراً لتحديد ما إذا قد 

يكون هناك فائدة للبلد لالستمرار في العمل في الئحة الرقابة الهجينة. 

يمكن اتباه النهج الهجين، أوالً، من خالل الرقابة على خطوط تعريفة 
لن يكون  تداولها.  النادر  الرموز  أو  المتداولة  الرموز غير  معينة، السيما 
من  يكون  قد  لكنه  الحدود.  مراقبة  أنشطة  على  )حجم(  عملي  أثر  لذلك 
الضروري اتخاذ تدبير معّين في حال تبّين ظهور أي من هذه الرموز في 
أي عملية تصدير. كما قد يكون من الضروري إيجاد هيكلية دعم وطنية أو 

دولية للمساعدة في صنع القرار )انظر الشكل 2(.

بنود  في  الصادرات  رقابة  نظام  لوائح  نص  يستخدم  أن  يمكن  ثانياً، 
بنود  على  تحتوي  أن  يمكن  التي  الرموز  تغطيها  التي  الجمركية  التعريفة 
الصادرات  على  الرقابة  فإن  لذلك،  الصادرات.  مراقبة  نظام  في  مدرجة 
يجب أن تعلن بحسب النظام المعمول به، بحيث يكون النظام مبرمجاً على 
ستة أرقام. ال تتم عرقلة أو تأخير أي عمليات تصدير لسلع غير موجودة 
على لوائح المراقبة، لكن، ما من شك أنه يجب إخضاع مسؤولي الجمارك 
النظام.  في  المدرجة  وتلك  السلع  هذه  بين  التمييز  من  ليتمكنوا  للتدريب 

الشكل 1. التداخل بين المعاهدة وقوائم المراقبة لألنظمة.

قائمة االستخدام المزدوج التفاق 
واسينار

مجموعة موردي األسلحة النووية

الجزء 2الجزء 1

نظام التحكم في تكنولوجيا 
الصواريخ

 اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية

 اتفاقية حظر
األسلحة البيولوجية 

والتكسينية

مجموعة أستراليا

قائمة ذخائر اتفاق واسينار
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وهذا من شأنه أن يدفع موظف الجمارك إلى أن يسأل عن أي فروقات مع 
الصادرات العادية التي قد تنطوي في الواقع على مواد مدرجة على لوائح 

نظام الرقابة على الصادرات )انظر الشكل 2(.

خالصة 

يمكن تخفيض لوائح نظام الرقابة على الصادرات بحيث تقتصر فقط 
على أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالها.

كما أنه من الممكن استخدام اللوائح المستهدفة لقطاع معّين بالتزامن 
مع القوائم الهجينة للرقابة.

التي  نتائجها هي  التجارة وتحليل  أن إحصاءات  إلى  وتجدر االشارة 
قابل  النظام  هذا  كان  ما  وإذا  الهجين،  النظام  استخدام  باتجاه  البالد  توّجه 

للحياة.

إن مفهوم اللوائح الهجينة للرقابة يحتاج إلى دعم وطني ودولي.

للمساعدة  ستحتاج  للرقابة  الهجينة  اللوائح  بمفهوم  المهتمة  والبلدان 
لوضع وتطوير مثل هذا النهج.

من أجل فهم مدى تعقيد وحجم انتشارالمواد الخاضعة للرقابة، والتي 
قد تقدم دولة محددة إلى التداول بها، يجب إجراء تقييم مالئم من قبل الخبراء 

الذين يفهمون العالقة بين رموز الجمارك والمواد المدرجة على لوائح نظم 
منع االنتشار المختلفة.

مراجع

يستند هذا المقال على عرض تّم في ورشة عمل بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن 1540 
للدول األفريقية، انعقدت في 21 – 22 تشرين الثاني 2012 في بريتوريا في جنوب أفريقيا، 
تحت اسم ″تجربة جنوب أفريقيا بشأن تنفيذ لوائح الرقابة في سياق قرار مجلس األمن الدولي 

رقم 1540″ أجراه د. فان بيك وي. نكوبي.

الشكل 2 قوائم التحكم الهجينة

البنود المدرجة 
نادرة التداول

أعلن عن السيطرة عليها من ِقبل الدولة على  ○
HS)6( المستوى

إجراءات طلب رخصة التصدير إذا ظهرت  ○
الحاجة لها

إجراء تسهيل الهروب في حالة العناصر غير  ○
المدرجة

اإلعالن عن العناصر المدرجة التي ستخضع  ○
HS)6( للمراقبة في كل بند

تقوم الجمارك بفحص العناصر المدرجة  ○
للتعرف على ما إذا كانت تتطلب رخصًة 

لتصديرها )تقوم بالفحص للتأكد من أال يكون 
العنصر الفعلي عنصًرا مدرًجا( أم ال

البنود المدرجة 
المتداولة
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األمن البيولوجي وقرار مجلس األمن 1540
دور جمعية إدارة المخاطر البيولوجية في كينيا

أوستن ألووك
رئيس جمعية إدارة المخاطر البيولوجية في كينيا

دانا بيركنز
خبيرة في لجنة القرار 1540

أدوات األمن البيولوجي في كينيا

التصدي للتهديدات البيولوجية، سواء كانت عائدة ألسباب يتطلّب 
طبيعية، عارضة أو متعّمدة، تعاوناً بين الحكومة والمهن 
إن  االقليمي.  التنسيق  يتطلب إضفاء طابع رسمي على  كما  والمؤسسات؛ 
كلمات مثل ″التعاون″ و″التنسيق″ ليست مجرد كلمات رنانة عندما يتعلق 
حالة  في  ماسة  ضرورة  ولكنها  البيولوجية  التهديدات  مع  بالتعامل  األمر 
احتمال انتشار األوبئة أو في حال الحوادث البيولوجية الخطرة التي قد تطرأ 

والتي قد تتخذ أهمية دولية. 

لمعالجة  الثالث  الرئيسية  الدولية  األدوات  يدمج  أن  لبلد  يمكن  كيف 
 International Health( المخاطر البيولوجية - قواعد الصحية الدولية
 Biological( واتفاقية األسلحة البيولوجية ،)Regulations )IHRs(
)weapons Convention )BWC(، وقرار مجلس األمن 1540 - 
إلى تحقيق  الرامية  لجهوده  قياساً  يمثل  الدمج  الوطنية؟ إن هذا  في أجندته 
الدولية،  بالمتطلبات  لالمتثال  الوطنية  الموارد  من  القصوى  االستفادة 
التي  القدرات  بناء  مجال  في  المساعدة  آليات  بها  تستخدم  التي  والمهارة 

توّفرها هذه األدوات.

في كانون األول 2012، أشار تقرير من المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية )WHO( أن الدول قد أحرزت بعض التقّدم في عدد من مجاالت 
القدرات األساسية السيما على مستوى القواعد الصحية الدولية )التي تعكس 
المعنى التشغيلي للقدرات التي يجب كشفها، وتقييمها، واإلبالغ عنها ورفع 
التقارير إلى السلطات المختصة، واالستجابة لمخاطر الصحة العامة وحاالت 
لها عالقة  التي  تلك  الوطني والدولي(، ال سيما  المستويين  الطوارئ على 
بالمراقبة )مع متوسط درجة عالمية من 81 في المئة(، واالستجابة )78 في 
المائة(، واألحداث الحيوانية المنشأ )81 في المئة(. أما الدول األفريقية، فقد 
أظهرت نتائج متوسطة أكثر انخفاضاً في هذه المجاالت )73 في المئة، 63 
في المئة، و76 في المئة على التوالي(. فيما يتعلق بـ ″التنسيق″، فقد أظهرت 
الدول األفريقية متوسطاً إقليمياً أكثر انخفاضاً )57 في المئة( مقارنة بالرقم 
العالمي )72 في المئة(. أما على مستوى القدرات األساسية األخرى مثل 
″التشريع″ و ″نقاط الدخول″ )وكليهما على جانب من األهمية وله عالقة 
باألدوات الخاصة بنزع السالح وأدوات منع االنتشار مثل اتفاقية األسلحة 

البيولوجية وقرار مجلس األمن 1540( بشكل ملحوظ، فقد ظهر انخفاض 
في نسبة االمتثال في أفريقيا بالنسبة إلى باقي العالم )38 في المئة مقابل 
70 في المئة للتشريع، و33 في المئة مقابل 60 في المئة لنقاط الدخول(. 
تظهر نتائج كينيا نسب 50 في المئة للتشريع، و 55 في المئة لنقاط الدخول، 
دخول  منذ  األساسية  القدرات  مستوى  على  تقّدمها  على  يدل  الذي  األمر 
القرار 1540 حيز النفاذ فيها في عام 2007. ومع ذلك، تبقى الحاجة إلى 
تعبئة موارد إضافية أو إعادة توزيع الموارد لتطوير، وتعزيز، والمحافظة 
على القدرات األساسية للقواعد الصحية الدولية. كذلك، تظهر نسبة 65 في 
المئة التي حصلت عليها كينيا بالنسبة للقدرات األساسية للمختبر )والتي يتم 
تقييمها من خالل مؤشرات مثل توافر الخدمات المختبرية الختبار أولوية 
األخطار الصحية، واتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل األمن البيولوجي 
وممارسات السالمة البيولوجية( أنه ال يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام 

به في هذا المجال أيضاً.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فان القواعد الصحية الدولية )2005( 
تنفيذ هذه  آلية  إلى  تتطرق  لم  أنها  إال  الدول،  تنّص على حقوق وواجبات 
القواعد التي تترك ليتم تحديدها من قبل كل دولة في ضوء النظم القانونية 
إلى  بحاجة  فالدول  والسياسية؛  االجتماعية  والسياقات  المحلية،  والحوكمة 
بالتزاماتها بموجب  الوفاء  لدعمها وتمكينها من  قانوني مالئم  إطار  وجود 

اتفاقية األسلحة البيولوجية. 

انضمت كينيا إلى اتفاقية األسلحة البيولوجية في كانون الثاني 1976 
وأنشأت مركز تنسيق وتعاون من أجل تطبيق اتفاقية األسلحة البيولوجية في 
للعلوم والتكنولوجيا )NCST(. ينسق  الوطني  المجلس  عام 2009 باسم 
 .)NBTWC( هذا المركز أنشطة اللجنة الوطنية للبيولوجيا والمواد السامة
التفاقية  التطبيق  في  السامة  والمواد  للبيولوجيا  الوطنية  اللجنة  وتشارك 
أخرى صياغة  أمور  بين  ومن  الوطن،  مستوى  على  البيولوجية  األسلحة 
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التشريعات المتعلقة باألمن البيولوجي واالستخدام المزدوج، والمشاركة في 
وفي  البيولوجية  األسلحة  اتفاقية  في  األعضاء  للدول  السنوية  االجتماعات 
 .)CBM( إجتماعات الخبراء، وتجميع وتقديم تقارير إجراءات بناء الثقة
في حديث له في 2012 خالل االجتماع للدول األعضاء في اتفاقية األسلحة 
البيولوجية، سلّط األستاذ شوكت عبد الرزاق، األمين العام للمجلس الوطني 
للعلوم والتكنولوجيا ومديره التنفيذي، الضوء على التدابير الواجب اتخاذها 
من أجل تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني، وخاصة: )أ( إنشاء اللجنة 
الوطنية للبيولوجيا والمواد السامة )NBTWC(؛ )ب( وضع سياسة األمن 
الحيوي الوطني )2011( والتي أدمجت مع سياسات ومشاريع قوانين أخرى 
لتشكل المشروع الوطني لسياسات العلوم البيولوجية )2012(، مع وضع 
هدف أكبر وهو دمج أهداف األمن الحيوي إلى التخطيط الوطني الخاص 
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية؛ )ج( تطوير استراتيجية 2008 - 2012 
أصحاب  وإعالم   )BioAWARE( البيولوجية  التكنولوجيا  حول  للتوعية 

المصلحة حول استخداماتها؛ )د( تأسيس السلطة 
لضمان   )2009( البيولوجية  للسالمة  الوطنية 
التطبيق اآلمن واستخدام الكائنات المعدلة وراثياً 
االستخدام  تنظم  وطنية  توجيهية  مبادئ  ووضع 
وعبور  وتصدير  واستيراد  والنقل،  اآلمن، 
المكونات البيولوجية؛ )هـ( وضع تشريعات حول 
وتصدير  واستيراد  والنقل،  اآلمن،  االستخدام 
مسح  إجراء  )و(  البيولوجية؛  العوامل  وعبور 
وطني حول قدرات األمن البيولوجي في كينيا. 

إليها  أشار  التي  التدابير  أظهرت  وقد 
مسؤولون كينيون في إجتماع الدول األعضاء في 
إلى تداخل كبير بين  البيولوجية  اتفاقية األسلحة 

االلتزامات التي تنّص عليها اتفاقية األسلحة البيولوجية وتلك التي يتضمنها 
و  )أ   3 الفقرة  الخصوص،  وجه  على   .1540 رقم  األمن  مجلس  قرار 
ب( من هذه األخيرة، التي تخص الرقابة المحلية للمواد الخاصة باألسلحة 
االنتاج  المساءلة/  تدابير   )1( التالية:  المجاالت  في  السيما  البيولوجية، 
اآلمن، واستخدام وتخزين ونقل مثل هذه المواد؛ )2( قوانين للحماية المادية 
للمنشآت/ المواد/ النقل؛ )3( الترخيص / تسجيل المنشآت / األشخاص الذين 
يتعاملون بالمواد البيولوجية، )4( اختبار موثوقية الموظفين؛ )5( التدابير 
تشريعات خاصة   )6( التسليم؛  وسائل  المحاسبة/ ضمان/ حماية  أجل  من 
بالعمل الهندسي الوراثي؛ )7( تشريعات أخرى متعلقة بأمن وسالمة المواد 

البيولوجية.

إن التدابير التي وضعتها كينيا إلنشاء إطار األمن البيولوجي )كما ورد 
في منتدى اتفاقية األسلحة البيولوجية( ال تنعكس في مصفوفة القرار 1540 

التي وضعت من قبل لجنة القرار 1540 في عام 2010، أو في التقارير 
إنشاء  عملية  إن  ثم  و2007.   2005 عامي  في  للجنة  كينيا  رفعتها  التي 
مجلس مشترك بين الوزارات للتطبيق الكامل التفاقية األسلحة البيولوجية 
عام  منذ  مستمرة  تزال  ال  الكيميائية(  األسلحة  حظر  اتفاقية  غرار  )على 
لجهة  كينيا  التي وضعتها  الوطنية  التدابير  الوثائق  هذه  تناقش  ال   .2007
تنفيذ قرار مجلس األمن 1540 في المجال البيولوجي. في حين أن قرار 
مجلس األمن الدولي ال يفرض االلتزام اإلجباري في هذه المنطقة، إال أن 
اإلبالغ ورفع التقارير المستمر للحكومة في هذا المجال ليس إال دليالً على 
التزامها الطويل األجل ألهداف منع االنتشار. فهو أيضاً يساعد على تحديد 
الممارسات الفعالة التي اتخذتها الدول، فضالً عن الثغرات التي تحتاج الى 
مزيد من التركيز من قبل أصحاب المصلحة الوطنيين. بالتالي، فإن المزيد 
من اإلبالغ يساعد اللجنة على استهداف المزيد من المساعدة الدولية. للتذكير 
فقط، ففي حين أن كينيا قدمت تقريرها الوطني في عام 2005 واستكملته 
في عام 2007، ال تزال تسع عشرة دولة افريقية 
حتى  األولى  تقاريرها  تقديم  من  بعد  تتمكن  لم 

تاريخ 30 نيسان/أبريل 2013.

واتفاقية  الدولية،  الصحية  القواعد  تتضمن 
األسلحة البيولوجية، وقرار مجلس األمن 1540 
العديد من نقاط التالقي في متطلباتها اإلستراتيجية 
الخاصة  الوطنية واألطر  النظم  من أجل تعزيز 
الحوار  تعزيز  في  وأيضاً  البيولوجي،  بالخطر 
الدولي والتعاون، وبناء القدرات. في الفقرة 7 من 
قرار مجلس األمن 1540، يعترف مجلس األمن 
لتنفيذ  المساعدة  إلى  تحتاج  قد  الدول  بعض  أن 
القرار، في حين أن دول اخرى تبدي استعدادها 
بتقديم المساعدة. وقد أكدت قرارات مجلس األمن التالية )قرارات 1818 
التقريب  في  القرار 1540  لجنة  )2011(( على دور  )2008( و1977 
لتحسين  اللجنة إجراءات منقحة  اعتمدت  الفريقين. وفي عام 2010،  بين 
استالم الطلبات وتسريع االستجابة لها. على نحو مماثل، وافقت األطراف 
المشاركة في اتفاقية االسلحة البيولوجية في المؤتمر السابع للمتابعة ″على 
اللقاح، وإنتاج األدوية،  القدرات في مجاالت  بناء  لتعزيز  العمل معاً  قيمة 
ومراقبة األمراض، والكشف والتشخيص، واحتواء األمراض المعدية فضالً 
عن إدارة المخاطر البيولوجية″، وقررت إنشاء نظام قاعدة بيانات لتسهيل 
استقبال طلبات المساعدة وعروض المساعدة والتعاون. أخيرا وليس آخراً، 
تشير المادة 44 من القواعد الصحية الدولية أنه ″ينبغي على الدول أن تتعاون 
االقليمية  الشبكات  الثنائي، وإما من خالل  المستوى  إما على  بينها...  فيما 
والمكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ومن خالل المنظمات 
الحكومية والهيئات الدولية″. في عام 2012، حثت جمعية الصحة العالمية 

أظهرت التدابير التي اتخذها 
المسؤولون الكينيون في اجتماع 
الدول األعضاء في اتفاقية حظر 

األسلحة البيولوجية تداخالً 
كبيًرا بين التزامات اتفاقية حظر 
األسلحة البيولوجية والتزامات 
قرار مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة رقم 1540.
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الدول على ″إعادة تأكيد دعمها للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها 
بمرحلة انتقالية والتي طالبت بمساعدتها في بناء القدرات الصحية األساسية 
وطلبت  وتعزيزها″،   )2005( الدولية  الصحية  القواعد  بموجب  المطلوبة 
من المدير العام ″تعزيز التواصل مع المنظمات الدولية المعنية وأصحاب 

المصلحة لتعزيز مشاركتهم في التطبيق على نحو فعال″. 

″قرية″  إلى  يحتاج  األمر  ان  االفريقي  المثل  يقول  السياق،  هذا  في 
هي  المثل  لهذا  وفقاً  والقرية  بفعالية.  البيولوجي  األمن  مسألة  لمعالجة 
مجموعة من الكيانات شرط أن تكون الحاجة قد أعلن عنها ويكون الطلب قد 
أعلن عنه أيضاً. ولكن كما أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في 
عام 2008، ″ال تستطيع الحكومات وحدها مواجهة المخاطر التي تشكلها 
البيولوجية  المخاطر  الكاملة من  المجموعة  البيولوجية... فإلدارة  األسلحة 
أو  التي تحدث بشكل طبيعي، وحوادث اإلرهاب  بينها األمراض  – ومن 
اإلهمال اللذين قد يؤديا إليه، واالستخدام المتعمد لألسلحة البيولوجية – إننا 
بحاجة إلى شبكة متماسكة ومنّسقة من األنشطة والموارد. ستساعد مثل هذه 
تتطّور  أن  بإمكانها  البيولوجية  والتكنولوجيا  العلم  أن  على ضمان  الشبكة 
بشكل آمن لما فيه مصلحة الجميع″. بالتالي، ماذا سيكون دور المؤسسات 

المخاطر  إدارة  جمعية  دور  وتحديداً  العملية،  هذه  في  الحكومية  غير 
البيولوجية في كينيا؟

جمعية إدارة المخاطر البيولوجية في كينيا ودورها 
في تدعيم تطبيق القرار 1540 

البيولوجية في كينيا هي منظمة غير حكومية  جمعية إدارة المخاطر 
فإن  لميثاقها،  ووفقاً  كينيا.  في حكومة  الجمعيات  إدارة سجل  لدى  مسجلة 

جمعية إدارة المخاطر البيولوجية في كينيا: 

الممارسات، وإعالم األعضاء أ.  أفضل  إلى ترسيخ  تسعى جاهدة 
بشأن هذه الممارسات، وتشجيع الحوار والمناقشات بشأن القضايا 

الطارئة المتعلقة بالسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي؛

مجاالت ب.  في  ومعايير  تشريعات  ودعم وضع  التأثير  إلى  تسعى 
والموارد  والتكنولوجيا  الحيوي  واألمن  البيولوجية،  السالمة 
النقل،  وسائل  وأمن  البيولوجية،  والمعلوماتية  البيولوجية؛ 

س ليفرمور
صورة مهداة من لوران

ال
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واألنشطة المرتبطة بها؛ كما تسعى إلى أن تكون نقطة محورية 
في تعزيز وجهات النظر حول هذه المسائل؛

بإدارة ج.  المتعلقة  المجاالت  جميع  في  أعضائها  مصالح  تمثل 
عن  باالمتناع  الهدف  على  الحفاظ  مع  البيولوجية،  المخاطر 
التسبب باألذى العرضي أو المتعّمد أو الضرر لإلنسان والحيوان 

والنبات، أو البيئة من المواد البيولوجية؛

تشجيع المؤسسات الحكومية ذات الصلة على االلتزام بواجبات د. 
االبالغ المنصوص عليها في اتفاقية األسلحة البيولوجية، وقرار 

مجلس األمن 1540، والقواعد الصحية الدولية؛

البيولوجية  السالمة  مجال  في  ومهاراتها  معلوماتها  هـ.  استخدام 
واألمن البيولوجي للمساعدة في تصميم وتنفيذ المراقبة البيولوجية 
التي تعزز  المختبرية  الجزيئي والممارسات  التشخيص  وأنظمة 

الكشف عن األمراض المعدية واستجابة البالد لها.

إن أي محاولة جادة للحد من المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا البيولوجية 
يجب أن تكون على مستوى العالم، وذلك ألن التكنولوجيات التي يمكن أن 
في جميع  إليها  الوصول  ويمكن  واسع  نطاق  تتوفر على  استخدامها  يساء 
أنحاء العالم. وعلى الصعيدين الدولي واإلقليمي، تقوم جمعية إدارة المخاطر 
والقيام  الوعي،  مستوى  لرفع  تفصيلية  خطط  بوضع  كينيا  في  البيولوجية 
في  الموجودة  البيولوجي  األمن  بالتزامات  يتعلق  فيما  والتدريب  بالتعليم 
اتفاقية األسلحة البيولوجية، وقرار مجلس األمن 1540، والقواعد الصحية 
الدولي  االتحاد  مع  شراكات  إقامة  الجمعية  تعتزم  الهدف،  ولهذا  الدولية. 
لجمعيات األمن البيولوجي، جمعية األمن البيولوجية األفريقية، وحدة دعم 

تطبيق االتفاقية بشأن األسلحة البيولوجية، ولجنة خبراء القرار 1540. 

-كذلك تسعى جمعية إدارة المخاطر البيولوجية في كينيا ألن تكون في 
طليعة المؤسسات التثقيفية والتي تعنى بالتوعية للمجتمع العلمي في كينيا. وفي 
هذا اإلطار، تقوم الجمعية بتضميم برامج تعليمية حول مسؤولية العلماء في 
كيفية التخفيف من مخاطر مشكلة االستخدام المزدوج في مجال التكنولوجيا 
البيولوجية. وتحّث جمعية إدارة المخاطر البيولوجية الحكومة الكينية على 
إنشاء هيئة رقابة تحت اسم ″سلطة السالمة البيولوجية″ )BSA(. ويجب ان 
تتكون سلطة السالمة البيولويجة من خبراء في مجاالت عدة منها الصحة 
العامة لالنسان والحيوان، وإنفاذ القوانين، والدفاع، واالستخبارات، واألمن 
القومي. ومن المتوقع أن تقّدم سلطة السالمة البيولوجية خدماتها لعدد كبير 
من الوظائف الحكومية وغيرها، وكذلك للمجتمع. وينبغي أن تشمل سلطة 
السالمة البيولوجية أيضاً ممثلين عن الوزارات المعنية مثل وزارة النقل، 
الزراعة  ووزارة  العامة،  الصحة  ووزارة  الخارجية،  الشؤون  ووزارة 

والخدمات البيطرية، ووزارة العلوم والتكنولوجيا. كما انه من الممكن أن 
بين  المستمر  للتواصل  جديدة  قنوات  تطوير  مهمة  السلطة  هذه  إلى  ُتسند 
كيفية  الحياة حول  بعلوم  المتخصصين  العلماء  األمنية ومجموعة  األجهزة 
التخفيف من مخاطر اإلرهاب البيولوجي. مثل هذا التواصل أمر ضروري 
جداً خاصة في المراحل المبكرة للحوادث البيولوجية، ال سيما أنه قد يكون 

من الصعب التأكد أن الحادث قد تّم عن قصد أو عن غير قصد. 

خالصة

للحد  والمبادرات  السالح،  نزع  واتفاقيات  الدولي  االنتشار  حظر  إن 
المشروع  غير  االتجار  لمنع  رئيسية  وسائل  جميعها  تعتبر  المخاطر  من 
للمواد والتكنولوجيات البيولوجية ذات االستخدام المزدوج. كما لديها فائدة 
مزدوجة، ألنها قد توفر أدوات وآليات المساعدة في تعزيز النظم الصحية 
الوطنية التي تقلل من ضعف السكان في وجه المخاطر الصحية العمومية 
التي قد يكون لها تأثير كبير في حاالت الطوارئ، في حين تخّفف من آثار 
الحوادث البيولوجية التي تهدد الصحة العامة، وتؤثرعلى قطاعات متعددة 

من المجتمع، ويمكن أن تؤثر على األمن الوطني والعالمي.

في  البيولوجية  السالمة  منظمة  تهدف  حديثاً،  منشأة  منظمة  وكونها 
كينيا إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكينية لتنفيذ قرار مجلس األمن 
 - مترابطة  ولكن   - واسعة  مجموعة  سن  المنظمة  وتقترح   .1540 رقم 
التي  والسياسات  التنظيمية  واإلجراءات  واالستراتيجيات  التشريعات  من 
ان   - المختبر  وخارج  داخل  سواء  حد  على  المخاطر  تقليل  إلى  تهدف 
العلوم والتكنولوجيا والمواد والمعلومات والبحوث البيولوجية سوف يساء 
تتعرض  أن  يمكن  البيئة  أو  األفراد  أن  كما  عدائية،  ألغراض  استخدامها 

بطريق الخطأ إلى عوامل بيولوجية خطرة. 

منذ تبني قرار مجلس األمن الدولي، لم يحدث إال حدثين دوليين رّكزا 
تحديداً على تنفيذ قرار مجلس األمن 1540 في المجال البيولوجي. انعقد 
األول في عام 2005 في جنيف، وبحث فيه المشاركون ″تنفيذ قرار مجلس 
األمن الدولي رقم 1540 لمكافحة انتشار األسلحة البيولوجية″. أما الثاني، 
فقد انعقد في نيروبي في عام 2010. وكان عنوان هذا الحدث الذي جرى 
تحت رعاية كينيا ″ورشة عمل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي في 

أفريقيا بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن لألمم المتحدة رقم ″1540.

تنفيذ  في  قدماً  للمضي  القدرات  بناء  العمل  ورشة  من  الهدف  وكان 
التدابير لمنع انتشار المواد المتعلقة باألسلحة البيولوجية إلى الجهات الفاعلة 
من غير الدول. وقد استضافت حكومة كينيا هذه الورشة بدعم وتمويل من 
الواليات المتحدة، وبالتعاون مع لجنة القرار 1540 ومكتب األمم المتحدة 
األفريقية  الدول  لمساعدة  العمل  السالح. وقد صّممت ورشة  نزع  لشؤون 
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التحديات الفريدة التي تتوجب عليها خالل العمل على الوفاء  في مواجهة 
بالتزاماتها بموجب قرار مجلس األمن 1540 في المجال البيولوجي. وقد 
ركز المشاركون في هذه الورشة على التخفيف من خطر التهديد البيولوجي، 
للمواد  المادية  والحماية  المحاسبة،  بضمان  المتعلقة  التدابير  من  وغيرها 
للمشاركين قيمة كبيرة ألنها  بالنسبة  العمل  اتخذت ورشة  البيولوجية. وقد 
شجعت الدول على تبادل الخبرات وساعدت في تحديد تدابير بناء القدرات 
المناسبة للدول األفريقية المشاركة. لألسف، أضاع المنظمون على نفسهم 
فرصة االستفادة من الدروس التي استكشفوها ومن الممارسات الفعالة غير 
المسبوقة، إذ لم يقدموا على رفع تقرير عن ورشة العمل إلى لجنة القرار 

 .1540

منذ قرار مجلس األمن رقم 1977 الذي طلب من لجنة القرار 1540 
ومواضيع  محددة  قضايا  على  والتركيز  وأعمالها  جهودها  من  االستفادة 
إقليمية محددة متعلقة بالتنفيذ، تسعى جمعية إدارة المخاطر البيولوجية في 
في  إقليمية  عمل  ورش  تنظيم  ومواصلة  الدولي  التمويل  تأمين  إلى  كينيا 
تقدم  سوف  والتمويل،  األموال  كسب  في  الجمعية  نجحت  وإذا  المستقبل. 

األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  حول  لجنة 1540  إلى  إضافية  أو  أولية  تقارير 
1540 وتبادل الممارسات الفعالة.

اآلراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب وال تمثل بالضرورة وجهات نظر أي 
كيان تابع لألمم المتحدة أو أي منظمة أخرى يرتبط بها الكاتب.

صورة مهداة من نيكوال سابينز
ال
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 الجهود الرائدة في اندونيسيا 
إلجراء تقييم ذاتي لثقافة األمن النووي

فيرلي هيرمانا، خيرل خيرل و بايو بورنومو
وكالة الطاقة النووية الوطنية )باتان(، إندونيسيا

لمكافحة اندونيسيا  العالمية  الجهود  مناصري  كبار  من 
اإلرهاب، ال سيما تلك التي تتعلق باألسلحة والمواد 
ناتاليغاوا في خطابه  الخارجية االندونيسي مارتي  أّكد وزير  النووية. وقد 
نكون  أن  أنه من واجبنا  أيلول/سبتمبر 2012  المتحدة في 28  األمم  أمام 
في حالة تأهب دائمة في مواجهة اإلرهاب النووي والكارثة التي يمكن أن 
يتسبب بها، وأن نعمل على تضافر الجهود من أجل استباق ذلك. ومن أجل 
اإلندونيسية  الوطنية  النووية  الطاقة  وكالة  قامت  التهديدات،  هذه  معالجة 
)باتان( بتشجيع على الدوام مستويات عالية من األمن النووي في منشآتها 
الطاقة  وكالة  مع  التعاون  شكل  وقد  عالية.  أولوية  ذات  مسألة  باعتبارها 
العالمية أداة رئيسية لتحقيق هذه األهداف. وقد دعت وكالة الطاقة  الذرية 
الدولية في  المادية  للحماية  البعثة االستشارية  اإلندونيسية  الوطنية  النووية 

في  النووي  القومي  األمن  ترتيبات  تقييم  إلى  الدولية  النووية  الطاقة  وكالة 
مفاعالتها النووية الثالثة في عام 2001. وأعقب هذه الزيارة األولى من 

قبل البعثة االستشارية زيارة أخرى في عام 2007. 

الخطر على البيئة واإلطار القانوني

مكافحة  بشأن   15 رقم  القانون  إندونيسيا  أصدرت   ،2003 عام  في 
اإلرهاب، الذي يشمل جرائم مثل استخدام مواد كيميائية وبيولوجية، ومواد 
شامل  تشريع  لتطوير  جارية  الجهود  ومازالت  إرهابية،  ألغراض  مشعة 
القائمة  القوانين  القانون هذا محل  النووي. ولن يحل مشروع  بشأن األمن 
حالياً، وإنما سوف يكتفي بملء الثغرات الموجودة في مجال األمن النووي، 
وتعزيز القدرة الوقائية للوكاالت من أجل وضع القانون قيد التنفيذ، وتعزيز 
أندونيسيا  أسست   ،2010 عام  في  االندونيسية.  التنظيمية  الوكالة  سلطة 
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المصلحة  أصحاب  مع  تتعاون  التي  اإلرهاب  لمكافحة  الوطنية  الوكالة 
لمكافحة اإلرهاب وتنسيق جهود مكافحة اإلرهاب في أنحاء البالد.

على المستوى اإلقليمي، تستمر إندونيسيا في تعزيز التعاون اإلقليمي 
إنفاذ  أجل  من  للتعاون  جاكرتا  مركز  إطار  النووي ضمن  اإلرهاب  ضد 
في  الهامة  األخرى  األدوات  ومن   .2004 عام  في  أنشأ  الذي  القانون، 
عملية  رصدت  التي  الهادئ،  والمحيط  آسيا  ضمانات  شبكة  اإلطار،  هذا 

الضمانات النووية في المنطقة منذ عام 2009.

اما على المستوى الدولي، فقد اقترحت إندونيسيا في قمة سيول لألمن 
النووي في عام 2012 أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة النووية بتنسيق الجهود 
باألمن  الخاصة  التشريعات  لتطبيق  سهلة  وطنية  ″هيكلية  وضع  أجل  من 
النووي″. يتم تصميم هذه الهيكلية على أنها إطار قانوني واحد شامل يمكن 

للدول استخدامها لجعل إنفاذ قوانينها بشأن اإلرهاب النووي أكثر تماسكاً.

ثمة  كان  المعنية،  والوكاالت  الجارية  للبرامج  الكبير  العدد  هذا  مع 
االنساني،  العنصر  على  االعتماد  دور  فهم  وهو  مفقود  هام  واحد  عنصر 

وثقافة األمن في جميع أنحاء البنية التحتية النووية في أندونيسيا. 

في عام 2010، اعترف رئيس وكالة الطاقة النووية الوطنية اإلندونيسية 
على  بتطبيقها  الوكالة  والتزام  النووي  األمن  ثقافة  بأهمية  رسمياً  )باتان( 
مستوى جميع منشآتها. ولدعم نشر الدليل الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة 
″ورشة  )باتان(  اإلندونيسية  الوطنية  النووية  الطاقة  وكالة  عقدت  الذرية، 
عمل إقليمية لثقافة األمن النووي″ في يوجياكارتا في كانون االول/ديسمبر 

2011. وقد انعقدت ورشة العمل هذه بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

الحاسمة  العناصر  األمنية من  والثقافة  البشري  العامل  يعتبر كل من 
في ضمان أمن المرافق النووية، والبنية التحتية والنقل. لكن من الضروري 
أن ال تتم المبالغة في تقدير أهميتها. وفي هذا اإلطار، فقد وضعت الوكالة 
ووضعت  النووي  األمن  ثقافة  مفهوم  دوليين  خبراء  مع  بالتعاون  الدولية 
دليل التطبيق. وُنشر دليل التطبيق هذا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في عام 2008 ضمن إطار سلسلة األمن النووي رقم 7. كما تّم اإلقرار 
في  انعقدتا  التين  النووي  األمن  قمتي  قبل  من  النووي  األمن  ثقافة  بأهمية 
النهائي للقمتين  البيان  عامي 2010 و2012، وتّم تضمين هذا الدليل في 

والتوصيات الصادرة عنهما كواحد من أهم النقاط الواردة فيهما.

أما الخطوة التالية في تعزيز وتحسين ثقافة األمن النووي، فقد عملت 
لوضع  الدوليين  الخبراء  من  مجموعة  مع  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
وتطوير منهجية قوية للتقييم الذاتي في المنشآت النووية. وتم تصميم هذه 
معلومات  المرافق  وإدارة  الوطنية  السلطات  إعطاء  أجل  من  المنهجية 

الخط  حالياً  المنهجية  هذه  تمثل  النووي.  األمن  ثقافة  حالة  حول  معيارية 
التي  الثغرات  لملء  اإلجراءات  من  مجموعة  تطوير  لمراحل  األساسي 
يتم التعرف عليها. إن المنهجية حالياً في المراحل األخيرة من تطويرها، 
وستعرض على الدول األعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعتها 

ووضع اللمسات األخيرة عليها.

مبادرة التقييم الذاتي ألندونيسيا

في خريف 2012، أطلقت وكالة الطاقة النووية الوطنية اإلندونيسية 
)باتان( مشروعاً رائداً لتنفيذ مشروع الوكالة الدولية للتقييم الذاتي في مرافق 
مع  بالتعاون  بالمشروع  العمل  باتان. جرى  في  لألبحاث  النووية  المفاعل 
في   )CITS / UGA( الدولية واألمن في جامعة جورجيا مركزالتجارة 
الواليات المتحدة األمريكية، ومكتب وكالة األمن النووي في الوكالة الدولية 
للطاقة النووية. وكان من المتوقع أن تظهر النتائج بطرق عدة، على سبيل 
وتطلعاتهم  واحتياجاتهم  الموظفين  مخاوف  فهم  تحسين  طريق  عن  المثال 
الرئيسية؛  اإلدارية  المسائل  حول  الموظفين  آراء  وتوضيح  ودوافعهم؛ 
وبناء رابط لتقييم ثقافة األمن وتآزر المنافع المتبادلة. تدير أندونيسيا ثالثة 
السلمية.  األغراض  من  ومتنوعة  واسعة  لمجموعة  نووية  أبحاث  مراكز 
تتواجد مراكز أبحاث باتان النووية في باندونغ، ويوجياكارتا، وسيربونج. 
باسار جومعات في جاكارتا. كما يوجد مختبر  المصدر في  المرفق  ويقع 
الطاقة  وكالة  في  الرئيسي  المركز  في  اإلشعاعية  الجرعات  لقياس  ثانوي 
النووية الوطنية اإلندونيسية )باتان( في جاكارتا. وقد تم اختيار ثالث فرق 
للتقييم الذاتي من كل واحد من المرافق التي شاركت في سلسلة من جلسات 
جامعة جورجيا  في  واألمن  الدولية  مركزالتجارة  من  خبراء  مع  اإلحاطة 
واإلعداد  المنهجية  على  لتعريفهم  وذلك  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة 
الغرض  لهذا  خصيصاً  المعينة  الفرق  هذه  نفذت  الذاتي.  للتقييم  الكامل 
التقييم الذاتي التجريبي خالل كانون األول/ديسمبر 2012 وكانون الثاني/

مركز سيربونغ 
لألبحاث النووية

مركز باندونغ لألبحاث 
النووية

مركز يوغياكارتا 
لألبحاث النووية
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النتائج النهائية ونوقشت في شباط/فبراير  يناير 2013، في حين صدرت 
الدولية  للوكالة  التقني  االجتماع  في  النتائج  قدمت   .2013 مارس  وآذار/ 
التأكيد عليها في  الذرية بين 8 و12 نيسان/أبريل 2013، وجرى  للطاقة 
 المؤتمر الدولي للوكالة الخاص بتعزيز الجهود العالمية من 1 إلى 5 تموز/

يوليو 2013.

وشكل التقييم الذاتي لثقافة األمن النووي في مفاعالت األبحاث النووية 
الغاية،  الناشئة. من أجل هذه  الوكالة  أول محاولة الختبار منهجية  الثالثة 
الذرية  الطاقة  وكالة  من  مدخالت  مع  الداخلية  مواردها  باتان  استخدمت 
 .CITS / UGA جورجيا  جامعة  في  واألمن  الدولية  ومركزالتجارة 
ثالثة  في  الذاتي  التقييم  فرق  الدوليون  الخبراء  اطلع   ،2012 أكتوبر  في 
مفاعالت أبحاث نووية في سيربونج، وباندونغ، ويوجياكارتا على مشروع 
منهجية ألداء التقييمات الذاتية. كانت الوكالة الدولية موجودة ولعبت دورا 
من  تتألف  )التي  الذاتي  التقييم  فرق  قامت  العملية،  هذه  في  األهمية.   بالغ 
41 شخصاً( باستطالع 624 موظفاً وأجرت مقابالت مع 128 منهم. أعّدت 
وقامت بتحليل 87 رسماً بيانياً وجّمعت أكثر من 500 صفحة من البيانات.

الدروس المستفادة والمتابعة

لقد أسفر المشروع التجريبي للتقييم الذاتي عن نتائج ملموسة وهامة 
لـ)باتان(. فهي لم تقّدم فقط تقييماً لحالة الثقافة األمنية في مفاعالت البحوث 
الثالثة، ولكن أيضاً تجربة تعلم لإلدارة والقوى العاملة. اذ فتح هذا المشروع 
بعداً جديداً هاماً لألمن النووي، وخاصة لدور العامل البشري وتأثيره على 
النظام األمني العام. في هذا المعنى، فإن مشروع التوجيه هو وثيقة مكتوبة 
بناء  يعتزمون  الذين  أولئك  لجميع  بالنسبة  حيوية  وتعتبر  ومتوازنة  جيدا 
أنحاء  المرافق في جميع  أنواع مختلفة من  الفعال في  النووي  ثقافة األمن 
البنية التحتية النووية. وقد أعطت وكالة الطاقة النووية الوطنية اإلندونيسية 
)باتان( تعليقاتها واقتراحاتها إلى وكالة الطاقة الذرية لتطوير مشروع التقييم 

الذاتي وهي مستعدة للمساعدة في مزيد من التحسينات.

الرائد  )باتان(  اإلندونيسية  الوطنية  النووية  الطاقة  إن مشروع وكالة 
إلنشاء خط أساس يتم على أساسه تقييم ثقافة األمن النووي هو مجرد خطوة 
أولى إلى األمام، وتقوم باتان حالياً بتنقيح قواعد الرئيس على إدارة األمن 
لتعكس تجربتها الجديدة وهي عازمة على توسيع التعاون مع الوكالة الدولية 
في  الذاتي  التقييم  حول  خبرتها  لتبادل  أيضاً  باتان  تخطط  الذرية.  للطاقة 
العديد من المنتديات الدولية. أما الخطوة التالية اآلن، فهي العمل مع وكاالت 
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حكومية أخرى إلنشاء مركز لثقافة األمن والتقييم، باالضافة إلى تأمين خبير 
ومركز تدريب في المنطقة. ومن المتوقع أن يشمل نطاق المهام التالي: 

واستخدام  ○ الذاتي  التقييم  نتائج  على  األخيرة  اللمسات  وضع 
البيانات لتقاسم مع وكالة الطاقة الذرية وتدريب مسؤولي باتان 
على ثقافة األمن، ومنهجية التقييم، والتقييم الدوري لثقافة األمن 
في مرافق باتان، باالضافة إلى تحليل وتقييم النتائج، وسلسلة من 
أنشطة التوعية التي تضم خبراء من وكالة الطاقة النووية الوطنية 
في  للمساعدة  دوليين  خبراء  إلى  باالضافة  )باتان(  اإلندونيسية 
رفع الوعي حول األمن النووي ومعايير الثقافة حيث تكون غير 

مكتملة.

على  ○ الذاتي  التقييم  ومنهجية  النووي  األمن  ثقافة  مفهوم  تطبيق 
المصادر التي تستخدم المواد المشّعة، بما في ذلك المستشفيات، 

وتكييف العمل بها وفقاً لالحتياجات المحلية والثقافة الوطنية.

توسيع أنشطة التوعية داخل المنطقة اآلسيوية )اآلسيان(، بما في  ○
ذلك التعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتدريب العاملين في مجال 
األمن النووي من فيتنام وتايالند وماليزيا والفيلبين وسنغافورة في 
منهجية التقييم، والمساعدة على إجراء التقييمات وتحليل النتائج.

تسهيل ودعم منجهيات جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لألمن  ○
الدولية حول  للوكالة  دليلين جديدين  النووي، والعمل على نشر 

التقييم الذاتي وسبل تعزيزه.

دائم  ○ وتحديث  إنشاء 
على  يركز  االنترنت  على  لموقع 
باتان  ستطلقه  النووي،  األمن  ثقافة 
البلدان  من  غيرها  مع  بالتعاون 
الذرية.  للطاقة  الدولية  والوكالة 
وسيتضمن الموقع تقارير، تقييمات، 
ودراسات ومقاالت علمية، وغيرها 
في  العاملين  عن  المعلومات  من 
النووي والعلماء في منطقة  المجال 
المناطق.  من  وغيرها  اآلسيان 
ترجمات  الموقع  يشمل  أن  ويمكن 
لمواد رئيسية ووثائق للوكالة الدولية 
الممكن أن تكون  الذرية من  للطاقة 
مفيدة ألصحاب المصلحة في منطقة 

اآلسيان.

وسيركز المركز الجديد على مكانته الفريدة من نوعها، وبهذا المعنى 
فهو ينوي أن ال يكّرر أنشطة المراكز األخرى في جميع أنحاء العالم. كما 
سيحاول المركز إنشاء عالقات تعاون مع المراكز األخرى، والعمل جنبا 
إلى جنب مع وكالة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات وتحقيق المعايير العالمية 

لتطبيق ثقافة األمن.

وكانت فكرة التقييم الذاتي فكرة فريدة من نوعها. إذ شّكل هذا المشروع 
األساس لجميع عمليات التقييم التالية ثم المستقبلية حول ثقافة األمن النووي 
على مدى البنية التحتية الوطنية، كما ساهم في رفع نسبة الوعي األمني لدى 
الموظفين والعاملين في هذا القطاع من خالل إرسال رسالة واضحة وهي 
جداً.  مهم  النووي  األمن  نظام  وأن  النووي هو حقيقي  اإلرهاب  تهديد  أن 
وحدد المشروع العديد من الثغرات وأوجه القصور، مما ساعد اإلدارة العليا 
على إجراء تعديالت فورية على اإلجراءات القائمة والتشريعات. وستعالج 
عمل  خطة  في  وذلك  الحقة،  مرحلة  في  وواٍف  شامل  بشكل  التحسينات 
متابعة تسعى إلى تحسين ثقافة األمن النووي. األهم من ذلك، لقد عّززت 
الخبرة المكتسبة حديثاً في باتان عالقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أمام مشاركة هامة الندونيسيا في قمة األمن النووي  وفتحت الباب واسعاً 

عام 2014 في الهاي.
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وجهة نظر أصحاب المصلحة

تحسين القدرات، والتواصل، ومشاركة 
المجتمع المدني في القرار 1540
أمثال مؤسسات هناك  المدني،  المجتمع  المؤسسات في  عدد من 

الفكر والرأي، واألوساط األكاديمية، والمؤسسات الخاصة 
– التي تبّنت أهداف قرار مجلس األمن رقم 1540 منذ صدوره في عام 
2004. بداية، قامت هذه المجموعات بتوعية الرأي العام حول أهمية هذا 
القرار، ووضعت الخطط لتنفيذه ومتطلبات اإلفصاح عنه. كما قدمت برامج 
 .1540 القرار  بتنفيذ  الخاصة  الوطنية  التقارير  بتقييم  وقامت  التدريب 
الدولية  المؤتمرات  مثل  المساهمات  من  أخرى  أشكال  إلى  باالضافة  هذا 
واإلقليمية، والمساهمة في وضع مشاريع القوانين الوطنية الخاصة بمراقبة 

الصادرات، وإنتاج فيلم وثائقي لتعزيز قرار مجلس األمن رقم 1540. 

رقم  الدولي  األمن  مجلس  ″قرار  حول  فيينا  منتدى  إلى  رسالته  في 
1540 )2004( والمجتمع المدني: فرص االلتزام″، الذي عقد بين الثامن 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  شّدد  الثاني/يناير 2013،  كانون  من  والعاشر 
بان كي مون على أهمية مساهمة المجتمع المدني في أنشطة األمم المتحدة 
وأعرب  األخرى.  الحيوية  المجاالت  من  والعديد  السالح  نزع  مجال  في 
باالتجاه  العالم  المدني سيحّرك  للمجتمع  ″التأثير اإليجابي  ثقته في أن  عن 
الصحيح، ليكون أقرب إلى تحقيق أهداف القرار 1540 ومن عالٍم خاٍل من 
والحكومات  الدولية  المنظمات  من  العديد  وتؤمن  الشامل″.  الدمار  أسلحة 
الوطنية بأن المجتمع المدني بإمكانه أن يلعب دوراً أكبر وأوسع، بالتعاون 

مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لدعم القرار 1540.

وكان لمفهوم تعزيز وتوسيع دور المجتمع المدني الدور األساس في 
المدني  الدولي األول من نوعه والمخصص لدور المجتمع  المنتدى  انعقاد 

د. أيلينا سوكوفا
 المدير التنفيذي

 لمركز فيينا لنزع السالح ومنع انتشار األسلحة
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في تطبيق قرار مجلس األمن 1540. كما ذكرنا سابقاً، فقد انعقد اإلجتماع 
في فيينا في يناير/كانون الثاني 2013. وقد شكلت المناقشات التي دارت 
في منتدى فيينا، إضافة إلى عشر سنوات من مشاركة المجتمع المدني في 
دعم قرار مجلس األمن 1540، مادة وفيرة للتفكير في الدروس المستفادة 
من التجارب السابقة وتقييم االتجاهات المستقبلية، ومعالجة مصادر القلق، 

وتسليط الضوء على الفرص. 

مجموعات  وقدرة  ولنطاق  الحالي،  للوضع  تقييماً  النهج  هذا  يتطلّب 
إحجام  مثل  للتحديات  ودراسة  المناطق،  مختلف  في  المدني  المجتمع 
الحكومات الوطنية عن االعتراف بدور المجتمع المدني في تطبيق القرار 
1540 مثل النقص بالتمويل والتواصل. وكان التحدي المهم أيضاً التقريب 
بين مساهمات المجتمع المدني في دعم قرار مجلس األمن 1540 من جهة 
واالحتياجات الوطنية والدولية من جهة ثانية. وفي الوقت نفسه، يجب أن 

يذهب هذا العمل أبعد من االحتياجات المعترف 
معالجة  الضروري  من  أنه  كما  اآلن.  قبل  بها 
القضايا التي تم تجاهلها أو إغفالها، والتي يمكن 
أصحاب  النتباه  يرفعها  أن  المدني  للمجتمع 

المصلحة. 

ستيمسون  مركز  من  فينلي  براين  قام  لقد 
بدراسة تحليلية موّسعة ودقيقة حول كيف يمكن 
للمجتمع المدني أن يدعم أهداف القرار 1540. 
المجتمع  ″دور  عنوان  تحت  فينلي  تقرير  وجاء 
المدني في االمتثال ألهداف قرار مجلس األمن 
لمحة  ستيمسون  تقرير  ويقدم   .″1540 الدولي 
مؤسسات  تتبعها  التي  السبل  مختلف  عن  عامة 
الوطنية  بالجهود  قدماً  للدفع  المدني  المجتمع 
موجزاً  يلي  فيما  ونورد  والدولية.  والحكومية 
للمجاالت الرئيسية لمشاركة المجتمع المدني في 

تطبيق قرار مجلس األمن 1540. كما يشكل التقرير نقطة انطالق لمزيد 
من المناقشات ولدراسة المجاالت التي تتطلب إهتماماً إضافياً من مؤسسات 

المجتمع المدني. 

األدوار األساسية للمجتمع المدني:االلتزام بقرار مجلس األمن 1540

التوعية، وحشد التأييد خاصة على مستوى الحكومات الوطنية، . 1
والمشرعين، والمؤسسات التعليمية، وغيرها من مؤسسات 

المجتمع المدني، والمجتمع بشكل عام؛

توفير الخبرة القانونية والسياسية والفنية والعلمية في العديد من . 2
المجاالت، والقضايا، والبلدان، وأصحاب المصلحة؛

تقديم المساعدة أو تيسير تطبيق القرار، سواء أكان على مستوى . 3
بعض المشاريع المحددة، أو المساهمة في متطلبات اإلبالغ، أو 

وضع وتطوير خطط العمل الوطنية الخاصة بالقرار 1540؛ 

لفت انتباه الرأي العام ولجنة القرار 1540 حول القضايا . 4
المستجدة في مجاالت األسلحة الكيميائية والبيولوجية 

واإلشعاعية والنووية، وتحديد الثغرت؛

إعداد وتنفيذ أنشطة التعليم والتدريب، والبرامج التي تستهدف . 5
مجموعة متنوعة من األشخاص، التي تشمل بل ال تقتصر 
فقط على العاملين في هذا المجال، بل تشمل الدبلوماسيين، 
والمشرعين، والمسؤولين الحكوميين، 

والعاملين في مجال تنفيذ القوانين، 
والطالب والجمهور بشكل عام؛

جمع وتحليل ونشر أفضل . 6
الممارسات ووضع كتيبات وأدوات خاصة 

بالتطبيق؛

مراقبة وإجراء تقييم لجهود التطبيق . 7
الوطنية، وتحميل الحكومات المسؤولية 

عن عدم االمتثال أو بطء التنفيذ؛

تعزيز التواصل والتنسيق والتشبيك . 8
بين أصحاب المصلحة في القرار 1540.

تتطلب  فئات  عدة  أدناه  المناقشة  تتناول 
المدني  المجتمع  مؤسسات  من  إضافيا  اهتماما 
ومن أصحاب المصلحة اآلخرين. كما تقّدم عدداً من المالحظات والتوصيات 
التي تتقاطع بين هذه الفئات العريضة وتدعم فعالية التزام المجتمع المدني 

في قضايا القرار 1540.

االستجابة للحاجات

أكثر  بشكل  يساهم  أن  المدني  للمجتمع  يمكن  االحتماالت،  جميع  في 
فعالية في مجاالت حددتها الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية على أنها 
أولويات يمكن لمجموعات خارجية القيام بها. في منتدى فيينا، على سبيل 

 المناقشات التي انعقدت
 في منتدى فيينا، بجانب

10 سنوات من مشاركة 
 المجتمع المدني في قرار

مجلس األمن التابع لألمم 
 المتحدة رقم 1540، 

 وفرت مادًة ثرية للتفكير 
 في الدروس المستفادة 
من تجارب الماضي.
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التدريب،  برامج  وضع  أن   1540 القرار  لجنة  من  خبراء  أشار  المثال، 
من  هي  توجيهية  وأدوات  نماذج  وتطوير  الجيدة،  الممارسات  وجمع 
األمثلة  ومن  فيها.  االنخراط  المدني  للمجتمع  يمكن  التي  الجيدة  المجاالت 
على ذلك ″دليل التنفيذ الوطني لقرار مجلس االمن الدولي 1540 )2004(″ 
 ″  1540 األمن  مجلس  لقرار  أفريقيا  و″دليل   ،VERTIC عن  الصادر 

الصادر عن معهد الدراسات االستراتيجية. 

بها  المساهمة  المدني  للمجتمع  يمكن  التي  األخرى  المجاالت  أما 
إليه قرار مجلس األمن رقم  لما آل  الشامل  التحضير لالستعراض  فتشمل 
1540 )2016(، مواصلة تطوير مصفوفة القرار 1540، وتقييم التطبيق 
بها يوفر  القيام  الحكومة عن  التي تعلن  التشريعية  يتجاوز اإلجراءات  بما 
تحليالً لجهود التطبيق الفعلية التي حصلت على أرض الواقع. وقد حّددت 
للعام  عملها  برنامج  في  وغيرها  االحتياجات  هذه   1540 القرار  لجنة 

2013-2014. ويمكن للخبراء غير الحكوميين 
يساعدوا  أن  الصناعي  وللقطاع  واألكاديميين 
خالل  من  الدولية  والمنظمات  األعضاء  الدول 
أقل  إهتمام  على  حازت  مجاالت  في  المساهمة 
من قبل الحكومات في سياق القرار 1540، مثل 
والقوائم  التسليم،  أساليب  البيولوجية،  األسلحة 
ليست  القائمة  هذه  التصدير.  لمراقبة  الوطنية 
معّينة  فرص  وجود  إلى  تشير  أنها  إال  شاملة، 
وحاجات حقيقية يمكن للمجتمع المدني أن يلبيها. 

القرار 1540 أكثر فهماً

جميع  لتحقيق  المبذولة  الجهود  من  كجزء 
األمن  مجلس  لقرار  الكامل  االمتثال  البلدان 
أن  المدني  المجتمع  لمؤسسات  يمكن   ،1540

تعمد إلى تعزيز هذا القرار وأهدافه في المناطق، حيث تتخذ أولويات أخرى 
مع   1540 القرار  تنفيذ  مواءمة  فوائد  تشرح  أن  مثالً  فبوسعها  األولوية. 
المتعلقة  المسائل  تربط  وأن  واالقتصادية،  واالجتماعية  التنموية  األهداف 
تنطوي  التي  للحوادث  بالنسبة  وخاصة  والسالمة،  باألمن  بالقرار 1540 
على مواد خطرة، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الحدود، وصحة االنسان 

والحيوان، واألمن الزراعي، وتطوير الصناعة. 

التدريب وبناء القدرات

إن بناء القدرات في سياق قرار مجلس األمن 1540 بشكل عام ينطوي 
على هيئات المجتمع المدني التي توفر للحكومات الوطنية أو المجموعات 
الكيميائية  المسائل  حول  مشابهة  معلومات  ببرامج  أو  بالتدريب  الخاصة 

مساهمة  من  هاماً  جزءاً  ذلك  ويشكل  والنووية.  واإلشعاعية  والبيولوجية 
المجتمع المدني في كل ما يخص القرار 1540، التي ينبغي مواصلة العمل 
بها وتعزيزها. لكن، هناك أيضاً مجاالً واسعاً لبناء القدرات داخل المجتمع 
المدني نفسه. وفي هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إلى أن برامج التدريب لممثلي 
لتعزيز قدرات المجتمع  المجتمع المدني الدولي يمكن أن تكون مفيدة جداً 
المدني المحلي في أفريقيا والشرق األوسط وفي مناطق أخرى ال تزال فيها 

مثل هذه الخبرات مطلوبة جداً. 

الخبرات  تجميع  مستوى  على  بالكثير  القيام  يمكن  الصدد،  هذا  وفي 
للقادمين  يمكن  وبهذا  المدني.  المجتمع  مؤسسات  بين  واألدوات  والمعرفة 
الجدد إلى هذا المجال أن يتعلموا الكثير من خالل برنامج ″تدريب المدربين″ 
الذي يقدمه من لديهم الخبرة السابقة في هذا المجال. يمكن تقديم هذا التدريب 
في عدد من المجاالت، تتراوح بين المساعدة على مستوى التشريع، والجهود 
ذات  واالتفاقيات  المعاهدات  تعزيز  إلى  الرامية 
البيولوجية  السالمة  التصدير،  بضوابط  الصلة 
واألمن البيولوجي، واألمن الثقافي، واألخالق. 

إن دورات تدريب المدّربين وبرامج أساتذة 
الجامعات والباحثين من شأنها أن تنشر الخبرات 
من  القليل  حيث  والبلدان  المناطق  في  الوطنية 
الكيميائية  الشؤون  في  متخّصصون  الكوادر 
والبيولوجية واإلشعاعية والنووية وقضايا القرار 
1540. وتشمل هذه البرامج أيضاً إعداد وتبادل 
ومناقشة  الدراسية،  والمناهج  التدريب  مواد 

القضايا الطارئة، وصقل المنهجية.

بالنسبة  جداً  مهمة  الجيدة  التدريب  ومواد 
من  وغيرها  المدني  المجتمع  لمؤسسات 
أصحاب المصلحة في القرار 1540، ومنها الموارد على االنترنت حول 
مخاطر المسائل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، ثقافة األمن، 
ومواضيع أخرى متعلقة بالقرار 1540. مع اإلبقاء على الفعالية واالستدامة 
في االعتبار، يجب تخصيص هذه البرامج والمواد لكل منطقة على حدة، 
وترجمتها بلغة أصحاب المصلحة فيها. ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني 
أن تساهم في ترجمة هذه المواد وتكييفها وتعديلها بحسب الظروف الوطنية 

واإلقليمية الخاصة. 

 وكجزء من الجهود الرامية
 إلى االمتثال التام لجميع

 الدول بقرار مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة رقم 1540، 

يمكن لمجموعات المجتمع 
 المدني ترويج القرار وأهدافه
في المناطق التي ُيولى بها 
االهتمام إلى أولويات أخرى.
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نشر ثقافة األمن والمسؤولية اإلجتماعية

أفضل  هما  األمن  وثقافة  األخالقيات  إن  والبحوث،  العلوم  مجال  في 
وال  الناشئة،  أو  الجديدة  التكنولوجيات  من  اآلتية  التهديدات  ضد  تأمين 
رائداً  المدني  المجتمع  وكان  والكيميائية.  البيولوجية  المجاالت  في  سيما 
والتكنولوجيات.  النووية  بالمواد  يتعلق  فيما  األمن خاصة  ثقافة  تعزيز  في 
الحكومية  غير  المؤسسات  عززت  والبيولوجية،  الكيميائية  المجاالت  في 
مدونات قواعد السلوك واألخالقيات للعلماء والباحثين. كما وأن المجموعات 
التقنية والعلمية واألكاديمية هي حاسمة في تعزيز ثقافة األمن في المجاالت 
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية، وتطوير واعتماد قواعد سليمة 
على  به  معترف  دور  المؤسسات  ولهذه  الذاتي.  التنظيم  وآليات  للسلوك، 

أوسع نطاق، فهي الساهرة على استمرار الدعم والتطوير.

إقامة حوار بّناء مع الحكومات

في معالجة مسألة قدرات مختلف مؤسسات المجتمع المدني وعالقتها 
بالحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية، ال يمكن للمرء أن يتجّنب مناقشة 
العالقة بين الحكومات والمجتمع المدني. وتحّدد هذه العالقة إلى حد كبير 
في   .1540 بالقرار  المتصلة  المسائل  في  المدني  المجتمع  مشاركة  مدى 
بعض البلدان، تعتبر المؤسسات الفكرية واألوساط األكاديمية، أو المنظمات 
وقد   .1540 القرار  في  المصلحة  أصحاب  من  يتجزأ  ال  جزءاً  الخيرية 
اختارت حكومات أخرى عدم إشراك المجتمع المدني في المبادرات الوطنية 
وفقاً العتقادها بأن الجهات غير الحكومية غير جديرة بالثقة. وينظر البعض 
الوطني،  األمن  من  أنها جزء  على  بالقرار 1540  المتعلقة  األنشطة  إلى 
المدني،  المجتمع  تستبعد  المبدأ  بهذا  تؤمن  التي  الحكومات  فإن  وبالتالي 

كتدبير احترازي. 

أن   2014-2013 لعامي   1540 القرار  لجنة  عمل  برنامج  يشير 
اللجنة سوف ″تقوم، إذا دعت الحاجة، بالتواصل مباشرة، لكن مع موافقة 
الدولة بالمجموعات الصناعية ذات الصلة، وكذلك مع األوساط األكاديمية 
والمجتمع المدني″، ويقّر هذا البيان بأن مشاركة المجتمع المدني تختلف من 
دولة ألخرى، وأن الحكومات المختلفة تتخذ مناهج مختلفة إلشراك المجتمع 
المدني. إن توسيع دائرة الدول التي تقبل المشورة والمساعدة من المجتمع 
المدني أمر مهم للغاية. وقد استخدمت شخصيات هامة كاألمين العام لألمم 
المتحدة بان كي مون، والممثل األعلى لألمم المتحدة لشؤون نزع السالح 
أنجيال كاين، وشخصيات رئيسية أخرى مراكزها لرفع مصداقية مجموعات 

المجتمع المدني وتسهيل تأثيرها البناء. 

التشبيك والشراكات

في بعض البلدان، قد تكون المواقف تجاه التعاون إيجابية، لكن المجتمع 
المدني متخلّف أو لديه خبرة قليلة أو قدرات محدودة. في مثل هذه الحاالت، 
إن الجهود من أجل بناء القدرات التي نوقشت أعاله تلعب دوراً حاسماً في 
الجغرافي  التنّوع  لتوسيع  النهج هام جداً  والمهارات. هذا  الخبرات  تعزيز 
للجهات الفاعلة في المجتمع المدني. باإلضافة إلى الدورات التدريبية، فإن 
االقليمية  الشبكات  ذلك  في  بما   – المدني  المجتمع  لشبكات  المقّدم  الدعم 
والمحلية – قد يحّسن بشكل واضح ممارسات مؤسسات المجتمع المدني، 
في حين تعمل هي على تدعيم وتعزيز قدراتها الفردية والجماعية. كما أن 
هذا الدعم قد يساعد في بناء عالقات مستديمة مبنية بين مؤسسات المجتمع 

المدني وحكوماتها على الثقة واالعتراف باآلخر.

التحالفات والشبكات في مجال أسلحة  لمثل هذه  الناجحة  النماذج  من 
الدمار الشامل، االئتالف حول اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية الذي تشّكل 
من أجل تطبيق اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية، والمجموعة العاملة على 
المواد االنشطارية وهي ائتالف من المنظمات غير الحكومية، والمجموعات 
الفكرية والخبراء، وقد أنشئت في عام 2009 لتعزيز برنامج عمل األمن 
النووي. كلتا المنظمتين سجلتا دوراً قوياً في عملية وضع األجندة، وإجراء 
تحليل نقدي لسياسات الحكومات وكيفية تطبيقها، وتسهيل التنفيذ، وضمان 

الشفافية والمساءلة. 

التواصل والتنسيق

والحكومات  الدولية  المنظمات  بين  منتظمة  عالقات  إقامة  تعتبر 
يشمل  أن  ينبغي  قصوى.  أهمية  ذات  المدني  المجتمع  وجماعات  الوطنية 
المعلومات  وتوفير  لتأمين  بها  وموثوق  متسقة  أساليب  التواصل  هذا  مثل 
بشأن األنشطة واالحتياجات وطرق إشراك المجتمع المدني. وينطبق ذلك 
على التواصل وتبادل المعلومات بين مجموعات المجتمع المدني وأصحاب 
المصلحة اآلخرين، وكذلك بين المجتمع المدني، وبين مجموعات المجتمع 
المدني فيما بينها. وقد يكون من المجدي في هذا اإلطار تعيين ضابط اتصال 
يكون  وقد  المدني،  المجتمع  مع  والتنسيق  للتواصل  األطراف  جميع  بين 
خبيراً من لجنة القرار 1540 – كما مع االئتالفات والمجموعات األخرى 

والسيما أصحاب المصلحة. 

المدني  المجتمع  مجموعات  بين  التواصل  الوسائل  بعض  تسهل  وقد 
شبكات  أو  اإلنترنت  على  المنابر  ومنها  اآلخرين،  المصلحة  وأصحاب 
وتبادل  لنشر  التقليدية  الوسائل  على  اإلبقاء  مع  االجتماعي؛  التواصل 
المعلومات، مثل وسائل اإلعالم المطبوعة وورش العمل. وتمثل المنشورات، 
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أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  كبيراً. وفي  Compass 1540، تطوراً  ومنها 
التي تغطي مجموعة واسعة من  الدورية والتقارير  المجالت  يتم استعمال 
القضايا ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل وأمنها، بما في ذلك نشرة الحد 
من انتشار األسلحة، ومرصد مشروع الوقاية من األسلحة البيولوجية على 

نحو أفضل لتعزيز أهداف القرار 1540 والقضايا المتصلة به. 

شؤون مالية

النقص في التمويل من العوامل التي تحّد كثيراً من مشاركة المجتمع 
المدني في مسائل القرار 1540. هذا إلى جانب الوضع االقتصادي العالمي 
الذي ال يزال غير مؤاٍت، ال سيما في البلدان التي قدمت كما تمويلياً كبيراً 
ذلك  في  بما  دولية،  منظمات  عدة  لكن  المدني.  المجتمع  مؤسسات  لدعم 
االتحاد األوروبي، ولجنة القرار 1540، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية 
تعتبر أنه في كثير من األحيان، ليس التمويل هو العائق األساسي أمام عمل 

المدني، بل على العكس من ذلك، فإن  المجتمع 
احتياجات  بين  التطابق  عدم  في  تكمن  المشكلة 
من  انه  بل  المساعدة.  وعروض  الحكومات 
الضروري أن يتم تبادل الخبرات بين مجموعات 
على  التركيز  مع  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
مقترحات حول أفكار ومبادرات ملموسة ومحددة 
على  السيما   ،1540 بالقرار  مباشرة  ترتبط 

مستوى فرص التمويل وأولويات التطبيق.

توصيات

أسلحة  تمثله  لما  والناجح  الشامل  الرد  إن 
جهود  توحيد  يتطلب  تهديد  من  الشامل  الدمار 
المجتمع  ذلك  في  بما  المجتمع،  أطراف  كل 
المدني. وهذا ما يمكن تحقيقه من خالل خطوات 

واستراتيجيات تتخذها مؤسسات المجتمع المدني أنفسها، فضالً عن غيرها 
من أصحاب المصلحة. وقد تكون بعض التوصيات الواردة أدناه مفيدة في 

هذا اإلطار:

التركيز على بناء القدرات من خالل التدريب، والربط الشبكي، 	 
المجتمع  مؤسسات  بين  والخبرات  القدرات  وتنمية  والتواصل. 
مجموعة  وحول  متعددة  جغرافية  مناطق  في  النشطة  المدني 
القدرات  لبناء  األهمية  بالغ  أمر  أيضاً  المواضيع  من  واسعة 

الوطنية واإلقليمية العامة. 

ينبغي أن تكون منظمات المجتمع المدني سباقة في تقديم خبراتها 	 
للمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الحكومية، مع التركيز على 
أن تكون عروضها مطابقة لألولويات الحكومية الحالية واألهداف 
أن  المدني  المجتمع  مؤسسات  على  ويجب  هذا  األجل.  الطويلة 
المبادرة في التواصل مع لجنة القرار 1540، ومع  تأخذ زمام 

أصحاب المصلحة، وفيما بينهم. 

مجموعة 	  إنشاء  في  المدني  المجتمع  مؤسسات  تنظر  أن  ينبغي 
عمل أو تحالف لفرق عاملة على القضايا المتعلقة بالقرار 1540 
على  يتوجب  كما  والتنسيق.  والتواصل  الشبكي،  الربط  لتسهيل 
والعاملة  القائمة  الشبكات  مع  والتنسيق  التعاون  المؤسسات  هذه 
المجاالت  من  وغيرها  واألمن  الشامل  الدمار  أسلحة  مجال  في 

ذات الصلة. 

أن 	  المدني  المجتمع  منظمات  على 
تشرح بوضوح قرار مجلس األمن 1540 
في  مشاركتها  خالل  تطبيقه  في  ودورها 
إجتماعات لها عالقة بالمخاوف من أسلحة 
يمكن  المثال،  سبيل  على  الشامل.  الدمار 
من  هدية″  ″سلة  تقّدم  أن  المنظمات  لهذه 
المجتمع المدني حول قضايا تطبيق القرار 
الهاي  في  النووي  األمن  قمة  في   1540
التي من المتوقع أن تنعقد في عام 2014. 

 	 1540 القرار  لجنة  تستفيد  أن  يجب 
خبرات  من  كاملة  استفادة  وخبراؤها 
مجموعات المجتمع المدني، ومن تجربتها 
السابقة في هذا المجال واهتمامها في قضايا 
القرار 1540. وسيكون من المفيد تنظيم التواصل والتنسيق بين 
تكون  لجنة خبراء  تعيين  ذلك  بما في  المدني،  والمجتمع  اللجنة 
حلقة وصل مع المجتمع المدني، وتدعو ممثلي المجتمع المدني 

إلى إجتماعات عمل وغيرها من المنتديات.

االستجابة الشاملة والناجحة 
لتهديدات أسلحة الدمار الشامل، 
بما فيها التهديدات التي صدر 

 القرار 1540 لمكافحتها،
تتطلب توجًها قائًما على 
 المجتمع بأكمله يشمل 
 مشاركات أكثر فعالية 
من المجتمع المدني.
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شراكات مع القطاع الخاص لمنع اإلنتشار

إيان ستيوارت 
مشروع ألفا، كينغز كوليدج، لندن

األعمال التجارية دوراً رئيسياً في منع انتشار أسلحة الدمار تلعب 
تأييد قطاع األعمال،  كيفية حشد  السؤال هو  الشامل، ولكن 
خاصة في حال تعارضت المصالح المالية القصيرة األجل ونظرة األفراد 
والشركات إلى العالم من جهة مع أهداف منع االنتشار النووي. إن نهج ألفا 
للشراكة من الحلول التي تعتبر قادرة على تكملة إطار وطني قانوني قوي.

إن التطبيق الوطني للرقابة على الصادرات واإلجراءات المرتبطة به 
في تطّور مستمر. ونتيجة لذلك، فإن احتمال انتشار أسلحة الدمار الشامل 
اتخذت  لو  أنه حتى  الواضح  فمن  ذلك،  ومع  تتضاءل.  بدأت  علني  بشكل 
جميع البلدان ضوابط فعالة على الصادرات وسهرت على تطبيقها، سيبقى 
االنتشار ممكناً عبر التجارة غير المشروعة. في الوقت نفسه، في حين يقوم 
على  للضوابط  السليم  غير  التطبيق  في  القصور  بمعالجة  الدولي  المجتمع 
التصدير على المستوى الوطني، فهو يتوّجب عليه أيضاً أن يتخذ اإلجراءات 
الضرورية لمعالجة تحديات االنتشار التي تفرضها سالسل التوريد الدولية. 

هناك أسباب للتفاؤل بشأن آفاق الحد من االنتشار. قليلة هي الشركات 
غير  من  أدناه،  المبّينة  ولألسباب  للقلق.  إثارة  األكثر  المواد  تصّنع  التي 
المحتمل أن تبيع هذه الشركات البضائع مباشرة إلى المستخدمين النهائيين. 
ثم ان التكنولوجيات الحساسة كثيراً ما تصبح مصدر قلق بعد أن يتم شحنها 

إلى العمالء أو إلى الشركاء في التجارة في دول العالم الثالث.

منذ عام 2011، ورداً على ذلك، سعى مشروع ألفا إلى إدماج القطاع 
الخاص في مكافحة االنتشار. وجاء نهج ألفا، الذي وصف بنهج منع االنتشار 
النووي، ليحل مكان التطبيق الوطني للرقابة على الصادرات، من خالل بناء 
مقاومة تقف في وجه االنتشار في سلسلة التوريد. وما يستتبعه ذلك بالضبط 
من  للعديد  بالنسبة  الشركة.  في  السلع  وطبيعة  التوريد  سلسلة  على  يعتمد 
ينتهي  أن  لمنعها من  للقانون  االمتثال  قناعتهما بضرورة  تكفي  الشركات، 
األمر ببضائعها على قوائم المسائل التي تشكل مصدراً للقلق. وقلة هم الذين 
يرضون بأن تنتقل بضائعهم بصورة غير مشروعة. ال بد من اتخاذ تدابير 
إضافية للشركات المصنعة التي تعتبر التكنولوجيا الخاصة بها أكثر حساسية 

والتي قد يسعى البعض للحصول عليها بطرق غير مشروعة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت الحكومة البريطانية مع خبراء من القطاع 
الجيدة  الممارسات  لصياغة  ألفا  بمشروع  عالقة  على  وخبراء  الصناعي 

أما  النووي.  االنتشار  حظر  لدعم  بها  القيام  عليها  يتوجب  التي  للشركات 
التدابير المنبثقة )انظر أدناه(، والتي تشكل أساساً لمجموعة ألفا ضد مبادرة 
التي  النوويين  الموّردين  تّم االعتراف بها من قبل مجموعة  االنتشار، فقد 
اعتبرتها ممارسة وطنية جيدة، وهي متاحة على موقع االنترنت لمجموعة 

موردي المواد النووية.

ماذا ينبغي أن تفعل الشركات ؟

ما من شك أنه من الضروري أن يمتثل قطاع األعمال للقانون. وقد 
يؤدي عدم االمتثال إلى فرض حظر على الصادرات، وغرامات، والسجن، 
ما  عادة  االنتشار  وألن  أعاله،  أشرنا  وكما  لكن،  أيضاً.  ذلك  من  وأكثر 
يحدث بشكل غير مباشر من خالل طرف أو بلد ثالث، فمن النادر أن يقوم 
مصّنع مواد حساسة بتوريدها مباشرة ويجعل نفسه عرضة للشبهة، علماً أنه 
بذلك أيضاً يخرق ضوابط التصدير. يمكن لوسيط أن يقوم بخرق ضوابط 
وبحسب  للقلق.  والمثير  المشبوه  البرنامج  إلى  البضائع  ويرسل  التصدير 
قوة ضوابط التصدير في البالد، قد يؤدي ذلك الى مالحقة أو قد ال يسفر 
عن مالحقة. لمنع االنتشار، يجب على قطاع األعمال أن يذهب أبعد من 
االمتثال، لكن الشركات تحتاج إلى مساعدة لفهم ما يعني ذلك من الناحية 

العملية.

وتحقيقاً لهذه الغاية، إن هدف التدابير المذكورة في الجدول ذو شقين. 
أوالً من خالل البحث والتدقيق والكشف على السلع الحساسة لجهة األمور 
غير الطبيعية، والحفاظ على نهج منتظم لمراقبة االمتثال للتصدير، األمر 
الذي يخفف من مخاطر أن يتم التالعب بمنتجات الشركات. ثانياً، من خالل 
تبني علناً مثل هذه التدابير، األمر الذي قد يكون الدافع للشركات األخرى 
العملية.  الممارسة  العمل في  ألفا هذا  لتبني ممارسات مماثلة. وقد شهدت 
على سبيل المثال، لقد عملت شركة سيمنز في المملكة المتحدة، وهي أحد 
تدابير  تطبيق  حول  أيضاً  والموردين  موزعيها،  تثقيف  على  ألفا،  شركاء 
منع انتشار األسلحة النووية. ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن أنشطة ألفا 
األساسية لها عالقة بالمصّتعين والموّردين، إال أن المبادئ التوجيهية قابلة 
التأمين، والنقل البحري، والقطاع  للنقل إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك 
المالي. لذلك فقد أطلقت ألفا مبادرات تهدف إلى ضمان أن الشركات في هذه 
القطاعات ال تسهم في عملية االنتشار. ومن هذه المبادرات، وضع مبادئ 

توجيهية للممارسات الجيدة بشأن منع االنتشار النووي في قطاع التأمين. 
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وتعتمد مبادرة شركاء ألفا على هذه التدابير، وال يكفي فقط أن ُيطلب 
وضعت  ذلك،  من  فبدالً  الجيدة،  الممارسات  بهذه  تلتزم  أن  الشركات  من 
لتمكين  التدريب  والمعلومات وورش  التوجيهات  من  واسعة  ألفا مجموعة 
لكيفية  وصفاً  ألفا  توجيه  ويشمل  أكبر.  بسهولة  بها  االلتزام  من  الشركات 
تعامل البالد مع مخاطر االنتشار، بحيث يتمكن مسؤولو الشركة من معرفة 
من  المزيد  اتخاذ  الى  وربما  اإلهتمام  من  مزيد  إلى  األمور  تحتاج  متى 
لنوع  تبعاً  اإلجراءات  هذه  تختلف  وقد  الضرورية.  التكميلية  اإلجراءات 

التجارة المقترحة. 

أولئك  من  مجتمع  وبناء  الوعي  زيادة  إلى  أيضاً  ألفا  سعت  وقد  هذا 
الذين يؤمنون ويتشاركون في الممارسات الجيدة . وفي هذا اإلطار، ُعقدت 
تجارة  في  تعمل  التي  الخاص  القطاع  من  الشركات  مئات  مع  إجتماعات 
الذي  ألفا –  لتوعيتها حول مخاطر االنتشار. وقد مّكن نهج  االلكترونيات 
أنحاء  جميع  في  مع شركات  العمل  من  الشركة   - حكومياً  طابعاً  يتخذ  ال 
المركبة مع شركات في  المعادن والمواد  العالم، وإقامة ورش عمل حول 
أوروبا من  في  المتحدة، وكذلك شركات  الواليات  في  الصين، ومصّنعين 

جميع القطاعات. 

لماذا يجب أن تهتم الشركات ؟

لقد ورد في بداية هذا المقال أن عدداً قليال من الشركات تصنع سلعاً 
تعتبر مصدر قلق كبير لالنتشار، وأن هذه الشركات من غير المرجح أن 
تتحدى ضوابط التصدير وتعمد إلى تصدير سلعها إلى برامج تشكل خطراً 
كبيرا النتشار األسلحة. لكن يمكن القول أن ممارسة المسؤولية االجتماعية 
ضمن هذه الشركات ال يمكن أن تذهب أبعد من منع االنتشار. ولدينا حاالت 
فيها  وحدث  الصادرات  على  للرقابة  قوي  نظام  للمصّنع  فيها  كان  موثقة 

االنتشار من خالل سلسلة التوريد. 

االتجاهات  فقط حول  ليس  للتفاؤل،  أسباباً  أن هناك  السار هو  الخبر 
العامة في منع انتشار األسلحة النووية، ولكن أيضا حول مخاطر االنحراف 
أن  يمكن  السوق  قوى  أن  هو  لذلك  الرئيسي  والسبب  التوريد.  سلسلة  في 
فقط  ليس  التجاري،  المنظور  من  مستحب  غير  االنتشار  لجعل  تتالقى 

للمصنعين ولكن أيضا بالنسبة للعناصر األخرى من سلسلة التوريد.

لتوضيح هذه النقطة، فإنه من المفيد النظر في مثلين. المثل األول هو 
شركة صينية كبيرة تملكها الدولة الصينية وتقوم بتصنيع مجموعة واسعة من 
التكنولوجيات المتقدمة لالستخدام في قطاعات الفضاء، والدفاع، أو قطاع 
هذه  ترغب  أن  المرجح  من  األخرى.  القطاعات  بعض  أو  اإللكترونيات، 
الشركة في التصدير إلى السوق الدولي واالستيراد منه. على سبيل المثال، 
إن الشركات الصينية المصّنعة أللياف الكاربون ال تزال متخلّفة وبعيدة عن 
المصّنعين الدوليين من حيث األداء، بالتالي فهي تعتمد على الواردات. ومنذ 

أن اعتبرت حكومة الواليات المتحدة األميركية هذه الشركات متواطئة في 
االنتشار خالل العقد الماضي، فقد أثبتت هذه الشركات – على األقل علنياً 

– عن رغبتها في االمتثال الكامل لضوابط التصدير وتدابير الجزاءات. 

هذه  بتوزيع  يقوم  الذي  ثالث  بلد  في  الموّزع  فهو  الثاني،  المثل  أما 
المواد الحساسة بالنيابة عن شركة أو مجموعة من الشركات المصّنعة لها. 
لبيع  عاٍل جداً  يتقاضى سعراً  أن  بإمكانه  أنه  الموّزع على علم  يكون  وقد 
هذه العناصر إلى مستخدم نهائي محظور. ومع ذلك، لو انكشف أمر هذه 
الصفقة، فقد يفقد الموّزع عقده ليس فقط لبيع منتجات هذا المصّنع، بل أيضاً 
قد يفقد سلعا أخرى لمصّنعين آخرين. وتجدر االشارة هنا إلى أنه بالنسبة 
للمواد األكثر حساسية، قد تختار الشركة عدم استخدام موزع على اإلطالق، 

وذلك بسبب الخطر الذي يشّكله الموّزع. 

وقد يحصل أن تّدعي شركة وهمية تكون هي في الواجهة أنها شركة 
هذه  إن  واضحة،  ألسباب  لكن،  الفئات.  هذه  من  أي  في  تعمل  شرعية 
هذه  فمثل  األعمال.  مجال  في  مريح  غير  شريك  هي  الوهمية  الشركات 
الشركات ال يمكنها امتالك أصول كبيرة، نظراً ألنه قد يتم إغالقها بسرعة، 
كما أنها قد تجد صعوبة في الحصول على االئتمان ألنها تفتقر إلى السجالت 
المعمول بها عالنية عند التداول. من الضروري أن تضمن التدابير المبينة 
أدناه أن يتمكن المصّدر من تحديد مثل هذه الشركات واتخاذ  في الجدول 

خطوات لضمان عدم تصدير بضائعها. 

هذا الترابط المحتمل بين مصالح منع االنتشار النووي وقوى السوق 
هو ترابط قوي جداً. وتسعى مبادرة شركاء ألفا لالستفادة من هذه العالقة 
ضمان أن المصّنعين والمصّدرين يعون تماماً المخاطر الطويلة األجل على 
األعمال، والتي يمكن أن تنجم من الفشل في تنفيذ التدابير المنصوص عليها 

أدناه.

خالصة وتوصيات

إن الدور المحتمل للقطاع الخاص في منع انتشار األسلحة واضح جيدا 
. لكن االمتثال لضوابط التصدير ال يكفي وحده لمنع االتجار غير المشروع. 
بدالً من ذلك، يتعين على الشركات اتخاذ خطوات لضمان من أنها ال تتاجر 
مع الكيانات التي قد تشكل خطراً، كما ينبغي على هذه الشركات أن تطلب 
دعم بناء سالسل توريد عصّية على االنتشار. ومن الممكن تشجيع الشركات 
على مختلف المستويات على اتخاذ إجراءات تمنع انتشار االسلحة النووية. 
أن  الشركات  بإمكان  الذي  ما  تماماً  يفهم  أن  الدولي  المجتمع  على  لذلك، 
تقّدمه، ووضع توقعات واضحة للشركات بشأن ما ينبغي اتخاذه من تدابير، 
والتأكد من أن الفجوات في المعلومات والتدريب قد تّمت تغطيتها. اآلن لقد 
أصبح لمعظم الدول نظام لضوابط التصدير وتظهر الكثير من الحذر بشأن 
أي معدات يمكن أن يتم استخدامها في االنتشار. ويتبّين بوضوح أن إقامة 
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أن  يمكن  الذي  الكبير  التغيير  وحده  هو  األعمال  قطاع  مع  جيدة  عالقات 
يحصل لمنع انتشار األسلحة في المستقبل.

يدعو القرار 1540 الدول إلى إيجاد السبل المناسبة للعمل مع القطاع 
الصناعي. وهو بالتالي يعترف صراحة بأن التواصل مع الشركات الفردية 
هو على المستوى الوطني وليس على المستوى الدولي. لكن، هناك جوانب 
إن  الدولي.  المستوى  تنسيقها على  يمكن  التي  الخاص  القطاع  إشراك  من 
مؤخراً  بها  االعتراف  جرى  التي  الجيدة  للممارسات  التوجيهية  المبادئ 
من قبل مجموعة الموّردين تعطي مثاالً جيداً على ذلك. في حين أن هذه 
للجهود  أساساً  توفر  أنها  إال  تكون ملزمة،  أن  يمكن  التوجيهية ال  المبادئ 
المنّسقة للوصول إلى القطاع الصناعي. على نحو مماثل، في حين أنه من 
الضروري أن يكون التدريب والمعلومات متالئمين مع قوانين البالد التي 
بالتصدير  خاص  إطار  تبني  أيضاً  الممكن  من  فإنه  الشركات،  فيها  تعمل 
إشراك  يقوم  أن  يجب  أساسه.  على  التدريب  يقّدم  الدولي  المستوى  على 
الصناعة على الشراكات الدائمة وعلى الحوار المفتوح. وبالتالي، توصية 
جديدة تقضي بأن يتم التفكير بإنشاء مجموعة عمل تسهر على التزام القطاع 
الصناعي أو منتدى مماثل، حيث يمكن لجميع العاملين في الحقل الصناعي 
التواصل من خالله لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن كيفية إشراك 
الصناعة في قضايا منع انتشار األسلحة. وتبقى التوصية النهائية للسلطات 
تطال  الخاص  للقطاع  توعية  استراتيجية  تضع  أن  ينبغي  التي  الوطنية، 
الشاحنين وشركات التأمين  ليس فقط المصّنعين والمصّدرين، ولكن أيضاً 
على  ولكن  االنتشار،  مخاطر  من  يقلّل  السوق  قوى  اتحاد  إن  والممّولين. 
قطاع األعمال أن يفهم أوالً المخاطر التي تشكلها مخاطر انتشار األسلحة 

على مصالحه على المدى الطويل.

وشركاء . 1 بالزبائن  التحقيق  يتم  أنه  لضمان  داخلية  نظم  تطبيق 
الشركات  ترغب  التي  والتقنيات  والبرمجيات  والسلع  األعمال 
قوائم  مثل  العامة  المعلومات  باستخدام  وذلك  عليها،  بالحصول 
اإلنذار المبكر، وقوائم ″العلم األحمر″، واالستبيانات التي تقدمها 
األمم المتحدة والدول، واألطراف األخرى التي لها مصلحة في 
دعم الجهود المتعددة لمنع انتشار األسلحة النووية، والتشاور مع 

السلطات الحكومية ذات الصلة إذا دعت الحاجة؛

رصد وجمع االستفسارات والمعلومات الخاصة باكتساب السلع . 2
الحساسة من حيث االنتشار، والبرمجيات، والتكنولوجيا؛

قبل . 3 الحكومية  الصادرات  على  الرقابية  السلطات  مع  التشاور 
القيام بأي تعامل مع شركات تعتبر مدعاة لقلق االنتشار، إما عن 
طريق مصادر عامة، أو من خالل نظم رصد الشركات، أو من 

خالل االتصال مع السلطات المختصة في الدول نفسها؛

غير . 4 المحاوالت  حول  المعلومات  لتبادل  جبارة  بجهود  القيام 
المشروعة لشراء سلع لبرامج أسلحة الدمار الشامل مع الوكاالت 
التجاريين  التي تعمل فيها، كما مع الشركاء  الدول  الخاصة في 
توسيع  أن  الدولة  فيها  تعتبر  حاالت  في  اآلخرين  واألطراف 

الدعاية قد يكون مالئماً؛

تعزيز اعتماد تبادل المعلومات داخل سلسلة التوريد ومع شركاء . 5
األعمال اآلخرين ضمن إطار حدود الحماية المشروعة لمعلومات 

األعمال والشركة؛

تضمين تدابير منع االنتشار النووي واالمتثال لمراقبة الصادرات . 6
في مسألة المسؤولية اإلجتماعية للشركات؛

الصناعية . 7 بالمواد  الخاصة  بالتجارة  المعنية  الهيئات  تشجيع 
وتشجيع  دعم  بأهمية  االعتراف  إلى  األخرى  المهنية  والهيئات 
منع انتشار األسلحة والتدابير المنصوص عليها في هذا اإلطار؛

تعزيز عالقة مفتوحة وشفافة مع السلطات الحكومية والتنظيمية . 8
المعنية. 
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عمود خبراء القرار 1540

الجهود المتطورة لخبراء القرار 1540
تيرنس تايلور
منسق، فريق خبراء القرار 1540

الجوالت التي نقوم بها أنا وزمالئي حول العالم، غالباً ما نجد خالل 
الخبراء،  بين  العالقة  تماماً  يفهمون  الناس ال  الكثير من  أن 
ولجنة القرار 1540، والدول، واألمانة العامة لألمم المتحدة. لذا يبدو لي 
من المجدي أن نبدأ بشرح هذه العالقة بإيجاز. يتم تعيين الخبراء مباشرة 
من قبل األمانة العامة لألمم المتحدة، وفقاً لبنود قرار مجلس األمن 1977 
)2011( )المعّدل بالقرار 2055 )2012((. يختار األمين العام الخبراء، 
بعد استشارة لجنة القرار 1540، من ضمن الئحة مرشحين مقترحين من 
قبل الدول األعضاء. وتجدر اإلشارة أن الخبراء ليسوا ممثلين للدول التي 
ينتمون إليها، بل هم استشاريون مستقلون تّم اختيارهم لتقديم المشورة التقنية 
الموضوعية التي تساعد وتدعم اللجنة في تطبيق القرار 1540. ويحمل كّل 
من الخبراء ثروة واسعة من الخبرة اإلقليمية والتقنية التي تغطي جميع نقاط 
القرار 1540 )2004(. أما مجموعة الخبراء، فهي تقّدم الدعم مباشرة إلى 
رئيس وأعضاء اللجنة. ومن العناصر الرئيسية لهذا الدعم العمل المباشر مع 
الحكومات الوطنية، والمنظمات االقليمية، والمنظمات المهنية االقليمية مثل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، والمنظمة 
األنشطة  هذه  تتطلب  الحال،  وبطبيعة  واالنتربول.  للجمارك،  العالمية 
بنزع  الخاصة  واألقسام  المتحدة  لألمم  العامة  األمانة  مع  الوثيق  التعاون 

.)UNDPAو UNODA( السالح والشؤون السياسية

اآلن وقد تم تأسيس المجموعة منذ أكثر من ستة أشهر، فإنه يتضح 
لنا أن واحدا من أهم التحديات التي تواجه الحكومات هي الحاجة لالهتمام 
المستمر بمتابعة التطبيق الفعال للقرار، خاصة في ظل التغيرات التي تطال 
وكذلك  السياسية؛  والبيئة  والتكنولوجية،  العلمية  والبيئة  اإلرهاب،  طبيعة 
االستراتيجيات والتكتيكات من الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنخرطة 

في اإلرهاب أو في أعمال إجرامية مرتبطة باإلرهاب. لذلك، من الضروري 
أن تتطور وتتبدل طرق التنفيذ واإلبالغ لتبقى متماشية مع البيئة المحيطة 
التي تتغير باستمرار. وقد أخذت صياغة القرار 1540 هذا األمر باالعتبار. 
على سبيل المثال، ال يوجد أي شكل مقرر لتقديم البيانات الوطنية أو وضع 
علماً  تأخذ  أن  الدول  باستطاعة  الطوعية.  الوطنية  العمل  خطط  وتطوير 
بالظروف المحلية والقدرات، ثم اإلبالغ عنها بالطرق التي تراها مناسبة. 
وقد الحظنا أنه ضمن إطار المناطق، قد تتعاون الدول فيما بينها لتطوير 
صيغ إبالغ متطابقة. مما ال شك فيه أن هذه الصيغ ستتغير وتتبّدل استجابة 
من  التغّيرات  هذه  جاءت  إذا  والسياسية.  والتكنولوجية  العلمية  للتغيرات 
الدول نفسها، فمن المرحج أن يكون االلتزام بها أكبر وأكثر فعالية. وإننا 
نتوقع أن نرى نمواً في ما يمكن وصفه بأنه يدخل ضمن إطار الممارسات 
الفعالة التي يمكن أن تكون مشتركة بين الدول فيما بينها ومع لجنة القرار 
1540. وسوف تكون المهمة األولى للخبراء تسجيل هذه الممارسات الفعالة 

لتسهيل مشاركتها مع اآلخرين.

تلعب المنظمات اإلقليمية والمحلية دوراً هاماً في تعزيز خطط التنمية 
وضعت  المثال،  سبيل  على  الفعالة.  الممارسات  في  والتشارك  الوطنية 
النزاعات  الوقاية من  منظمة األمن والتعاون في أوروبا من خالل مركز 
))Conflict Prevention Center )CPC( شبكة من نقاط االتصال. 
فهي تنظم وتستضيف االجتماعات، بدعم من مكتب األمم المتحدة لشؤون 
نزع األسلحة، لمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها بموجب القرار 1540. 
وتشارك مجموعة خبراء لجنة القرار 1540 في هذه المساعي. وقد شاركت 
المستقلة  الدول  لقاءات مع شركاء من رابطة  في  أيضاً  الخبراء  مجموعة 
في مينسك - بيالروسيا. كما انعقدت إجتماعات بين مسؤولين من البوسنة 
والهرسك مع موظفين من مركز الوقاية من النزاعات في فيينا، وحصلت 
البحر  منطقة  في  صربيا.  في  بلغراد  في  البلقان  لدول  إقليمية  إجتماعات 
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الكاريبي، قام اثنان من الخبراء برفقة رئيس لجنة القرار 1540، السفير 
كيم سوك، بزيارة رسمية لترينيداد وتوباغو. وأجرى الحاضرون مباحثات 
تفصيلية وعملية بشأن تطبيق القرار 1540. وقد ساهم ممثل عن الجماعة 
الفعالة مع األعضاء  المعلومات  تبادل  االتصال وتسهيل  بإجراء  الكاريبية 
جانب  من  والدعم  االلتزام  يبقى  االقليمية.وهنا  المنظمة  هذه  في  اآلخرين 

المنظمات اإلقليمية عنصرا أساسيا في تعزيز تطبيق هذا القرار.

وأخيراً، أود أن أشدد على أن جوهر القرار ال يكمن في اإلجراءات 
المتخدة بل في الهدف األساسي لتنفيذ السياسة – وهنا أعني األثر العملي 
الخصوم  يضع  وأن  المخاطر  تخفيف  بشأن  والتشريعات  الوطنية  للخطط 
أيديهم على المواد المتصلة بأسلحة الدمار الشامل، والتكنولوجيا، ومعرفة 
استخدامها لناحية أهداف إرهابية أو إجرامية. إن اتساع نطاق التخصصات 
تحتاج  التي  الواسعة  الوكاالت  مجموعة  هي  كما  تماماً  تحٍد،  هو  العلمية 
مجموعة  مع  للتعامل  الرئيسي  السبب  هو  هذا  العملية.  في  المشاركة  إلى 
والجهات  الحكومة،  واالستفادة من خبرات  المصلحة  واسعة من أصحاب 

األكاديمية، والقطاعات الصناعية.

والعمل  الدول  لزيارة  الدعوات  من  الكثير  الخبراء  مجموعة  وتتلقى 
معها في وضع وتطوير خطط التنفيذ. ويتمثل التحدي الذي يواجهنا ويواجه 

لنزع  المتحدة  األمم  مكتب  والسيما  معنا،  األساسيين  الشركاء  من  عدداً 
األسلحة، في تمكننا من حشد الموارد الكافية لتلبية هذه الطلبات. 

اآلراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب وال تمثل بالضرورة وجهات نظر أي 
كيان تابع لألمم المتحدة أو أي منظمة أخرى يرتبط بها الكاتب. 

السفير  كيم سوك، رئيس لجنة القرار 1540 )في المنتصف(، يلقي خطاًبا في اجتماع منتدى التعاون األمني لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا في 22 من 
مايو/أيار 2013. السفير  جيدريوس تشيكوليس، سفير ليتوانيا )على اليسار( هو رئيس منتدى التعاون األمني.
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الوثائق واألحداث

طاولة مستديرة في أوكرانيا حول أسلحة الدمار 
الشامل والتكنولوجيات ذات االستخدام المزدوج

الطاولة المستديرة حول أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات شكلت 
ذات االستخدام المزدوج والتي جرى تنظيمها تحت رعاية 
العلوم  ومركز  المتحدة  األمم  في  السالح  نزع  شؤون  مكتب  من  مشتركة 
الحديث  من  لالنتقال  أولى  محاولة   ،)STCU( أوكرانيا  في  والتكنولوجيا 
النظري إلى استكشاف مقاربات جديدة وفعالة لبناء ثقافة أمنية في البلدان 

األعضاء في اتفاقية مركز العلوم والتكنولوجيا في أوكرانيا.

 1993 العام  في  عمله  أوكرانيا  في  والتكنولوجيا  العلوم  مركز  بدأ 
والمهندسين  الشامل  الدمار  أسلحة  علماء  مساعدة  األساسي  هدفه  وكان 
المتخصصين في هذا المجال من االتحاد السوفياتي السابق في االنتقال إلى 
أنشطة وبحوث سلمية ذاتية الدعم. من خالل ذلك، ساهم المركز في وقف 
انتشار خبرات أسلحة الدمار الشامل. يخضع مركز العلوم والتكنولوجيا في 
أوكرانيا إلى إدارة كندا واالتحاد األوروبي وأوكرانيا، والواليات المتحدة، 
وهو يشمل أيضاً في عضويته أذربيجان وجورجيا ومولدافيا وأوزبكستان. 
مبادرة  أوكرانيا  في  والتكنولوجيا  العلوم  مركز  وضع  الوقت،  مرور  مع 
األنشطة  باتجاه  معرفتهم  توجيه  وتعيد  السابقين  األسلحة  علماء  تستهدف 
أذربيجان  من  عالم   18.000 حوالي  المبادرة  هذه  من  استفاد  السلمية. 
بقيمة  مشروع   1700 البرنامج  مول  وقد  وأوكرانيا.  ومولدافيا  وجورجيا 
أكثر من 250 مليون دوالر أمريكي. هذا هو مثال لعمل مكتب شؤون نزع 
السالح الذي يسعى إلى تعزيز الروابط وتشجيع أفضل الممارسات المتعلقة 
بحظر االنتشار النووي. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يوفر فرصة لدراسة آفاق 

القرار 1540 وبرنامج  بها لجنة  تقوم  أكثر تحديدا  ومشاكل استراتيجيات 
انتشار  منع  مجال  في  الخبرات  تبادل  تعزيز  أجل  من  العالمية  الشراكة 

األسلحة النووية.

وقد شددت الطاولة المستديرة على ممارسات الحكومات والمنظمات 
تبادل  لتسهيل  استعمالها  الشامل  الدمار  أسلحة  لخبراء  يمكن  التي  الدولية، 
الخبرات ووضع مساحة مشتركة للتعاون التي يمكن توسيعها تدريجيا من 
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المستوى اإلقليمي إلى المستوى الدولي . هذا النهج يتطلب جهداً مشتركاً، 
أوكرانيا ومكتب شؤون  العلوم والتكنولوجيا في  بين مركز  التعاون  يعتبر 
الممارسات  السالح  نزع  مكتب شؤون  يعزز  له.  جيداً  مثاالً  السالح  نزع 
التي تمنع الجهات الفاعلة غير الحكومية من الوصول إلى األسلحة النووية 
العلوم  مركز  يعمل  حين  في  التسليم،  ووسائل  والبيولوجية  والكيميائية 
التنفيذ.وقد  قيد  الممارسات  هذه  وضع  على  أوكرانيا  في  والتكنولوجيا 
أظهرت أحداث العقد الماضي أنه من الضروري إجراء تحسينات كبيرة من 
قبل الحكومات والمنظمات الدولية. وليست المعلومات حول تهريب المواد 
النووية غير المشروعة، فضالًعن المخاطر على الصحة العامة من طوارئ 
المقصودة  غير  أو  المقصودة  والكيميائية  البيولوجية  والتهديدات  اإلشعاع 
النوع من  التي تتطلب هذا  المعاصرة  النماذج من المخاوف األمنية  سوى 

الحلول المتعددة األطراف.

المدير  من  افتتاحية  مالحظات  مع  المستديرة  الطاولة  اجتماع  بدأ 
اينيك؛  مايكل  السفير  أوكرانيا،  في  والتكنولوجيا  العلوم  لمركز  التنفيذي 
وسفير الواليات المتحدة في أوكرانيا، جون تيفت؛ و سفير كندا في أوكرانيا، 
تروي لوالشنيك ؛ رئيس فرع أسلحة الدمار الشامل في مكتب شؤون نزع 
السالح، الدكتور غابرييل كراتز – وادساك ؛ ومدير مديرية األمن الدولي 
أولكسندر  السيد  أوكرانيا،  في  الخارجية  الشؤون  ووزير  السالح،  ونزع 

ألكسندروفيتش  

مجال  في  واسعة  خبرات  تتبادل  المنظمتين  أن  اينيك  السفير  وأشار 
لجميع  مشتركة  تكون  أن  يمكن  التجربة  هذه  وأن  الشامل،  الدمار  أسلحة 
المشاركين في المركز. من المهم إعادة تقييم ما نحن عليه اآلن وأن نقرر 
إلى أين نريد أن نتجه مع استمرار ظهور التهديدات الكيميائية والبيولوجية 
والشعاعية والنووية. تطور مركز العلوم والتكنولوجيا في أوكرانيا بالتعاون 
المغلقة وتوسع نحو  النووية  المدينة  العالمية وبرنامج  مع برنامج الشراكة 
اآلن  الوقت  والنووي. وجاء  والبيولوجي  الشرعي  الطب  مثل  آفاق جديدة 

لتطور جديد وتحول من خالل الشراكة مع مكتب شؤون نزع السالح. 

وأكد السفير جون تيفت أن منع االنتشار النووي ليس فقط من مسؤولية 
الدول التي تملك أسلحة نووية، ولكنه أيضاً من مسؤولية الدول غير الحائزة 
على األسلحة النووية. ويعتبر تخفيض األسلحة النووية المنتشرة والمخزنة 
واحداً من األهداف الرئيسية التي يتوجب السعي إليها. وقد اتفق العديد على 
الشباب  السابقين والخبراء  ثقافة األمن بين علماء األسلحة  الحاجة لتعزيز 
وشدد  األخرى.  التعليمية  والوسائل  العمل،  وورش  التدريب  خالل  من 
المتحدثون على انجازات برنامج التحويل التابع لمركز العلوم والتكنولوجيا 
في أوكرانيا، وأشاروا إلى أهمية هذا البرنامج، نظراً لحجم ترسانة أسلحة 
االتحاد السوفياتي السابق. وال يسعنا إال التأكيد على أهمية مثل هذه التدابير. 

أما الممثلين عن البلدان المتلقية لبرنامج مركز العلوم والتكنولوجيا في 
أوكرانيا، فقد شددوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود العتراض عمليات 
نقل أسلحة الدمار الشامل، تحسين األمن النووي، واالرتقاء إلى مستويات 
األضمن  الطريقة  تبقى  التكنولوجيا.  نقل  على  والرقابة  بالسيطرة  تسمح 
الحكومات  بين  المستمر  الحوار  خالل  من  التحسينات  هذه  مثل  لتحقيق 
في  الخبرات  تجمع  التي  التميز  مراكز  والتعليمية.  األكاديمية  والكيانات 
هذه المجاالت سوف تساعد على رفع مستوى وعي الناس بشأن التهديدات 
الكيميائية والبيولوجية والشعاعية والنووية مع تسهيل تنمية آليات الشراكة 

والروابط في المنطقة.

في الواقع، تشير األصداء بشأن الطاولة المستديرة أن مثل هذا التعاون 
سيمّكن الحكومات واألوساط األكاديمية، والعلماء من االستفادة من الفرص 
التي تقدمها األنشطة المشتركة بين مكتب شؤون نزع السالح ومركز العلوم 
والتكنولوجيا في أوكرانيا. إن تنوع الهيئات الممثلة حول الطاولة المستديرة 
الفرص.  هذه  الستمرار  السعي  في  العالمي  االهتمام  على  دليل  خير  هو 
مكتب  وأن  العملية،  هذه  في  هام  دور  لديها  الحكومات  أن  الواضح  من 
شؤون نزع السالح ومركز العلوم والتكنولوجيا في أوكرانيا حريصان على 
دراسة ما يعنيه ذلك في سياق استراتيجية منع انتشار األسلحة النووية، وفي 
في  ايغور خريبونوف  الدكتور  أشار  وقد  التعاون.  أنماط جديدة من  إطار 
عرضه إلى أن ″ كل حكومة يجب أن تساهم في بيئة دولية وإقليمية ووطنية 
والبيولوجية  الكيميائية  التهديدات  لمكافحة  مسبق  كشرط  استقرارا،  أكثر 
والشعاعية والنووية. وال يسعنا إال أن نؤكد على دور التوعية في تعزيز 
الممارسات الجيدة على جميع المستويات. كما أنه من المهم التأكيد على دور 
العامل البشري في التعامل في المخاطر الكيميائية والبيولوجية والشعاعية 
والنووية واالمتثال لاللتزامات الوطنية بشأنها، بما في ذلك تلك التي فرضها 
قرار مجلس األمن 1540″. وسوف يتطلب االعتماد على العامل البشري 
استراتيجيات للتعاون، إضافة إلى البحث في النتائج االيجابية وربما السلبية 

أيضاً لتنفيذ هذه االستراتيجيات.

لقد أظهرت الطاولة المستديرة تبادالً متوازناً في تبادل اآلراء، على 
مكتب  ينوي  الحدث،  لهذا  واستتباعاً  الرسمي.  وغير  الرسمي  المستويين 
شؤون نزع السالح والمركز في أوكرانيا عقد جولة من الطاوالت المستديرة 
في جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان ومولدافيا تهدف إلى بناء ثقافة األمن في 
نوفمبر 2013 في باكو، أذربيجان. وسيركز الحدث على تطوير مساحة 
للتعاون وتحديد خطوات عملية من شأنها أن تساعد على بناء ثقافة األمن 
في المنطقة وتستهدف جميع أصحاب المصلحة في المنطقة. سوف يؤدي 
بناء ثقافة األمن إلى المزيد من الشفافية الداخلية والخارجية وامتثال أكبر 
للقوانين والتشريعات، فضالً عن مزايا أخرى. وتمثل مثل هذه المناسبات 

طريقاً لتحقيق واألهداف األساسية للقرار 1540 والحفاظ عليها. 
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األحداث المهمة
الموقعالحدثالتاريخ

28 من أكتوبر/تشرين 
األول - 1 من نوفمبر

"ورشة عمل التواصل مع العامة في الطوارئ النووية أو اإلشعاعية:  دورة 
تدريبية على االستجابة األولى لطوارئ اإلشعاع:  إجراءات الموانئ ومكاتب 

الجمارك )RAPTER لمكاتب الجمارك("

بروكسل، بلجيكا

"اجتماع مناقشة المخاطر المتعلقة باألسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية من 29 إلى 31 من أكتوبر
والنووية والمتفجرات 2013: يتناول التعامل مع البقايا الملوثة وسلوك 

الشركات"

سان دييغو، الواليات المتحدة 
األمريكية

29 من أكتوبر/تشرين 
األول - 1 من نوفمبر

 )ABSANZ(  االجتماع الثالث للسالمة البيولوجية في أستراليا ونيوزيالندا"
مؤتمر السالمة البيولوجية: لدعم السالمة البيولوجية وتسهيل إقامة الشبكات 

بين محترفي السالمة البيولوجية/األمن ونقل الخبرات"

أوكالند، نيوزيالندا

5 إلى 6 من نوفمبر/
تشرين الثاني

"الندوة الدولية المعنية بمخاطر األسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 
والنووية: تعزيز الشراكة العالمية في األمن النووي واألمن البيولوجي 

والمشاركة العلمية في مجال أسلحة الدمار الشامل"

شريفنهام، المملكة المتحدة

11 إلى 15 من نوفمبر/
تشرين الثاني

"دورة تدريبية على تطبيق المتطلبات )GS-R-2(، التوجيهات في المجاالت 
العامة )GS-G-2.1( والمعايير العامة )GS-G-2(: التركيز على االستعداد 

للطوارئ والمستويات التشغيلية"

فيينا، النمسا

11 و12 من نوفمبر/
تشرين الثاني

"المؤتمر السابع لألطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس المتعلق 
بالمخلفات المتفجرة للحرب الملحق باتفاقية األسلحة التقليدية المعينة"

جنيف، سويسرا

12 إلى 14 من نوفمبر/
تشرين الثاني

"ورشة عمل اإلشعارات والتقارير وطلب المساعدة )مشروع بلوغ اإلرادة 
الحاسمة("

فيينا، النمسا

"المؤتمر السنوي الخامس عشر لألطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول 13 من نوفمبر
الثاني الملحق باتفاقية األسلحة التقليدية المعينة"

جنيف، سويسرا
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األحداث المهمة
الموقعالحدثالتاريخ

14 إلى 15 من نوفمبر/
تشرين الثاني

"اجتماع 2013 لألطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية األسلحة التقليدية 
المعينة"

جنيف، سويسرا

25 إلى 29 من نوفمبر/
تشرين الثاني

"دورة تدريبية إقليمية عن التقنيات الحديثة في المراقبة الفردية ونتائج التدريب 
على المقارنة"

الرباط، المغرب

"مؤتمر الدول األعضاء في اتفاقية األسلحة النووية، الدورة الثامنة عشرة: 2 إلى 6 من ديسمبر
التقرير السنوي عن أداء األنشطة؛ منظمة حظر األسلحة الكيميائية في إفريقيا"

الهاي، هولندا

2 0 1 4

1 إلى 3 يناير/كانون 
الثاني

"CATO تل أبيب، إسرائيل"التأهب الدولي واالستجابة إلى الطوارئ والكوارث بقيادة

كييف، أوكرانيا"NCT CBRNe EurAsia"3 إلى 6 من مارس

"المؤتمر الدولي المعني بإدارة الكوارث والطوارئ: يجمع بين العلماء 29 و30 من أبريل
األكاديميين الرائدين والباحثين لتبادل ومشاركة خبراتهم ونتائج أبحاثهم فيما 

يتعلق بجميع مجاالت إدارة الكوارث والطوارئ ومناقشة التحديات العملية التي 
تظهر والحلول التي ُتنفذ"

باريس، فرنسا

"SPIE DSS 2014: يشمل منتديات عند اكتشاف المناجم والمواد 5 إلى 9 من مايو/أيار
الكيميائية )CBRNE( وسلوك الصناعات"

ميريالند، الواليات المتحدة 
األمريكية



 دليل القرار 1540 هو منشور صادر عن مركز
التجارة الدولية واألمن في جامعة جورجيا

يسعى مركز التجارة الدولية واألمن إلى ترويج السالم والرخاء في العالم من خالل برامج تركز على حماية وأمن المواد والتقنيات النووية 
الصناعة  السياسة وممثلي  المهمة من خالل إشراك وتدريب وتثقيف صناع  بهذه  الدولة واألمن  التجارة  والبيولوجية والكيميائية. يضطلع مركز 
باألسلحة  الشرعي  القضاء على اإلتجار غير  التي من شأنها  بالسياسات  يتعلق  فيما  المتحدة وخارجها  الواليات  والمعلمين والطالب والعامة في 

الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية.
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