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جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
الدورة احلادية عشرة 

فيينا، ١٦-٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
البند ٥ من جدول األعمال املؤقت* 

التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية 
 
 
 

صنع ارمني للمتفجرات واجتارهم ا بصورة غري مشروعة واستعماهلا لألغراض االجرامية 
 
 

تقرير األمني العام 
 
 

اضافة 
 
 

نتائج الدراسة املتعلقة بصنع ارمني للمتفجرات واجتارهم ا بصورة غري مشروعة واستعماهلا لألغراض 
االجرامية 

 
 

احملتويات 
الصفحة  الفقرات    

 ٣
 ١-٤ مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

..........................................................................................................................
أوال- 

 ٣
 ٥-١٣ حتليــــــــــــــــــــــــــــــل الصكــــــــــــــــــــــــــــــوك والوثــــــــــــــــــــــــــــــائق األخــــــــــــــــــــــــــــــرى ذات الصلــــــــــــــــــــــــــــــة

...............................................................................................................
ثانيا- 

 ٣
 ٥-٨ تقريــــــــــــــر فريــــــــــــــق اخلــــــــــــــرباء عــــــــــــــن مشــــــــــــــكلة الذخــــــــــــــائر واملتفجــــــــــــــــرات ألــــــــــــــف-

.............................................................................................................
 

 ٥
 ٩ اتفاقيــــــــــــــــة متيــــــــــــــــيز املتفجــــــــــــــــرات البالســــــــــــــــــتيكية بغـــــــــــــــــرض كشـــــــــــــــــفها بــــــــــــــــاء-

.............................................................................................................
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الصفحة  الفقرات    

 ٥
 ١٠ االتفاقيــــــــــــــــة الدوليــــــــــــــــة لقمــــــــــــــــــع اهلجمـــــــــــــــــات االرهابيـــــــــــــــــة بالقنـــــــــــــــــابل جيــــــــــــــــم-

.............................................................................................................
 

 ٦
 ١١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار جملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس األم دال-

.............................................................................................................
 

 ٧  ١٢

اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة والذخـائر واملتفجـرات واملـواد األخـــرى ذات الصلــة هاء-
واالجتــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــــــــورة غــــــــــــــــــــــــــــــري مشــــــــــــــــــــــــــــــــروعة
..............................................................................................................

 

 ٧  ١٣

اتفاقيـة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة واو-
وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمـــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة
اجلرميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الوطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
..............................................................................................................

 

 ٨  ١٤-٦٧

حتليـل اإلجابـات علـى اسـتبيان الدراسـة االسـتقصائية بشـأن صنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـــروعة وإســاءة
اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعماهلا يف األغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض اإلجراميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
..........................................................................................................................

ثالثا- 

 ٨  ١٤-٢٠
خلفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف-
..............................................................................................................

 

 ١٠  ٢١-٢٤
مصـــــــــــــــــــــادر املعلومـــــــــــــــــــــات يف كـــــــــــــــــــــل بلـــــــــــــــــــــد (األســــــــــــــــــــــئلة ١-٥) بـــــــــــــــــــــاء-
..............................................................................................................

 

 ١١  ٢٥-٣١
احلوادث ذات الصلة باملتفجرات (األسئلة ٦ إىل ٩) جيم-

................................................................................................................
 

 ١٤  ٣٢-٣٥
مدى ضلوع مجاعات اجرامية منظمة و/أو عناصر عرب وطنية يف احلوادث (السؤاالن ٧ و١٤) دال-

................................................................................................................
 

 ١٦  ٣٦-٤١
املصـــــــــــــــادر غـــــــــــــــري املشـــــــــــــــروعة األخـــــــــــــــرى للمتفجـــــــــــــــــرات (الســــــــــــــــؤال ٧) هـــــــــــــــاء-
..............................................................................................................

 

 ١٨  ٤٢-٤٧

نسب وقوع احلوادث ذات الصلة بـاملتفجرات العسـكرية والتجاريـة واملصنوعـة منــزليا وغريهـا مـن املتفجـرات واو-
(الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ٨)
..............................................................................................................

 

 ٢٠  ٤٨-٥٤
ـــــــــــــــــــورة احلــــــــــــــــــوادث املتصلــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاملتفجرات (الســــــــــــــــــؤال ٩) مـــــــــــــــــدى خط زاي-
..............................................................................................................

 

 ٢٢  ٥٥-٦٣
الضوابــــــــــــــــــط القانونيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى املتفجــــــــــــــــــــرات (األســـــــــــــــــــئلة ١٠-١٢) حــــــــــــــــــاء-
..............................................................................................................

 

 ٢٥  ٦٤-٦٧
ــــــــل األويل املســــــائل اإلضافيــــــة الــــــيت تثريهــــــا الــــــردود الــــــيت وردت مــــــن الــــــدول بعــــــد التحلي طــــــاء-
..............................................................................................................
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املرفقات 

 ٢٨
قائمة الدول اليت أجابت على استبيان الدراسة االستقصائية

............................................................................................................................................
 

اجلداول 

 ١٣

املتوسط السنوي للحوادث املنطوية على متفجرات واملتوسط السنوي للوفيـات، لكـل ٠٠٠ ١٠٠ نسمة، يف الفـترة ١٩٩٥-
١٩٩٩

..........................................................................................................................................

اجلدول ١- 

 ١٦
حتليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
..........................................................................................................................................

اجلدول ٢- 

 ١٦
آراء اخلـــــــرباء الوطنيـــــــني عـــــــن نطـــــــاق املشـــــــكلة، ومـــــــا إن كـــــــانت تتضمـــــــن عنـــــــاصر عـــــــرب وطنيـــــــــة هامــــــــة
..........................................................................................................................................

اجلدول ٣- 
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مقدمة  أوال-
 

طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام يف قرارهـا ١٢٧/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـــانون  -١

األول/ديسـمرب ١٩٩٩ أن يدعـو إىل عقـد اجتمـاع لفريـق مـن اخلـــرباء ال يزيــد عددهــم علــى 

٢٠ عضوا، ضمن املوارد املوجـودة يف امليزانيـة أو اخلارجـة عنـها، مـع مراعـاة التمثيـل اجلغـرايف 

العـادل، العـداد دراسـة عـن صنـع ارمـني للمتفجـرات واجتـارهم ــا بصــورة غــري مشــروعة 

واســتعماهلا لألغــراض االجراميــــة، واضعـــا يف االعتبـــار الكـــامل قـــرار الـــس االقتصـــادي 

واالجتمـاعي ١٧/١٩٩٨ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يوليـه ١٩٩٨، وأن يقـــدم يف أقــرب وقــت ممكــن 

تقريرا إىل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية عن نتائج تلك الدراسة. 

وعمــال بقــرار اجلمعيــــة العامـــة ١٢٧/٥٤، عقـــد فريـــق اخلـــرباء املعـــين بصنـــع  -٢

املتفجرات واالجتار ا بصورة غـري مشـروعة اجتمـاعني يف فيينـا، مـن ١٢ إىل ١٦ آذار/مـارس 

٢٠٠١ ومــــن ١٨ إىل ٢٠ كــــانون األول/ديســــــمرب ٢٠٠١. واســـــتعرض الفريـــــق يف أول 

اجتمـاع لـه الوثـائق والصكـوك احلاليـة الـيت تتنـاول املتفجـرات، كمـا اسـتعرض املـواد األخــرى 

ذات الصلـة. ويشـكل حتليـل الفريـق لتلـك الوثـائق والصكـوك أســـاس البــاب الثــاين مــن هــذا 

التقرير. وأعد الفريـق أيضـا اسـتبيانا اسـتقصائيا لتوزيعـه علـى الـدول األعضـاء، وقـرر أن يقـوم 

بنفسه باجراء حبـوث إضافيـة يف عـدة جمـاالت. وقـد وزع االسـتبيان االسـتقصائي علـى الـدول 

األعضـاء يف ٤ متـوز/يوليـــه ٢٠٠١، وطُلــب منــها الــرد يف أســرع وقــت ممكــن، ولكــن مــع 

تفضيـل أن ال يتـأخر ذلـك عـن ٣٠ أيلـول سـبتمرب ٢٠٠١. وحـىت ٢٠ كـانون األول/ديســـمرب 

ــام  ٢٠٠١، كـان مـا جمموعـه ٥٠ دولـة قـد رد علـى االسـتبيان، وورد ردان اضافيـان بعـد اختت

االجتماع الثاين يف ذلك اليوم. 

ويف ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، أعـد حتليـل احصـائي للـردود الـــيت وردت  -٣

حىت ذلك التاريخ ووزع على أعضــاء فريـق اخلـرباء بغيـة اعطائـهم وقتـا كافيـا السـتعراضه قبـل 

االجتماع الثاين. وعندما بوبـت النتـائج يف ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، تبـني أن الـردود 

وردت من ٣٥ دولة. ويشكل ذلـك التبويـب والتحليـل أسـاس األبـواب الفرعيـة مـن ألـف إىل 

حـاء مـن البـاب الثـالث مـن هـذا التقريـــر. وقــد ورد ١٥ ردا اضافيــا حــىت اختتــام االجتمــاع 

الثــاين للفريــق يف ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، واســتعرضها الفريــق أيضــــا ووضعـــها 

ــك الـردود، الـيت كـانت متفقـة مـع النتـائج  مباشرة يف اعتباره يف ذلك االجتماع. ويرد حتليل تل

السـابقة، يف البـاب الفرعـــي طــاء مــن البــاب الثــالث مــن هــذا التقريــر. وأضيفــت أيضــا إىل 

التحليــل األصلــي، عنــد االقتضــاء، اشــارات إىل تلــك الــردود. ووضعــت يف االعتبــار أيضـــا 

املذكرات والتعليقات اإلضافية األخرى اليت وردت من الدول األعضاء. 

ويرد يف تقرير األمني العـام عـن صنـع ارمـني للمتفجـرات واجتـارهم ـا بصـورة  -٤

) ملخــــص  E /CN.15/2002/9) غـــري مشـــروعة واســـتعماهلا لألغـــراض االجراميـــــة

ملناقشات فريق اخلرباء يف اجتماعيه واستنتاجات وتوصيات الفريق الناشئة عن الدراسة. 
  

حتليل الصكوك والوثائق األخرى ذات الصلة  ثانيا-
 
 

تقرير فريق اخلرباء عن مشكلة الذخائر واملتفجرات  ألف-
 

طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام يف قرارهــا ٣٨/٥٢ املــؤرخ ٩ كـــانون  -٥

األول/ديسمرب ١٩٩٧ أن يعد دراسة عن مشـكلة الذخـرية واملتفجـرات. وأنشـئ فريـق اخلـرباء 

ـــى النحــو الواجــب، وقدمــها األمــني العــام إىل اجلمعيــة يف عــام ١٩٩٩  وأجـرى الدراسـة عل

(A/54/155). وقـد أجريـت الدراسـة يف سـياق مبـادرات مـن األمـم املتحـدة لوضـــع حــد 

لآلثـار السـلبية املرتبطـة بانتشـار واسـتخدام األسـلحة الصغـرية واخلفيفـة دون مراقبـــة. وســعت 

اجلمعية إىل توفري أساس تقرر استنادا إليه ما إن كـان مـن اـدي وضـع ضوابـط علـى الذخـرية 

واملتفجـرات، كـرد، أو رد جزئـي، علـى املشـكلة. وجمـــال تلــك الدراســة عمومــا هــو مراقبــة 

األسـلحة، وليـس مكافحـة اجلرميـة، وقـد اسـتفادت جزئيـا مـن دراسـات أوسـع ملســائل تتصــل 

بانتشار األسلحة الصغرية واخلفيفـة. وقـد أعـرب الفريـق عـن قلقـه مـن عـدم وجـود معلومـات 

دقيقة وحديثة عن الذخرية واملتفجرات، وبصفة خاصـة مـن عـدم وصـول ردود علــى استبيــان 

ــــرات ٩-١٠، ٢٢، ٢٧، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٧، ١٠٢، ١٠٤،  عممـــه (A/54/155، الفق

١٠٥).(١) وخلـص الفريـق إىل أن الضوابـــط علــى الذخــرية واملتفجــرات ال ميكــن أن تشــكل 

حـال كـامال للضـرر النـــاجم عــن األســلحة الصغــرية واخلفيفــة، ولكــن عــدم التصــدي لتلــك 

 ،A / األضرار كجزء مـن حـل أوسـع سيشـكل "عيبـا خطـريا وفرصـة مهــدرة" (54/155

الفقرة ١١). 

وبشـأن املتفجـرات، يعلــق التقريــر علــى بســاطة العديــد مــن األجــهزة املتفجــرة  -٦

ــا احلصـول علـى املعلومـات عـن صنـع القنـابل يف مـواد   املرجتلة، ويشري إىل السهولة اليت ميكن

مطبوعـة أو علـى االنـترنت. كمــا يشــري إىل اســاءة اســتخدام األجــهزة املتفجــرة مــن جــانب 

ـــني واملتمرديــن"، باعتبــاره مشــكلة واســعة  "اجلماعـات السياسـية املتطرفـة واالرهـابيني وارم

االنتشـار، ولكـن ال يقـدم مالحظـــات حمــددة بشــأن ضلــوع اجلرميــة املنظمــة أو عنــاصر عــرب 

A، الفقــرات ٢٧-٣٣). وبشــأن موضــوع التتبــع،  ـــك احلــوادث (54/155/ وطنيـة يف تل

يشـري التقريـر إىل العالقـة بـني االجتـار غـري املشـــروع يف الذخــرية واألســلحة، مــن ناحيــة، ويف 

سـلع غـري مشـــروعة أخــرى مثــل املخــدرات، مــن الناحيــة األخــرى، ويذكــر مصــادر ذلــك 
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االجتار، الــيت تـتراوح بـني سـرقة االمـدادات املشـروعة وتسـريبها واسـترداد الفوائـض املتبقيـة يف 

A، الفقـرات ٤٧-٥٧). وتعليقـات التقريـــر  املنـاطق الـيت كـانت ـا صراعـات (54/155/

موجهـة بصفـة حمـددة إىل الذخـرية، وليـس إىل املتفجـرات مـن حيـث هـي، علـى الرغـم مــن أن 

بعـض املالحظـات قـد تكـــون منطبقــة علــى املتفجــرات. غــري أن التقريــر يذكــر فعــال بعــض 

الفــوارق بــني املتفجــرات والذخــــرية، مالحظـــا أن املتفجـــرات، وال ســـيما التجاريـــة، غـــري 

العسـكرية، أقصـر عمـرا مـن الذخـرية بكثـري. ففـــي حــني أن ذخــرية األســلحة الصغــرية تظــل 

مسـتقرة لعقـود، ميكـن أن تتدهـور املتفجـرات بـل أن تصبـح خطـــرة مبــرور الزمــن، ممــا جيعــل 

الصانعني والبائعني واملستعملني حيتفظون مبخزونات قليلـة نسـبيا، األمـر الـذي يتيـح فرصـا أقـل 

للسرقة أو التسريب. وتوفر املخـاطر الواضحـة املترتبـة علـى ختزيـن املتفجـرات بكميـات كبـرية 

حـافزا اضافيـا للمسـتعملني التجـــاريني والعســكريني علــى الســواء لعــدم االحتفــاظ اال بــاحلد 

A، الفقرة ٦١).  األدنـى الضـروري من املخزونـات (54/155/

ــــمل  ويبحــث التقريــر حالــة اجلــهود الراميــة إىل وســم املتفجــرات ألغــراض تش -٧

ـــل املناولــة واالســتعمال  التعـرف علـى نـوع املتفجـر لفـائدة املسـتعملني، بغيـة ضمـان أشـياء مث

الصحيحــني، والتتبــع ودعــم التحقيقــات، وكذلــك الكشــف بواســطة أجــهزة مثــل أجــــهزة 

التشمم. ويستقصي التقرير أيضا حالـة اجلـهود املبذولـة يف جمـال الوسـم ألغـراض التعـرف بعـد 

t)، مالحظــا أن القــانون ال يشــترط  a gging) التفجـري، أو مـا يسـمى اضافـة املـواد الدالـــة

اضافــة املــواد الدالــة اال يف سويســرا، وأن دقــة الوســم ال ميكــن أن تكــون كافيــة التميـــيز اال 

لتحديـد الصـانع وحتديـد مـدة حنـو سـتة أشـهر يكـون املتفجـر قـد أنتـج خالهلـا. وعـــالوة علــى 

ذلك، أشار التقرير إىل أنه يف عدد من البلـدان جتـري دراسـة مجيـع اجلـهود الراميـة إىل الوسـم، 

ـــل مثــل التكلفــة وتلــوث  واىل أن هنـاك شـواغل جتاريـة ومتعلقـة بـالطب الشـرعي بشـأن عوام

اآلالت ومدى موثوقيــة الوسـم، وكذلـك آثـار خمتلـف املـواد املضافـة علـى اسـتقرار املتفجـرات 

وأدائها التفجريي (A/54/155، الفقرات ٧٣-٨٤). 

ويقـدم التقريـر عـددا مـن التوصيـات الراميـة إىل منـع االنتشـــار وختفيضــه، ولكــن  -٨

معظمها أكثر انطباقا على األسلحة الصغرية والذخـرية مـن انطباقـه علـى املتفجـرات مـن حيـث 

هي. ومما حدد من اخليارات ذات الصلة وضع معايـري عامليـة الضافـة املـواد إىل املتفجـرات، مبـا 

ــــع  فيــها املتفجــرات العســكرية، توفــر قــدرة حمــدودة علــى تتبعــها للوصــول إىل مكــان الصن

وتارخيــه (A/54/155، الفقـرة ٩٦)، وان كـانت التوصيـات الـواردة يف التقريـــر ال تشــمل 

A، الفقــرة ١٠٦ (أ)).(٢) ويطــالب  سـوى معايـري الوسـم وليـس اضافـة املـــواد (54/155/

التقريـر أيضـا بدراسـة واسـتخدام تكنولوجيـات الوسـم اجلديـدة، وبتحسـني مصـادر املعلومــات 

عن املتفجرات وزيادة شفافيتها، مبـا يف ذلـك عـن طريـق انشـاء قـاعدة بيانـات لألمــم املتحــدة 

(A/54/155، الفقــرة ١١٠). وينبغــي أن يالحــظ أن التقريــر ينــاقش وســم "املتفجــــرات 

والذخـرية" يف نفـس السـياق، وبذلـك يفسـح اـال المكانيـة أن تكـون بعـــض اخليــارات الــيت 

ـــرية منــها للمتفجــرات.(٣) كذلــك  نوقشـت قـد اعتـربت أكـثر مالءمـة لذخـائر األسـلحة الصغ

يبحث التقرير القيود القانونية والتدابري األمنيـة الداخليـة الـيت ميكـن اسـتخدامها لتنظيـم امكانيـة 

احلصـول علـى املتفجـرات وعلـى السـالئف الكيميائيـة الـيت ميكـن فـــرض قيــود علــى احلصــول 

عليها (A/54/155، الفقرة ١٠٠). 
  

اتفاقية متييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها  باء-
 

أبرمت اتفاقية متييز املتفجرات البالستيكية بغـرض كشـفها(٤) حتـت رعايـة منظمـة  -٩

الطـريان املـدين الدوليـة اسـتجابة لشـواغل مفادهـا أن بعـــض أنــواع املتفجــرات البالســتيكية ال 

ميكـن كشـفها باألجـهزة التقليديـة اخلاصــة بفحــص عينــات اهلــواء أو التشــمم. وتعمــل هــذه 

ـــن األخبــرة الكيميائيــة املمــيزة، الــيت تنطلــق مــن معظــم  األجـهزة بكشـف الكميـات القليلـة م

ـــرات "البالســتيكية" الــيت توجــه اليــها  املتفجـرات ولكـن ال تنطلـق بكميـات كافيـة مـن املتفج

ـــرز األمــين  االتفاقيـة. والكشـف بواسـطة فحـص العينـات هـو عنصـر هـام مـن عنـاصر نظـم الف

اهلادفـة إىل ضمـــان عــدم وضــع املتفجــرات أو األجــهزة احملتويــة علــى متفجــرات علــى مــنت 

الطـائرات، الـيت ميكـن أن تـؤدي فيـها املتفجـــرات، حــىت إذا كــانت كمياــا قليلــة نســبيا، اذا 

فجـرت، إىل نتـائج كارثيـة. والشـرط األساسـي لالتفاقيـة هـو "وسـم" املتفجـــرات البالســتيكية 

اليت ال ميكن كشفها اال بالوسم، وذلـك بإضافـة مـواد كيميائيـة معينـة مبينـة يف مرفـق. وتطلـق 

ــاره  هـذه املـواد املضافـة املنصـوص عليـها أخبـرة مـن نـوع تسـجله معـدات فحـص العينـات باعتب

مميزا للمتفجرات، وتطلق تلك األخبرة بكميـات تكفـي لضمـان كشـف أي متفجـر بالسـتيكي 

يوسـم علـى هـذا النحـو. وتقضـي االتفاقيـة أيضـا باختـاذ تدابـري أمنيـة مالئمـة فيمـا يتعلـق بتلــك 

ـــات غــري املوســومة. وتنشــىء االتفاقيــة أيضــا جلنــة تقنيــة لرصــد  املتفجـرات وبتدمـري املخزون

التطورات املقبلة يف هذا امليدان. 
  

االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات االرهابية بالقنابل  جيم-
 

تقضـي االتفاقيـة الدوليـة لقمـع اهلجمـات االرهابيـة بالقنـابل (قـرار اجلمعيـة العامــة  -١٠

١٦٤/٥٢، املرفـق، املـؤرخ ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧)(٥) بـأن جتـرم الـدول األطــراف 

ــــاصر تلـــك اجلرائـــم اذا ارتكبـــت يف  أفعــال اهلجمــات االرهابيــة بالقنــابل، وأن حتقــق يف عن
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أراضيـها وتالحقـها قضائيـا، وأن تســـاعد الــدول األطــراف األخــرى علــى التحقيــق يف تلــك 

ــــها أو حتاكمـــهم مبوجـــب القـــانون  اجلرائــم، وأن تســلم ارمــني الذيــن يوجــدون يف أراضي

ـــابل، مبــا يف  الداخلـي. غـري أن االتفاقيـة ال تقضـي بتجـرمي أفعـال غـري اهلجمـات االرهابيـة بالقن

ذلك أي أنشطة متصلة بصنع املتفجرات أو االجتـار ـا بصفـة غـري مشـروعة. وال جيـوز رفـض 

ـــة أو تســليم ارمــني بســبب أن اجلرميــة املعنيــة ذات طــابع سياســي،  تقـدمي املسـاعدة القانوني

ولكـن ميكـن رفضـهما بسـبب االعتقـاد بـأن الغـرض مـن املالحقـة ذو طـابع متيـيزي يســـتند إىل 

عوامـل مثـل العـرق أو الديـن أو اجلنسـية أو األصـل االثـين أو الــرأي السياســي للمتــهم. ومــن 

اجلرائـم الـيت ينطبـق عليـها الصـك تسـليم أو وضـع أو اطـالق أو تفجـــري أي جــهاز متفجــر أو 

غريه من األجهزة املميتة يف مكان عـام أو مرفـق حكومـي أو شـبكة للنقـل العـام أو مرفـق بنيـة 

حتتيـة بقصـد ازهـاق األرواح أو احـداث اصابـات خطـرية أو دمـار هـائل يرجـح أن يتســبب يف 

ــة فادحـة. وعبـارة "جـهاز متفجـر أو غـريه مـن األجـهزة املميتـة" معرفـة تعريفـا  خسارة اقتصادي

واسعا، يشمل األســلحة املتفجـرة واحلارقـة وكذلـك أي جـهاز مصمـم الطـالق أو نشـر املـواد 

ــل البيولوجيـة أو التوكسـينات أو املـواد املماثلـة أو املـواد املشـعة، اذا  الكيميائية السامة أو العوام

كـان اجلـهاز مصممـا إلزهـاق األرواح أو احـداث اصابـات خطـرية أو ضـرر مـادي جســيم أو 

كـانت لديـه القـدرة علـى فعـــل ذلــك. واألســاس الوحيــد النطبــاق الصــك هــو طبيعــة فعــل 

اهلجمـات بالقنـابل، وطبيعـة األهـداف، ونيـة تســـبيب الضــرر، وال يتنــاول دوافــع ارمــني أو 

ـــاملتفجرات. ويســتخدم  حيـاول متيـيز االرهـاب يف حـد ذاتـه عـن الدوافـع األخـرى للـهجمات ب

الصـك عبـارة "متفجـرة أو حارقـة" دون تعريفـها، وبذلـك يـترك حتديـد املعـاين الدقيقـة للــدول 

األطراف املطالبة بتطبيقه. 
  

قرار جملس األمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  دال-
 

بعـــد اهلجمـــات االرهابيـــة الـــيت وقعـــت يف الواليـــات املتحـــدة، يف واشــــنطن،  -١١

ــــرار  العاصمـة، ونيويـورك وبنسـلفينيا، يف ١١ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، اعتمـد جملـس األمــن الق

١٣٧٣ (٢٠٠١) املــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١، الــذي يــهيب بــالدول أن تعمــل معـــا 

ـــال االرهابيــة والقضــاء عليــها مــن خــالل التنفيــذ الكــامل  علـى حنـو عـاجل علـى منـع األعم

للصكوك الدولية ذات الصلة، وزيادة التعاون، وسلسـلة مـن التدابـري احملـددة األخـرى املبينـة يف 

القرار. وهذه التدابري االضافيــة ملزمـة قانونيـا جلميـع الـدول األعضـاء، رهنـا بعبـارات كـل مـن 

األحكـام علـــى حــدة. وقــد اعتــرب فريــق اخلــرباء التدابــري احملــددة التاليــة ذات صلــة باملســائل 

املعروضة عليه: 

تقـرر الفقــرة ٢ (أ) مـــن القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) أن علــى الــدول  (أ)

أن متتنــع عــن تقــدمي أي شــكل مــن أشــكال الدعــم للكيانــات أو األشــخاص الضــــالعني يف 

األعمال االرهابية، بوسائل منها "... منع تزويد االرهابيني بالسالح"؛ 

ـــرار مــن مجيــع الــدول التمــاس ســبل  وتطلـب الفقـرة ٣ (أ) مـن الق (ب)

تكثيـف وتعجيـل تبـادل املعلومـــات العمليــة، وخباصــة مــا يتعلــق منــها باالجتــار باألســلحة أو 

املتفجرات أو املواد احلساسة؛ 

وتطلـب الفقرتـان ٣ (د) و ٣ (ه) مـن القـرار مـن الـدول أن تصبـــح  (ج)

أطرافا يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدوليـة ذات الصلـة باالرهـاب وأن تنفـذ تلـك الصكـوك 

تنفيذا كامال؛ 

وتالحــظ الفقــرة ٤ مــن القــرار، مــع القلــق، الصلـــة الوثيقـــة بـــني  (د)

االرهاب الدويل واجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، وتشـدد علـى ضـرورة تعزيـز الـرد العـاملي علـى 

تلـك اجلرميـــة باعتبارهــا حتديــا وديــدا خطــريا لألمــن الــدويل. ومــن أشــكال تلــك اجلرميــة 

املذكـورة يف الفقـرة "االجتـار غـري القـانوين باألسـلحة" و "النقـل غـــري القــانوين للمــواد النوويــة 

والكيميائية والبيولوجية وغريها من املواد اليت ميكن أن تترتب عليها آثار مميتة". 

ــــة صنـــع األســـلحة الناريـــة  اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملكافح هاء-
والذخائر واملتفجرات واملواد األخرى ذات الصلـة واالجتـار ـا 

بصورة غري مشروعة 
 

اعتمـدت اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة صنــع األســلحة الناريــة والذخــائر  -١٢

واملتفجـرات واملـواد األخـرى ذات الصلـة واالجتـار ـا بصـــورة غــري مشــروعة منظمــة الــدول 

ــاذ  األمريكيـة يف واشـنطن، العاصمـة، يف ١٤ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٧، ودخلـت حـيز النف

يف ٧ كـانون الثـاين/ينايــر ١٩٩٨.(٦) وهـي متثـل أول صـك قـانوين دويل ملكافحـة االجتـار غــري 

ــــن بروتوكـــول الحـــق هـــو  املشــروع باألســلحة الناريــة، وقــد شــكلت األســاس ألجــزاء م

ــلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة  بروتوكول مكافحة صنع األس

غـري مشـروعة، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة (قــرار 

ـــايو ٢٠٠١). وتقضــي اتفاقيــة البلــدان  اجلمعيـة العامـة ٢٥٥/٥٥، املرفـق، املـؤرخ ٣١ أيـار/م

ـــربوتوكول، بــأن جتــرم الــدول األطــراف األفعــال األساســية للصنــع  األمريكيـة، مثلـها مثـل ال

واالجتار غري املشروعني. غـري أنـه، خالفـا للـربوتوكول، تنطبـق اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة علـى 

"املتفجرات"، اليت تعرفها، رهنا باسـتبعادات معينـة، بأـا "أي مـادة أو صنـف يعمـل أو يصنـع 
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أو يسـتخدم الحـداث انفجـار أو تفجـري أو تأثـــري دفعــي أو صــاروخي�". ويســتبعد مرفــق 

التفاقيـة البلـدان األمريكيـة الغـازات املضغوطـة، والسـوائل القابلـة لاللتـهاب، وبعـض األجـــهزة 

ـــيت تســتخدم متفجــرات، مثــل األكيــاس اهلوائيــة الواقيــة يف الســيارات، واأللعــاب  الشـائعة ال

ـــض الطلقــات اإلشــارية الوهجيــة. ويعــرف الصــك أيضــا،  الناريـة اخلاصـة باملسـتهلكني، وبع

كأنواع من األسلحة الناريـة، سلسـلة مـن األجـهزة املتفجـرة تشـمل القنـابل املتفجـرة واحلارقـة 

والغازيــة، والقنــابل اليدويــة، والصواريــخ وأجــــهزة اطالقـــها، والقذائـــف ونظـــم القذائـــف، 

ــــاري"  واأللغــام. وال يشــمل التعريــف ذخــائر املدفعيــة، رمبــا ألن تعريــف عبــاريت "ســالح ن

ـــى أي حــدود للحجــم أو العيــار. وال  و "ذخـرية" مـن شـأنه أن يشـملها، حيـث ال حيتـوي عل

ـــن حيــث هــي، وال يشــترط وســم األجــهزة املتفجــرة  يشـترط الصـك وسـم "املتفجـرات"، م

املعرفـة بأـا "أسـلحة ناريـة" إال "علـى حنـو مالئـم يف وقـت الصنـع، إن أمكـن". وقـــد أنشــئت 

جلنة استشارية لترويج تدابري معينة تتعلق بتنفيذ االتفاقية أو تدعمه. 
  

ـــة  اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني واو-
وبروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناـا 
والذخـرية واالجتـار ـا بصـورة غـري مشـروعة، املكمــل التفاقيــة 

األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
 

وضعت يف الفترة من عـام ١٩٩٩ اىل عـام ٢٠٠١ سلسـلة تضـم أربعـة صكـوك،  -١٣

ـــة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة (قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٥/٥٥، املرفــق  منـها اتفاقي

األول، املــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠٠)، املوجهــة صــوب اجلرميــــة املنظمـــة عـــرب 

الوطنية عمومــا، وثالثـة بروتوكـوالت حتتـوي علـى عنـاصر موجهـة صـوب أنشـطة معينـة متيـل 

اجلماعــات االجراميــة املنظمــة اىل الضلــوع فيــها. وأثنــاء عمليــة التفــاوض علــى بروتوكـــول 

مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا والذخــرية واالجتــار ــا بصــورة غـــري 

ــــي اىل ادراج تدابـــري ملكافحـــة االجتـــار غـــري املشـــروع يف  مشــروعة، قدمــت اقتراحــات ترم

املتفجـرات أيضـا، ولكـن عـددا مـن الـدول كـانت لـه شـواغل حمـددة بشـــأن االمكانيــة التقنيــة 

لتطبيـق تدابـري تنظيميـة متماثلـة علـى كـل مـن األسـلحة الناريـة واملتفجـــرات. وكــانت لبعــض 

الدول أيضا شواغل أكثر عمومية بشـأن امكانيـة اختـاذ تدابـري تتنـاول املتفجـرات، أو بشـأن مـا 

ان كانت هناك حاجـة اىل صـك دويل يتعلـق بـاملتفجرات. وبعـد املناقشـة يف عـدة دورات مـن 

ـــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، تقــرر عــدم  دورات اللجنـة املخصصـة لوضـع اتفاقيـة ملكافح

تناول املتفجرات، استنادا اىل نصيحـة مفادهـا أـا تتجـاوز نطـاق الواليـة الـيت حددـا اجلمعيـة 

A، احلاشــية ٧٤، والوثيقــة  /AC.254/Add.2/Rev.3 ـــر الوثيقــة العامـة للجنـة (انظ

ـــة بــالضرورة  A/AC.254/25، الفقـرة ٢٢). غـري أن ذلـك ال يسـتبعد مـن نطـاق االتفاقي

اجلرائــم ذات الصلــة بــاملتفجرات. ففــي حــني أن األحكــام التقنيــة مــــن الـــربوتوكول، مثـــل 

اشـتراطات وســم األســلحة الناريــة واالحتفــاظ بســجالت لعمليــات النقــل عــرب الوطنيــة، ال 

تنطبـق، فـان االتفاقيـة نفسـها تنطبـق علـــى أي جرميــة تعتــرب "جرميــة خطــرية"، وتكــون "ذات 

ــع فيـها "مجاعـة اجراميـة منظمـة" (املـادة ٣). وتعـرف اجلرميـة اخلطـرية  طابع عرب وطين" وتضطل

بأا "سلوك ميثل جرما يعاقب عليـه باحلرمـان التـام مـن احلريـة ملـدة ال تقـل عـن ٤ سـنوات أو 

ـــار يرجــح الوفــاء بــه يف معظــم البلــدان يف  بعقوبـة أشـد" (املـادة ٢، الفقـرة (ب))، وهـذا معي

احلـاالت الـيت تـزرع فيـها أجـهزة متفجـــرة أو تفجــر، ورمبــا يف حــاالت أخــرى مثــل الســرقة 

والتسريب أيضا. وتنطبق االتفاقية يف احلاالت اليت يكـون فيـها عنصـرا اجلرميـة املنظمـة والطـابع 

عـرب الوطـين الضروريـان موجـودان أيضـا أو يشـتبه يف وجودمهـا.(٧) وميكـن أن تنطبـق االتفاقيـة 

ــيت تقـوم فيـها مجاعـة اجراميـة منظمـة بأنشـطة ذات صلـة بـاملتفجرات  أيضا يف بعض احلاالت ال

كأنشطة تابعة ألنشطة اجرامية أخرى تـؤدي إىل انطبـاق االتفاقيـة، مثـل احلـاالت الـيت ينطـوي 

فيها استخدام املتفجرات على جرائم أخطر مثل القتل. 
  

حتليــل اإلجابــات علــى اســتبيان الدراســة االســـتقصائية  ثالثا-
بشأن صنع املتفجرات واالجتار ا بصورة غري مشـروعة 

وإساءة استعماهلا يف األغراض اإلجرامية 
  

خلفية  ألف-
 

أرسـلت يف ٤ متــوز/يوليــه ٢٠٠١ إىل مجيــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة  -١٤

ـــاكل  مذكـرة شـفوية حتتـوي علـى اسـتبيان يتضمـن ١٤ سـؤاال أساسـيا عـن طبيعـة ومـدى املش

ـــروعة واســتعماهلا ألغــراض إجراميــة.  املتصلـة بصنـع املتفجـرات واالجتـار ـا بصـورة غـري مش

ـــت مســتطاع، وإن كــان مــن األفضــل أال  وطلبـت املذكـرة إىل الـدول أن جتيـب يف أقـرب وق

ـــر وقــت كــاف ليقــوم فريــق اخلــرباء  يتـأخر ذلـك عـن ٣٠ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠١، لكـي يتوف

بتبويـب النتـائج واسـتعراضها قبـل اجتماعـــه الثــاين. وقــد أكملــت عمليــة التبويــب والتحليــل 

التمـهيدي يف ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـــرب ٢٠٠١، وحــىت ذلــك الوقــت كــانت ٣٥ دولــة قــد 

أجابت على االستبيان. ووردت ١٥ إجابة أخرى يف الفـترة مـا بـني ١٠ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 

واختتــام االجتمــاع يف ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١، كمــا وردت إجابتــان إضافيتــــان 

بعـد انتـهاء االجتمـاع. وكـانت اإلجابـات األخـرية متفقـــة بوجــه عــام مــع اإلجابــات األوىل، 

وقـد وضعـت يف االعتبـار لـدى صياغـة التحليـل ويف األعمـال األخـرى الـيت اضطلـع ـــا فريــق 
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اخلـرباء. وتـرد يف البـاب األول أدنـاه مناقشـة منفصلـة للمســـائل اإلضافيــة الــيت أثارــا الــردود 

األخرية. 

ــــ ٥٢ التاليــة يف الدراســة االســتقصائية: أذربيجــان،  وإمجـاال، شـاركت الـدول ال -١٥

األردن، إريتريـا، اسـبانيا، إسـتونيا، أملانيـــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيســيا، أوكرانيــا، 

ــة  بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بوتسـوانا، بولنـدا، بوليفيـا، بـريو، تركيـا، تونـس، اجلزائـر، اجلمهوري

ــــلوفاكيا، ســـلوفينيا،  التشــيكية، اجلمهوريــة العربيــة الســورية، جنــوب أفريقيــا، الدامنــرك، س

سنغافورة، السويد، سويسرا، شيلي، الصـني، غامبيـا، غواتيمـاال، غيانـا، فنلنـدا، قـربص، قطـر، 

كولومبيـا، الكويـت، لبنـان، ليتوانيـا، مالطـــة، املغــرب، املكســيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا 

العظمــى وايرلنــدا الشــمالية، موريشـــيوس، مونـــاكو، ناميبيـــا، اهلنـــد، هنـــدوراس، هولنـــدا، 

الواليات املتحدة األمريكية، اليابان. 

وقـد طلـب االسـتبيان معلومـات يف ثالثـة جمـاالت رئيسـية هـي: معلومـات خلفيــة  -١٦

عـن مصـادر املعلومـات املقدمـة؛ ومعلومـات عـن احلـــوادث الفعليــة ذات الصلــة بــاملتفجرات؛ 

ومعلومـات عـن التدابـري القانونيـة املتخـذة ملراقبـة احلصـول علـى املتفجـــرات أو اســتخدامها يف 

ـــض الــدول الــيت ردت علــى االســتبيان علــى مجيــع  كـل مـن البلـدان املسـتجيبة. ومل جتـب بع

األسـئلة املطروحـة. ورمبـا اعتـربت املعلومـات، يف بعـض احلـاالت، معلومـات حساسـة بالنســبة 

إلنفـاذ القوانـني أو ألسـباب تتعلـق بـاألمن، وقـد أشـــارت عــدة دول إىل أن بعــض املعلومــات 

املطلوبة ال تجمع أو أا ال تبوب يف جهة مركزية. 

وقـد طُلبـت معلومـات إحصائيـة عـن احلـــوادث الــيت وقعــت خــالل مــدة مخــس  -١٧

سـنوات، مـن بدايـة عـام ١٩٩٥ إىل ايـة عـام ١٩٩٩. وبعـد ذلـك حسـبت املتوسـطات ملــدة 

السـنوات اخلمـس لألرقـام املطلقـة املقدمـة مـــن الــدول ايبــة، معــربا عنــها، حيثمــا أشــري إىل 

ذلــك، باملعــدالت لكــل ١٠٠ ٠٠٠ مـن السـكان، وذلـك لتيسـري املقارنـــة بــني البلــدان. ويف 

حني كان عدد الدول ايبة ذا داللة إحصائيـة، فـإن ذلـك العـدد كـان أقـل مـن نصـف الـدول 

األعضــاء البــالغ عددهـــا ١٨٩. وعــالوة علــى ذلـــك، فقـــد ال متثـــل تلـــك الـــدول ايبـــة، 

ـــدان. ويتمثــل أحــد االحتمــاالت يف أن الــدول الــيت تعتــرب  بـالضرورة، عينـة عشـوائية مـن البل

اجلرميـة ذات الصلـة بـاملتفجرات مشـكلة خطـــرية هــي الــيت يرجــح بقــدر أكــرب أن تــرد علــى 

االستبيان، مما ينتج عنه احتمال املبالغة يف اإلبالغ عن احلوادث. 

وجيدر بالذكر أيضا أن األرقام الفعلية للحـوادث يف بعـض الـدول تكـون يف كثـري  -١٨

من احلاالت صغـرية لدرجـة أـا تتـأثر تـأثرا كبـريا بأنشـطة أفـراد مـن اجلنـاة أو جمموعـة منـهم. 

وينطبق هذا بوجــه خـاص يف األمـاكن الـيت ميكـن أن تشـكل فيـها األنشـطة املنتظمـة الـيت تقـوم 

ـا مجاعـات اجلرميـة املنظمـة أو اجلماعـات اإلرهابيـة أعـدادا كبـرية نســـبيا مــن احلــوادث الــيت 

يتصـل بعضـها بـالبعض اآلخـر وال حتـدث عشـــوائيا مــن حيــث التوقيــت أو املكــان اجلغــرايف. 

وزيادة على ذلك، جيـدر مالحظـة أن الطبيعـة اخلطـرية للمتفجـرات تـؤدي إىل وقـوع حـوادث 

ــة يف األرواح  قـد تـتراوح مـا بـني حـوادث طفيفـة نسـبيا إىل احلـوادث الـيت تسـبب خسـائر هائل

وتنجـم عـن األجـهزة املتفجـرة الكبـرية الـيت تنقـل علـى سـيارات. واحلـوادث الكبـرية مـن هـــذا 

النـوع هـي مـن الضخامـــة مبــا يكفــي لتغيــري الصــورة اإلحصائيــة بأكملــها لبلــد خــالل مــدة 

الدراسـة. وقـد ذكـرت حادثتـان مـن هـذا النـوع، إحدامهـا تفجـري سـيارة يف مبـىن حكومــي يف 

مدينـــة أوكالهومــــا بواليــــة أوكالهومــــا يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، يف يــــوم ١٩ 

نيسـان/أبريــل ١٩٩٥، وقـد أثـرت فعـال علـى النتـائج املتعلقـة بذلـك البلـد، واألخـرى انفجــار 

مصنع لأللعاب الناريــة يف إنشـيدي، هولنـدا، يف أيـار/مـايو ٢٠٠٠، الـذي حـدث خـارج فـترة 

الدراسة مباشرة، بيد أنه ميكن أن تكون هناك حوادث أخرى ال يعلمها فريق اخلرباء. 

وأخريا، فرمبا كانت بعض أوجه التبـاين يف اإلبـالغ عـن معـدالت احلـوادث ناجتـة  -١٩

عن الفروق يف معاملة احلوادث يف الدوائر اإلحصائيـة الوطنيـة الـيت ُأبلغـت منـها البيانـات. فـإذا 

ـــة قصــرية،  وقعـت سلسـلة مـن التفجـريات قـام ـا فـرد واحـد أو جمموعـة واحـدة يف فـترة زمني

مثل اهلجمات الـيت حدثـت يف ١٩٩٣ يف مدينـة مومبـاي، يف اهلنـد، الـيت تـرد مناقشـتها أدنـاه، 

فيمكن أن يعاجلها أحد البلدان على أا سلسلة مـن احلـوادث أو الوقـائع يف حـني يعاملـها بلـد 

آخر على أا حادثة واحدة بسبب إجراء حتقيق واحـد بشـأا. وعلـى نفـس األسـاس، فـان مـا 

أبلغـت عنـه اسـتونيا مـن إنتـاج عـدد مـن األجـهزة املتفجـرة ميكـن أن يعـامل علـــى أنــه حادثــة 

إجراميــة واحــدة أو حــوادث كثــرية، رهنــا باملمارســات اإلحصائيــة الوطنيــة، وكيــف ســـار 

ـــف اســتردا ســلطات  التحقيـق، وكيـف اسـتعملت األجـهزة املتفجـرة يف ايـة املطـاف أو كي

إنفـاذ القوانـني. وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن حادثـة فقـدان أو سـرقة متفجـرات مث اســـتعادا 

بعـد ذلـك ميكـن أن تعـامل علـى أـا حادثتـان منفصلتـان، وخصوصـا إذا مـا وقعتـا يف ســنوات 

ــة. ويف احلـاالت عـرب الوطنيـة، مثـل التـهريب، ميكـن أن  خمتلفة أو يف فتريت إبالغ إحصائية خمتلف

يؤدي فعل إجرامي واحد إىل ورود تقارير عن احلادثة يف أكثر من بلد واحد. 

ـــات الــواردة والتعليقــات الــيت أبدــا بلــدان عديــدة مــن الــيت  واسـتنادا إىل البيان -٢٠

أجـابت علـى اسـتبيان الدراسـة االسـتقصائية، يبـدو أن معظـم الـــدول ال يفــرق بــني اإلرهــاب 

واجلرمية. ويظهر أن معظم الدول يعتـرب اإلرهـاب أحـد أشـكال اجلرميـة املنظمـة. وهنـاك بلـدان 

عديــدة ذكــرت علــى وجــه التحديــد أن البيانــات قُدمــت علــى هــذا األســاس، أو حـــددت 

اجلماعات اإلجرامية املنظمــة الـيت تعتربهـا ذات طـابع إرهـايب. والحـظ فريـق اخلـرباء أن واليتـه 
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ـــني" يف  (قـرار اجلمعيـة العامـة ١٢٧/٥٤، الفقـرة ٥) تطـالب بـإعداد دراسـة عـن ضلـوع "جمرم

صنع املتفجرات واالجتار ا على حنـو غـري مشـروع واسـتعماهلا ألغـراض "إجراميـة"، وهـذا ال 

يشمل اإلرهاب يف حد ذاته وال يسـتبعده. وأعـرب فريـق اخلـرباء أيضـا عـن رأي مـؤداه أنـه يف 

حني تتجاوز املسائل السياسية اليت يثريها اإلرهاب خربته الفنيـة وواليتـه علـى حـد سـواء، فـإن 

األنشـطة اإلرهابيـة، يف احلـاالت الـيت تنطـوي علـى متفجـرات، تكـون أيضـا أنشـــطة إجراميــة، 

ـــة تدخــل يف واليتــه يف تلــك احلــاالت.  وأن جوانـب اإلرهـاب اجلنائيـة أو املتعلقـة بعلـم اجلرمي

ـــات عــن حــاالت  وقـد ذكـرت أيضـا دول جميبـة عديـدة وعـدة أعضـاء يف فريـق اخلـرباء معلوم

ارتكبت اجلرائم فيـها مجاعـات متورطـة يف األنشـطة اإلرهابيـة وكذلـك يف األنشـطة اإلجراميـة 

األكـثر اعتيـادا، إىل درجـة أن التصنيفـات الـيت يقصـد منـها التميـيز بـــني اجلرميــة واإلرهــاب ال 

ــة  تكـون ممكنـة، وكذلـك عـن حـاالت تتعـاون فيـها اجلماعـات اإلرهابيـة واجلماعـات اإلجرامي

املنظمة التقليدية يف ارتكاب أنشطة إجرامية. وهلـذا، فـإن فريـق اخلـرباء، لـدى إعـداده دراسـته، 

اعتـرب عمومـا أن البيانـات وردت وحتليـل البيانـات جـرى علـى أسـاس أن األفـــراد واجلماعــات 

ــــدول باعتبارهـــا ذات طـــابع إجرامـــي تشـــمل أيضـــا األفـــراد  واألنشــطة الــيت تبلّــغ عنــها ال

واجلماعات واألنشطة اليت من شأا أن تصنفها تلك الدول على أا ذات طابع إرهايب. 
  

مصادر املعلومات يف كل بلد (األسئلة ١-٥)  باء-
 

كانت لدى معظـم الـدول ايبـة أكـثر مـن ادارة حكوميـة أو وزارة واحـدة تعتـرب  -٢١

مسؤولة عن املسائل ذات الصلة باملتفجرات. ويف كـل حالـة تقريبـا (٣١ مـن بـني ٣٥ دولـة)، 

ــــي أو اجلرميـــة أو إنفـــاذ القوانـــني أو الرقابـــة  كــانت الــوزارات املســؤولة عــن األمــن الداخل

اجلمركيـة تـؤدي دورا قياديـا، ويف كثـري مـن االجابـات، كـانت وزارات الداخليــة أو اجلــهات 

املماثلة هي اجلهات الوحيـدة الـيت أشـري إليـها. ويوحـي علـو درجـة إسـهام هـذه الـوزارات إىل 

ـــاغال مــن الشــواغل اخلطــرية بدرجــة تكفــي ألن تتــوىل  أن معظـم الـدول يعتـرب املتفجـرات ش

التصـدي هلـا آليـات العدالـة اجلنائيـة أو األمـن القومـي. وتؤيـد ذلـــك االجابــات علــى الســؤال 

١٠، الذي أشارت فيه كـل دولـة جميبـة إىل أـا وضعـت قوانـني خاصـة باألفعـال االجراميـة أو 

قوانني خاصة بـالترخيص أو قوانـني مماثلـة تتعلـق بـاملتفجرات علـى وجـه التحديـد. ويرجـح أن 

ـــني يزيــده يف كثــري مــن البلــدان تواتــر االســتعانة بــاحملققني اجلنــائيني  دور أجـهزة إنفـاذ القوان

ـــة  وخـرباء الطـب الشـرعي يف حـوادث املتفجـرات لكـي حيـددوا يف البدايـة مـا إن كـانت احلادث

تنطوي على سلوك اجرامي وما إن كان ينبغي أن يتبع ذلك حتقيق جنائي كامل. 

ــن  وقـد ذكـرت ١٢ دولـة مـن بـني ٣٥ دولـة جميبـة الـوزارات الوطنيـة املسـؤولة ع -٢٢

التنميـة الصناعيـة والتكنولوجيـا والنقــل والبيئــة. ويبــدو أن هــذه الــوزارات تضطلــع بــدور يف 

ــة  ثالثـة جمـاالت رئيسـية. فبعـض االجابـات أشـارت إىل املشـاركة يف تنظيـم الصناعـات الداخلي

ــــع املتفجـــرات، يف حـــني أشـــارت ردود أخـــرى إىل املشـــاركة يف تنظيـــم  الــيت تطــور وتصن

ــــالث  املتفجــرات يف الصناعــات الــيت تســتخدمها، مثــل التعديــن والزراعــة. وكــان اــال الث

للمشاركة هو وضع لوائح األمان، بوجه عام ويف سـياق جمـاالت تنطـوي علـى خمـاطر خاصـة، 

مثل قطاع النقل.(٨) 

وأبلغـت إحـدى عشـرة دولـة مـن بـني ٣٥ دولـة جميبـة عـن وجـود درجـة مـا مـــن  -٢٣

درجات املسؤولية تتحملها وزارات الدفـاع أو الشـؤون العسـكرية أو الذخـائر. ويف كثـري مـن 

تلك الدول، يظهر أن القطاعـات احلكوميـة املدنيـة والعسـكرية تتمتـع بواليـات متوازيـة تقريبـا 

ـــطة أو  علـى أنشـطة متشـاة، مثـل عمليـات الصنـع والنقـل واالسـتخدام، الـيت حتـدث يف األنش

ــيت  الصناعـات املدنيـة ويف القـوات العسـكرية. ومـع وجـود الشـواغل اخلاصـة بـاألمن القومـي ال

تنشأ يف هذا اـال، مـن املمكـن أن توجـد لـدى بلـدان أخـرى اختصاصـات قضائيـة عسـكرية 

ـــض احلــاالت ذكــرت اهليئــات العســكرية  مماثلـة لكنـها مل تبلّـغ اال عـن هيئاـا املدنيـة. ويف بع

أيضـا، ألن لديـها مسـؤوليات حمـددة يف جمـال التخلـص مـن القنـابل، حـىت يف احلـــاالت الــيت ال 

ترتبط، فيما عدا ذلك، بالنواحي العسكرية. 

ـــظ  وأشـارت مجيـع الـدول ايبـة الــ ٣٥، مـا عـدا ثـالث دول منـها، إىل أـا حتتف -٢٤

مبعلومات احصائية، بيد أن األغلبيـة (٢٢ مـن بـني ٣٥ دولـة) أشـارت إىل أن تلـك املعلومـات 

ليسـت متاحـة للجمـهور، وذكـرت دول أخـرى وجـود قيـود علـى افشـاء املعلومـات ألســـباب 

تقنية أو أمنية أو غري ذلك. غري أن معظم تلـك الـدول اسـتطاع تقـدمي بعـض املعلومـات، علـى 

ـــــاك موجــــزات  األقـــل، اســـتجابة للدراســـة االســـتقصائية. وأشـــارت عشـــر دول إىل أن هن

ـــر لديــهما أيــة  للمعلومـات االحصائيـة، علـى األقـل، متاحـة للجمـهور. وهنـاك دولتـان ال تتوف

احصاءات متاحة بشأن اجلرائم أو احلوادث، وأجابتا فقـط علـى األسـئلة الـيت تتعلـق بـالضوابط 

القانونية. 
  

احلوادث ذات الصلة باملتفجرات  جيم-
(األسئلة ٦ إىل ٩) 

 
أشـارت االجابـات، بوجـه عـام، إىل أن احلـوادث ذات الصلـة بـاملتفجرات حتــدث  -٢٥

بتواتر قليل نسـبيا. وحـىت يف الـدول الثمـاين الـيت أبلغـت عـن معـدالت سـنوية عاليـة نسـبيا مـن 
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احلوادث، تتراوح بـني ٢,٠٠ و٢٢,٣٥ لكـل ٠٠٠ ١٠٠ نسـمة، فـان تلـك احلـوادث كـانت 

تشـكل نسـبة قليلـة فقـط مـن جممـوع اجلرائـم. وتذكـــر الدراســة االســتقصائية لألمــم املتحــدة 

بشـأن اجتاهـات اجلرميـة وعمليـات نظـم العدالـة اجلنائيـة معـدالت إمجاليـة للجرميـة تـتراوح بـــني 

٧٥٦ و٣٠٩ ١٩ فعـال اجراميـا لكـل ٠٠٠ ١٠٠ نسـمة لنفـــس البلــدان.(٩) فاملتوســط البــالغ 

١٦,٣٥ حلـوادث املتفجـرات الـذي أبلغـت عنـه بـريو، علـى سـبيل املثـال، ال ميثـل ســوى ٢,٥ 

يف املائـة مـن املعـدل اخلـاص جبميـع اجلرائـم، كمـا أن األرقـام الـــيت ذكرــا الدامنــرك تصــل إىل 

٠,٠٣ يف املائــة فقــط مــن املعــدل العــام للجرائــم فيــها. وأشــارت عــدة دول إىل أن أعــــداد 

احلـوادث أقـل مـن أن تسـتحق الذكـــر، يف حــني ذكــرت دول أخــرى معــدالت أقــل مــن أن 

تكون ذات داللة إحصائية. 

غـري أنـه، لـدى الـــدول الــيت أبلغــت عــن معــدالت تتجــاوز حــادثتني يف الســنة،  -٢٦

ـــدالت الــيت أبلــغ عنــها كــان ٢,٤٢ حادثـــة  ارتفعـت املعـدالت ارتفاعـا كبـريا. فمتوسـط املع

لكــل ١٠٠ ٠٠٠ نسـمة يف السـنة. وذكـرت أربـع دول معـدالت تـتراوح بـــني ٧,١٤ حادثــة 

و٢٢,٣٥ حادثــة. وكــانت العوامــل الرئيســية املســاعدة يف ذلــك، فيمــا يبــدو، هــــي التقـــاء 

عنصرين مها توافر املتفجرات واسـتخدامها مـن قبـل مجاعـات اجراميـة منظمـة معينـة. وأبلغـت 

اجلزائـر (٧,١٤ حادثـة) عـن ضلـوع مجـاعتني رئيسـيتني مـن مجاعـات اجلرميـة املنظمـة، تعرفــان 

باســم اجلماعــة االســالمية املســلحة واجلماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال؛ وذكــرت اســـتونيا 

(١٩,٨٨ حادثــة) اجتمــاع عــاملني مهــا اســتخدام اجلرميــة املنظمــة للمتفجــــرات واألجـــهزة 

ـــــات السوفياتيــــة السابقــــة والتوافـــر الواســـع النطـــاق لتلـــك  العســكرية املتأتيــة مــن املخزون

املتفجرات، وأبلغ لبنـان (٢٢,٣٥ حادثة) بـأن هنـاك متفجـرات متبقيـة مـن حربـه األهليـة ومـا 

أعقبـها مـن احتـالل عسـكري. أمـا الدولـة الرابعـة وهـي بـريو (١٦,٣٥ حادثـة)، فلـم تبـــد أي 

مالحظات، بيد أا تقع يف منطقة ميكن جـدا أن تكـون فيـها أنشـطة اجلرميـة املنظمـة وظـروف 

الصراعات قد أثرت يف معدالت احلوادث. 

وقـد يـؤدي وجـود كميـات كبـرية مـن املتفجـرات يف منـاطق مـا بعـد الصراعـــات  -٢٧

ويف غريهـا مـن املنـاطق إىل زيـادة معـدالت احلـوادث، لعـدة أسـباب. فالعـامل األرجـح هــو أن 

جمـرد تواجـد املتفجـرات قـــد حيــرض اجلنــاة احملتملــني علــى اختيارهــا مفضلينــها علــى أدوات 

أخـرى أقـل توافـــرا، مثــل األســلحة الناريــة أو غريهــا مــن األســلحة، أو علــى اختيــار أفعــال 

اجرامية قد تسـتخدم فيـها املتفجـرات ـرد أـا متوافـرة. وعلـى سـبيل املثـال، ميكـن اسـتخدام 

املتفجرات الرتكاب جرائم القتل، بالتفضيل علـى األسـلحة األخـرى، أو قـد ختتـار اجلماعـات 

االجراميـة املنظمـة االبـتزاز تفضيـال لـه علـى أفعـال اجراميـة أخـرى ألن خطـر املتفجـرات يعتــرب 

خطرا حقيقيا من جانب اجلناة ومن جـانب الضحايـا احملتملـني. ويرجـح أيضـا أن يقـترن توافـر 

املتفجـرات علـى نطـاق واســـع بوجــود أفــراد يعرفــون كيفيــة اســتخدامها. فمنــاطق مــا بعــد 

الصراعـات يسـكنها عـادة حمـاربون سـابقون، واملنـاطق الـــيت تســتخدم فيــها املتفجــرات عــادة 

ــييد، يوجـد ـا سـكان تعـودوا علـى اسـتخدام  ألغراض أخرى، مثل التعدين أو الزراعة أو التش

املتفجـرات يف تلـك السـياقات، وقـد يغريـهم ذلـك باسـتخدام معرفتـــهم ومــهارام يف أعمــال 

اجرامية. 

ويثري وجود ذخـائر عسـكرية متبقيـة يف منـاطق مـا بعـد الصراعـات مسـائل تتعلـق  -٢٨

باملنهجيـة. فـالبلدان الـيت تكـون فيـها أعـداد كبـرية مـن احلـوادث والوفيـات واالصابـات نامجـــة 

عـن األلغـام األرضيـة وغريهـا مـن الذخـائر غـري املتفجـرة تواجـه مسـألة مــا إن كــان ينبغــي أن 

ــوادث أو أن تسـتحدث فئـة احصائيـة مسـتقلة مـن أجلـها.  تسجل هذه احلوادث كجرائم أو ح

ويف البلـدان الـيت متثـــل األلغــام األرضيــة مشــكلة كبــرية فيــها، تتجــاوز معــدالت التفجــريات 

واالصابـات والوفيـات معـدالت اجلرميـة القابلـة للمقارنـة جتـاوزا كبـريا، ممـا ميكـن أن جيعـل أيــة 

مقارنـات احصائيـة غـري جمديـة.(١٠) وهنـاك دولـة واحـدة علـى األقـل مـن الـدول ايبـــة، هــي 

ناميبيا، أثارت مسألة األلغام األرضيـة املتبقيـة بعـد صـراع قـدمي ومسـألة أجـهزة أحـدث تـزرع 

ألغراض ذات عالقة بالتمرد أو أغراض إجرامية. 

وإىل جــانب تلــك االعتبــارات، رمبــا كــــانت أمهيـــة االختالفـــات يف التســـجيل  -٢٩

واالبـالغ علــى أشــدها يف األرقــام الــيت ذكــرت فيمــا يتعلــق بــاحلوادث الــيت مل تفجــر فيــها 

املتفجرات. ويف حني طلب السـؤال ٧ معلومـات عـن احلـوادث الـيت تنطـوي علـى أشـياء مثـل 

ــــاحلوادث الـــيت مل تفجـــر ـــا  الســرقة أو التــهريب، مل يفســر الســؤال ٦ مــا هــو املقصــود ب

املتفجرات. ويف بعض احلاالت، ذكرت الـدول ايبـة معـدالت للحـوادث املنطويـة علـى عـدم 

االنفجـار أعلـى مـن معـدالت احلـوادث املنطويـة علـــى وقــوع االنفجــار (علــى ســبيل املثــال، 

ـــع  بـريو)، يف حـني أنـه يف دول أخـرى (مثـل بولنـدا) كـانت األرقـام األعلـى للحـوادث الـيت وق

فيها االنفجار. ويف حني ميكن أن يكـون هـذا نتيجـة الختالفـات فعليـة يف السـلوك االجرامـي، 

مثــل تفشــي زرع األجــهزة اخلاملــة أو حتذيــر الســلطات يف وقــت يســمح بابطــــال مفعـــول 

املتفجــرات، فمــن األرجــح أن يكــون نتيجــة الختالفــات يف مجــع االحصــــاءات وتســـجيلها 

وتبليغها. ورمبا كانت بعض الدول قد قصرت حـوادث عـدم االنفجـار علـى حـاالت اسـترداد 

ــل انفجارهـا، يف حـني أبلغـت دول أخـرى عـن فئـة مـن احلـوادث  األجهزة أو إبطال مفعوهلا قب

أوسع بكثري، تشمل أشياء مثـل السـرقة أو التـهريب أو االمتـالك غـري املشـروع أو االنتـهاكات 

املتعلقة باحلصول على التراخيص. 
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كمـا أن احتمـال التسـجيل اإلحصـائي للحـوادث الـيت تنطـــوي علــى اصابــات أو  -٣٠

أضـرار يف املمتلكـات أقـل مـن احتمـــال تســجيل احلــوادث الــيت تنطــوي علــى وفيــات. فقــد 

ذكرت بريو، على سبيل املثال، معـدالت امجاليـة للحـوادث أعلـى بكثـري ممـا فعلـت كولومبيـا، 

بيد أن كولومبيا ذكرت معدالت وفيــات أعلـى، وهـذا يوحـي بـأن معـدل التفجـريات اخلطـرية 

أعلى يف كولومبيا، أو أن بريو أبلغت عـن احلـوادث اسـتنادا إىل تصنيـف معـرف تعريفـا أوسـع 

من التعريف الذي أخذت به كولومبيـا. ولتفـادي أوجـه عـدم اليقـني تلـك، تسـتخدم الدراسـة 

ــــى  مؤشــرين رئيســيني أحدمهــا هــو التواتــر االمجــايل ومــدى خطــورة احلــوادث املنطويــة عل

متفجرات، والثاين هو املعـدالت املتوسـطة االمجاليـة للحـوادث لكـل بلـد واملعـدالت املتوسـطة 

االمجاليـة للوفيـات، كـال مـن املؤشـــرين حمســوبا بعــدد احلــوادث لكــل ٠٠٠ ١٠٠ نســمة يف 

السنة. 

ويف حـني أن اجلرائـــم ذات الصلــة بــاملتفجرات أقــل تواتــرا مــن أشــكال عديــدة  -٣١

أخـرى، فإـا قـادرة علـى أن تسـبب نتـائج خطـرية. اذ حيـدث أن تسـبب حــوادث فرديــة مــن 

حـني إىل آخـر خســـائر مجاعيــة يف األرواح وأضــرار ضخمــة يف املمتلكــات. وهــذه احلقيقــة، 

مقرونة بقلة عدد احلوادث ذات الصلة بـاملتفجرات نسـبيا بوجـه عـام، تتطلـب أن يعـامل حبـذر 

أي ربط بني معـدالت ارتكـاب اجلرائـم واخلطـورة االمجاليـة للمشـكلة. وهولنـدا مثـال يوضـح 

ذلك، حيث أبلغت عن وقوع حالة وفـاة واحـدة يف املتوسـط يف السـنة وعـدم وقـوع حـوادث 

كبرية أو حوادث مفضيـة إىل وفيـات يف الفـترة مـن ١٩٩٥ إىل ١٩٩٩، مث أبلغـت عـن وقـوع 

٢٠ حالة وفاة وأضـرارا ضخمـة يف املمتلكـات يف حادثـة واحـدة عندمـا أدت عـدة انفجـارات 

ـــن احــتراق مصنــع لأللعــاب الناريــة إىل تدمــري جــزءا كبــريا مــن مدينــة إنشــيدي يف  ناجتـة ع

ـــايو ٢٠٠٠، وذلــك بعــد انتــهاء فــترة الدراســة بوقــت قصــري. وبــاملثل، فــإن اهلجــوم  أيـار/م

بــاملتفجرات الــذي دمــر إحــدى بنايــات املكــــاتب احلكوميـــة يف مدينـــة أوكالهومـــا يف ١٩ 

ـــاف يف املعــدل  نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ وقتـل ١٦٨ شـخصا أسـفر عـن زيـادة قدرهـا مثانيـة أضع

الســنوي حلــوادث املتفجــرات املفضيــة إىل وفيــات يف ذلــك البلــد، وعــــن ازديـــاد املتوســـط 

ـــثر مــن الضعــف.(١١) وتــرد يف اجلــدول ١  للسـنوات اخلمـس، املسـتخدم يف الدراسـة، إىل أك

نتائج التحليل االحصائي للبيانات. 
 

اجلدول ١ 

املتوسط السنوي للحوادث املنطوية علـى متفجـرات واملتوسـط السـنوي للوفيـات، لكـل 

٠٠٠ ١٠٠ نسمة، يف الفترة ١٩٩٥-١٩٩٩ 

الوفيات  احلوادث  البلد 

الوفيات  احلوادث  البلد 

٠١ر١  ١٤ر٧  اجلزائر 
 --  -- بوليفيا 

٠٤ر٠  ١٩ر٠  بوتسوانا 
٠٨ر٠  ٠٠ر٢  بلغاريا 
٧٦ر٠  ٩٩ر٢  كولومبيا 
١٠ر٠  ٢٢ر٣  قربص 
٠٤ر٠  ٧٣ر٠  اجلمهورية التشيكية 

 -- ٨٥ر٢  الدامنرك 
٤٩ر٠  ٨٨ر١٩  استونيا 

 --  -- فنلندا 
٠١ر٠  ٠٤ر٠  أملانيا 
٠٦ر٠   -- غواتيماال 
٠٢ر٠  ٢٢ر٠  هندوراس 
٢٦ر٠  ٠٤ر٠  اهلند(أ) 
٠٠ر٠  ٠١ر٠  اندونيسيا 
٠٠ر٠  ٠٧ر٠  اليابان 

 --  -- األردن 
 --  -- الكويت 

١١ر٠  ٣٥ر٢٢  لبنان 
٠٤ر٠  ١٤ر١  ليتوانيا 

 --  -- مالطة 
٠٠ر٠   -- موريشيوس 

 --  -- ناميبيا 
٠١ر٠  ١٢ر١  هولندا(ب) 

 --  -- بنما 
٠٥ر٠  ٣٥ر١٦  بريو 
٠٤ر٠  ٤٦ر٠  بولندا 
٠٠ر٠  ٠٢ر٠  سنغافورة 

 -- ٥٠ر١  سلوفاكيا 
٠١ر٠  ٣٣ر٠  اسبانيا 
٠٠ر٠  ٢٧ر٠  السويد 
٠١ر٠  ٢٤ر٠  سويسرا 
٠٨ر٠  ٩٥ر٠  تركيا 

 --  --
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

وايرلندا الشمالية 
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الوفيات  احلوادث  البلد 

٠١٩ر٠ 
٠٠٧ر٠ 

٧٢ر٠  الواليات املتحدة األمريكية(ج) 

  
مل تدرج االحصاءات املتعلقة حبوادث مومبـاي الـيت وقعـت يف سـنة ١٩٩٣  (أ)

(وقعت خارج فترة الدراسة). 

مل تـدرج االحصـاءات املتعلقـة بانفجـار انشـيدي الـيت وقعـت يف أيـــار/مــايو  (ب)
٢٠٠٠ (وقع خارج فترة الدراسة). 

تشـري األرقـام اخلاصـــة بالواليــات املتحــدة إىل متوســط معــدالت الوفيــات  (ج)
لكـل مائـة ألـف نسـمة يف مـدة مخـس سـنوات، شـــاملة االنفجــار الــذي وقــع يف مدينــة أوكالهومــا يف 

نيسـان/أبريـل ١٩٩٥ (٠,٠١٩) وباستبعاده (٠,٠٠٧). 
 
 

مدى ضلوع مجاعات اجرامية منظمة و/أو عناصر عرب وطنية يف  دال-
احلوادث  

(السؤاالن ٧ و١٤) 
 

التمســت معلومــات (الســؤاالن ٧ و١٤) عــن وقـــوع حـــوادث تنطـــوي علـــى  -٣٢

مشـاركة مجاعـات اجراميـة منظمـة وعنـاصر عـرب وطنيـة. وإىل جـانب أمهيـــة هــذه العوامــل يف 

تقييم اخلطورة العامة للمشكلة فإا تكون ذات أمهيـة لـدى النظـر يف مـا إن كـان ينبغـي وضـع 

ـــة، اذ أن أيــا مــن  بروتوكـول آخـر التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطني

ـــام علــى األنشــطة الــيت ال تنطــوي علــى  االتفاقيـة أو بروتوكوالـا القائمـة ال ينطبـق بوجـه ع

ضلوع مجاعات اجرامية منظمة أو على عنصر مـا مـن العنـاصر عـرب الوطنيـة (انظـر املادتيــن ٢ 

و٣ مـن االتفاقيـة).(١٢) وزيـادة علـى ذلـك، فـان مـدى وجـود العنـاصر عـــرب الوطنيــة يعتــرب ذا 

صلـة وثيقـة بالتسـاؤل عمـا إن كـان هنـاك مـــا يســوغ ردا مــن أي نــوع مــن جــانب اتمــع 

الدويل. فلدى غياب العناصر عرب الوطنية، سيكون على كـل بلـد علـى حـدة أن حيـل مشـكلته 

بنفسـه علـى الصعيـد احمللـي. ويف تلـك احلالـة، فـان الـرد الـدويل املالئـم الوحيـد، إذا وجـد، قـد 

يكون تبادل املعلومـات أو تقـدمي املسـاعدة التقنيـة بأشـياء مثـل الدرايـة يف جمـال التشـريعات أو 

إنفاذ القوانني أو الطب الشرعي، لدعم اجلهود احمللية يف الدول اليت تطلب تلك املساعدة. 

وردا علـى الســـؤال الــذي وجــه إىل البلــدان بشــأن آراء خربائــها، أشــار نصــف  -٣٣

البلـدان (١٧ مـن ٣٥) إىل أنـه يعـاين فعـال مـن مشـاكل تتعلـق بقيـام جمرمـني بصنـع املتفجــرات 

أو االجتار ا بصورة غري مشـروعة أو اسـتخدامها ألغـراض اجراميـة. ومـن بـني تلـك البلـدان، 

أعـرب البعـض عـن رأي مفـاده أن اسـتخدام املتفجـرات وحـده هـو املشـكلة، وأشـار ١٦ بلــدا 

إىل أنـه ال توجـد مشـاكل، ومل يعـرب بلـدان اثنـان عـن أي رأي.(١٣) وردا علـى السـؤال عمــا 

إذا كانت تلك املشكلة، إن وجــدت، تنطـوي علـى عنـاصر عـرب وطنيـة هامـة، أعربـت الغالبيـة 

(٢٢ من ٣٥) عن رأي مفاده أن العناصر عـرب الوطنيـة ال متثـل مشـكلة هامـة. ومـن بـني تلـك 

ـــك،  الـدول، مل تذكـر ١٦ دولـة جميبـة أيـة مشـاكل مـن أي نـوع، سـواء عـرب وطنيـة أو غـري ذل

بينمـا أشـارت سـت دول أخـــرى إىل وجــود مشــاكل حمليــة دون وجــود عنــاصر هامــة ذات 

طابع عرب وطين. وأعربـت إحـدى عشـرة دولـة عـن رأي مفـاده أنـه توجـد عنـاصر عـرب وطنيـة 

هامـة، ومل تبـد دولتـان أي رأي. ومـن بـني االجابـات الـيت أشــارت إىل عــدم وجــود مشــكلة 

ـــر املعلومــات  كبـرية ذات طـابع عـرب وطـين، أشـارت اجابـة واحـدة إىل شـعور بـالقلق إزاء تواف

على الصعيد عرب الوطين على االنترنت خبصوص صنع املتفجرات واألجهزة املتفجرة. 

وكان معظم الدول السـت الـيت أبلغـت عـن وجـود عنـاصر عـرب وطنيـة هامـة(١٤)  -٣٤

يعـاين مـن مشـاكل مـع مجاعـات يعتربهـا ذات طـابع ارهـايب أو ختريبــي أو متمــرد، أو يقــع يف 

منـاطق مـا بعـــد الصراعــات حيــث يشــكل ريــب الذخــائر العســكرية الفائضــة عــامال مــن 

ـــيا واجلزائــر وكولومبيــا وناميبيــا، قدمــت يف  العوامـل. وهنـاك عـدة بلـدان، مـن بينـها اندونيس

اجاباا تعليقات حمددة ـذا املضمـون. وأحلقـت اهلنـد بردهـا رسـالة تبـني املشـاكل الـيت مـرت 

ا فيما يتصل باألنشـطة االرهابيـة عـرب احلـدود، ومـن بينـها سلسـلة مـن اهلجمـات حدثـت يف 

يوم واحد على مدينة مومباي، اهلند، وتضمنـت عشـرة أجـهزة متفجـرة منفصلـة وكميـة تقـدر 

R) املهربـة، ممـا أسـفر عـن ٢٥٧  D X بـ ٠٠٠ ٤ كيلوغرام من متفجرات التفجري السريع (

حالـة وفـاة و٧١٣ حالـة اصابـة خطـرية وأضـرار واســـعة النطــاق يف املمتلكــات.(١٥) وعلقــت 

اهلنـد أيضـا علـى العالقـة بـني اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واالرهـاب. ودعـت اهلنـــد إىل اختــاذ 

ج موحد ازاء املشكلتني، مشرية إىل أنه، يف بعــض احلـاالت، ال ميكـن التميـيز بـني اجلماعـات 

االرهابيـة واجلماعـات االجراميـة املنظمـــة، يف حــني أنــه، يف حــاالت أخــرى، واجــهت اهلنــد 

مجاعـات جرميـة منظمـة تقليديـة تسـاعد اجلماعـات االرهابيـة بالتــهريب وباخلدمــات األخــرى 

غري املشروعة. ورأت اهلند أنه ينبغـي اسـتحداث صـك قـانوين ملـزم، بيـد أن الصـك ينبغـي أال 

يرتبط باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، لضمـان انطباقـه علـى نطـاق 

ـــا الــدول الــيت مل تبــد أي تعليــق ولكنــها  أوسـع علـى اجلماعـات االرهابيـة وأنشـطتها.(١٦) أم

مـرت مبشـاكل ذات صلـة بـاملتفجرات مـن هـذا النـــوع فتشــمل األردن واســبانيا ولبنــان. أمــا 

اسـتونيا، الـيت أبلغـت عـن مشـكلة اجتـار غـري مشـروع ولكنـها مل تعتـرب العنـــاصر عــرب الوطنيــة 

ذات طـابع خطـري، فإـا وصفـت حـاالت هربـت فيـــها مجاعــات إجراميــة منظمــة متفجــرات 

وذخائر متبقية من خمزونـات العـهد السـوفيايت إىل بلـدان أخـرى. أمـا هولنـدا، الـيت أبلغـت عـن 

عناصر عرب وطنية هامة، فإا ذكـرت شـواغل مماثلـة بشـأن ريـب تلـك املتفجـرات إىل داخـل 

ــا  أراضيـها. وأبلغـت أيضـا دولتـان أخريـان كانتـا مـن قبـل حتـت النفـوذ السـوفيايت، ومهـا ليتواني
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وأبلغت أيضا دولتان أخريان كانتا من قبـل حتـت النفـوذ السـوفيايت، ومهـا ليتوانيـا واجلمهوريـة 

التشيكية، عن عناصر عرب وطنية، بيد أما مل تبديا تعليقا على طابع هذه العناصر. 

ومـن بـني الـدول الـيت أثـار خرباؤهـا شـواغل بشـأن الطـابع عـرب الوطـــين وضلــوع  -٣٥

اجلرمية املنظمة، مل يـورد كثـري منـها بيانـات تدعـم شـواغلها. وهنـاك أربـع دول فقـط مـن بـني 

٣٥ دولة أبلغت عن حاالت متفجرات مت ريبـها إىل داخـل أراضيـها، ومل تبلـغ أي دولـة عـن 

أي حـاالت ريـب مــن أراضيــها إىل دول أخــرى؛ وأبلغــت مخــس دول فقــط عــن حــاالت 

ـــاظ  تنطـوي علـى أي عنـاصر عـرب وطنيـة أخـرى. ومـن التفسـريات احملتملـة لذلـك عـدم االحتف

بسـجالت هلـذه احلـاالت علـى اإلطـالق أو أـــا ال تســجل يف شــكل يســمح باســتخدامها يف 

ـــا يكفــي  الـرد علـى الدراسـة االسـتقصائية. ويتمثـل احتمـال آخـر يف أن اجلماعـات املتطـورة مب

لتهريب املتفجرات أو استعماهلا دعما ألنشطة اجلرمية عـرب الوطنيـة متثـل ديـدا خطـريا ولكنـها 

غالبا ما ترتكب أعدادا صغـرية مـن اجلرائـم الكبـرية، مبـا يـربر الشـاغل الرمسـي ولكـن ال يسـفر 

ـــة  عـن أرقـام إحصائيـة كبـرية عـن احلـوادث. وهنـاك احتمـال آخـر هـو أن اجلماعـات االجرامي

املتطورة اليت تسعى إىل استخدام املتفجرات يف أحـد البلـدان رمبـا يرجـح بقـدر أكـرب أن حتـاول 

انتاجها أو احلصول عليـها حمليـا، بـدال مـن التعـرض للمخـاطر اإلضافيـة الـيت تكمـن يف ريبـها 

ـــن  إىل داخـل البلـد. غـري أنـه حيثمـا تسـعى مجاعـات ارهابيـة إىل احلصـول علـى أنـواع معينـة م

املتفجـرات، ميكـن، مـــع ذلــك، أن تســهم ظــروف العــرض والطلــب احملليــة يف ريــب تلــك 

األنـواع، كمـا هـو احلـال بالنسـبة إىل السـلع األخـرى. ومل يبلّـغ يف إطـار الدراسـة عـــن وقــوع 

حاالت من هذا النوع، بيد أن واحدا مـن اخلـرباء علـى األقـل كـان علـى علـم حبـاالت هربـت 

 (S e mtex) فيـها مجاعـات إجراميـة منظمـة متفجـــرات عســكرية مــن طــراز ســيمتيكس

ـــرد يف اجلدولــني ٢ و٣ نتــائج  وذخـائر عسـكرية أخـرى ألغـراض اسـتعماهلا واعـادة بيعـها. وت

حتليل االجابات. 
  

اجلدول ٢ 

حتليل االجابات 

عدد الدول اليت أبلغت عن 
احلوادث  نوع احلوادث 

احلوادث املنطوية على عناصر عرب وطنية   ألف-
 ٢ متفجرات مت ريبها إىل داخل االقليم 

صفر  متفجرات مت ريبها إىل خارج االقليم 
 ٥ عناصر أخرى عرب وطنية 
 ٦ اموع 

عدد الدول اليت أبلغت عن 
احلوادث  نوع احلوادث 

احلوادث اليت ضلعت فيها مجاعات اجرامية منظمة   باء-
٦(أ)  اموع 

 
 

تشمل اجلزائر، اليت مل تبلـغ عـن أيـة معلومـات احصائيـة ولكـن أشـارت إىل  (أ)
وجـود مجـاعتني اجراميتـني منظمتـني مت التعـرف عليـهما، ومهـا متورطتـان يف البعـض، علـــى األقــل، مــن 

احلوادث ذات الصلة باملتفجرات. 
 
 

اجلدول ٣ 

آراء اخلرباء الوطنيني عن نطاق املشكلة، وما إن كانت تتضمن عناصر عرب وطنية هامة 

الرد وعدد الدول ايبة  السؤال 
ال رأي  مشكلة 

خطرية 
ال توجد 

مشكلة أو أن 
املشكلة ليست 

خطرية 

هل توجد مشكلة 
تنطوي على تصنيع 

املتفجرات أو االجتار ا 
بصفة غري مشروعة أو 

استخدامها ألغراض 
اجرامية 

 ٢  ١٧  ١٦  
 

ال رأي 
 

مشكلة 
عرب وطنية 

 
ال توجد 

مشكلة أو أن 
املشكلة ليست 

عرب وطنية 

 
إن وجدت مشكلة من 
هذا القبيل فهل تنطوي 
على عناصر عرب وطنية 

هامة 
 ٢  ١١  ٢٢  

 
 

املصادر غري املشروعة األخرى للمتفجرات (السؤال ٧)  هاء-
 

يتضمـن الســـؤال ٧، باالضافــة إىل طلــب املعلومــات  -٣٦
عـن اشـتراك عنـاصر عـــرب وطنيــة وعنــاصر للجرميــة املنظمــة، 
سـؤاال عـن التفـاصيل األخــرى ذات الصلــة بــاحلوادث املبلــغ 
عنها. وقد رأى اخلرباء لدى صياغة االستبيان أن املصادر غري 
املشـروعة للمتفجـرات يف أي بلـد ميكـن تقســـيمها إىل ثــالث 
فئات رئيسية هـي: املتفجـرات املهربـة إىل البلـد مـن اخلـارج؛ 
وتلـك املصنعـة تصنيعـا غـري مشـروع؛ وتلـك املصنوعـة صنعــا 
قانونيـا مث ســـربت إىل حيــازة غــري قانونيــة أو اســتخدام غــري 
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ـــق الســرقة أو وســائل أخــرى؛ ولــذا طلبــت  قـانوين عـن طري
املعلومات عن تلك ااالت الثالثة. 

ومل يطلــب االســتقصاء معلومــــات عمـــا إن كـــانت  -٣٧
أنـواع بعينـها مـن املتفجـــرات يكــون مــن األرجــح احلصــول 
عليها بأي وسيلة معينة، لعدم احتمال أن حتتفظ الدول بتلـك 
البيانـات. غـري أنـه، يف تقديـر أعضـاء فريـق اخلـرباء، ليـس مــن 
املرجـح أن يتـم صنـع معظـم املتفجـرات العسـكرية والتجاريــة 
صنعـا غـري مشـروع. فلصنـع تلـك املتفجـــرات تلــزم معــارف 
ـــع متطــورة نســبيا، ويف بعــض  كيميائيـة وبـىن أساسـية للتصني
احلاالت يصعب احلصول على املكونات األساسـية دون بيـان 
هوية املشترى، مما جيعل صنع املتفجرات سرا أمـرا عسـريا. مث 
ان هذه املتفجرات ميكن يف بلـدان كثـرية أن يكـون احلصـول 
عليـها، عـن طريـق املصـادر املوجـودة أيسـر، بطـرق مـن بينــها 
الســرقة أو التســريب مــن املنشــآت الصناعيــة أو العســــكرية 
ـــني أفــرادا أو  املشـروعة. غـري أن مـن املعلـوم قيـام بعـض ارم

مجاعات بانتاج البعض منها. 
وتوجد أيضا أنواع كثرية من املتفجـرات أقـل تطـورا  -٣٨
وليست ذه القوة أو صغـر احلجـم أو املالءمـة ولكنـها أيسـر 
يف التصنيع وكافية لكثري مـن االسـتعماالت اجلنائيـة. ويعـرف 
أعضـاء فريـق اخلـرباء حـاالت أنتجـت فيـــها تلــك املتفجــرات 
ـــورا فــان  واسـتخدمت. وعلـى خـالف املتفجـرات األكـثر تط
املـواد الكيميائيـة الالزمـــة لصنــع هــذه األنــواع شــائعة، وهلــا 
استخدامات كثرية مشروعة يف الصناعـة والزراعـة ليسـت هلـا 
صلـة بصنـع املتفجـرات. وجيعـل ذلـك فـرض القيـود القانونيـــة 
الواقية على هذه املواد غري عملي، كما جيعل تعقب معامالا 
ألجـل التحقيـق بعـد التفجـري أمـرا عسـريا، خاصـة يف املنـــاطق 
اليت يشيع وجودها فيــها أشـد الشـيوع. غـري أن بعـض الـدول 
تشجع أو تشترط فعـال االبـالغ عـن أي بيـع لكميـات كبـرية 
ـــة الرئيســية، كنــترات  أو مثـرية لالرتيـاب مـن املـواد الكيميائي

األمونيا، أو تسجيلها، وقـد تشـجع البـائعني علـى عـدم بيعـها 
بكميات كبرية إىل مشـترين جمـهولني أو مشـكوك يف أمرهـم. 
ـــون علــى  وكـان ممـا شـغل بـال اخلـرباء، ومـا أثـاره أيضـا ايب
االستبيان، توافر املعلومات بقـدر أكـرب علـى شـبكة االنـترنت 
ويف بعض املنشورات عن كيفيـة صنـع املتفجـرات. ويف حـني 
أن احلد من هذه املعلومـات ال يقلـل أنشـطة مجاعـات اجلرميـة 
املنظمة املتطورة، فإنه يرى أنه ميكن أن يقلل أعـداد احلـوادث 

اليت تتأتى من جمرمني أقل حنكة. 
ـــــاة مييلــــون عمومــــا إىل حيــــازة  وبـــافتراض أن اجلن -٣٩
املتفجرات من املصادر األيسر واألقـل خطـورة، تصبـح سـرقة 
املخزونات املشروعة من املتفجرات العسكرية أو التجاريـة أو 
تسريبها جماال لقلق واضح. غري أن عدد الدول الـيت تبلـغ عـن 
وقـوع عـدد مـن احلـــوادث اجلســيمة مــن ذلــك النــوع قليــل 
نسـبيا، ويـأيت الكثـري مـن املسـتويات العاليـة مـن اإلبـالغ عـــن 
احلوادث من بلدان ذات نظم حتتفظ بسجالت متطورة نسبيا 
(أملانيــا والواليــات املتحــدة واليابــــان). وقدمـــت عـــدة دول 
أخرى معلومات جزئية، مثل جمموع كميات املتفجرات الـيت 
تفقـد أو تسـرق يف كـل عـام، دون اشـارة إىل عـدد احلــوادث 
املستقلة اليت وقعت. وأفادت احدى الدول، وهـي بـريو، عـن 
ـــري، كمــا أفــادت أخــرى،  معـدالت مـن السـرقات أعلـى بكث
وهي اجلزائر، عن عدد كبري للغايـة مـن حـاالت التصنيـع غـري 

املشروع. 
ويوحـي ورود معظـــم التقــارير مــن بلــدان ــا نظــم  -٤٠
ـــظ الســجالت بــأن أي منــط يف البيانــات  واسـعة النطـاق حلف
ميكن أن تكــون لـه صلـة مبتغـريات التسـجيل أو االبـالغ أكـثر 
من صلته باألحداث الفعلية، ولذا مل يعتمد اخلرباء علـى تلـك 
البيانـات. غـري أن وجـود مشـــكلة يف دول حتتفــظ بســجالت 
تفصيليــة ال يوحــي بــأن غيــاب البيانــات ميكــــن أن حيجـــب 
احلقيقـة املتمثلـة يف وجـــود مشــاكل مماثلــة يف الــدول الــيت ال 
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حتتفظ بسجالت. ومن املمكن أيضا أن تكون يف البلدان اليت 
لديـها سـجالت بـالفعل، نظـرا لكوـا بلدانـا صناعيـة نســـبيا، 
صناعـات كبـرية النتـاج املتفجـــرات، ومــن مث كميــات أكــرب 
ميكـــن أن يســـتهدفها ارمـــون. ومل تشـــر أي دولــــة إىل أن 
السرقة أو التسريب من االمـدادات العسـكرية يعـدان مشـكلة 
حمـددة (كمـا مل يطلـب االسـتبيان هـــذه املعلومــات) رغــم أن 
عدة دول قدمت تعليقات تشري إىل أن ريب فائض الذخـائر 
ــا   املتخلفـة عـن الصراعـات املاضيـة أو االجتـار غـري املشـروع

يعد مشكلة. 
ـــذا اــال الصــورة  وقـد حيجـب نقـص البيانـات يف ه -٤١
احلقيقيـة خلطـورة احلـوادث املنفـــردة وكذلــك الصــالت بــني 
ســرقة املتفجــرات أو ريبــها أو تســــريبها واســـتغالل تلـــك 
املتفجرات الحقا ألغـراض إجراميـة. وملـا سـئلت الـدول عـن 
اخلطورة (السؤال ٩) أفادت ٨ دول عما ال يقل جمموعه عــن 
١٧١ حادثـا منفصـال مشلـت أكـثر مـن ١٠٠ كيلوغرامـا مـــن 
املتفجرات، ومن بني هذه احلوادث ١٥١ حادثا أبلغت عنـها 
الواليات املتحدة و ٨ حوادث أبلغت عنها دول أخرى (هــي 
أملانيـا والسـويد وسويسـرا) لديـها ضوابــط تنظيميــة وهيــاكل 
ـــا  حلفـظ السـجالت. وأشـار عـدد مـن الـدول األخـرى إىل أ
ال حتفظ سجالت على االطـالق، ممـا يوحـي باحتمـال نقـص 
االبالغ عن قضايا هامة يف كثري من البلدان لألسـباب نفسـها 

اليت جعلت االبالغ عن حاالت أخرى منقوصا هنالك. 
 
 

ــــاملتفجرات العســـكرية  نســب وقــوع احلــوادث ذات الصلــة ب واو-
والتجاريـة واملصنوعـة منــزليا وغريهـا مـن املتفجـرات (الســـؤال 

 (٨
 

طلـــب إىل ايبـــني علـــى االســـتبيان أن يقـــــدروا  -٤٢
ـــادة املتفجــرة أو احلشــوة، ونــوع  بالنسـب املئويـة نـوع امل
ـــوع املفجــر، يف احلــوادث الــيت أبلغــوا عنــها،  اجلـهاز، ون

سـواء أكـان نوعـا عسـكريا أو جتاريـا أو مصنوعـا صناعـــة 
ــــك. وتنقســـم املتفجـــرات واألجـــهزة  منـــزلية أو غــري ذل
واملفجرات إىل ثالث فئات متباينة، حيتمل أن تتباين رهنـا 
بعوامل من قبيل مهارات اجلناة يف صنع األجـهزة والتوافـر 
النسيب للمكونات. فقد تنطـوي حادثـة واحـدة مثـال علـى 
جهاز من صنع منــزيل، معبـأ بفـائض متفجـرات عسـكرية 
ومزّود مبفجر جتاري. وتتألف املـادة املتفجـرة ذاـا بصفـة 
ــــتعمال  عامــة مــن مركّــب ينتــج حصــرا أو عمومــا لالس
العسكري، مثل مادة C-4 أو سيمتكس، ومسلّم بـه عمومـا 
مـن اخلـرباء علـى أنـه متفجـر عسـكري؛ أو مركّـــب منتــج أو 
مباع ألغراض نسف جتارية كالديناميت مثال؛ أو مركّب من 
ـــد أو ســرد  جتميـع اجلنـاة أنفسـهم. ومل حيـاول االسـتبيان حتدي
أنواع معينة يف كل فئة، اعتمادا علــى معرفـة اخلـرباء الوطنيـني 
بذلك. وعند تفجـري مـادة متفجـرة، ميكـن للخـرباء الشـرعيني 
أن يتعرفـوا، بصفـة عامـــة، علــى املركّــب املســتخدم، وذلــك 
بتحليل الرواسب وغريها من اآلثار الدالة املوجودة يف املوقع؛ 
غـري أن هـذه عمليـة مكلفـة وتسـتغرق وقتـا وقـد ال جتـــرى يف 

كل احلاالت. 
وجـاءت الـردود علـى األسـئلة عـن أنـواع املتفجــرات  -٤٣
واألجهزة واملفجرات خمتلطة. ففيما يتعلق باألنواع األساسـية 
من املتفجرات اليت تنطوي عليها احلـوادث، أشـارت ٨ ردود 
من ٣٥ ردا إىل متفجرات "عسكرية" يف معظمـها، وأشـارت 
٧ ردود إىل متفجــرات "جتاريــة" يف معظمــــها، وأشـــارت ٦ 
ردود إىل متفجرات من "صناعة منــزلية أو خـالف ذلـك" يف 
ــا  معظمـها، والـدول الباقيـة، إمـا أـا مل تـرد علـى األسـئلة وإم
أعطت نسبا مل يصل فيها أي نوع واحـد إىل ٥٥ يف املائـة أو 

أكثر. 
وال تكفي البيانات املتوفرة الستخالص نتائج قاطعة،  -٤٤
ولكن لعل من احملددات الرئيسية التوافر النسـيب للمتفجـرات. 



16

  E/CN.15/2002/9/Add.1

فقــد أعربــت عــدة دول يف أوروبــا الشــرقية عــن القلـــق ازاء 
االجتــــار بفــــائض املتفجــــرات واألجــــهزة العســــكرية مـــــن 
املخزونــات الســوفياتية الســابقة، وكــانت أربــع مــن الـــدول 
الثماين اليت أبلغت عـن متفجـرات عسـكرية يف معظمـها دوال 
من تلك املنطقة، وهي بلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية 
وليتوانيا. ويقع اثنان مـن البلـدان املتبقيـة، مهـا لبنـان وناميبيـا، 
يف منطقتني أخريني من مناطق ما بعد الصراعات، اليت تنتشـر 
فيـها فوائـض املتفجـرات واألجـهزة العسـكرية، وهـذا هـو مـــا 
شـددت عليـه ناميبيـا يف ردهـا. ومـن بـني الـدول الســـبع الــيت 
أبلغــت عــن متفجــرات "جتاريــة" يف معظمــها، هنــاك اثنتــان 
ــــرق أوروبـــا أو  فقــط، مهــا أملانيــا وســلوفاكيا، تقعــان يف ش
ـــغ عــن نســب عامــة، فقــد  جبوارهـا. أمـا اسـتونيا، الـيت مل تبلّ
أشارت بالفعل إىل أن استخدام املتفجـرات تغـريت نسـبه بـني 
عــامي ١٩٩٥ و١٩٩٩ مــــن النـــوع العســـكري إىل النـــوع 
التجاري: فقد أفادت عن هبوط مـن ٥٠ يف املائـة إىل ١٠ يف 
املائـة يف املتفجـرات العســـكرية وزيــادة مــن ٤٥ يف املائــة إىل 
٨٥ يف املائـة يف املتفجـرات التجاريـة، وكذلـك عـن اخنفـــاض 
كبري يف حوادث تفجري املفجـرات. ويتفـق االجتاهـان كالمهـا 
مـع االخنفـاض التدرجيـي يف املتفجـرات العسـكرية، حيـــث أن 
االمدادات الفائضة نفـدت أو مت التعـرف عليـها وأمنـت أو مت 

التخلص منها. 
وقد يكون ما صودف مـن أنـواع املتفجـرات مرتبطـا  -٤٥
بالوفرة، لكن ذلك ال ينطبـق علـى نـوع األجـهزة. فاألجـهزة 
يصنعـها اجلنـاة يف كثـري مـــن األحيــان مــن أي مــواد متاحــة، 
وتصمم حبيث تالئم الغرض املصنوعة من أجلـه، وفقـا حلنكـة 
ـــى  الصــانع ومهارتــه. ويف بعــض احلــاالت ينطــوي ذلــك عل
الكثري من التعقيد، لكن أغلبية األجهزة ميكـن أن يصنعـها أي 
شخص لديه معرفة أولية نسبيا باملتفجرات والدوائر الكهربيـة 
األساسيـة (الفقرات ٢٧-٣٣ من الوثيقـة A/54/155). ولعـل 
اساءة االستخدام االجرامية لألجهزة املصنوعة بدقة مهنية أمر 

نادر نسبيا، ألن األجهزة ذاـا إمـا أن تكـون غـري متوافـرة أو 
غري مالئمة لألغراض االجرامية.(١٧) 

وفيما يتعلق بأنواع األجهزة املتفجـرة الـيت تصـادف،  -٤٦
فان ١٨ دولة مل جتب على السؤال، أو مل تشـر إىل أن معظـم 
األجـهزة عســـكرية أو جتاريــة أو خــالف ذلــك.(١٨) وأفــادت 
عشر دول بأن معظم األجهزة مـن صناعـة منــزلية أو خـالف 
ذلك، وأفادت أربع دول بأن األجهزة عسـكرية يف معظمـها، 
كما أفادت اثنتان بأن األجهزة جتاريـة يف معظمـها. وذكـرت 
دولتان من الدول األربـع الـيت أفـادت بـأن األجـهزة عسـكرية 
يف معظمـها، ومهـا لبنـان وناميبيـــا، أن الصراعــات العســكرية 
ـــة. وتوحــي  املاضيـة هـي مصـدر ألجـهزة مثـل األلغـام األرضي
افادة ١٠ دول بأن معظم األجهزة مصنوعة صناعة منــزلية أو 
خالف ذلك، بأن معظم األجهزة املستخدمة يف اجلرائم يقـوم 
ـــــها  اجلنـــاة بتجميعـــها بأنفســـهم، حـــىت وان اســـتخدمت في

مكونات عسكرية أو جتارية. 
وفيما يتعلق بالشيوع النسيب لشىت أنـواع املفجـرات،  -٤٧
فمعظـم الـدول مل تكـن تعلـم مـا هـي األنـواع املســتخدمة، أو 
مل تكـن تسـجل املعلومـات، أو أبلغـت أرقامـــا ال تبــني أن أي 
نوع من األنواع هو السائد. ومن بني الدول اليت أبلغـت عـن 
نوع سائد مستخدم، أفادت سبع دول بأن املفجـرات جتاريـة 
يف معظمـها وأفـادت مخـس دول بـأن املفجـرات عســـكرية يف 
معظمها كما أفادت اثنتان عـن اسـتخدام مفجـرات مصنوعـة 
منـزليا. وكما هـو احلـال بالنسـبة للفئـات األخـرى فـان ذلـك 
يعكس على األرجح التوافر النسيب يف خمتلف البلـدان، مقترنـا 
بصعوبـة (وخطـورة) صنـع املفجـــرات املوثوقــة دون معــارف 
ومعدات ختصصية، وأن استخدام املفجـرات غـري املوثوقـة قـد 
يكون من اخلطورة على اجلنــاة بقـدر خطورتـه علـى الضحايـا 

احملتملني. 
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زاي-مدى خطورة احلوادث املتصلة باملتفجرات 
(السؤال ٩) 

 

كان أعضاء فريق اخلرباء يدركـون أن مـدى خطـورة  -٤٨
احلـــوادث املتصلـــة بـــاملتفجرات ميكـــن أن يتفـــاوت كثــــريا. 
ـــتراوح بــني  فـاحلوادث املتصلـة بالقنـابل، علـى سـبيل املثـال، ت
اخلــدع والتفجــريات التجريبيــة الصغــرية نســبيا مــن ناحيـــة، 
ـــة علــى املركبــات والــيت تســبب  وتفجـريات األجـهزة احملمول
خسائر فادحة يف األرواح - اليت يرتكبـها االرهـابيون الكبـار 
أو اجلماعات اإلجراميــة املنظمـة، مـن الناحيـة األخـرى. ومـن 
األمثلة على ذلك، كما هو مبني أعاله، تفجـري شـاحنة حمملـة 
باملتفجرات يف نيسان/أبريل ١٩٩٥، مما أسفر عن تغيري كبـري 
يف االحصــاءات الرئيســية للواليــات املتحــدة بالنســبة لفــــترة 
الدراسة كلها. وعلى هـذا فباالضافـة إىل املعـدالت األساسـية 
لوقوع احلوادث، سئلت الدول عـن أعـداد احلـوادث اخلطـرية 
أو اهلامــة الــيت وقعــت، مــن حيــث الوفيــــات، واالصابـــات، 
واألضــرار اهلامــة الــيت حلقــت باملمتلكــات، واألنشــطة غــــري 

املشروعة الواسعة النطاق أو املنهجية. 
ـــوا يف حــوادث جنائيــة أو عرضيــة، مل تتمكــن  وباسـتثناء أعـداد مـن قتل -٤٩
معظم الدول من تقدمي معلومات مفصلة ردا على تلك األسئلة. وكمـا ذكـر أعـاله 
فقد أبلغت مثـاين دول عـن مـا ال يقـل جمموعـه عـن ١٧١ حـادث سـرقة أو ريـب 
لكميات تتجاوز ١٠٠ كيلوغرام، مشلت حادثا انطوى على ٧٠٠ ١ كيلوغرام من 
املتفجرات التجارية وآخر انطـوى علـى ١٠٠ كيلوغـرام مـن املتفجـر C-4، وهـو 
متفجر عسكري شديد االنفجار. واىل جانب الواليات املتحدة، اليت أفادت عن ٨ 
حـوادث تفجـري أسـفرت عـن أضـرار جتـــاوزت مليــون دوالر، مل يبلّــغ ســوى عــن 
حـادثني آخريـن مـن هـذا النـوع، أحدمهـــا مــن بوتســوانا واآلخــر مــن تركيــا.(١٩) 
وأبلغت قربص عن ١٠٩ حاالت تضمنت مواد أو أجهزة متفجـرة صنعـت بطريقـة 
منهجية وغري مشروعة، ولكن مت االبالغ عن ١٠ فقط من هذا النوع من احلـاالت 
من البلدان األخرى جمتمعة: ٨ مـن اندونيسـيا وحالـة واحـدة مـن كـل مـن اسـتونيا 
والسويد. وقصد باالشارة إىل الصنع "املنهجي" استبعاد احلاالت اليت ال تنطـوي اال 

على صنع كميات قليلة أو أجهزة منفردة، ومـن مث التركـيز علـى الصنـع الكيميـائي 
على نطاق كبري أو إنتاج أعداد كبرية من األجهزة. وفيما عـدا افـادة قـربص، يبـدو 
أن الصنع املنهجي نـادر، ولكـن إمكانيـة خطـورة هـذه النشـاط حينمـا حيـدث فعـال 
تتضح من احلالة اليت أبلغت عنها استونيا واليت يعتقد أن اجلنـاة صنعـوا فيـها مـا بـني 

٥٠ و ٢٠٠ قنبلة، مث هربت إىل مجاعة اجرامية يف بلد آخر. 

وقدمــت عــــدة دول تعليقـــات اضافيـــة عـــن طبيعـــة  -٥٠
احلوادث اخلطرية املبلّـغ عنـها. وبصفـة عامـة، حـددت الـدول 
ـــط بنــوع أو أكــثر مــن أربعــة  حـوادث خمتلفـة باعتبارهـا ترتب
أنشطة أساسية. فأشارت عـدة تعليقـات إىل حـوادث مرتبطـة 
جبماعات حددا الـدول باعتبارهـا ذات طـابع ارهـايب، أو يف 
أحـد التعليقـات باعتبارهـا ضالعـة يف أنشـطة طابعـها "احلـــرب 
األهليـة". كذلـك أشـارت بعـض التقـارير إىل فئـات باالســـم، 
عرف عنها استخدام حوادث التفجري كجزء مـن اسـتراتيجية 
ترمي إىل احداث تغيـريات اجتماعيـة أو سياسـية، أو أشـارت 
إىل حـوادث تعـــزى إىل دوافــع مــن قبيــل "زعزعــة اســتقرار" 
البلـد. ومل تقـدم الـدول املبلّغـة أمثلـة معينـة للصنـــع املنــهجي، 
ولكن اخلرباء يعرفـون مـن خـربم املهنيـة عـددا مـن احلـاالت 
ـــة  الــيت قــامت فيــها مجاعــات تعتــرب مــن اجلماعــات االرهابي
بتشـغيل منشـآت تنتـج متفجـرات وأجـهزة بطريقـــة منهجيــة. 
واالنتاج املنهجي لألجهزة واملـواد املتفجـرة يتفـق بقـدر أكـرب 
مع احلمالت الطويلـة األمـد للـهجمات بالقنـابل، الـيت تشـنها 
مجاعـات مـــن أمثــال اجليــش اجلمــهوري االيرلنــدي ومجاعــة 
الباسـك املعروفـــة باســم إيتــا، والقــوات املســلحة الثوريــة يف 
كولومبيا، واجلماعة االسالمية املسلحة يف اجلزائـر، أكـثر مـن 
اتفاقها مع احتياجات اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة التقليديـة 
اليت رمبا كان األرجـح أن تنتـج وتسـتخدم األجـهزة املتفجـرة 

لكل حالة على حدة، إذا أنتجتها واستخدمتها فعال. 
ــــاج  ويتعلـــق ســـبب ثـــان أبدتـــه بعـــض الـــدول بانت -٥١
واستخدام األجهزة املتفجرة يف جرائـم تتفـق مـع أشـكال مـن 
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اجلرمية املنظمة أكثر تقليدية. وبينما مل يـرد عـدد مـن التقـارير 
يكفي الستخالص نتائج قاطعـة فإنـه يبـدو أن تلـك احلـوادث 
ــــى أســـاس  نــادرة يف معظــم البلــدان ولكنــها موجــودة. وعل
التقـارير االعالميـة ودرايـة اخلـرباء فـان االسـتخدامات األكــثر 
شــيوعا للمتفجــرات مــن جــانب مجاعــات اجلرميــــة املنظمـــة 
التقليديـة هـي فيمــا يبــدو قتــل األشــخاص، كاملســؤولني، أو 
اخلصـوم والشـهود يف القضايـا اجلنائيـة، والتـهديد بــاملتفجرات 
أو استخدامها دعما ملخططات ابتزاز، واسـتخدام املتفجـرات 
ــــة أو اخلزانـــات أو أجـــهزة التعـــامل  يف االعتــداء علــى األقبي
االلكتروين مع املصارف أو آالت صرف النقـود أو كسـرها. 
وقـد يكـون مـن العوامـل الرئيسـية يف اختيـار املتفجـــرات مــن 
جانب أي نوع من اجلناة الزخـم اإلعالمـي حلـوادث التفجـري 
والطـابع العشـوائي للمتفجـرات. وحيثمـا يكــون القصــد هــو 
لفت انتباه اجلماهري أو ختويف السكان أو احلكومـات، ميكـن 
أن تكـون حـوادث التفجـــري خيــارا منطقيــا. وحيثمــا تســعى 
مجاعـــة اجراميـــة إىل جتنـــب الزخـــــم اإلعالمــــي للحــــوادث 
واخلســائر الفادحــة يف األرواح مــا ينجــم عنــها مــن اهتمـــام 
السكان واملشرعني وهيئـات إنفـاذ القوانـني، ميكـن أن تكـون 
الوسائل األخرى غري املتفجـرات هـي األكـثر اغـراء. غـري أنـه 
ميكن جدا أن توجد استثناءات مـن هـذا املنطـق. فـاملتفجرات 
تتيح للجناة ميزة وضع األجـهزة يف أماكنـها حينمـا ال تكـون 
هنـاك مراقبـة، مث تفجريهـا الحقـــا بعــد انســحام إىل مكــان 
آمن، غري أن ذلك يرتبـط أيضـا بعوامـل مثبطـة. ففـي اجلرائـم 
اجلنائية، كــالقتل، يقلـل التأخـري احتمـال القبـض علـى اجلنـاة، 
ولكن املتفجرات أقـل متيـيزا مـن األسـلحة الناريـة، وميكـن أن 
ـــا أــا  ختطـئ اهلـدف املقصـود وتقتـل أو تصيـب آخريـن. كم
تتطلـب قـدرا مـن املـهارة أكـرب كثـريا للنجـاح يف اســـتخدامها 
ولتجنـب املخـاطر املتصلـة باالنفجـارات العارضـة. ويف بعــض 
اجلرائم، ككسر اخلزائن أو األقبية، تسـتخدم املتفجـرات ألنـه 

ال توجد أدوات أخرى ميكنها حتقيق النتائج نفسها. 

والنشــاط الثــالث الــذي وردت االشــارة اليــــه فيمـــا  -٥٢
يتصل بالتهريب أو الصنع غـري املشـروع، وخاصـة يف البلـدان 
الواقعة يف مناطق ما بعد النـزاعات، هو االجتـار غـري املشـروع 
بفائض الذخائر العسكرية. فقد أشارت التقارير إىل استخدام 
هذا الفائض يف صنع أجهزة السـتعماالت إجراميـة أو أخـرى 
غـري مشـروعة، وكذلـك يف التـهريب واالجتـار غـــري املشــروع 
األساســـيني بالفـــائض أو املســـروق مـــن الذخـــائر مبختلــــف 
ـــا تتعلــق ال بالعدالــة اجلنائيــة  أنواعـها، األمـر الـذي يثـري قضاي
فحسب بل أيضا مبسأليت مراقبـة األسـلحة واألمـن القومـي يف 

كثري من املناطق. 
أمـا النشـاط الرابـع واألخـري الـــذي ذكــر فــهو الــذي  -٥٣
حيدث يف سياق الصنع غري املشروع لأللعاب النارية أو دعمـا 
له. ففي حني أن املركّبات املستخدمة يف صنــع تلـك األلعـاب 
ـــة مبــا ميــاثل املتفجــرات التقليديــة فــإن  ليسـت يف جمملـها قوي
الكثري منها غـري مسـتقر نسـبيا وقـادر علـى اشـعال حرائـق أو 
تفجــريات بالغــة اخلطــورة حــــني تشـــعلها مصـــادر عارضـــة 
كتقوس الشحنات الكهربيـة السـاكنة. ومل تقـدم مـع التقـارير 
عن احلوادث الكبرية تعليقـات، لكـن اخلـرباء علـى علـم بعـدة 
حوادث قاتلة تقـع سـنويا، والكثـري منـها يف منشـآت التصنيـع 
اليت ال تراعى فيها الشروط القانونية احمللية أو مبادئ السـالمة 
األساســية. وتشــمل االحتياطــات األساســــية الـــيت يعتمدهـــا 
ـــة ومســتخدمو األلعــاب الناريــة  املصنعـون ذوو السـمعة الطيب
ممارسات حتمي عمليـات التصنيـع مـن االشـتعال أو االنفجـار 
العرضي، وتقلل إىل أدىن حــد مـن األضـرار الـيت تسـببها تلـك 
احلـوادث، وممارســـات مــن قبيــل تشــتيت عمليــات التصنيــع 
والتخزين الواسعة النطاق، وفصل تلك العمليات عـن املنـاطق 

السكنية أو غريها من املناطق املأهولة. 
ومل يبلــغ ســوى بلــد واحــد هــو الواليــات املتحـــدة  -٥٤
األمريكية، عن أنواع أخرى من احلوادث تعتربها كبرية. فقد 
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أفـادت عـن أعـداد كبـــرية نســبيا مــن الســرقات أو عمليــات 
ــــن  التســريب احملليــة، وأفــادت كذلــك عــن أعــداد كبــرية م

حاالت استرداد املتفجرات اليت من تلك الفئة. 
 
 

حاء-الضوابط القانونية على املتفجرات 
(األسئلة ١٠-١٢) 

 

كــان هنــاك مــا يشــبه االمجــاع، بــني ايبــني علــــى  -٥٥
االســـتبيان، علـــى اســـتخدام الضوابـــــط القانونيــــة اخلاصــــة 
بـاملتفجرات ومـا يتصـل ـا مـن أنشـطة. فالسـؤال ١٠ يســأل 
ــا يف  عمـا إن كـانت لـدى ايبـني ضوابـط مـن هـذا النـوع، مب
ـــن قبيــل معايــري الســالمة،  ذلـك التجـرمي، وضوابـط أخـرى م
ــــــع  والــــترخيص أو اإلذن أو مقتضيــــات مماثلــــة. وردت أرب
وثالثــون دولــة مــن بــني ٣٥ دولــة باالجيــاب علــى األســئلة 
األربعة مجيعها، ومل جتـب الدولـة ايبـة الباقيـة علـى السـؤال. 
ويف الرد على السؤال ١١، أشارت غالبية الدول ايبـة أيضـا 
إىل أا تشترط شكال من أشكال الترخيص أو االذن كشـرط 
مسـبق ملعظـم األنشـــطة املتصلــة بــاملتفجرات. ومــن بــني ٣٤ 
دولـة أجـابت علـى السـؤال، قـالت ٣٠ دولـة اـا تطبـق هــذه 
ـــى احليــازة واالســتعمال األساســيني للمتفجــرات،  املعايـري عل
وقالت ٣١ دولة اا تطبقها على النقل أو البيع أو غريمها من 
األنشـطة التجاريـة وعلـــى االســترياد، وقــالت ٢٧ دولــة اــا 
تطبقها على التصدير، بينما قالت ٢٦ دولة اـا تطبقـها علـى 

التصنيع. 
وكان ما حيتمل أقل احتماال أن يتطلب الـترخيص أو  -٥٦
االذن أي تعـــامل يف ســـالئف املتفجـــرات. ويثـــري ترخيــــص 
وتنظيـم هـذه املعـامالت عمومـا مشـاكل ملعظـــم احلكومــات، 
ألن الســالئف الكيميائيــة تشــمل كثــريا مــن املــــواد املتاحـــة 
للجميـــع مثـــل الســـكريات وزيـــوت الوقـــــود واملخصبــــات 
الكيميائية. ومن الراجح أن أي حماولة لتنظيم أو تقييـد واسـع 

النطـاق إلمكانيـة احلصـــول علــى تلــك املــواد الكيميائيــة لــن 
حتــدث مــا مل ينظــر إىل اســتخدام تلــــك املـــواد كمكونـــات 
تفجرييــة علــى أنــه مشــكلة خطــرية مبــــا يكفـــي لتـــربير مـــا 
يتعـرض لـه مسـتخدموها الشـرعيون مـن تكـــاليف ومضايقــة. 
ورغم هذا أشـار أكـثر مـن نصـف ايبـني، أي ١٨ بلـدا مـن 
بـني ٣٤ بلـــدا، إىل أن بعــض املعــامالت يف بعــض الســالئف 
علـى األقـل ختضـع لضوابـط الـترخيص أو االذن. وقـد يعـــزى 
ذلك إىل القيود املفروضة على املواد الكيميائية األكـثر تعقيـدا 
بغية كفالة أن تشمل القيود املواد الكيميائية املتفجـرة املصنعـة 
جزئيـا. ويف بعـض احلـاالت، ميكـن أن يكـون ذلــك انعكاســا 
لكون بعض السالئف يف حد ذاـا سـمية أو أكَّالـة أو خطـرة 
على حنو آخر. ويف تلك احلاالت قد يكون من املمكن تنفيـذ 
ضوابط معتدلة على احلصول عليها، مثل اشتراط حتديد هوية 
املشـترين وكفالـــة توفــري األمــان املناســب يف ختزيــن وشــحن 

الكميات الكبرية من تلك املواد الكيميائية.(٢٠) 
ــى  ويفكـر بعـض البلـدان يف بديـل لتقييـد احلصـول عل -٥٧
بعـض السـالئف األكـثر شـيوعا، هـو اعتمـاد شـــروط قانونيــة 
تقضـي بـأن حتـور تلـك املـواد الكيميائيـة بطريقـة تكفـل عـــدم 
امكانيـة اسـتخدامها يف انتـاج مـواد متفجـــرة. ويقــترح ذلــك 
ــترات،  أحيانـا بالنسـبة للمخصبـات املركبـة مـن األمونيـوم والن
غري أن هنالك شواغل سياساتية وشـواغل أخـرى جيـب عـادة 
أن يـوازن بينـها وبـني ضـرورة احلـد مـن اخلطـر الـذي تشــكله 
املتفجرات يف تلك احلاالت. ومن تلك الشواغل تكلفة املـواد 
املضافة وامكانية تقليـل مـا للمخصبـات املعدلـة ملواءمـة بعـض 
التطبيقات واالعتبارات البيئية من فائدة ومن فعالية تكاليفية. 
ـــيت تشــترط أذونــا أو  كذلـك كـانت معظـم الـدول ال -٥٨
تراخيـص حتتفـظ، علـى أقـل تقديــر، ببعــض الســجالت ذات 
الصلة لكل فئة، وان كانت مـا بـني ٢٠ و ٢٥ يف املائـة منـها 
ال تفعـــل ذلـــك. والوظـــائف الرئيســـية للـــترخيص وحفـــــظ 
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السجالت هي يف العادة: انفاذ أو ادارة فـرز املسـتعملني بغيـة 
حرمـان األفـراد غـري املؤهلـني السـتخدام املتفجـرات بأمــان أو 
الذيـن ميثلـون خطـرا غـري مقبـول باســـاءة اســتخدام إجراميــة؛ 
وانشــاء ســجالت تشــكل دليــال يف حالــــة ارتكـــاب جـــرم، 
وبذلك تشكل أداة للردع. ومل يطلب االستبيان تفاصيل عـن 
النظم احمللية حلفـظ السـجالت، ولكـن هـذه النظـم قـد تتبـاين 
كثريا من حيث طابع السـجالت احملفوظـة، وكيفيـة حفظـها، 
ومدى إتاحتها فعليا لالستعمال لدعـم الضوابـط الفعالـة علـى 
احلصول على املتفجرات. وبصفة عامـة فـاألذون ومـا يقابلـها 
من سجالت ميكن أن تقتصر على إفادة البائعني أو السلطات 
املختصـــة بـــالفرد الـــذي يســـمح لـــه حبيـــازة املتفجــــرات أو 
امتالكــها، أو ميكــن أن تشــــكل األســـاس لســـجالت أكـــثر 
تفصيال، كامللفات اليت تبني ما إن كان الفرد قد حصـل علـى 
ـــها فمــاذا كــان مآهلــا.  املتفجـرات، واذا كـان قـد حصـل علي
وميكـن أن حتفـظ السـجالت حمليـا أو مركزيـا علـى نظـــم قــد 
تــــتراوح بــــني امللفــــات الورقيــــة والشــــبكات احلاســـــوبية. 
ـــريع  والشــبكات املؤمتتــة أكــثر فعاليــة بكثــري يف التحقــق الس
والقـاطع مـن الـــتراخيص، ويف ســرعة توليــد املعلومــات ذات 
الصلــة للمحققــني فــور وقــوع احلادثــة، ولكنــها تثــري أيضـــا 
حتديات كبرية تتعلق بـالتدريب والتكـاليف والبـىن األساسـية، 
وبوجه خاص للبلدان النامية. وعمومـا ميكـن توقـع أن تعتمـد 
درجـة اجلـهد التشـريعي واالداري الـذي تبذلـه احلكومــات يف 
هذا اال على توافر املوارد املاليـة والتقنيـة والبشـرية، ومـدى 
النظـر إىل األنشـطة غـري املشـروعة املختلفـة الـيت تنطـوي علــى 

متفجرات باعتبارها متثل ديدا. 
وكثـريا مـا يذكـر وســـم املتفجــرات أو إضافــة املــواد  -٥٩
إليها على أنه عنصر أساسي يف أي نظام للتتبع أو اقتفاء األثـر 
أو حفظ السجالت، وهلذا السبب سئلت الدول كذلـك عـن 
مدى اقتضائــها تلـك التدابـري (السـؤال ١٢). وملفـهوم الوسـم 
الـذي ينطبـق علـى املتفجـــرات معنيــان متمــيزان. فكاشــفات 

املتفجـرات أو أجـهزة التشـمم تعمـل عـادة بكشـــف كميــات 
صغرية من املواد الكيميائيـة الـيت متـيز املتفجـرات والـيت تتبخـر 
ـــة للكشــف  مبقـادير تكفـي ألخـذ عينـات مـن الكميـات القابل
ـــواد املتفجــرة ال تكــون  املوجـودة يف اهلـواء. غـري أن بعـض امل
متطايرة مبا يكفي النبعـاث كميـات قابلـة للكشـف مـن تلـك 
املواد الكيميائية. ويستخدم تعبري "وسم املتفجرات" أكـثر مـا 
يسـتخدم لالشـارة إىل االضافـــة املتعمــدة للمــواد الــيت تتبخــر 
وتتعرف عليها معدات الكشف باعتبارها ممـيزة للمتفجـرات، 
وبذلـك يكفـل أن تكشـف أي مـواد حتمـل هـذا الوســـم عنــد 

أخذ عينات منها. 
وهذا هو املعىن املسـتخدم يف اتفاقيـة متيـيز املتفجـرات  -٦٠
البالستيكية بغرض كشفها. ومن بني ٣١ دولة أجـابت علـى 
السؤال، أشارت ١٨ دولة إىل أا تشـترط ذلـك الشـكل مـن 
أشـكال الوسـم علـى أغلفـة املتفجـرات أو عبواـــا، وذكــرت 
١٣ دولــة أــا تشــترط وســم املــادة املتفجــرة ذاــا لغــــرض 
الكشف. واسترعى االنتباه إىل االتفاقية يف احـدى احلواشـي، 
وقيد عدد من الدول ردوده بالقول بأا تشــترط الوسـم علـى 
النحـو احملـدد يف االتفاقيـــة، والــذي يقتصــر علــى املتفجــرات 
البالســتيكية، وليــس غــــريه. ويتيـــح ذلـــك امكانيـــة وجـــود 
متفجرات ال ميكن كشفها باألجهزة املوجودة حاليـا لفحـص 
العينــات، وليســت متفجــرات بالســتيكية ختضــع ملقتضيـــات 
االتفاقيـة. وبصفـة عامـة فـان املتفجـرات ال تكتشـف بأجـــهزة 
فحص العينات، إمـا ألـا ال تصـدر أخبـرة كافيـة، أو ألـا ال 
تصــدر أخبــرة حتتــوي علــى مــواد كيميائيــــة تتعـــرف عليـــها 
ــذه  األجـهزة باعتبارهـا خاصـة بـاملتفجرات. ومـن حيـث أن ه
املتفجرات متثل ديدا باساءة استعمال إجراميـة، ميكـن النظـر 
يف شـروط للوسـم أوســـع مــن الشــروط املنصــوص عليــها يف 

االتفاقية حبيث تشمل كل هذه املتفجرات. 
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أمـا الوسـم الـذي يكفـي لدعـم اقتفـاء أثـر املتفجــرات  -٦١
وحتديد هويتها حتديدا فريدا فهو مشكلة أكرب. فعلـى خـالف 
األرقـام املسلسـلة املطبقـة علـــى األلعــاب الناريــة، يدمــر عنــد 
التفجري أي وسم موضوع على املتفجرات نفسها، ما مل تتبـع 
طريقة حتافظ على الوسم إىل مدى غري عادي. وهلـذا السـبب 
كانت األسئلة املتعلقة بالوسـم ألغـراض التعـرف والتتبـع متـيز 
بني التعرف والتتبع قبل التفجري وبعده. وتعكـس الـردود هـذا 
األمر إىل حد ما. فمن بني ٣١ دولة جميبـة، أفـادت ١٧ دولـة 
بأـا تشـترط الوسـم علـى الصنـاديق واألغلفـة لدعـم التعــرف 
قبـل التفجـري، وأفـادت ١١ دولـة بأـا تشـــترط ذلــك الوســم 
على املواد املتفجرة ذاا. وقـد يشـمل ذلـك طرائـق مـن قبيـل 
طبــع رقــم الدفعــة أو اموعــة أو الرقــم املسلســــل أو رمســـه 
باالستنسـيل علـــى الصنــاديق أو احلاويــات، أو مباشــرة علــى 
األغلفــة الــيت تفجــــر فيـــها املتفجـــرات بـــالفعل. ويف بعـــض 
األحوال ميكن أيضا أن يشمل ذلـك ختـم أو طباعـة الومسـات 
على أنواع املتفجرات اليت تكـون صلبـة مبـا يكفـي لالحتفـاظ 

بالومسات ومقاومة احملو أو التغيري. 
ومل تشـر سـوى ١٠ دول إىل أـا تشـترط أيضـــا أن يتيــح الوســم علــى  -٦٢
العبوات التعرف الالحق على املتفجر، وذكرت مثاين دول أا تشترط ذلك الوسـم 
على املواد املتفجرة نفسها. وبصفة عامة، فالوسم لغرض التعرف الالحـق للتفجـري، 
الذي يشار اليه أيضـا يف بعـض الـدول باسـم إضافـة املـواد (tagging)، يتضمـن 
إضافة خيوط أو كريات أو مـواد كيميائية أو مواد خارجية أخــرى (مــواد مضــافة 
(taggants)) تبقـى سـليمة أو تـترك خملفـات بعـد التفجـري. ولكـــي تكــون هــذه 
الطريقة طريقة تعرف فعالـة، جيـب أن يكـون مـن املمكـن تنويـع تلـك العنـاصر مـن 
حيث تكوينها (ذلك على سبيل املثال باستخدام خيـوط مـن جمموعـات خمتلفـة مـن 
األلـوان) كـي يتـاح التعـرف عليـها مبقارنتــها بعينــات الصــانع أو ســجالته. ونظــرا 
حملدودية عدد التنويعات املمكنة فان املعلومات املرمزة تكون عادة حمدودة التفاصيل 
اذا قورنـت بوضـع أرقـام مسلسـلة علـى األلعـاب الناريـة، حيـث أن األخـــرية ميكــن 
جعلـها، عنـد االقتضـاء، فريـدة متامـا لكـل بنـد علـــى حــدة. وقــد تنــوع املضافــات 
الكيميائية أو غريها من املضافات كي حتدد أشياء كالصـانع أو املصنـع املعـني الـذي 

صنـع املـــادة املتفجــرة أو الدفعــة أو التــاريخ التقريبـــي الــذي صنعــت فيــه، ولكــن 
ال يرجـح وجـود تفـاصيل أكـثر يف ظـل األحـوال التكنولوجيـــة الراهنــة. ومــن بــني 
الدول الثماين اليت تشترط وضع بطاقات، مل يعرف أعضاء فريق اخلرباء سوى دولة 
واحدة اعتمدت اشتراطات تشريعية حمددة هلذا الغرض، وهي سويسـرا. واقـترحت 
دولـة أخـرى، هـي اهلنـد، أن يكـون االشـتراط السويسـري أحـد العنـــاصر يف صــك 

قانوين دويل حمتمل. 

ومثة مشاكل تقنيـة تتعلـق بالتكـاليف املتكبـدة وبآثـار  -٦٣
املـواد اخلارجيـة علـى اخلـواص التفجرييـة للمــواد الــيت تدخــل 
فيـها، وجتـري البحــوث يف بعــض البلــدان الســتنباط وســائل 
ـــتنباط  أفضـل. وحـني سـئلت الـدول عـن اجلـهود املبذولـة الس
أساليب وسم أفضل، ذكرت ٢٠ دولة من بني ٣٤ دولة أـا 
ال جتري شيئا من هذه البحوث، وأشـارت ١٢ دولـة إىل أـا 
جتري تلك البحوث، دون حتديد ملا إن كــانت تتعلـق بالوسـم 
ألجل التعرف السـابق للتفجـري أو الالحـق للتفجـري؛ وقدمـت 
دولة واحدة، هي الواليــات املتحـدة األمريكيـة، وصفـا حمـددا 
للبحـوث يف جمـال تكنولوجيــات التحديــد الالحــق للتفجــري. 
ــــا جتـــري حبثـــا غـــري متـــاح  وأشــارت احــدى الــدول إىل أ
للجمــهور. ونظــرا لصياغــة الســــؤال، الـــذي استفســـر عـــن 
البحـوث املتاحـة للجمـــهور، فمــن املمكــن أن تكــون بلــدان 
أخـرى جتـــري حبوثــا ال تكشــف عنــها، ــدف كفالــة عــدم 
وصول املعلومات عـن كيفيـة التـهرب مـن الوسـم أو تفاديـه، 

إىل ارمني احملتملني. 
 
 

املسائل اإلضافية اليت تثريها الردود اليت وردت من الدول بعـد  طاء-
التحليل األويل 

 

حسبما هو مبـني يف مقدمـة هـذا التقريـر فـان الـردود  -٦٤
اليت وردت حىت ١٠ تشرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠١، وعددهـا 
٣٥ ردا، مت تبويبها وارساهلا إىل أعضاء فريق اخلرباء يف وقـت 
يسمح للفريق بالنظر فيها قبل اجتماعه الثاين، الذي انتهى يف 
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ــــاريخ،  ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١. وحــىت ذلــك الت
كان قد وصل ١٥ ردا اضافيا، نظر فيها اخلرباء مباشرة لـدى 
وضع الصيغة النهائية للدراسة.(٢١) وقدمت بلجيكا، باالضافـة 
إىل وثائقـها اخلاصـة باالسـتبيان، تقريـرا تكميليـا يســـرد مجيــع 
ـــة بــاملتفجرات خــالل الفــترة قيــد الدراســة،  احلـوادث املتصل
ــــد ردهـــا الســـابق برســـالة تتضمـــن معلومـــات  وأتبعــت اهلن

تكميلية. 
ـــد املشــاكل الــيت  ويبـني الـرد االضـايف الـوارد مـن اهلن -٦٥
تصادفـها مـن جـراء اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واجلماعـــات 
االرهابية، ويقترح استحداث صـك قـانوين دويل ينطبـق علـى 
األنشــطة االرهابيــة علــى نطــاق أوســع مــن نطــاق صكــوك 
مكافحـة االرهـاب احلاليـة ومـن نطـاق اتفاقيـة األمـم املتحـــدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 
ــــا قائمـــة كاملـــة  وقدمــت حكومــة بلجيكــا يف رده -٦٦
بـاحلوادث، مـع وصـف موجـز لكـل منـها، علـــى مــدى فــترة 
ـــواع  الدراسـة كلـها.(٢٢) وتتيـح تلـك القائمـة بعـض الفـهم ألن
اجلرائم اليت تسـتخدم فيـها متفجـرات، وان كـان اسـتخدامها 
ميكـن جـدا أن يتبـاين مـــن بلــد آلخــر. ويبــدو أن عــددا مــن 
احلـوادث الـيت أبلغـت عنـها بلجيكـا كـان حـــوادث ســرقة أو 
شروع يف سرقة مشلت اسـتعمال متفجـرات يف االعتـداء علـى 
اخلزائـن وأجـهزة التعـامل االلكـتروين مـــع املصــارف أو آالت 
ـــها كــان اعتــداءات  صـرف النقـد، وأن عـددا صغـريا جـدا من
على أشخاص أو حماوالت قتـل. كمـا أن النصـف تقريبـا مـن 
ــــها الســـلطات  املتفجــرات أو األجــهزة املتفجــرة الــيت صادفت
البلجيكيـة كـــانت مــن النــوع العســكري، وأكثرهــا شــيوعا 

القنابل اليدوية العسكرية. 
ــــان املعلومـــات املقدمـــة يف الـــردود  وبصفــة عامــة ف -٦٧
ــــها يف  االضافيــة واملســائل الــيت تثريهــا تتفــق مــع مــا ورد من
السابق. فقد أشـار معظـم ايبـني إىل أن وزارات الداخليـة أو 

ـــي  أجـهزا املسـؤولة عـن انفـاذ القوانـني أو املسـائل األمنيـة ه
املسؤولة عن معاجلة مسائل املتفجرات. كمـا ذكـرت دولتـان 
وزاريت الدفاع ما، وذكــرت دولـة واحـدة الـوزارة املسـؤولة 
عـن اجليولوجيـا والتعديـن. وأشـــارت معظــم البلــدان إىل أــا 
حتفـــظ بعـــض الســـجالت االحصائيـــة، علـــى األقـــل، عـــــن 
احلوادث، غري أن أغلبيتها ال تتيح تلك السجالت للجمـهور. 
ــــت  أمــا مســتويات وقــوع احلــوادث لــدى الــدول الــيت قدم
احصاءات فهي بصفة عامة يف النطـاق ذاتـه املبـني يف ردودهـا 
الســابقة، ومل تقـــدم عـــدة دول بيانـــات، أو أشـــارت إىل أن 
ـــم  مسـتويات احلـوادث أدىن مـن أن يبلّـغ عنـها. وأفـادت معظ
الدول بأن لديها قوانني ختص املتفجرات علـى وجـه التحديـد 
تشــمل التجــرمي والــتراخيص وضوابــط أخــرى. وال يشـــترط 
معظمها وسم املتفجرات. أما عن مسألة وجود مشكلة هامـة 
يف جمال التصنيع أو االجتار غري املشـروعني أو االسـتخدام مـن 
جـانب ارمـني، فقـد أعربـت سـت دول عـن وجـود مشــكلة 
هامـة، ومل تـر مخـس دول أن مثـة مشـكلة كبـــرية، ومل تعــرب 
أربع دول عن رأيـها. وأمـا السـؤال عمـا إن كـانت املشـكلة، 
إن وجدت، تنطوي على عناصر عرب وطنية هامة فقد أعربــت 
ثـالث دول عـن قلقـها ازاء العنـــاصر عــرب الوطنيــة، وذكــرت 
مثاين دول أنه ال توجد مشـكلة أو أن املشـكلة ليـس هلـا طـابع 
عـرب وطـين، ومل تذكـــر أربــع دول رأيــها. وأشــارت جنــوب 
افريقيـا وسـلوفينيا إىل وجـود صلـة بـني االجتـار غـري املشـــروع 
عرب الوطين ووجود املتفجرات يف مناطق ما بعـد الصراعـات، 
وهـو أمـر يتفـق مـع الـردود األخـرى مـن الـدول كـل منــها يف 

منطقتها. 
  

احلواشي 
كـان أحـد األسـباب الـيت اقـترحت يف التقريـر هـــو أن البلــدان ليســت علــى اســتعداد الفشــاء  (١)

ـــرات أو كميــات املتفجــرات والذخــرية  معلومـات عـن أمـور مثـل قـدرات ومـدى صنـع املتفج
املخزونة، وذلك ألسباب تتعلق باألمن الوطين. 
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لدى مناقشة مسألة وسم األسلحة النارية أثناء التفاوض على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة  (٢)

النارية وأجزائها ومكوناا والذخرية واالجتار ا بصورة غـري مشـروعة، املكمـل التفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (قرار اجلمعية العامة ٢٥/٥٥، املرفق األول، املؤرخ 
١٥ تشريـن الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠)، مت يف اية املطاف التوصل إىل اتفاق على تلك املعايري فيمـا 
خيص األسلحة النارية، مع بعض االسـتثناءات ملراعـاة املمارسـات الراهنـة املوجـودة يف البلـدان. 
غـري أنـه لـــدى مناقشــة مســألة املتفجــرات، رأت وفــود كثــرية أن مقترحــات الوســم املماثلــة 
للمقترحـات اخلاصـة باألســـلحة الناريــة ال ميكــن تطبيقــها مــن الناحيــة التقنيــة (انظــر الوثيقــة 

A/AC.254/4/Add.2/Rev.3، احلاشية ٧٤). 

ــان  مييز النص الفين للباب السابع من التقرير (A/54/155) بني الذخرية واملتفجرات. فالفقرت (٣)

٧٤ و ٧٥ مثال تناقشان وسم قاعدة اخلراطيش، وهذا ينطبق على الذخرية ولكن ال ينطبق على 
املتفجرات. غري أن التوصيات ال متيز بـني االثنـني، وتقـدم توصيـات عامـة قـد تنطبـق بدرجـات 
متفاوتة على واحدة فقط من السلعتني أو عليهما معا. وعموما يعتقد أن وسم اخلراطيـش، الـيت 
تصنع من فلز وتبقى بعد استخدام الذخرية، أكــثر امكانيـة مـن وسـم املتفجـرات، الـيت ال تتمـيز 

بأي من اخلاصيتني. 

ـــها ٧١ دولــة طرفــا يف  دخلـت االتفاقيـة حـيز النفـاذ يف ٢١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ وكـانت في (٤)

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

دخلت املعاهدة حيز النفاذ يف ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠١، وكان فيها ٥٨ موقّعا و٤٥ دولة طرفا يف  (٥)

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

وقّعت على الصك مجيع الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكيـة، البـالغ عددهـا ٣١ دولـة،  (٦)

وكانت فيها ١٣ دولة طرفا يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

مدى ضرورة اثبات هذين العنصرين يتوقف إىل حد ما على حكم االتفاقية الذي تسعى الدولـة  (٧)

الطرف إىل االستظهار به. فاحلكم اخلاص باملساعدة القانونية املتبادلة ينطبق عندما تكـون لـدى 
الدولة الطرف الطالبـة "دواع مقبولـة لالشـتباه" يف أن اجلـرم ذو طـابع عـرب وطـين، مثـال (املـادة 

١٨)، يف حني أن معيار طلب تسليم ارمني املتهمني (املادة ١٦) أعلى. 

يف حني أنه مل تطلب معلومات يف هذا اال، توجد لدى كثري من البلـدان تشـريعات أو لوائـح  (٨)

حتد أو حتظــر أنشـطة مثـل االسـتخدام والنقـل يف منـاطق الكثافـة السـكانية العاليـة، أو بـاالقتران 
بوسائل نقل معينة، وأبرزها الطائرات. 

البيانات األولية بشأن اجلرائم املسجلة االمجالية لكل ١٠٠ ٠٠٠ نسمة متاحة باالتصال املباشر  (٩)

ــــــــــــــــــــــــــــــــايل  علـــــــــــــــــــــــــــــــى االنـــــــــــــــــــــــــــــــترنت يف العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان الت
 .http://www.uncjin.org/Statistics/WCTS/trc000927.pdf.

وليست كل البلدان اليت أبلغت عن معدالت عالية من احلوادث املتصلة باملتفجرات مذكورة يف 
مشروع الدراسة االستقصائية لألمم املتحدة. 

ــا مـن املعـدات احلربيـة غـري املنفجـرة،  يصعب تقدير نطاق مشكلة األلغام املضادة لألفراد وغريه (١٠)

وحيـذر معظـم خـرباء ازالـة األلغـام مـن التحليـل االحصـــائي املباشــر، بســبب املشــاكل املتعلقــة 
بالتعريف والتسجيل واالبالغ. بيد أن اللجنة الدولية للصليب األمحـر تقـدر تقديـرا متحفظـا أن 
هناك على األقل ٠٠٠ ٢٤ حالة وفـاة واصابــة تنجـم عـن األلغـام األرضيـة وحدهـا كـل سـنة. 

 
 “The worldwide epidemic of landmine injuries: ICRS,s انظـر
 health-oriented approach” (ICRC, Geneva, 1995) and

 “Overview 1999: Landmines must be stopped” (ICRC,

 Geneva, 1999) online (open the ICRC homepage

 .(www.icrc-org) and follow the appropriate links)

ــنة  تسـببت احلادثـة يف مقتـل ١٦٨ شـخصا، ممـا تسـبب يف زيـادة الرقـم السـنوي للوفيـات يف س (١١)

١٩٩٥ مـن ٢٥ إىل ١٩٣. وباسـتثناء الوفيـات الـيت جنمـت عـن هـذه احلادثـــة الوحيــدة، كــان 
املتوسـط السـنوي للفـترة مـن ١٩٩٥ إىل ١٩٩٩ يبلـغ ٢١,٠ حالـة وفـــاة يف الســنة. وبــادراج 
حادثة أوكالهوما، ارتفع املتوسـط السنوي إىل ٥٤,٦ أو من ٠,٠٠٧ إىل ٠,٠١٩ لكل ٠٠٠ 

١٠٠ نسمة. 

هذا وصف عام للمضمون فقط. والجراء تقييم دقيق للمبادئ اليت تنظم تطبيق االتفاقية، ينبغي  (١٢)
الرجوع إىل أحكام الصك نفسه. 

املعلومات املبوبة يف اجلدول ٤ من هذا التقرير تضم الفئتني األوليني من تلك الفئات الثالث.  (١٣)

كانت هذه الفئة تشمل التهريب إىل داخل الوالية القضائية أو إىل خارجـها، وكذلـك العنـاصر  (١٤)
عرب الوطنية األخرى. انظر اجلدول ٢ من هذا التقرير. 

ــذا ال تتناوهلـا هـذه الدراسـة  وقعت احلوادث يف مومباي، اهلند، يوم ١٢ آذار/مارس ١٩٩٣ وهل (١٥)

اليت ال تتناول سوى السنوات ١٩٩٥ إىل ١٩٩٩. 

ال تنطبق االتفاقية إال عند ضلوع مجاعات اجراميـة منظمـة. وهـذه اجلماعـات معرفـة يف الفقـرة  (١٦)

(ألف) من املادة ٢ بأا مجاعات حمددة البنية، مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة 
من الزمن ويقوم أفرادها معا بفعل مدبر دف ارتكاب واحدة أو أكثر مـن اجلرائـم اخلطـرية أو 
ــر أو غـري مباشـر علـى منفعـة  اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية، من أجل احلصول، بشكل مباش

مالية أو منفعة مادية أخرى. 

مل تطلب معلومات اال عن األجهزة املتفجرة الفعلية، ولكن جتدر مالحظة أن األجهزة اخلداعيــة  (١٧)
أو املقلّدة تعد مشاكل هامة يف كثري من البلدان. 

مثلما هو احلال بالنسبة للمواد املتفجرة، فإن البلدان اليت أفادت بـأن ٥٥ يف املائـة مـن األجـهزة  (١٨)
أو أكثر من ذلك يوجد يف واحـدة مـن الفئـات هـي وحدهـا الـيت أدرجـت بصفتـها السـائدة يف 

تلك الفئة. 

وقعـت يف اململكـة املتحـدة أيضـا حـوادث سـببت أضـرارا جســـيمة يف املمتلكــات جنمــت عــن  (١٩)
هجمـات اجليـش اجلمـهوري االيرلنـدي خـالل الفـترة قيـد الدراسـة، ولكـن اململكـــة ال حتتفــظ 

باحصاءات مركزية للحوادث أو األضرار النامجة. 

لالطالع على قائمة بالسالئف الكيميائية اهلامة والضوابـط الـيت ميكـن أن تفـرض علـى إمكانيـة  (٢٠)
احلصول عليها، انظر الفقرات ١٠٠-١٠١ مـن الوثيقـة A/54/155. وتشـمل القائمـة عـدة 
ــايف بصفتـها عوامـل سـمية  مواد أمهها األمحاض عالية التركيز اليت رمبا اعتربت خطرة بالقدر الك
أو عوامل أكّالة ألن تستحق فرض ضوابط تنظيمية عليها يف بعض البلـدان، بصـرف النظـر عـن 

وظيفتها بوصفها من سالئف املتفجرات. 
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ورد ردان آخران من املغـرب وسـلوفينيا عقـب اختتـام االجتمـاع األخـري لفريـق اخلـرباء يف ٢٠  (٢١)
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، ولكن قبل تقدمي هذا التقرير إىل اللجنة. 

تتيح الواليات املتحدة معلومات مماثلة يف مواقعها على شبكة االنترنت.  (٢٢)
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املرفق األول 
 
 

قائمة الدول اليت أجابت على استبيان الدراسة االستقصائية 
 
 

السويد  أذربيجان 
سويسرا  األردن 

شيلي  اريتريا 
الصني  اسبانيا 
غامبيا  استونيا 

غواتيماال  أملانيا 
غينيا  االمارات العربية املتحدة 
فنلندا  اندونيسيا 
قربص  أوكرانيا 
قطر  بلجيكا 

كولومبيا  بلغاريا 
الكويت  بنما 

لبنان  بوتسوانا 
ليتوانيا  بولندا 
مالطة  بوليفيا 

املغرب  بريو 
املكسيك  تركيا 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية  تونس 
موريشيوس  اجلزائر 

موناكو  اجلمهورية التشيكية 
ناميبيا  اجلمهورية العربية السورية 
اهلند  جنوب افريقيا 

هندوراس  الدامنرك 
هولندا  سلوفاكيا 

الواليات املتحدة األمريكية  سلوفينيا 
اليابان  سنغافورة 

ــــــــــــ 


