" صفق ة" األم م المتحد ة بشأ ن القيو د عل ى نق ل األسلحة تعني
األمر كالمعتاد بالنسبة ألسوأ سماسرة السالح في العالم
بيان مشترك لحملة الحد من األسلحة :منظمة العفو
الدولية وأوكسفام إنترناشونال وإيانسا
االتفاقية الجديدة لألمم المتحدة بشأن نظام تعقب األسلحة الصغيرة والسالح الخفيف ال قوة له وملئ بالفجوات ،بحسب المنظمات المشاركة في
حملة الحد من األسلحة .فاالتفاقية ،التي تم تحصيلها من قبل الحملة ،جرى التفاوض عليها وراء أبواب مغلقة ،وستُناقش في العلن للمرة األولى
في مقر األمم المتحدة في نيويورك اليوم.
فقد حذرت المنظمات المشاركة في حملة الحد من األسلحة من أن الفشل في التوصل إلى نظام ملزم من الناحية القانونية لتعقب األسلحة إنما
يعني إفالت سماسرة السالح ،الذين ال يردعهم شيء ،بفعلتهم دون أن يتعقبهم أحد عندما يعقدون صفقاتهم لنقل األسلحة إلى مسيئي استخدامها
وإلى مجرمي الحرب ،الذين يستخدمونها الرتكاب انتهاكات حقوق اإلنسان .وقالت المنظمات المشاركة في الحملة أيضا إنه لمما يشكل سابقة
تبعث على القلق أن تستغرق عملية األمم المتحدة بشأن األسلحة الصغيرة أربع سنوات لتصل إلى هذه الحصيلة الهزيلة.
وقد ساندت معظم الحكومات عقد اتفاقية أكثر حزما بكثير وملزمة قانونيا وتغطي الذخائر إلى جانب األسلحة ،بيد أن معارضة قلة قليلة من
الدول ،وال سيما الواليات المتحدة وإيران ومصر ،تعني أن الفرصة للتأثير على نحو جاد على أنشطة سماسرة السالح قد ضاعت.
وبمقتضى االتفاقية الجديدة ،سيتم إنشاء نظام لتسجيل األرقام المتسلسلة لألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة عندما تباع أو تنقل من بلد إلى
آخر .بيد أنه وبدال من إنشاء نظام ملزم قانونيا كان من الممكن أن يساعد على تقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان
إلى العدالة ،فإن االتفاقية مع سماحها بتعقب األسلحة إنما تجعل من أحكامها أمرا اختياريا.
وفي هذا السياق ،قالت آنا ماكدونالد ،مديرة الحمالت في أوكسفام ،إن األبرياء في الدول الفقيرة سيدفعون ثمن هذا الفشل في االتفاق على نظام
ملزم قانونيا لتعقب األسلحة المميتة .وأضافت أن الدول التي تملك سجال نظيفا في هذا الميدان ربما تتقيد باالتفاقية ،أما بالنسبة لتلك الدول التي
درجت بصورة روتينية على بين األسلحة إلى أسوأ األنظمة في العالم ،فإن األمر لن يتعدى مواصلة الصفقات كالمعتاد .وثمة فرصة أكبر
بكثير لتعقب حقيبة يدوية مفقودة من تعقب مقذوفات بندقية أوتوماتيكية.
وإلى جانب كونها طوعية ،من الناحية العملية ،فإن االتفاقية تعاني من فجوتين رئيسيتين أخريين .فهي ،أوال ،تستثني الذخائر واألغلفة
والمفرقعات .حيث غالبا ما تشكل عبوات الذخيرة الفارغة بعد قذفها وأغلفة الصواريخ الدليل الوحيد للمحققين على استخدام السالح في مشهد
العمل العدائي ،ولذا فإن من الضرورات األساسية وجوب ترقيم شحنات الذخيرة حتى يكون باإلمكان تعقبها .واستثناؤها من االتفاقية إنما يعني
المتجرين بالسالح والقتلة على اإلفالت من يد العدالة.
مساعدة
ِّ
وثانيا ،تسمح فجوة بادية للعيان في االتفاقية ألي دولة بأن ترفض الكشف عن المعلومات المتعلقة بمبيعاتها من األسلحة على أساس "األمن
القومي" .ويخشى أن يستخدم هذا كذريعة مريحة من جانب من يبيعون األسلحة لألنظمة القمعية.
وتعليقا على ذلك ،قال دينيس سيرل ،كبير مديري الحمالت في منظمة العفو الدولية إن استثناء الذخائر والمفرقعات من اتفاقية عالمية من هذا
القبيل لتعقب األسلحة أمر يبعث على السخرية عندما تستخدم هذه بصورة يومية لقتل الناس بال تمييز وتهجيرهم وقمعهم وترهيبهم .ومثل هذه
االتفاقية الضيقة الطوعية في جوهرها ال تكاد تساوي الورق الذي كتبت عليه.
وقالت ريبيكا بيترز ،مديرة الشبكة الدولية للعمل بشأن األسلحة الصغيرة (إيانسا) ،إن الخطوات الصغيرة إلى األمام تشمل واجب الدول في
مميزة على جميع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة القانونية الموجودة فوق أراضيها ،وتسجيل هذه األسلحة أو
ضمان وضع عالمة ِّ
تدميرها؛ كما يتوجب على الدول حفظ سجالت شاملة لجميع األسلحة التي تحمل عالمتها المميزة لما ال يقل عن  20عاما.
إن إقامة نظام عالمي ملزم لتعقب األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة والذخائر هي أحد أهداف حملة الرقابة على األسلحة ،التي أطلقتها
أوكسفام إنترناشونال ومنظمة العفو الدولية والشبكة الدولية للعمل بشأن األسلحة الصغيرة في  . 2003والمحور الرئيسي للحملة هو الدعوة
إلى إبرام معاهدة دولية لتجارة األسلحة ،وحظر جميع أشكال نقل األسلحة التي يحتمل أن تؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني الدولي.
مالحظة من المحرر:
تبدأ المداوالت المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة بشأن تعقب األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة اليوم (الخميس) في الساعة  14.00بتوقيت
غرينيتش (الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك) أثناء االجتماع نصف السنوي للدول األعضاء في األمم المتحدة في نيويورك .وتناقش
الحكومات في االجتماع ما تحقق من تقدم في برنامج عمل األمم المتحدة بشأن األسلحة الصغيرة.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
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الواليات المتحدة:
منظمة العفو الدولية:
ويندي غوزان  : Wende Gozanهاتف 4247 633 212 1 + :؛ هاتف نقال5520 526 347 1 + :
أوكسفام:
كاروالين غرين  Caroline Green؛ هاتف117 4 496 202 1+ :
إيانسا:
أنثيا لوسون  Anthea Lawson؛ هاتف4081 831 347 1+ :
المملكة المتحدة:
منظمة العفو الدولية:
جيمس دايسون James Dyson؛ هاتف 207 41325831 44+ :؛ هاتف نقال. 7795628367 44+ :
أوكسفام:
بريندان كوكس  Brendan Cox؛ هاتف 189 312 1865 44+ :؛ هاتف نقال7957 120853 44+ :
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