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فهم معاهدة تجارة األسلحة

مقدمة
معاهــدة تجــارة األســلحة ،التــي دخلــت حيــز النفــاذ يف كانــون األول/
ديســمرب  ،2014هــي جــزء مــن االســتجابة الدوليــة للمعانــاة اإلنســانية
الهائلــة الناجمــة عــن توافــر األســلحة التقليديــة عــى نطــاق واســع
وســوء تنظيــم هــذا التوافــر .وبوضعهــا قاعــدة عامليــة للمــرة األوىل للنقــل
املســؤول لألســلحة ،تُعــد معاهــدة تجــارة األســلحة إنجــازا ً تاريخي ـاً.
ويف إطــار عملهــا مــن أجــل حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وحــاالت
العنــف األخــرى ومســاعدتهم ،كانــت اللجنــة الدوليــة شــاهدا ً عــى
التكلفــة البرشيــة واالجتامعيــة الباهظــة جـراء توافــر األســلحة التقليديــة
عــى نطــاق واســع وســوء اســتعاملها .وقــد ســهل ضعــف عمليــات مراقبــة
نقــل األســلحة عــى املســتوى الــدويل وقــوع انتهــاكات للقانــون الــدويل
اإلنســاين  1والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .كــا عــرض املســاعدات
الطبيــة واإلنســانية الحيويــة للخطــر ،وأطــال أمــد النزاعــات املســلحة،
مــع مــا اســتتبع ذلــك مــن عواقــب مأســاوية عــى املدنيــن ومجتمعاتهــم
املحليــة .وســاهم أيضــاً يف إحــداث مســتويات عاليــة ومســتمرة مــن
العنــف املســلح وانعــدام األمــن حتــى بعــد انتهــاء النزاعــات املســلحة،
2
مــا أعــاق عمليتــي املصالحــة وإعــادة اإلعــار بعــد انتهــاء النزاعــات.
واليــوم ،مــع اســتمرار تدفــق األســلحة إىل بعــض النزاعــات املســلحة األكــر
وحشــية ،ت ُعــد عمليــات نقــل األســلحة املســؤولة رضورة إنســانية ،وتعتــر
القيــود املفروضــة عــى عمليــات النقــل هــذه عنــرا ً أساســياً يف أيــة
اســتجابة إنســانية .ومبوجــب اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  ،1949تلتــزم
جميــع الــدول باحـرام القانــون الــدويل اإلنســاين وضــان احرتامــه .لذلــك،
يجــب أن تتأكــد مــن أن األســلحة والذخائــر التــي تنقلهــا ال ينتهــي بهــا
املطــاف يف أيــدي أولئــك الذيــن يتوقــع أن يســتخدموها الرتــكاب جرائــم
حــرب .وتقــر معاهــدة تجــارة األســلحة بهــذه املســؤولية عــى الــدول عــن
طريــق حظــر عمليــات نقــل األســلحة حيثــا كان هنــاك خطــر أن يحــدث
هــذا األمــر .وباملثــل ،تحظــر املعاهــدة عمليــات نقــل األســلحة إذا كان
مــن املحتمــل اســتخدامها الرتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان.
 1القانــون الــدويل اإلنســاين  -ويســمى أيض ـاً «قانــون النزاعــات املســلحة» أو «قانــون الحــرب» ،هــو جملــة
القواعــد التــي تحمــي يف زمــن الحــرب األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف األعــال العدائيــة ،أو الذيــن كفــوا عــن
املشــاركة فيهــا ،وتقيــد اســتخدام أســاليب ووســائل القتــال .وتتمثــل غايتــه األساســية يف الحــد مــن املعانــاة
البرشيــة ودرئهــا يف زمــن النزاعــات املســلحة.
 2انظــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،توافــر األســلحة ووضــع املدنيــن يف النزاعــات املســلحة ،اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ،جنيــف ،1999 ،ص.15-1 .
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وعــن طريــق وضــع معايــر دوليــة مشــركة لتنظيــم التجــارة الدوليــة
يف األســلحة التقليديــة ،تفــي معاهــدة تجــارة األســلحة بالوعــد بإنقــاذ
األرواح ،وإيصــال املســاعدات الطبيــة واإلنســانية دون معوقــات ،وتعزيــز
االمتثــال للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
غــر أن الوفــاء بهــذا الوعــد ســوف يتطلــب تضافــر جهــود جميــع
األطــراف املعنيــة  -مبــا يف ذلــك الــدول ،والحركــة الدوليــة للصليــب
األحمــر والهــال األحمــر ،واملجتمــع املــدين  -لتشــجيع االلت ـزام العاملــي
باملعاهــدة والتنفيــذ األمــن لهــا.

يقــدم هــذا املنشــور ملحــة عامــة عــن خلفيــة معاهــدة تجــارة األســلحة ،وموضوعهــا ،والهــدف منهــا،
ومتطلباتهــا األساســية .وليــس املقصــود بــه أن يكــون ســجالً لتاريــخ التفــاوض عــى املعاهــدة أو
تعليق ـاً شــامالً عليهــا .بــدالً مــن ذلــك ،فإنــه يعــرض العنــارص الرئيســية ملعاهــدة تجــارة األســلحة
ويرشحهــا ،ويــورد توصيــات اللجنــة الدوليــة فيــا يتعلــق بتنفيــذ تلــك األحــكام الــواردة فيهــا التــي
هــي أكــر صلــة بتحقيــق هدفهــا اإلنســاين.
وت ُعرض وجهات نظر اللجنة الدولية بشأن بعض أحكام معاهدة تجارة األسلحة يف أطر نص.
ويتضمن امللحقان نص معاهدة تجارة األسلحة ،وقامئة املصادر اإلضافية ذات الصلة باملعاهدة.
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الحــد مــن املعانــاة اإلنســانية عــن طريــق النقــل
املســؤول لألســلحة

الطريق إىل معاهدة تجارة
األسلحة
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 1-2النقل املسؤول لألسلحة بوصفه رضورة إنسانية

أعربــت الــدول األطـراف يف اتفاقيــات جنيــف يف البدايــة عــن قلقهــا إزاء
انتشــار األســلحة غــر الخاضــع للســيطرة ،وذلــك أثنــاء املؤمتــر الــدويل
3
الســادس والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر يف عــام .1995
وطلــب املؤمتــر مــن اللجنــة الدوليــة "النظــر ،عــى أســاس املعلومــات
املوثــوق بهــا التــي تتمكــن اللجنــة الدوليــة مــن الحصــول عليهــا ،يف
مــدى إســهام توفــر األســلحة يف تكاثــر وتفاقــم انتهــاكات القانــون الــدويل
اإلنســاين أثنــاء النزاعــات املســلحة ،ويف تــردي وضــع املدنيــن" 4.ونــرت
اللجنــة الدوليــة نتائــج الدراســة بعــد أربــع ســنوات ،وخلصــت إىل
نتيجــة مفادهــا أن توافــر األســلحة والذخائــر عــى نطــاق واســع دون
أن تخضــع للمراقبــة يس ـ ِّهل وقــوع انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين،
ويعــوق إيصــال املســاعدات اإلنســانية ،ويســاهم يف إطالــة أمــد النزاعــات
املســلحة ،ويبقــي عــى ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن وزيــادة وتــرة
5
العنــف حتــى بعــد انتهــاء النزاعــات املســلحة.
وبنــا ًء عــى توصيــات اللجنــة الدوليــة ،دعــا املؤمتــر الــدويل الســابع
والعــرون الــذي ُعقــد يف عــام  1999الــدول األعضــاء إىل "تعزيــز
حاميــة املدنيــن أثنــاء النزاعــات املســلحة ويف أوضــاع مــا بعــد النــزاع
عــن طريــق الســعي إىل تشــديد الرقابــة عــى توافــر األســلحة والذخائــر
عــى املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة" .وبشــكل حاســم ،دعــا
املؤمتــر الــدول إىل "دراســة ســبل إدمــاج احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين
يف عمليــة اتخــاذ القــرارات الوطنيــة الخاصــة بعمليــات نقــل األســلحة
6
والذخائــر".

 3يجمــع املؤمتــر الــدويل للصليــب األحمــر والهــال األحمــر كل أربــع ســنوات الــدول األط ـراف يف اتفاقيــات
جنيــف ،ومكونــات الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،أي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر،
واالتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،والجمعيــات الوطنيــة املائــة والتســعني
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.
 4التوصيــة الثامنــة(ج) الصــادرة عــن فريــق الخــراء الــدويل الحكومــي املعنــي بحاميــة ضحايــا الحــرب،
املرفقــة بالق ـرار رقــم  1للمؤمتــر الــدويل الســادس والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر« ،القانــون
الــدويل اإلنســاين :االنتقــال مــن القانــون إىل العمــل ،تقريــر عــن أعــال متابعــة املؤمتــر الــدويل لحاميــة ضحايــا
الحــرب» ،املصادقــة عــى توصيــات فريــق الخــراء الــدويل الحكومــي ،جنيــف 7-3 ،كانــون األول/ديســمرب
.1995
 5اللجنة الدولية للصليب األحمر ،مرجع سابق.
 6الق ـرار رقــم  1الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الســابع والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر« ،تبنــي
إعــان املؤمتــر وخطــة العمــل» و«خطــة العمــل للفــرة مــا بــن  ،»2003-2000جنيــف 31 ،ترشيــن األول/
أكتوبــر  6 -ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،1999الهــدف النهــايئ  ،5-1الفقــرة .23
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وتكــرر هــذا النــداء يف املؤمتــرات الدوليــة الثالثــة الالحقــة يف األعــوام
 2003و 2007و ،2011التــي ألزمــت الــدول بتعزيــز عمليــات الرقابــة عــى
نقــل األســلحة ،مبــا يف ذلــك عــى مســتوى العــامل ،حتــى ال ينتهــي املطــاف
باألســلحة يف أيــدي أولئــك الذيــن يتوقــع أن يســتخدموها النتهــاك
7
القانــون الــدويل اإلنســاين.
وقــد ســارت جهــود اللجنــة الدوليــة والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر
والهــال األحمــر األوســع نطاقـاً لتعزيــز عمليــات مســؤولة لنقــل األســلحة
بالتــوازي مــع جهــود مجموعــة مــن الحاصلــن عــى جائــزة نوبــل للســام
ومنظــات املجتمــع املــدين .ويف التســعينيات ،أعربــت املجموعــة عــن
مخاوفهــا إزاء تجــارة األســلحة العامليــة غــر املنظمــة وأثرهــا عــى األمــن
البــري .ويف عــام  ،2001دعــت املجموعــة إىل إبــرام اتفاقيــة عامليــة
ملزمــة قانونــاً تنظــم عمليــات نقــل األســلحة عــى أســاس التزامــات
الــدول مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان .وســعياً لتحقيــق هــذا الهــدف ،أطلــق تحالــف دويل مــن
املنظــات غــر الحكوميــة يف عــام  2003حملــة الحــد مــن األســلحة،
مطالب ـاً بتبنــي معاهــدة لتجــارة األســلحة تتضمــن أقــوى معايــر دوليــة
مشــركة ممكنــة لنقــل األســلحة التقليديــة وتســتند إىل حقــوق اإلنســان،
8
والتنميــة ،وتراعــي املخــاوف املتعلقــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين.
عقــب ذلــك ،بــدأت اللجنــة الدوليــة اإلعــراب عــن تأييدهــا لهــدف
التوصــل إىل معاهــدة لتجــارة األســلحة بوصفهــا وســيلة مهمــة للحــد
مــن املعانــاة اإلنســانية .وانضــم إىل تلــك الدعــوة كثــر مــن الجمعيــات
الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،والتــي كانــت تعمــل بنشــاط
أيض ـاً يف زيــادة الوعــي لــدى حكوماتهــا واملواطنــن بالتكلفــة البرشيــة
الهائلــة ج ـراء توافــر األســلحة والذخائــر عــى نطــاق واســع.
 7الق ـرار رقــم  1الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الثامــن والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر« ،تبنــي
اإلعــان وجــدول أعــال العمــل اإلنســاين» ،جنيــف 6-2 ،كانــون األول/ديســمرب  ،2003الهــدف النهــايئ ،3-2
والقـرار رقــم  3الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الثالثــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر« ،إعــادة تأكيــد القانــون
الــدويل اإلنســاين وتنفيــذه :الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة اإلنســانية يف النزاعــات املســلحة» ،جنيــف-26 ،
 30ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2007الفقــرة  ،20والق ـرار رقــم  2الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الحــادي والثالثــن
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر« ،خطــة عمــل متتــد ألربــع ســنوات لتنفيــذ القانــون الــدويل اإلنســاين»،
جنيــف 28 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر  1 -كانــون األول/ديســمرب  ،2011امللحــق  ،1الهــدف .5
 8الحــد مــن األســلحة ،جعــل األمــر يحــدث :دور املجتمــع املــدين يف دعــم تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة
وعامليتهــا وتعزيزهــا 17 ،شــباط/فرباير .2015
Control Arms, Making it Happen: The Role of Civil Society in Supporting and Promoting
ATT Implementation and Universalization
http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2015/05/Civil-Society-Role-CSP.pdf
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 2-2عملية معاهدة تجارة األسلحة

يف عــام  ،2006أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بــأن عــدم
وجــود معايــر دوليــة موحــدة لنقــل األســلحة التقليديــة يســهم يف
النزاعــات املســلحة ،وترشيــد الســكان ،والجرميــة ،واإلرهــاب ،وأن هــذه
األمــور تقــوض بدورهــا دعائــم الســام ،واملصالحــة ،والســامة ،واألمــن،
واالســتقرار ،والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املســتدامة .وبنــا ًء عــى
تلــك النتائــج ،أطلقــت الجمعيــة العامــة عمليــة لدراســة إمكانيــة إنشــاء
9
معاهــدة تحــدد معايــر دوليــة مشــركة لنقــل األســلحة التقليديــة.

وبلغــت تلــك العمليــة ذروتهــا يف مؤمتريــن دبلوماســيني ،عقــدا يف متــوز/
يوليــو  2012وآذار/مــارس  ،2013للتفــاوض بشــأن معاهــدة ملزمــة
قانونــاً حــول وضــع أعــى املعايــر الدوليــة املشــركة املمكنــة لتنظيــم
نقــل األســلحة التقليديــة 10.وعــى الرغــم مــن أن مؤمتــر األمــم املتحــدة
الختامــي املعنــي بوضــع معاهــدة تجــارة األســلحة انتهــى دون التوصــل
إىل توافــق يف اآلراء حــول مــروع نــص املعاهــدة ،فــإن الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة اعتمدتــه عــن طريــق التصويــت بعــد بضعــة أيــام ،يف
 2نيســان/أبريل  11.2013وفُتــح بــاب التوقيــع عــى معاهــدة تجــارة
األســلحة يف  3حزيران/يونيــو مــن ذلــك العــام ،ودخلــت املعاهــدة حيــز
النفــاذ بعــد  18شــهرا ً فقــط ،يف  24كانــون األول/ديســمرب .2014
وقد شاركت اللجنة الدولية بفاعلية يف املناقشات واملفاوضات التي أدت
إىل اعتامد معاهدة تجارة األسلحة ،وذلك بهدف ضامن ما ييل:
•أن يعكس نص املعاهدة بوضوح هدفها اإلنساين؛
•أن يشــمل نطــاق املعاهــدة جميــع أشــكال األســلحة التقليديــة،
وكذلــك ذخائرهــا ،وجميــع أشــكال نقــل األســلحة؛ و
•يف ضــوء التــزام الــدول القائــم بضــان احــرام القانــون الــدويل
اإلنســاين ،فــإن معايــر املعاهــدة بشــأن نقــل األســلحة والذخائــر
توجــب عــى الــدول (أ) تقييــم احتــال حــدوث انتهــاكات خطــرة
للقانــون الــدويل اإلنســاين باســتخدام األســلحة املنقولــة ،و(ب)
عــدم اإلذن بنقــل األســلحة إذا كان هنــاك خطــر واضــح أن األســلحة
والذخائــر ســوف تســتخدم يف ارتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون
الــدويل اإلنســاين.
9وثيقة األمم املتحدة  6 ،A/RES/61/89كانون األول/ديسمرب .2006
 10وثيقة األمم املتحدة  2 ،A/RES/64/48كانون األول/ديسمرب  ،2009ووثيقة األمم املتحدة
 4 ،A/RES/67/234Aكانون الثاين/يناير .2013
 11اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة معاهــدة تجــارة األســلحة يف  2نيســان/أبريل  2013مبوافقــة 154
دولــة ،ورفــض  3دول ،وامتنــاع  23دولــة عــن التصويــت .انظــر وثيقــة األمــم املتحــدة ،A/RES/67/234B
 11متوز/يونيو .2013
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ويعكــس النــص النهــايئ ملعاهــدة تجــارة األســلحة هــذه األهــداف إىل حــد
12
كبــر.

 3-2النقــل املســؤول لألســلحة خــارج نطــاق معاهــدة
تجــارة األســلحة

قبــل اعتــاد معاهــدة تجــارة األســلحة ،كانــت هنــاك مجموعــة متنوعــة
مــن الصكــوك اإلقليميــة تنظــم عمليــات نقــل األســلحة .وتشــمل هــذه
املجموعــة الصكــوك امللزمــة قانونـاً ،مثــل املوقــف املشــرك ملجلــس االتحــاد
األورويب بشــأن الرقابــة عــى صــادرات األســلحة لعــام  13، 2008واتفاقيــة
الجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن األســلحة الصغــرة
واألســلحة الخفيفــة وذخائرهــا واملــواد األخــرى ذات الصلــة14 .2006 ،وتوفــر
الصكــوك اإلقليميــة األخــرى للــدول مبــادئ توجيهيــة غــر ملزمــة للرقابــة
عــى عمليــات نقــل األســلحة الخاصــة بهــا .ومــن بــن هــذه الصكــوك
مدونــة قواعــد الســلوك لــدول أمريــكا الوســطى بشــأن نقــل األســلحة
والذخائــر واملتفج ـرات واملــواد األخــرى ذات الصلــة ،2005 ،الصــادرة عــن
نظــام التكامــل ألمريــكا الوســطى ،واملبــادئ التوجيهيــة ألفضــل املامرســات
املتعلقــة بتنفيــذ إعــان وبروتوكــول نــرويب بشــأن األســلحة الصغــرة
واألســلحة الخفيفــة ،2005 ،ووثيقــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا
15
بشــأن األســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة.2000 ،
 12انظر املرفق األول :معاهدة تجارة األسلحة.
 13املوقــف املشــرك للمجلــس  2008/944/CFSPيف  8كانــون األول/ديســمرب  ،2008الــذي يحــدد القواعــد املشــركة
التــي تحكــم الرقابة عــى صــادرات التكنولوجيــا واملعدات العســكرية.
 14وهنــاك اتفاقيــة إقليميــة ثالثــة تنظــم عمليــات نقــل األســلحة ،وهــي اتفاقيــة أفريقيــا الوســطى ملراقبــة األســلحة
الصغــرة واألســلحة الخفيفــة وذخائرهــا ،وأجزائهــا ،ومكوناتهــا التــي ميكــن أن تســتخدم يف صنــع هــذه األســلحة،
وإصالحهــا ،وتركيبهــا (اتفاقيــة كينشاســا) لعــام  ،2010والتــي دخلــت حيــز النفــاذ يف  8آذار/مــارس 2017
(.)http://disarmament.un.org/treaties/t/kinshasa/text
 15مدونــة قواعــد الســلوك لــدول أمريــكا الوســطى بشــأن نقــل األســلحة والذخائــر واملتفج ـرات واملــواد األخــرى
ذات الصلــة ،ووثيقــة األمــم املتحــدة  ،A/CONF.192/2006/RC/WP.6واملركــز اإلقليمــي لألســلحة الصغــرة
يف منطقــة البح ـرات العظمــى ،والقــرن األفريقــي ،والــدول املجــاورة ( ،)RECSAواملبــادىء التوجيهيــة ألفضــل
املامرســات املتعلقــة بتنفيــذ إعــان وبروتوكــول نــرويب بشــأن األســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة،2005 ،
ووثيقــة منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بشــأن األســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة 24 ،ترشيــن الثــاين/
نوفمــر  .2000انظــر أيضـاً ترتيــب فاســينار ،املبــادىء التوجيهيــة ألفضــل املامرســات املتعلقــة بصــادرات األســلحة
الصغــرة واألســلحة الخفيفــة ،املعــدل يف عــام 2007؛ ومنظمــة الــدول األمريكيــة ( ،)OASالتعديــات عــى
الالئحــة التنظيميــة النموذجيــة ملراقبــة الحركــة الدوليــة لألســلحة الناريــة ،وأجزائهــا ،ومكوناتهــا ،وذخائرهــا -
لوائــح الســمرسة 13 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2003والالئحــة النموذجيــة ملراقبــة ســارسة األســلحة الناريــة ،وقطــع
غيارهــا ،ومكوناتهــا ،وذخائرهــا 17 ،ترشيــن الثاين/نوفمــر .2003
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عــى غــرار معاهــدة تجــارة األســلحة ،تُخضــع هــذه الصكــوك نقــل
األســلحة العتبــارات اح ـرام املتلقــي للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وذلــك مــن بــن معايــر أخــرى .ومــع ذلــك،
ينطبــق كل مــن هــذه الصكــوك عــى عــدد محــدود مــن الــدول ،وهــي
تختلــف يف نطــاق األســلحة التــي تشــملها ومســتوى املخاطــر التــي مــن
شــأنها منــع نقــل األســلحة .يف املقابــل ،وضعــت معاهــدة تجــارة األســلحة
ألول مــرة معيــارا ً عامليــاً لتنظيــم نقــل مجموعــة واســعة النطــاق مــن
األســلحة والذخائــر التقليديــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه حتــى وإن مل تكــن الدولــة طرف ـاً يف معاهــدة
تجــارة األســلحة وال يف أي صــك مــن الصكــوك اإلقليميــة بشــأن نقــل
األســلحة ،فــإن عمليــات نقــل األســلحة التــي تنفذهــا ال تحــدث يف فـراغ
قانــوين .وكحــد أدىن ،تتــم هــذه العمليــات يف إطــار التـزام الدولــة باحـرام
16
القانــون الــدويل اإلنســاين وضــان احرتامــه «يف جميــع األحــوال».
ـر هــذا االلت ـزام عــى أنــه يوجــب عــى الــدول التــي ال تشــارك يف
ويفـ َ
أي نـزاع مســلح ضــان احـرام أطـراف النـزاع القانــون الــدويل اإلنســاين،
وهــو يتكــون مــن التــزام ســلبي باالمتنــاع عــن أي عمــل مــن شــأنه
التشــجيع عــى ارتــكاب أي انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين أو املســاعدة
أو املعاونــة عليــه ،والت ـزام إيجــايب باســتخدام الوســائل العمليــة للتأثــر
عــى ســلوك طــرف يف ن ـزاع مســلح مــن أجــل منــع ارتــكاب انتهــاكات
القانــون الــدويل اإلنســاين.
ومــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة ،يســتلزم تطبيــق االلتــزام بضــان
احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين عــى عمليــات نقــل األســلحة املتطلبــات
التاليــة:
⇐ مــن أجــل منــع احتــال أن ترقى عمليــات نقل األســلحة إىل مســتوى
تشــجيع أحــد أطـراف نـزاع مســلح عــى ارتــكاب انتهــاكات القانــون
الــدويل اإلنســاين أو مســاعدته أو معاونتــه عــى ذلــك ،يجــب عــى
الدولــة تقييــم مــا إذا كان املتلقــي مــن املرجح أن يســتخدم األســلحة
الرتــكاب انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين .وإذا كان هنــاك خطــر
كبــر أو واضــح لحــدوث ذلــك ،يجــب عــى الدولــة أن متتنــع عــن
نقــل األســلحة.
 16ورد هــذا االلت ـزام يف املــادة  1املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف لعــام  1949واملــادة  )1(1مــن الربوتوكــول
اإلضــايف األول لعــام  ،1977وميثــل قاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدويل العــريف الواجبــة التطبيــق يف جميــع
النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات املســلحة غــر الدوليــة عــى حــد ســواء .انظــر جون-مــاري هنكرتــس
و لويــز دوزوالد-بيــك ،القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف ،اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومطبعــة جامعــة
كامربيــدج ،2005 ،القاعــدة  .144ولالطــاع عــى مناقشــة تطبيــق هــذا االلتـزام عــى عمليــات نقــل األســلحة
عــى وجــه التحديــد ،انظــر "القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــات النزاعــات املســلحة املعــارصة" ،تقريــر
للمؤمتــر الــدويل الثــاين والثالثــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،جنيــف ،الــذي عقــد يف  10-8كانــون األول/
ديســمرب  ،2015ترشيــن األول/أكتوبــر  .2015ملزيــد مــن التوضيــح بشــأن االلت ـزام بضــان اح ـرام القانــون
الــدويل اإلنســاين مــن جانــب اآلخريــن الذيــن هــم طــرف يف نـزاع مســلح ،انظــر Commentary on the First
 ،Geneva Conventionالطبعــة الثانيــة ،اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومطبعــة جامعــة كامربيــدج،
 ،2016املــادة  ،1الفقــرات .https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary ،191-153

⇐ باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الدولــة مطالبــة باتخــاذ خطــوات إيجابيــة
لضــان اح ـرام أط ـراف أي ن ـزاع مســلح القانــون الــدويل اإلنســاين.
ويف هــذا الســياق ،يُعــد الت ـزام الدولــة التزام ـاً مــن منطلــق العنايــة
الواجبــة .ويجــب عــى الدولــة أن تســتخدم نفوذهــا ،اســتنادا ً إىل
الوســائل املتاحــة لهــا ،لحــث األطـراف املعنيــة عــى احـرام القانــون
الــدويل اإلنســاين ،ال ســيام عندمــا يكــون هنــاك خطــر متوقــع باحتامل
ارتــكاب انتهــاكات لهــذا القانــون .ويف الواقــع ،عندمــا تقــوم دولــة
بإمــداد أحــد أط ـراف ن ـزاع مســلح باألســلحة ،فإنــه ميكــن اعتبارهــا
مؤثــرة بشــكل كبــر يف ضــان احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين،
وذلــك نظ ـرا ً لقدرتهــا عــى توفــر الوســائل التــي قــد تُرتكــب بهــا
االنتهــاكات أو منعهــا .وميكنهــا مامرســة قدرتهــا العمليــة للتأثــر عــى
املتلقــي عــن طريــق مجموعــة مــن الوســائل 17 ،مبــا يف ذلــك تدابــر
تخفيــف حــدة الخطــر ،أو اتخــاذ ق ـرار بعــدم نقــل األســلحة.
وتتضمــن معاهــدة تجــارة األســلحة إشــارة رصيحــة يف مبادئهــا إىل االلتزام
بضــان اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين ،وهــو مــا يتعــن عــى الــدول
األط ـراف أن تأخــذه يف االعتبــار عنــد تنفيــذ املعاهــدة.

 4-2تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة بحسن نية

يتطلــب تفســر معاهــدة تجــارة األســلحة وتنفيذهــا بحســن نيــة فهــم
أهــداف املعاهــدة وغاياتهــا األساســية .وهــي موضحــة يف ديباجــة
املعاهــدة ،ومبادئهــا ،وموضوعهــا ،والهــدف منهــا .وهــي جميع ـاً تشــكل
18
أساســاً لتفســر متطلبــات املعاهــدة.

 17انظر  ،Commentary on the First Geneva Conventionالطبعة الثانية ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر ومطبعة جامعة كامربيدج ،2016 ،املادة  ،1الفقرات ،173 – 164
.https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary
 18مبوجب املادة  31من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،التي تعكس سيادة القانون الدويل العريف ،يجب
تفسري رشوط أية معاهدة بحسن نية ،ووفقاً ملعناها العادي وسياقها ،ويف ضوء موضوع املعاهدة والغرض
منها .ويتضمن "سياق" املعاهدة ديباجتها.
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ويُعــد فهــم أهــداف معاهــدة تجــارة األســلحة وأهدافهــا مهــاً أيضــاً
للــدول التــي وقعــت عليهــا ولكنهــا مل تصــدق عليهــا حتــى اآلن .وعــى
الرغــم مــن أن تلــك الــدول املوقعة ليســت ملزمة قانونـاً بتنفيــذ املعاهدة
إىل أن تصــدق عليهــا ،فإنــه يجــب عليهــا االمتنــاع عــن األفعــال التــي مــن
19
شــأنها أن تــؤدي إىل تقويــض موضــوع املعاهــدة والهــدف منهــا.
وتحــدد املــادة  1مــن معاهــدة تجــارة األســلحة موضــوع املعاهــدة
وهدفهــا .وهدفهــا هــو "وضــع أعــى املعايــر الدوليــة املشــركة املمكنــة
لتنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة التقليديــة أو تحســن تنظيمهــا"
و"منــع االتجــار غــر املــروع باألســلحة التقليديــة والقضــاء عليــه ،ومنــع
تحويــل وجهتهــا".
يُعــد "الحــد مــن املعانــاة اإلنســانية" أحــد األهــداف األساســية ملعاهــدة
تجــارة األســلحة .وتتمثــل األهــداف األخــرى يف اإلســهام يف تحقيــق
الســام واألمــن واالســتقرار عــى الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي وتعزيــز
"التعــاون والشــفافية والعمــل املســؤول مــن جانــب الــدول األط ـراف يف
مجــال التجــارة الدوليــة يف األســلحة التقليديــة ،ومــن ثــم بنــاء الثقــة بــن
الــدول األطـراف" .وترتابــط أهــداف معاهــدة تجــارة األســلحة ويعــزز كل
منهــا اآلخــر ،فبالحــد مــن املعانــاة اإلنســانية ،ميكــن للمعاهــدة اإلســهام
يف تحقيــق الســام واألمــن واالســتقرار ،وهــي أهــداف تتطلــب التعــاون
20
والشــفافية والعمــل املســؤول مــن جانــب الــدول األط ـراف.
وتوجــب ديباجــة معاهــدة تجــارة األســلحة عــى الــدول األطــراف
"التــرف وفقــاً" لقامئــة املبــادئ ،التــي تعــر عــن التزامــات الــدول
وحقوقهــا القامئــة مــن قبــل مبوجــب القانــون الــدويل ،مبــا يف ذلــك
واجبــات الــدول مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة ،مثــل تســوية النزاعــات
بالطــرق الســلمية ،وااللتـزام باالمتنــاع عــن التهديــد باســتخدام القــوة أو
اســتخدامها ضــد أي دولــة.

 19ينطبــق هــذا األمــر أيضـاً عــى أيــة دولــة تنتظــر دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ بالنســبة لهــا ،خــال فــرة 90
يومـاً مــن إيــداع صــك التصديــق عــى املعاهــدة أو االنضــام إليهــا .باإلضافــة إىل ذلــك ،يُحظــر عــى الــدول
إبــداء تحفظــات تخالــف موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا .انظــر املــادة  18واملــادة  25مــن معاهــدة تجــارة
األســلحة ،واملــادة  19مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات.
 20انظــر أيضـاً الفقــرة السادســة مــن ديباجــة املعاهــدة ،التــي تقــر بــأن "الســام واألمــن ،والتنميــة ،وحقــوق
اإلنســان هــي أمــور مرتابطــة يعــزز كل منهــا اآلخــر".

فهم معاهدة تجارة األسلحة

ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن املبــادئ تعيــد التأكيــد أيضــاً عــى التــزام
الــدول باحـرام القانــون الــدويل اإلنســاين وضــان احرتامــه ،الــذي ســبق
مناقشــته" ،وفقــاً لجملــة مــن األحــكام منهــا اتفاقيــات جنيــف لعــام
 21،"1949وتشــر أيض ـاً إىل "اح ـرام حقــوق اإلنســان وضــان احرتامهــا،
وفقـاً لجملــة مــن الصكــوك منهــا ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي
22
لحقــوق اإلنســان".
وورد التأكيــد عــى هــذه املبــادئ يف املــادة  )1(5مــن املعاهــدة ،التــي
توجــب عــى الــدول األط ـراف تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة "بصــورة
مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة ،واضعــة يف اعتبارهــا
املبــادئ" املشــار إليهــا يف املعاهــدة ،مبــا يف ذلــك مســؤوليات جميــع
الــدول عــن منــع انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان
ووضــع حــد لهــا .ولهــذه املســؤوليات أهميــة خاصــة لتنفيــذ املعايــر
الــواردة يف املعاهــدة بشــأن نقــل األســلحة ،املنصــوص عليهــا يف املــادة
23
 6واملــادة .7
للتأكــد مــن أن معاهــدة تجــارة األســلحة تحــد بشــكل فعــال املعانــاة اإلنســانية الناجمــة عــن توافــر
األســلحة عــى نطــاق واســع وضعــف تنظيــم توافرهــا ،وإســاءة اســتخدامها.
⇐ يجــب عــى الــدول األطـراف تفســر معاهــدة تجــارة األســلحة وتنفيذهــا بحســن نيــة ،ووفقـاً
لهدفهــا اإلنســاين ،وبصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة ،واضعــة يف اعتبارهــا
مســؤولياتها إزاء احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وضــان
احرتامهــا.
⇐ يجــب عــى الــدول التــي وقعــت معاهــدة تجــارة األســلحة عــى الفــور مراجعــة سياســاتها
بشــأن نقــل األســلحة وذلــك لتجنــب أي نقــل مــن شــأنه أن يقــوض موضــوع املعاهــدة وهدفها.
⇐ يجــب عــى الــدول التــي صدقــت عــى معاهــدة تجــارة األســلحة أن تفعــل األمــر نفســه يف
انتظــار دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ بالنســبة لهــا.
⇐ عنــد التصديــق عــى معاهــدة تجــارة األســلحة أو االنضــام إليهــا ،يجــب عــى الــدول أال تبــدي
أيــة تحفظــات قــد تتعــارض مــع موضــوع املعاهــدة أو هدفهــا أو تقوضهــا.
 21ترد مناقشة نطاق هذا االلتزام يف القسم  3-2أعاله.
 22تختلــف صياغــة االلتزامــات باحــرام حقــوق اإلنســان يف املعاهــدات ذات الصلــة .وال تطبــق التزامــات
حقــوق اإلنســان عــى املســتوى املحــي فحســب (داخــل األرايض الوطنيــة) ،ولكــن أيض ـاً ،يف ظــروف معينــة،
خــارج األرايض الوطنيــة .انظــر ،عــى ســبيل املثــال ،املــادة  )1(2مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية لعــام  ،1966وهــو أحــد املعاهــدات العامليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان التــي صدقــت عليهــا الدول
األطـراف عــى نطــاق واســع ،التــي تنــص عــى أنــه "تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد باحـرام الحقــوق
املعــرف بهــا فيــه ،وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفـراد املوجوديــن يف إقليمهــا والداخلــن يف واليتهــا ،دون
أي متييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الــرأي سياســياً أو غــر ســيايس ،أو األصــل
القومــي أو االجتامعــي ،أو الــروة ،أو النســب ،أو غــر ذلــك مــن األســباب".
 23انظر القسم  2-3أدناه.
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توجــب معاهــدة تجــارة األســلحة عــى كل دولــة طــرف تنظيــم التجــارة
الدوليــة يف األســلحة التقليديــة التــي تجــري تحــت واليتهــا ،مبــا يف ذلــك
التصديــر ،واالســترياد ،واملــرور العابــر ،والســمرسة ،واتخــاذ التدابــر
الالزمــة ملنــع ترسيبهــا إىل الســوق غــر املرشوعــة .وتوضــح املــادة ،6
واملــادة  11مــن املعاهــدة الرقابــة املطلوبــة يف عمليــات نقــل األســلحة.
وتنطبــق املعاهــدة عــى جميــع أنــواع نقــل األســلحة التقليديــة املحــددة
مبوجــب املــادة  .)1(2وتطبــق أحــكام معينــة مــن املعاهــدة أيض ـاً عــى
الذخائــر ،واألج ـزاء ،واملكونــات املحــددة مبوجــب املــادة  ،3واملــادة .4
مــن أجــل تفعيــل هــذه االلتزامــات ،توجــب معاهــدة تجــارة األســلحة
عــى كل دولــة طــرف إنشــاء نظــام مراقبــة وطنــي واعتــاد القوانــن
واللوائــح املناســبة ،ضمــن تدابــر التنفيــذ الوطنيــة األخــرى .وتوضــح
املــواد  5و 12و 14مــن املعاهــدة هــذه االلتزامــات.
يف ضــوء الهــدف مــن معاهــدة تجــارة األســلحة املتمثــل يف تعزيــز
التعــاون ،والشــفافية ،والنقــل املســؤول لألســلحة ،وبنــاء الثقــة بــن الــدول
األط ـراف ،توجــب املعاهــدة عــى كل دولــة طــرف اإلبــاغ عــن التدابــر
املتخــذة لتنفيــذ املعاهــدة عــى الصــادرات والــواردات مــن األســلحة
التقليديــة ،والتعــاون مــع الــدول األطـراف األخــرى ومســاعدتها مــن أجــل
تنفيــذ هــذه املعاهــدة تنفيــذا ً فعــاالً .وتوضــح املــواد  13و 15و 16مــن
املعاهــدة هــذه اإلج ـراءات.
وعــى النحــو املوضــح يف القســم  ،4-2عنــد تفســر هــذه االلتزامــات
وتنفيذهــا ،يجــب عــى الــدول األطـراف أن تأخــذ بعــن االعتبــار موضــوع
املعاهــدة والهــدف منهــا ،ومبادئهــا ،التــي تشــمل احـرام القانــون الــدويل
اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وضــان احرتامهــا.

فهم معاهدة تجارة األسلحة

تضــع معاهــدة تجــارة األســلحة معايــر دوليــة مشــركة لتنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة والذخائــر
التقليديــة ،والتــي تكــون جميــع الــدول األطـراف ملزمــة قانونـاً بتطبيقهــا.
مــن املهــم مالحظــة أن معاهــدة تجــارة األســلحة تضــع هــذه املعايــر بوصفهــا الحــد األدىن للمتطلبــات
املشــركة ،مــع تشــجيع الــدول عــى اتخــاذ تدابــر إضافيــة .وتــم التأكيــد عــى هــذا األمــر يف ديباجــة
املعاهــدة ،التــي تنــص عــى "أنــه ليــس يف هــذه املعاهــدة مــا مينــع الــدول مــن اإلبقــاء عــى اإلجـراءات
الفعالــة واتخــاذ إجـراءات فعالــة إضافيــة لتعزيــز موضــوع هــذه املعاهــدة وهدفهــا" .عــاوة عــى ذلــك،
فإنــه مبوجــب العديــد مــن أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة" ،تش ـ َّجع" الــدول األط ـراف عــى اتخــاذ
تدابــر معينــة دون أن تكــون إلزاميــة.
⇐ تــويص اللجنــة بأنــه ،باإلضافــة إىل تنفيــذ أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة اإللزاميــة ،تتخــذ الــدول
األطـراف التدابــر اإلضافيــة بتشــجيع مــن املعاهــدة ،وكذلــك أيــة تدابــر أخــرى تفــي إىل تحقيــق
الهــدف اإلنســاين للمعاهــدة.

 1-3نطاق معاهدة تجارة األسلحة
 1-1-3األســلحة واملــواد التــي تشــملها املعاهــدة – املــواد
 )1(2و 3و 4و )2(5و)3(5

توجــب املــادة  )2(5عــى كل دولــة طــرف يف معاهــدة تجــارة األســلحة
وضــع قامئــة وطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة لألســلحة التقليديــة
واملــواد التــي يشــملها نظــام املراقبــة الوطنــي  24الخــاص بهــا .ويجــب أن
تشــمل هــذه القامئــة الوطنيــة ،عــى األقــل ،جميــع األســلحة التقليديــة
عــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة  ،)1(2واملــادة  ،)3(5والذخائــر
واألج ـزاء واملكونــات عــى النحــو املبــن يف املــادة  ،3واملــادة  .4وتنشــئ
هــذه األحــكام حــدا ً أدىن مــن التعريــف املشــرك لألســلحة التقليديــة
والذخائــر واألج ـزاء واملكونــات.
وتخضــع األســلحة التقليديــة الــواردة يف املــادة  )1(2لجميــع متطلبــات
معاهــدة تجــارة األســلحة ،يف حــن تخضــع املــواد التــي تشــملها املــادة ،3
واملــادة  4ملجموعــة مقيــدة عــى نحــو أكــر مــن املتطلبــات ،مبــا يف ذلــك
الحظــر عــى نقــل األســلحة الــوارد يف املــادة  ،6والقيــود املفروضــة عــى
الصــادرات الــواردة يف املــادة .7
 24نظام املراقبة الوطني موضح مبزيد من التفصيل يف القسم  5-3أدناه.
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(أ) األسلحة التقليدية
تحــدد املــادة  )1(2مثــاين فئــات مــن األســلحة التقليديــة التــي تنطبــق
عليهــا معاهــدة تجــارة األســلحة وهــي :دبابــات القتــال ،ومركبــات القتــال
املدرعــة ،ومنظومــات املدفعيــة مــن العيــار الكبــر ،والطائ ـرات املقاتلــة،
وطائ ـرات الهليكوبــر الهجوميــة ،والســفن الحربيــة ،والقذائــف وأجهــزة
إطــاق القذائــف ،واألســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة .ووفقـاً للــادة
 ،)3(5يجــب أن تشــمل التعاريــف الوطنيــة للفئــات الســبع األوىل  -أي
تلــك الفئــات الــواردة يف املــادة ()1(2أ) إىل (ز)  -املواصفــات املســتخدمة
يف ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة يف وقــت بــدء نفــاذ
املعاهــدة ،أي يف  24كانــون األول/ديســمرب 25.2014ويف الوقــت نفســه،
تشــجع املــادة  )3(5الــدول األط ـراف عــى اختيــار التعاريــف التــي هــي
أكــر شــموالً مــا ورد يف ســجل األمــم املتحــدة.
فيــا يتعلــق باألســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة  -أي الفئــة الثامنــة
مــن األســلحة التقليديــة املشــار إليهــا يف املــادة ()1(2ح)  -تنــص املــادة
 )3(5عــى أن تشــمل التعاريــف الوطنيــة "املواصفــات املســتخدمة يف
الصكــوك ذات الصلــة املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة" وقــت بــدء نفــاذ
املعاهــدة .وكان الصــك الــدويل الوحيــد الــذي يصــف "األســلحة الصغــرة
واألســلحة الخفيفــة" يف وقــت بــدء نفــاذ املعاهــدة هــو صــك األمــم
املتحــدة الــدويل للتعقــب .وهــو يعــرف هــذه األســلحة بأنهــا "كل ســاح
فتــاك محمــول يقــذف أو يطلــق طلقــة أو رصاصــة أو مقذوفـاً ،أو يصمــم
لقــذف أو إطــاق طلقــة أو رصاصــة أو مقــذوف ،أو ميكــن تحويلــه بيــر
ليقــذف أو يطلــق طلقــة أو رصاصــة أو مقذوف ـاً بفعــل مــادة متفجــرة"،
ويــورد أيضــاً قامئــة غــر حرصيــة باألســلحة التــي ينطبــق عليهــا هــذا
26
التعريــف.

" 25التجــارة العامليــة املبلــغ عنهــا يف األســلحة :ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة"،
 .http://www.un-register.org/Background/Index.aspxويف تقريــره رقــم  A/68/140يف  15متوز/يوليــو
 ،2013ذكــر فريــق الخـراء الحكوميــن لعامــي  ،2013-2012املعنــي مبواصلــة تشــغيل ســجل األمــم املتحــدة
لألســلحة التقليديــة وزيــادة تطويــره ،أن املركبــات الجويــة املســلحة بــا طيــار تنــدرج تحــت فئــات الســجل
للطائ ـرات املقاتلــة والطائ ـرات العموديــة الهجوميــة ،وأوىص الفريــق أيض ـاً بــأن تســتمر الــدول األعضــاء يف
األمــم املتحــدة يف إبــاغ الســجل بأيــة عمليــات نقــل دوليــة لهــذه املركبــات.
 26يبــدو أن هــذا التعريــف ال يشــمل القنابــل اليدويــة واأللغــام األرضيــة املزروعــة يدوي ـاً ،ال ســيام عندمــا
يقــرأ جنبـاً إىل جنــب مــع املــادة  ،3التــي تقــر نطــاق الذخائــر التــي تشــملها املعاهــدة عــى تلــك الذخائــر
"التــي يتــم إطالقهــا أو إيصالهــا باســتخدام األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  .")1(2يف املقابــل،
يطبــق التقريــر الــذي أعــده فريــق الخ ـراء الحكوميــن املعنــي باألســلحة الصغــرة التابــع لألمــم املتحــدة
يف عــام  ،1997تعريف ـاً واســع النطــاق لألســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة عــى أســاس تقييــم األســلحة
املســتخدمة بالفعــل يف النزاعــات ،الــذي يــدرج فيــه القنابــل اليدويــة ،واأللغــام األرضيــة املضــادة لألف ـراد،
واأللغــام األرضيــة املضــادة للدبابــات يف فئــة "الذخائــر واملتفجـرات" :انظــر وثيقــة األمــم املتحــدة A/52/298
يف  27آب/أغســطس  ،1997الفقــرة (26ج)( )4و( .)5مــن جانبهــا ،تتضمــن القامئــة العســكرية املشــركة
لالتحــاد األورويب القنابــل اليدويــة ،واأللغــام األرضيــة ،وعبــوات ناســفة أخــرى.
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عــى الرغــم مــن أن معاهــدة تجــارة األســلحة ،مــن حيــث املصطلحــات
القانونيــة الدقيقــة ،ال تشــمل جميــع األســلحة التقليديــة املوجــودة يف
الوقــت الراهــن أو التــي قــد توجــد يف املســتقبل ،فــإن أثــر اإلغفــال
املحتمــل لذكــر باقــي األســلحة ســوف يتوقــف عــى التنفيــذ عــى
املســتوى الوطنــي .ويف املامرســة العمليــة ،تطبــق معظــم الــدول قوانــن
تصديــر األســلحة وضوابطــه الخاصــة بهــا عــى جميــع األســلحة التقليديــة،
وعــى الذخائــر أيض ـاً يف معظــم األحيــان .وألســباب عمليــة ،يبــدو مــن
غــر املحتمــل أن تســعى تلــك الــدول إىل اســتبعاد تلــك األنــواع القليلــة
مــن األســلحة التــي ال تشــملها معاهــدة تجــارة األســلحة مــن املعايــر
التــي تطبقهــا عــى جميــع األســلحة األخــرى.
نظــرا ً ألنــه ميكــن اســتخدام األســلحة التقليديــة مــن أي نــوع الرتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون
الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تقــوم كل دولــة
طــرف مبــا يــي:
⇐ تطبيــق معاهــدة تجــارة األســلحة عــى األســلحة التقليديــة عــى أوســع نطــاق ممكــن ،مبــا يف ذلــك
جميــع أنــواع األســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة ،مبــا يتفــق مــع التوصيــة الــواردة يف املــادة
 )3(5مــن املعاهــدة وهدفهــا املتمثــل يف الحــد مــن املعانــاة اإلنســانية.

(ب) الذخائر واألجزاء واملكونات
كــا أشــار األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،فــإن قيمــة األســلحة الصغــرة
واألســلحة الخفيفــة "تعتمــد عــى مــدى اســتمرار توريــد الذخــرة الالزمــة
لهــا" 27.ويهــدف إدراج الذخائــر 28يف معاهــدة تجــارة األســلحة إىل ضــان
أن نقلهــا ال يشــجع عــى ســوء اســتخدام األســلحة التــي يتــم تداولهــا
بالفعــل .ومــن املهــم أيض ـاً وجــود الرقابــة التــي تنــص عليهــا معاهــدة
تجــارة األســلحة عــى نقــل األجـزاء واملكونــات ،والتــي تهــدف إىل ضــان
عــدم تحايــل الــدول عــى قواعــد نقــل األســلحة التقليديــة عــن طريــق
نقــل أج ـزاء تلــك األســلحة ومكوناتهــا للتجميــع يف الدولــة املتلقيــة .ويف
الواقــع ،تطبــق معظــم الــدول املعــروف عنهــا تنظيــم عمليــات نقــل
األســلحة الرقابــة نفســها عــى نقــل الذخائــر واألج ـزاء واملكونــات.

 27األسلحة الصغرية :تقرير األمني العام ،وثيقة األمم املتحدة  5 ،S/2011/255نيسان/أبريل  ،2011الفقرة .9
 28كلمتا "الذخرية" و"الذخائر" يفصل بينهام خط مائل يف النسخة اإلنجليزية من معاهدة تجارة األسلحة
وذلك للداللة عىل نطاق أوسع .وترتجم بكلمة واحدة يف اللغات الرسمية األخرى لألمم املتحدة ،مثل الفرنسية
("الذخائر") واألسبانية ( "الذخائر") .ويستخدم مصطلح "الذخائر" يف باقي املعاهدة.
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وتنظــم معاهــدة نقــل األســلحة نقــل الذخائــر واألجــزاء واملكونــات
بطريقــة مختلفــة بعــض الــيء عــن نقــل األســلحة ذاتهــا.
وتوجــب املــادة  ،3واملــادة  4مــن معاهــدة تجــارة األســلحة عــى كل
دولــة طــرف أن تنظــم تصديــر الذخائــر "التــي يتــم إطالقهــا أو إيصالهــا
باســتخدام األســلحة التقليديــة املنصوص عليهــا يف املــادة  29،")1(2واألجزاء
واملكونــات "حينــا يكــون التصديــر عــى شــكل يتيــح إمكانيــة تجميــع"
األســلحة التقليديــة املذكــورة .وعــى وجــه الخصــوص ،قبــل اإلذن بتصديــر
الذخــرة أو األج ـزاء أو املكونــات ،يجــب عــى الدولــة الطــرف إخضــاع
التصديــر املقــرح ملعايــر النقــل الــواردة يف املــادة  6وتقييــم التصديــر يف
املــادة ( 7عــى النحــو املوضــح يف القســم  2-3أدنــاه) .ومــع ذلــك ،عــى
النقيــض مــن املتطلبــات التــي تنطبــق عــى األســلحة التقليديــة املنصــوص
عليهــا يف املــادة  ،)1(2ال تفــرض معاهــدة تجــارة األســلحة عــى الــدول
(أ) تنظيــم اســترياد الذخائــر أو األجـزاء واملكونــات أو مرورهــا العابــر ،أو
إعــادة شــحنها ،أو الســمرسة فيهــا 30،أو (ب) اتخــاذ تدابــر ملنــع تحويــل
وجهتهــا 31،أو (ج) تســجيل اإلذن بتصديــر هــذه املــواد أو صــادرات هــذه
32
املــواد أو وارداتهــا التــي تــم نقلهــا بالفعــل واإلبــاغ عنهــا.

 29يشــمل هــذا األمــر األلغــام املبثوثــة عــن بعــد ،والقنابــل التــي تطلــق مــن قاذفــات القنابــل ،وقنابــل الغــاز
املســيل للدمــوع ،والرصــاص املطاطــي ،مــا دامــت تُطلــق مــن األســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة .وفيــا
يتعلــق بنطــاق األســلحة والذخائــر الــذي تتضمنــه املــادة  ،)1(2واملــادة  ،3انظــر التوضيــح الــوارد يف القســم
( 1-1-3أ) أعــاه.
 30انظر معاهدة تجارة األسلحة ،املواد .10-8
 31انظر معاهدة تجارة األسلحة ،املادة .11
 32انظر معاهدة تجارة األسلحة ،املادة  12واملادة .13
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هنــاك بالفعــل أعــداد هائلــة مــن األســلحة التقليديــة يتــم تداولهــا ،غــر أن تأثريهــا يعتمــد عــى
اســتمرار إمــدادات الذخائــر واألجــزاء واملكونــات.
⇐ لذلــك ،تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تفــرض الــدول األطـراف الرقابــة عــى عمليــات نقــل الذخائــر
واألجـزاء واملكونــات وأن تطبــق عليهــا ضوابطهــا ،وتتخــذ التدابــر الالزمــة ملنــع تحويــل وجهتهــا
كــا هــو الحــال مــع األســلحة نفســها .وباإلضافــة إىل كــون هــذا النهــج أكــر عمليــة ،فإنــه يتســق
مــع هــدف معاهــدة تجــارة األســلحة للحــد مــن املعانــاة اإلنســانية.
⇐ تــويص اللجنــة الدوليــة أيضـاً بــأن تســجل الــدول األطـراف عمليــات النقــل التــي تنفذهــا للذخائر
واألج ـزاء واملكونــات وأن تبلــغ عنهــا ،مبــا يتفــق مــع الهــدف مــن املعاهــدة لتعزيــز الشــفافية،
والعمــل املســؤول ،وبنــاء الثقــة.

 2-1-3عمليــات النقــل التــي تشــملها املعاهــدة  -املــادة ،)2(2
واملــادة)3(2
ألغ ـراض معاهــدة تجــارة األســلحة ،تنــص املــادة  )2(2عــى أن "تشــمل
أنشــطة التجــارة الدوليــة عمليــات التصديــر ،واالســترياد ،واملــرور العابــر،
وإعــادة الشــحن ،والســمرسة" ،املشــار إليهــا مجتمعــة يف املعاهــدة بكلمة
"نقــل" .ويشــر هــذا األمــر إىل أن املعاهــدة تنظــم جميــع أشــكال النقــل
بغــض النظــر عــا إذا كانــت تشــمل أي تبــادل تجــاري 33.وقــد يــؤدي
اســتبعاد العمليــات غــر التجاريــة لنقــل األســلحة مــن نطــاق املعاهــدة
إىل إحــداث ثغــرة ميكــن لهــذه العمليــات أن تســتمر مــن خاللهــا حتــى يف
وجــود خطــر غــر مقبــول أن يســتخدم املتلقــي هــذه األســلحة يف ارتــكاب
جرائــم حــرب أو غريهــا مــن الجرائــم الخطــرة .ويتعــارض هــذا األمــر
مــع االلت ـزام بضــان اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان ،املشــار إليــه يف مبــادئ املعاهــدة ،ومــع اشــراط أن
تنفــذ كل دولــة طــرف املعاهــدة بصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة
وغــر متييزيــة.

 33عنــد تصديقهــا عــى املعاهــدة ،أعلنــت ليختنشــتاين ( 16كانــون األول/ديســمرب  ،)2014ونيوزيلنــدا (2
أيلول/ســبتمرب  ،)2014وســويرسا ( 30كانــون الثاين/ينايــر  )2015فهمهــا أنــه يف ضــوء موضــوع معاهــدة تجــارة
األســلحة وهدفهــا واملعنــى العــادي للــادة  ،)2(2يُعــد نطــاق هــذا الحكــم متســعاً للغايــة ويشــمل املعامــات
غــر النقديــة ،مثــل الهدايــا ،والقــروض ،وعقــود اإليجــار.
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وفقـاً للــادة " ،)3(2ال تنطبــق هــذه املعاهــدة عــى قيــام دولــة طــرف أو
أي جهــة تتــرف باســمها بنقــل األســلحة التقليديــة عــى الصعيــد الــدويل
الســتخدامها الخــاص ،رشيطــة أن تظــل هــذه األســلحة التقليديــة تحــت
ملكيــة تلــك الدولــة الطــرف" .ويهــدف هــذا الحكــم إىل الســاح للدولــة
الطــرف بــأن ترســل أســلحة إىل قواتهــا املســلحة التــي يتــم نرشهــا خــارج
أراضيهــا دون إخضــاع هــذا النقــل للرقابــة التــي تفرضهــا املعاهــدة.
ويرتتــب عــى ذلــك ،أنــه يف حــال تغــرت ملكيــة هــذه األســلحة يف أثنــاء
إرســالها إىل الخــارج أو يف أي وقــت بعــد إرســالها ،فــإن هــذا التغيــر
يف امللكيــة ســرقى إىل درجــة "النقــل" ،ومــن ثــم ،ال بــد أن يتــم وفقــاً
ملعايــر النقــل املنصــوص عليهــا يف املعاهــدة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فإنــه
عــى الرغــم مــن أن املــادة  )3(2تشــر إىل األســلحة التــي تظــل تحــت
"ملكيــة" الدولــة الطــرف ،ال ميكــن ألي دولــة طــرف التحايــل عــى أحــكام
املعاهــدة عــن طريــق إعــارة األســلحة أو تأجريهــا بعــد نقلهــا إىل الخــارج،
وذلــك لألســباب املبينــة ســابقاً فيــا يتعلــق بتفســر املــادة .)2(2
⇐ نظــرا ً ألن نقــل األســلحة مــن أي نــوع ميكــن أن يســهل ارتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون
الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تفــر الــدول
األطـراف مصطلــح "نقــل" الــوارد يف معاهــدة تجــارة األســلحة بأوســع معنــى ممكــن ،مبــا يف ذلــك
أيض ـاً عمليــات النقــل غــر التجاريــة ،وفق ـاً للمعنــى العــادي للمصطلــح والغــرض اإلنســاين مــن
املعاهــدة.

 2-3االلتزامات األساسية الواردة يف املعاهدة

ت ُعــد املــادة  ،6واملــادة  7الركيزتــن األساســيتني ملعاهــدة تجــارة األســلحة،
وهــا ت ُخضعــان نقــل األســلحة التقليديــة ،وذخائرهــا ،وأجزائهــا،
ومكوناتهــا ملعايــر صارمــة ،وذلــك بهــدف ضــان أال ينتهــي بهــا املطــاف
يف أيــدي أولئــك الذيــن يتوقــع أن يســتخدموها الرتــكاب انتهــاكات
خطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
أو غريهــا مــن الجرائــم الخطــرة .ولهاتــن املادتــن أهميــة بالغــة لتحقيــق
الهــدف اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة .وهــا تكمــان القيــود
الحاليــة املفروضــة عــى عمليــات نقــل األســلحة التــي تنشــأ عــى وجــه
الخصــوص مــن االلتـزام بضــان احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين مبوجــب
املــادة  1املشــركة بــن اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام  34 ،1949وهــو
مبــدأ أســايس مــن مبــادئ املعاهــدة.
 34القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــات النزاعــات املســلحة املعــارصة ،تقريــر للمؤمتــر الــدويل الثــاين والثالثــن
للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ،جنيــف ،الــذي عقــد يف  10-8كانــون األول/ديســمرب  ،2015ترشيــن األول/
أكتوبــر  ،2015ص.56-55 .
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وتنشــئ املــادة  ،6واملــادة  7عمليــة مــن مرحلتــن ملراقبــة عمليــات نقــل
األســلحة والذخائــر واألجـزاء واملكونــات عــى النحــو التــايل:
⇐ مبوجــب املــادة  ،6ال تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل
أســلحة تقليديــة إذا كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك التزامــات
دوليــة تقــع عــى عاتــق الدولــة الطــرف ،أو إذا كانــت الدولــة
الطــرف عــى علــم بــأن األســلحة املنقولــة ستُســتخدم يف ارتــكاب
جرميــة إبــادة جامعيــة ،أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،أو جرائــم حــرب.
⇐ إذا مل يكــن التصديــر محظــورا ً مبوجــب املــادة  ،6يجــب عــى
الدولــة الطــرف تطبيــق معايــر تقييــم املخاطــر الــواردة يف املــادة
 7وأال تــأذن بــأي عمليــة تصديــر حيثــا يوجــد خطــر "كبــر" بــأن
تســتخدم األســلحة املصــدرة الرتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون
الــدويل اإلنســاين ،أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،أو غريهــا
مــن الجرائــم الخطــرة أو تســهيل ارتكابهــا.
كــا هــو مبــن ،تنطبــق املــادة  6عــى جميــع أنــواع النقــل املشــار إليهــا
يف املــادة  )2(2مــن املعاهــدة ،أي التصديــر ،أو االســترياد ،أو املــرور
العابــر ،أو إعــادة الشــحن ،والســمرسة ،يف حــن ال تنطبــق املــادة  7إال
عــى الصــادرات.
وتنعكــس أهميــة املــادة  6واملــادة  7يف املــادة  23مــن املعاهــدة ،التــي
تدعــو الــدول املوقعــة عــى االتفاقيــة واملصدقــة عليهــا لتطبيــق هــذه
املــواد بصــورة مؤقتــة ،يف انتظــار دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ بالنســبة
لهــا.

 1-2-3حظر نقل األسلحة  -املادة 6
(أ) حظــر النقــل املتعلــق بااللتزامــات الدوليــة مبوجــب االتفاقــات
الدوليــة
تحظــر املــادة  )1(6نقــل األســلحة ،والذخائــر ،واألج ـزاء ،واملكونــات إذا
كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك االلتزامــات الواقعــة عــى عاتــق
الدولــة الطــرف مبوجــب تدابــر اتخذهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم
املتحــدة إلنفــاذ الســام وهــو يتــرف مبوجــب الفصــل الســابع مــن
ميثــاق األمــم املتحــدة" ،ال ســيام تدابــر حظــر توريــد األســلحة".
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تحظــر املــادة  )2(6أيضــاً نقــل هــذه األســلحة واألصنــاف إذا كان مــن
شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك "التزامــات دوليــة تقــع عــى عاتــق الدولــة
الطــرف مبوجــب اتفاقــات دوليــة تكــون الدولــة طرف ـاً فيهــا ،وال ســيام
االتفاقــات املتعلقــة بنقــل األســلحة التقليديــة أو االتجــار ﺑﻬا بصــورة غــر
مرشوعــة" .وتشــمل هــذه االلتزامــات حظــر النقــل الــوارد يف اتفاقيــة
حظــر األلغــام املضــادة لألفـراد ،أو االتفاقيــة بشــأن الذخائــر العنقوديــة،
أو بروتوكــوالت معينــة مبوجــب اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعامل أســلحة
تقليديــة معينــة ،باإلضافــة إىل بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة
لعــام  ،2001وذلــك مــن بــن الصكــوك األخــرى ذات الصلــة 35،مــا دامــت
الدولــة طرفـاً يف هــذه الصكــوك واألســلحة التــي تشــملها هــذه الصكــوك
تدخــل ضمــن نطــاق معاهــدة تجــارة األســلحة .باإلضافــة إىل ذلــك ،تبنــت
بعــض الــدول وجهــة النظــر التــي تــرى أن املــادة  )2(6تشــمل حظــرا ً
عــى النقــل ناشــئاً عــن معاهــدات حقــوق اإلنســان ومعاهــدات القانــون
الــدويل اإلنســاين ،مــن بــن االتفاقــات الدوليــة األخــرى التــي تكــون
36
الدولــة طرف ـاً فيهــا.
(ب) حظر النقل املتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أخرى
تحظــر املــادة  )3(6عــى الدولــة الطــرف أن تــأذن بــأي عمليــة لنقــل
أســلحة تقليديــة ،أو ذخائــر ،أو أج ـزاء إذا كانــت الدولــة الطــرف "عــى
علــم وقــت النظــر يف اإلذن بــأن األســلحة أو األصنــاف ستُســتخدم يف
ارتــكاب جرميــة إبــادة جامعيــة ،أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،أو جرائــم
حــرب ،أو مخالفــات جســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام  ،1949أو هجــات
موجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن يتمتعــون بالحاميــة بتلــك
الصفــة ،أو جرائــم حــرب أخــرى عــى النحــو الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات
الدوليــة التــي تكــون طرف ـاً فيهــا".
بينــا يُعــد هــذا الحكــم أحــد إنجــازات معاهــدة تجــارة األســلحة األكــر
جــدارة بالثنــاء ،تثــر صياغتــه بعــض األســئلة بشــأن التفســر ،واملوضحــة
باختصــار فيــا يــي.
•عــى علــم وقــت النظــر يف اإلذن بــأن األســلحة أو األصنــاف
س ُتســتخدم...

 35لالطــاع عــى قامئــة الصكــوك متعــددة األط ـراف والصكــوك اإلقليميــة ذات الصلــة ،انظــر مكتــب األمــم
املتحــدة لشــؤون نــزع الســاح ،ومجموعــة أدوات تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة ،الوحــدة  ،5حظــر النقــل،
 21آب/أغســطس .https://www.un.org/disarmament/convarms/att ،2015
 36انظر بيان الرنويج يف  4حزيران/يونيو  ،2013بعد توقيع معاهدة تجارة األسلحة.
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يتعلــق مصطلــح "عــى علــم" مبــا تعلمــه الدولــة الطــرف عــن الســلوك
املحتمــل للمتلقــي ،اســتنادا ً إىل الحقائــق املتاحــة لهــا يف الوقــت الــذي
تــأذن فيــه بنقــل األســلحة .ويعنــي هــذا تقييــم أمنــاط ســلوك املتلقــي
الحاليــة والســابقة ،مثــل احرتامــه للقانــون الــدويل اإلنســاين يف النزاعــات
37
املســلحة التــي يكــون طرف ـاً فيهــا ،وذلــك ضمــن عنــارص أخــرى.
وهنــاك ســؤال عــا إذا كان مصطلــح "عــى علــم" الــوارد يف املــادة
 )3(6مــن معاهــدة تجــارة األســلحة يتضمــن معيــارا ً موضوعيــاً للعلــم
"الحكمــي"  -الــذي عــى أساســه فــإن الدولــة الطــرف "كانــت عــى علــم"
أن األســلحة ســوف تســتخدم الرتــكاب الجرائــم املنصــوص عليهــا ،وذلــك
اســتنادا ً ،عــى ســبيل املثــال ،إىل معلومــات موثوقــة ومتاحــة للكافــة -
أو مــا إذا كان يشــر إىل معيــار ذايت مــن العلــم "الفعــي" لــدى الدولــة
الطــرف.
ويف إعالناتهــا التفســرية عنــد التصديــق عــى املعاهــدة ،تبنــت بعــض
الــدول وجهــة النظــر األوىل ،مفــرة مصطلــح "عــى علــم" بأنــه يعنــي "أن
الدولــة الطــرف املعنيــة ال تــأذن بالنقــل إذا كان لديهــا معلومــات موثوقــة
توفــر أســباباً وجيهــة لالعتقــاد بــأن األســلحة أو األصنــاف ســوف تســتخدم
يف ارتــكاب الجرائــم املنصــوص عليهــا" 38.مــن ناحيــة أخــرى ،تطبــق بعــض
الــدول يف سياســاتها لنقــل األســلحة معيــار "العلــم الفعــي" 39.وهنــاك
اختالفــات مامثلــة يف وجهــات النظــر مبوجــب قانــون مســؤولية الــدول
بشــأن مســؤولية الدولــة عــن تقديــم الدعــم لدولــة أخــرى أو مســاعدتها
يف ارتــكاب فعــل غــر مــروع دولي ـاً حيــث تكــون الدولــة األوىل "عــى
علــم بالظــروف" التــي يرتكــب فيهــا الفعــل املذكــور 40.ومــع ذلــك ،قــد
يكــون هنــاك اختــاف طفيــف مــن الناحيــة العمليــة بــن العلــم "الفعيل"
والعلــم "الحكمــي" ،إىل حــد أن العلــم الفعــي ميكــن أن يســتدل عليــه
مــن الظــروف.
 37تتضمــن املــؤرشات ذات الصلــة بهــذا التقييــم ســجل املتلقــي يف املــايض والحــارض بشــأن اح ـرام القانــون
الــدويل اإلنســاين ،واتخــاذ التدابــر الالزمــة ملنــع وقــوع انتهــاكات أو وقفهــا ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق معاقبــة
املســؤولني عنهــا.
 38اإلعالنــات التفســرية مــن جانــب ليختنشــتاين ( 16كانــون األول/ديســمرب  ،)2014وســويرسا ( 30كانــون
الثاين/ينايــر  )2015عنــد التصديــق عــى معاهــدة تجــارة األســلحة (تأكيــد إضــايف).
 39انظــر "سياســات الواليــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن نقــل األســلحة التقليديــة" ،التوجيــه الرئــايس بشــأن
السياسـ�ات يف الواليـ�ات املتحـ�دة“ ”�United States Conventional Arms Transfer Policies”, US Presi
 15 ،dential Policy Directive/ PPD-27كانــون الثاين/ينايــر .2014
 40انظــر لجنــة القانــون الــدويل ،املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــر املرشوعــة دوليـاً،2001 ،
األمــم املتحــدة ،2005 ،املــادة  .)http://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html( 16ويف مالحظاتهــا
وتعليقاتهــا للجنــة القانــون الــدويل عــى املــادة  ،16تفــر بعــض الــدول معيــار العلــم باعتبــاره يعنــي العلــم
الفعــي أو النيــة ،يف حــن تطبــق دول أخــرى معيــار العلــم الحكمــي ،أي أن الدولــة املخالفــة "تعلــم أو كان
ينبغــي أن تعلــم" بالظــروف املحيطــة بالفعــل غــر املــروع دوليـاً .انظــر لجنــة القانــون الــدويل" ،مســؤولية
الــدول :التعليقــات واملالحظــات الــواردة مــن الحكومــات" ،الــدورة الثالثــة والخمســون ،وثيقــة األمــم املتحــدة
 A/CN.4/515وامللحــق  19 ،3-1آذار/مــارس .2001
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عــى أيــة حــال ،تشــر املــادة  )3(6إىل العلــم بــأن األســلحة "قد تســتخدم"
يف ارتــكاب الجرائــم املذكــورة ،مــا يــدل عــى قــدر مــن عــبء اإلثبــات
لرفــض اإلذن بالنقــل أقــل مــن العلــم بــأن األســلحة "ستســتخدم" لتحقيــق
مثــل هــذه الغايــات 41.بعبــارة أخــرى ،فــإن مســتوى العلــم الــازم لحظــر
نقــل األســلحة مبوجــب املــادة  )3(6ليــس علـاً يقينيـاً مطلقـاً.
يتمثــل الهــدف مــن املــادة  )3(6مــن معاهــدة تجــارة األســلحة يف منــع
ارتــكاب جرائــم خطــرة مثــل جرميــة اإلبــادة الجامعيــة ،أو الجرائــم ضــد
اإلنســانية ،أو جرائــم الحــرب عــن طريــق االمتنــاع عــن توريــد األســلحة
التــي ميكــن اســتخدامها الرتــكاب هــذه الجرائــم .ويف هــذا الصــدد ،يكــون
الحــد األدىن للعلــم ،مبوجــب التزامــات القانــون العــريف ،الــذي يلــزم الدول
املعنيــة مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة ذا صلــة بتفســر املــادة .)3(6
وقــد قــررت محكمــة العــدل الدوليــة أن الدولــة قــد يثبــت أنهــا انتهكــت
التزامهــا مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة "حتــى وإن مل يكــن لديهــا اليقــن،
يف الوقــت الــذي كان عليهــا أن تتخــذ إجــراء لكنهــا مل تقــم بذلــك ،أن
جرميــة اإلبــادة الجامعيــة عــى وشــك أن تُرتكــب أو كانــت جاريــة ،ألنــه
حتــى تتحمــل املســؤولية عــى هــذا األســاس ،فإنــه يكفــي أن الدولــة
كانــت عــى علــم ،أو كان يجــب أن تكــون بطبيعــة الحــال عــى علــم،
بــأن هنــاك خطــر حقيقــي أن أعــال اإلبــادة الجامعيــة ســرتكب" 42.ومن
الــروري أن تأخــذ الــدول األط ـراف يف معاهــدة تجــارة األســلحة هــذا
التفســر يف االعتبــار عنــد تنفيــذ املــادة  ،)3(6عــى األقــل فيــا يتعلــق
باإلبــادة الجامعيــة .كــا يتعــن عليهــا أن تفعــل ذلــك فيــا يتعلــق
بجميــع الجرائــم األخــرى املنصــوص عليهــا ،عــى ســبيل إعــاء مكانــة
الهــدف اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية للمعاهــدة ،مبــا يف ذلــك ضــان
اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين.
 41ميكــن اســتخالص أوجــه التشــابه مــع دليــل املســتخدم للموقــف املشــرك ملجلــس [االتحــاد األورويب]
 CFSP/2008/944الــذي يحــدد القواعــد املشــركة التــي تحكــم الرقابــة عــى صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات
العســكرية ( 20 ،COARM 172 CFSP/PESC 393متوز/يوليــو  ،)2015والــذي يوضــح أن عبــارة "ميكــن أن
تســتخدم" الــواردة يف املــادة  ،2املعيــار الثــاين (أ) مــن املوقــف املشــرك تشــرط عــبء إثبــات أقــل مــن وجــود
خطــر واضــح أن التكنولوجيــا أو املعــدات العســكرية ســوف تســتخدم يف القمــع الداخــي (تأكيــد إضــايف).
ويوجــب املعيــار الثــاين (أ) و(ج) عــى الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب عــدم اإلذن بالتصديــر إذا كان هنــاك
خطــر واضــح بــأن التكنولوجيــا أو املعــدات العســكرية التــي يتــم تصديرهــا قــد تســتخدم يف القمــع الداخــي
أو يف ارتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين.
 42محكمــة العــدل الدوليــة ،تطبيــق اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة واملعاقبــة عليهــا (البوســنة
والهرســك ضــد رصبيــا والجبــل األســود) ،الحكــم الصــادر يف  26شــباط/فرباير  ،2007الفقــرة ( 432تأكيــد
إضــايف) .ويف توضيحهــا أن هــذا النــص واجــب التطبيــق عــى االلتـزام مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة مبوجــب
املــادة  1مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة ،ميــزت محكمــة العــدل الدوليــة بينــه وبــن التواطــؤ يف
جرميــة اإلبــادة الجامعيــة ،مفــرة إيــاه باإلشــارة إىل املــادة  16مــن املــواد التــي نصــت عليهــا لجنــة القانــون
الــدويل بشــأن مســؤولية الــدول ،التــي تضــع معيــارا ً أعــى لألدلــة أقــرب إىل "العلــم الفعــي" (املرجــع نفســه،
الفقــرة  .)420ونصــت أيضـاً عــى أن االلتـزام مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة هــو التـزام مــن حيــث الســلوك،
وليــس مــن حيــث النتيجــة ،مقارنــة مبفهــوم "العنايــة الواجبــة" (املرجــع نفســه ،الفقــرة .)430
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خالصــة القــول إنــه ،مــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة ،يجــب عــى الدولة
الطــرف أال تــأذن بالنقــل مبوجــب املــادة  )3(6إذا كان لديهــا أســباب
وجيهــة لالعتقــاد ،اســتنادا ً إىل مــا لديهــا مــن معلومــات أو مــا يتوافــر
لهــا مــن معلومــات بشــكل معقــول ،أن األســلحة ستســتخدم يف ارتــكاب
جرميــة إبــادة جامعيــة ،أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،أو جرائــم حــرب.

تطبيــق املعنــى العــادي ملصطلــح "عــى علــم" يف ســياق املــادة  )3(6ويف ضــوء موضــوع املعاهــدة مــن
أجــل وضــع أعــى املعايــر الدوليــة املشــركة املمكنــة لتنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة بغــرض
الحــد مــن املعانــاة البرشيــة:
⇐ تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن يُفــر مصطلــح "عــى علــم" الــوارد يف املــادة  )3(6تفسـرا ً موضوعيـاً
ليشــمل مــا يُتوقــع عــادة أن تعلمــه دولــة طــرف ،اســتنادا ً إىل مــا لديهــا مــن معلومــات أو مــا
يتوافــر لهــا مــن معلومــات بشــكل معقــول.
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•نطاق جرمية اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية
قــد ترتكــب جرميــة اإلبــادة الجامعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية يف زمــن
الســلم كــا يف أثنــاء النزاعــات املســلحة .وهــذه الجرائــم محظــورة
مبوجــب القانــون الــدويل العــريف.
تعــرف املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة
واملعاقبــة عليهــا لعــام  1948اإلبــادة الجامعيــة بأنهــا تعنــي أيــاً مــن
األفعــال 43املرتكبــة "عــى قصــد التدمــر ،الــكيل أو الجــزيئ ،لجامعــة
قوميــة أو إثنيــة أو عنرصيــة أو دينيــة ،بصفتهــا هــذه".
أمــا الجرائــم ضــد اإلنســانية فهــي أي فعــل مــن أفعــال القتــل العمــد ،أو
االســرقاق ،أو إبعــاد الســكان ،أو الســجن ،أو التعذيــب ،أو االغتصــاب أو
أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي ،أو االضطهــاد ،أو االختفــاء
القــري مــن بــن أفعــال أخــرى غــر إنســانية ،متــى ارتكــب عمــدا ً يف
إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان املدنيــن.
ويــرد هــذا التعريــف مــع بعــض االختالفــات الطفيفــة يف عــدد مــن
الصكــوك الدوليــة ،مبــا يف ذلــك األنظمــة األساســية للمحاكــم الجنائيــة
44
الدوليــة.
•نطاق جرائم الحرب
جرائــم الحــرب هــي انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين
تســتتبع مســؤولية جنائيــة فرديــة ،والتــي يجــب عــى الــدول مالحقــة
مرتكبيهــا ومعاقبتهــم مبوجــب قانــون املعاهــدات أو القانــون العــريف.
وتُعــد انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين خطــرة ،وهــي جرائــم حــرب
إذا كانــت تشــكل خطــرا ً عــى األشــخاص املحميــن (مثــل املدنيــن ،أو
املقاتلــن الجرحــى أو األرسى) أو األعيــان املحميــة (مثــل املبــاين املدنيــة
أو البنيــة التحتيــة) ،أو إذا كانــت تنتهــك القيــم املهمــة .وتشــمل معظــم
جرائــم الحــرب القتــل ،أو اإلصابــة ،أو تدمــر املمتلــكات أو االســتيالء غــر
45
القانــوين عليهــا.
 43تشــمل األفعــال التــي متثــل جرميــة إبــادة جامعيــة مبوجــب املــادة  2مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة
الجامعيــة واملعاقبــة عليهــا ،مــن بــن أمــور أخــرى ،قتــل أعضــاء مــن الجامعــة ،وإلحــاق أذى جســدي أو
روحــي خطــر بأعضــاء مــن الجامعــة ،وإخضــاع الجامعــة ،عمــدا ً ،لظــروف معيشــية يـراد بهــا تدمريهــا املــادي
كلي ـاً أو جزئي ـاً.
 44انظــر ،عــى ســبيل املثــال ،نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ( ،)2002املــادة  ،7والنظــام
األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ( ،)1993املــادة  ،5والنظــام األســايس للمحكمــة
الجنائيــة الدوليــة الخاصــة لروانــدا ( ،)1994املــادة .3
 45انظــر جون-مــاري هنكرتــس و لويــز دوزوالد-بيــك ،مرجــع ســابق ،القاعــدة  .156وتــرد قامئــة بجرائــم
الحــرب التــي تحددهــا املعاهــدات والقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف يف املرفــق الثالــث مــن دليــل اللجنــة
الدوليــة للصليــب األحمــر ،قـرارات نقــل األســلحة :تطبيــق معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان ،الدليــل العمــي ،الطبعــة الثانيــة.2016 ،

وتشــر املــادة  )3(6مــن معاهــدة تجــارة األســلحة إىل ثــاث فئــات مــن
جرائــم الحــرب وهــي "املخالفــات الجســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام
 ،1949أو الهجــات املوجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن
يتمتعــون بالحاميــة بتلــك الصفــة ،أو جرائــم الحــرب األخــرى عــى النحــو
الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات الدوليــة التــي تكــون [الدولــة] طرفـاً فيهــا".
وتــدل الفئــة األخــرة عــى أن نطــاق جرائــم الحــرب مبوجــب املــادة )3(6
يختلــف باختــاف املعاهــدات التــي تكــون الدولــة الناقلــة طرف ـاً فيهــا.
أمــا املخالفــات الجســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام  1949فهــي أفعــال
معينــة منصــوص عليهــا رصاحــة أنهــا "مخالفــات جســيمة" مبوجــب كل
مــن اتفاقيــات جنيــف األربــع ،وهــي مــا يجــب عــى الدولــة مالحقــة
مرتكبيهــا ومعاقبتهــم ،بغــض النظــر عــن جنســيتهم ومــكان وقــوع
الفعــل 46.وهــي األفعــال التــي ترتكــب يف النزاعــات املســلحة الدوليــة
ضــد أشــخاص محميــن أو ممتلــكات محميــة مبوجــب اتفاقيــة جنيــف
ذات الصلــة ،مثــل الجرحــى واملــرىض ،أو أرسى الحــرب ،أو الســكان
املدنيــن يف األرايض املحتلــة 47.وت ُعــد املخالفــات الجســيمة التفاقيــات
48
جنيــف جرائــم حــرب.
وتشــكل الهجــات املوجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن
يتمتعــون بالحاميــة بتلــك الصفــة انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل
اإلنســاين العــريف ،ســوا ًء ارتكبــت يف النزاعــات املســلحة الدوليــة أو غــر
الدوليــة ،وت ُعــد أيضــاً جرائــم حــرب 49.والهــدف مــن مصطلــح "بتلــك
الصفــة" هــو التأكيــد عــى أن املدنيــن يتمتعــون بالحاميــة مــن الهجــوم
مــا دامــوا ال يشــاركون مشــاركة مبــارشة يف األعــال العدائيــة.

46تلــزم اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام ( 1949يف املــواد  49و 50و 129و 146عــى التــوايل) كل طــرف
متعاقــد بقمــع املخالفــات الجســيمة جنائيـاً ،وفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــى ارتكابهــا ،ومامرســة الواليــة
القضائيــة العامليــة عــى الجنــاة.
 47األفعــال التــي متثــل مخالفــات جســيمة منصــوص عليهــا يف اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام ( 1949يف املــواد
 50و 51و 130و 147عــى التــوايل) ،وتشــمل القتــل العمــد ،والتعذيــب أو املعاملــة الالإنســانية ,وتدمــر
املمتلــكات أو االســتيالء عليهــا عــى نطــاق واســع ال تــرره الــرورات الحربيــة ،وبطريقــة غــر مرشوعــة
وتعســفية.
 48هــذا األمــر منصــوص عليــه رصاحــة يف املــادة  )5(85مــن الربوتوكــول األول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف،
وينعكــس يف تعاريــف جرائــم الحــرب الــواردة يف النظــم األساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة .عــى ســبيل
املثــال ،وفقــاً للــادة ()2(8أ) مــن النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،تعنــي "جرائــم الحــرب"
االنتهــاكات الجســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام .1949
 49انظر جون-ماري هنكرتس و لويز دوزوالد-بيك ،مرجع سابق ،املادة .156
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وتبعـــاً للظـــروف ،ميكـــن مبوجـــب املـــادة  )3(6وصـــف الهجـــات
العشـــوائية ،أو الهجـــات غـــر املتناســـبة ،أو الهجـــات باســـتخدام
أس ــلحة عش ــوائية األث ــر بأنه ــا "هج ــات موجه ــة ض ــد أه ــداف مدني ــة
أو ضـــد مدنيـــن يتمتعـــون بالحاميـــة بتلـــك الصفـــة" .ويســـتند هـــذا
التأكيـــد إىل تفســـر املحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الخاصـــة ليوغســـافيا
الســـابقة ،الـــذي نـــص عـــى أن مثـــل هـــذه الهجـــات "قـــد تنشـــئ"
قرين ــة بوق ــوع هج ــات مب ــارشة ع ــى املدني ــن ،ع ــى الرغ ــم م ــن أن
50
هنـــاك حاجـــة إىل أن ت ُحـــدد عـــى أســـاس كل حالـــة عـــى حـــدة.
وتشــر جرائــم الحــرب األخــرى عــى النحــو الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات
الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفـاً فيهــا إىل أفعــال معينــة منصــوص عليها
رصاحــة أنهــا جرائــم حــرب مبوجــب املعاهــدات ذات الصلــة ،وكذلــك
األفعــال التــي تحددهــا معاهــدات القانــون الــدويل اإلنســاين باعتبارهــا
تشــكل انتهــاكات خطــرة ترتتــب عليهــا مســؤولية جنائيــة فرديــة وهــي
مــا يجــب عــى الدولــة مالحقــة مرتكبيهــا ومعاقبتهــم .وتشــمل هــذه
االتفاقــات الدوليــة مــا يــي:
• الربوتوكــول األول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف ،الــذي ينطبــق عــى
النزاعــات املســلحة الدوليــة ،ويحــدد بعــض األفعــال عــى أنهــا
"انتهــاكات جســيمة" ،ويعتربهــا رصاحــة جرائــم حــرب .ويوجــب
ا لربوتوكــول عــى الــدول األطــراف محاكمــة مرتكبــي هــذه
51
االنتهــاكات الجســيمة ومعاقبتهــم.
•يــورد النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قامئــة طويلــة
بجرائــم الحــرب التــي تدخــل يف واليتهــا القضائيــة 52.وباإلضافــة
إىل االنتهــاكات الجســيمة املذكــورة أعــاه التفاقيــات جنيــف
والربوتوكــول األول اإلضــايف ،يتضمــن النظــام األســايس للمحكمــة يف
تعريفــه لجرائــم الحــرب األفعــال التــي وصفــت بأنهــا "االنتهــاكات
الخطــرة للقوانــن واألعــراف" الســارية عــى النزاعــات املســلحة
الدوليــة والنزاعــات املســلحة غــر الدوليــة عــى حــد ســواء،
باإلضافــة إىل االنتهــاكات الخطــرة للــادة  3املشــركة بــن اتفاقيــات
جنيــف األربــع ،التــي تنطبــق يف النزاعــات املســلحة غــر الدوليــة

 500انظــر املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة ،املدعــي العــام ضــد ستانيســاف غاليتــش �Pros
 .ecutor v. Stanislav Galicدائــرة االســتئناف 30 ،IT-98-29-A ،ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2006الفقرتــان
.133-132
 51انظر املادة  ،11واملادة  85من الربوتوكول األول اإلضايف لعام .1977
 52انظر املادة  8من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
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•بروتوكــول عــام  1999التفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة
يف حالــة ن ـزاع مســلح ،ويعــرف عــى وجــه التحديــد "االنتهــاكات
الخطــرة" الخمســة التــي ينشــئ عليهــا املســؤولية الجنائيــة
الفرديــة ،والتــي يتعــن عــى كل دولــة طــرف محاكمــة مرتكبيهــا
ومعاقبتهــم.
وقــد أوضحــت عــدة دول فهمهــا أن معاهــدة تجــارة األســلحة تحظــر
جميــع عمليــات نقــل األســلحة التــي ميكــن اســتخدامها يف ارتــكاب
53
مجموعــة كبــرة مــن جرائــم الحــرب يف جميــع أنــواع النزاعات املســلحة.
عــاوة عــى ذلــك ،أعلــن عــدد مــن الــدول األطـراف عنــد تصديقهــا عــى
املعاهــدة أن نطــاق جرائــم الحــرب الواردة يف املــادة  )3(6يشــمل األفعال
التــي ترتكــب يف كل مــن النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات املســلحة
غــر الدوليــة ،مبــا يف ذلــك االنتهــاكات الخطــرة للــادة  3املشــركة،
وكذلــك جرائــم الحــرب "عــى النحــو املنصــوص عليــه يف اتفاقيــة الهــاي
الرابعــة لعــام  1907والئحتهــا التنفيذيــة" ويف الربوتوكــوالت اإلضافيــة
لعــام  ،1977وذلــك مــن بــن االتفاقيــات الدوليــة األخــرى 54.ويف املامرســة
العمليــة ،تطبــق معظــم الــدول التــي أنشــأت عقوبــات جنائيــة لجرائــم
الحــرب ترشيعاتهــا الجنائيــة عــى األفعــال التــي تشــكل انتهــاكات خطــرة
للــادة  3املشــركة والقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف .ولذلــك ،يبــدو
عمليــاً ومنطقيــاً أن تطبــق دولــة طــرف يف معاهــدة تجــارة األســلحة
حظــر النقــل الــوارد يف املــادة  )3(6عــى مجموعــة واســعة مــن جرائــم
الحــرب يف جميــع النزاعــات املســلحة.
ومــن املهــم أن نتذكــر أنــه ،بــرف النظــر عــن حظــر النقــل مبوجــب
املــادة  )3(6مــن معاهــدة تجــارة األســلحة ،عــى كل دولــة واجــب ضــان
55
اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين يف قراراتهــا الخاصــة بنقــل الســاح.

 53انظــر اإلعــان املشــرك الــذي تلتــه املكســيك نيابــة عــن  98دولــة عنــد اعتــاد الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة معاهــدة تجــارة األســلحة يف الجلســة العامــة الحاديــة والســبعني للــدورة الســابعة والســتني ،التــي
عقــدت يف  2نيســان/أبريل  ،2013وثيقــة األمــم املتحــدة  ،A/67/PV.71ص .20
 54انظــر اإلعالنــات التفســرية عنــد تصديــق نيوزيلنــدا ( 2أيلول/ســبتمرب  ،)2014وليختنشــتاين ( 16كانــون
األول/ديســمرب  ،)2014وســويرسا ( 30كانــون الثاين/ينايــر .)2015
 55كــا هــو موضــح يف القســم  3-2أعــاه ،يــأيت هــذا االلتـزام مــن املــادة  1املشــركة التفاقيــات جنيــف ومــن
القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.
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ويُعــد هــذا األمــر أحــد املبــادئ األساســية التــي يجــب عــى الدولــة
أن تأخذهــا يف االعتبــار عنــد تنفيــذ املعاهــدة .ويتضمــن هــذا االلت ـزام
االمتنــاع عــن نقــل األســلحة إىل طــرف يف أي نـزاع مســلح إذا كان هنــاك
خطــر كبــر أو واضــح أن املتلقــي سيســتخدم األســلحة الرتــكاب انتهــاكات
للقانــون الــدويل اإلنســاين .ويوجــب هــذا االلت ـزام أيض ـاً عــى الدولــة أن
تأخــذ يف الحســبان خطــر وقــوع جميــع أشــكال االنتهــاكات الخطــرة،
وليــس فقــط الفئــات الثــاث مــن جرائــم الحــرب الــواردة يف املــادة .)3(6
وحتــى تحقــق الدولــة الطــرف يف املعاهــدة التزاماتهــا مبوجــب القانــون
الــدويل بشــكل شــامل ،فإنــه يجــب عليهــا ضــان أن حظــر النقــل الــذي
يطبــق مبوجــب نظــام املراقبــة الوطنــي الخــاص بهــا يشــمل مجموعــة
واســعة مــن جرائــم الحــرب ،مبــا يف ذلــك االنتهــاكات الخطــرة للقانــون
الــدويل اإلنســاين العــريف الواجــب التطبيــق يف جميــع حــاالت النــزاع
املســلح.
إذا كان مــن شــأن املــادة  )3(6أن تحقــق الهــدف اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة وأن متنــع بصــورة
فعالــة أنــواع جرائــم الحــرب التــي عــادة مــا ترتكــب باألســلحة ،فإنــه مــن الــروري أن تطبــق الــدول
األطـراف هــذا الحكــم عــى مجموعــة كبــرة مــن جرائــم الحــرب يف كل مــن النزاعــات املســلحة الدوليــة
والنزاعــات املســلحة غــر الدوليــة.
⇐ تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تعتمــد كل دولــة طــرف نطاقـاً واســعاً لجرائــم الحــرب يف ترشيعاتهــا
لتنفيــذ حظــر النقــل الــوارد يف املــادة  ،)3(6آخــذة يف اعتبارهــا أيضــاً الــرط املحــدد بشــأن
واجبهــا إزاء ضــان اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين.
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إذا كان تصديــر األســلحة ،أو الذخائــر ،أو األجــزاء ،أو املكونــات غــر
محظــور مبوجــب املــادة  6مــن معاهــدة تجــارة األســلحة ،فإنــه يجــب
عــى الدولــة الطــرف إجـراء تقييــم إضــايف مبوجــب املــادة  7لخطــر مــا إذا
كانــت األســلحة أو األصنــاف "ميكــن أن تســتخدم يف ارتــكاب" انتهــاكات
جســيمة للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
أو "تيســر ارتكابهــا" ،أو ارتــكاب جرائــم خطــرة أخــرى أو تيســر ارتكابهــا.

وعــى وجــه الخصــوص ،توجــب املــادة  )1(7عــى كل دولــة طــرف أن
تقــوم" ،بطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة" ،بتقييــم "احتــال" مــا إذا
كانــت األســلحة أو األصنــاف التقليديــة:
•"ستساهم يف توطيد السالم واألمن أو يف تقويضهام"؛
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•"ميكــن أن تُســتخدم يف ارتــكاب" انتهــاك جســيم للقانــون الــدويل
اإلنســاين أو انتهــاك جســيم للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان
أو "تيســر ارتكابــه" ،أو ارتــكاب عمــل يشــكل جرميــة مبوجــب
الصكــوك الدوليــة املتعلقــة باإلرهــاب أو بالجرميــة املنظمــة العابــرة
للحــدود الوطنيــة ،التــي تكــون الدولــة املص ـدِّرة طرف ـاً فيهــا.
تشــر صياغــة املــادة  )1(7إىل حــد لتقييــم املخاطــر أقــل مــا تنــص
عليــه املــادة  ،)3(6إذ يكفــي أن يكــون هنــاك "احتــال" أن األســلحة أو
األصنــاف "ميكــن أن ت ُســتخدم" ليــس فقــط يف ارتــكاب االنتهــاك لكــن
أيضــاً يف "تيســر ارتكابــه".
وعــى النحــو املوضــح يف القســم  ،1-2-3فــإن االنتهــاكات الخطــرة
للقانــون الــدويل اإلنســاين هــي تلــك االنتهــاكات التــي تشــكل خطـرا ً عــى
األشــخاص املحميــن (مثــل املدنيــن ،أو املقاتلــن الجرحــى أو األرسى) أو
األعيــان املحميــة (مثــل املبــاين املدنيــة أو البنيــة التحتيــة) ،أو إذا كانــت
تنتهــك القيــم املهمــة.
أمــا بالنســبة لالنتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان،
فبينــا ال تــورد أيــة معاهــدة تعريفــاً لهــذا املصطلــح ،متيــل الــدول
والهيئــات الدوليــة املعنيــة بحقوق اإلنســان إىل تفســره ليشــمل مجموعة
مــن االنتهــاكات عــى أســاس طبيعتهــا وآثارهــا ،مثــل االعتقــال واالحتجــاز
التعســفي ،واالســتخدام املفــرط للقــوة مــن جانــب املوظفــن املكلفــن
بإنفــاذ القانــون ،واالغتصــاب وغــره مــن أشــكال العنــف الجنــي،
والتعذيــب ،واملعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،وانتهــاكات
الحــق يف الحيــاة ،مبــا يف ذلــك اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام
دون محاكمــة .وغالب ـاً مــا تســتخدم كلــات "خطــرة" ،أو "جســيمة" ،أو
"هائلــة" ،أو "صارخــة" ،أو "كــرى" بالتبــادل يف وصــف االنتهــاكات .وليــس
بالــرورة أن تكــون االنتهــاكات منتظمــة أو عــى نطــاق واســع حتــى
56
توصــف بأنهــا "خطــرة".
ويف عمليـــة تقييـــم املخاطـــر ،يجـــب عـــى الدولـــة الطـــرف املصـــدِّرة
أيضـــاً أن تراعـــي "خطـــر" اســـتخدم "األســـلحة أو األصنـــاف الرتـــكاب
أع ــال عن ــف خط ــرة العتب ــارات جنس ــانية أو أع ــال عن ــف خط ــرة
ض ــد النس ــاء واألطف ــال ،أو تس ــهيل ارت ــكاﺑﻬا" وذل ــك وفق ـاً لل ــادة )4(7
م ــن معاه ــدة تج ــارة األس ــلحة.
 56انظــر مجلــس االتحــاد األورويب ،دليــل املســتخدم للموقــف املشــرك ملجلــس [االتحــاد األورويب] /2008/944
 ،CFSPاملحـدَّث ،الــذي يحــدد القواعــد املشــركة التــي تحكــم الرقابــة عــى صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات
العســكرية 20 ،COARM 172 CFSP/PESC 393 ،متوز/يوليــو  ،2015ص.46 .انظــر أيضـاً يت .كرميوفــا" ،مــا
يرقــى إىل مســتوى االنتهــاك الخطــر لقانــون حقــوق اإلنســان؟"T. Karimova, "What amounts to a ،
"? ، serious violation of human rights lawوإحاطــة أكادمييــة جنيــف للقانــون الــدويل اإلنســاين
وحقوق اإلنسان رقم .2014 ،6
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وميثــل هــذا الــرط تقدمـاً آخــر يف املعاهــدة يســتحق اإلشــادة ،إذ تُعــد
هــذه هــي املــرة األوىل التــي تربــط فيهــا إحــدى املعاهــدات قـرارات نقــل
57
األســلحة مبخاطــر االعتبــارات الجنســانية.
باإلضافــة إىل ذلــك ،توجــب املــادة  )2(11مــن املعاهــدة عــى الدولــة
الطــرف املص ـدِّرة تقييــم "خطــر تحويــل وجهــة الصــادرات" .وكــا هــو
موضــح يف القســم  4-3أدنــاه ،فإنــه عــى الرغــم مــن أن املعاهــدة ال
ت ُعـ ِّرف معنــى "تحويــل الوجهــة" ،مــن املفهــوم أن هــذا املصطلــح يعنــي
نقــل األســلحة إىل متلقــن غــر مــأذون لهــم ،مبــا يف ذلــك تحويــل الوجهــة
إىل الســوق غــر املرشوعــة .وهنــاك ارتبــاط بــن أهــداف املــادة  11واملادة
 7مــن حيــث منــع تحويــل وجهــة األســلحة إىل مســتخدمني نهائيــن حيث
يوجــد خطــر أن يســتخدموها يف ارتــكاب االنتهــاكات الخطــرة املنصــوص
عليهــا يف املــادة  7أو تيســر ارتكابهــا .وبينــا يشــر التقييــم الــذي تنــص
عليــه املــادة  )2(11إىل "األســلحة التقليديــة" وليــس إىل الذخائــر أو
األجـزاء أو املكونــات ،فإنــه يبــدو مــن غــر العمــي أن تســتبعد أي دولــة
طــرف الذخائــر واألج ـزاء واملكونــات مــن التقييــم الــذي تجريــه لخطــر
تحويــل وجهتهــا ،إذ يجــب أن ت ُخضــع هــذه األصنــاف لتقييــم املخاطــر
مبوجــب املــادة .7
عنــد إجـراء تقييــم التصديــر املقــرح لألســلحة واألصنــاف ،يجــوز للدولــة
الطــرف املصــدِّرة ،وفقــاً للــادة  )1(8مــن املعاهــدة ،أن تطلــب مــن
الدولــة الطــرف املســتورِدة املعلومــات ذات الصلــة مبــا يف ذلــك "وثائــق
تبــن االســتخدام النهــايئ واملســتخدمني النهائيــن" ،والتــي يجــب عــى
الدولــة الطــرف املســتورِدة تقدميهــا عم ـاً بقوانينهــا الوطنيــة.
وكجــزء مــن تقييــم املخاطــر ،يجــب عــى الدولــة املصـدِّرة أن تنظــر أيضـاً
فيــا إذا كانــت هنــاك تدابــر ميكنهــا اتخاذهــا للتخفيــف مــن مخاطــر
اآلثــار الســلبية املذكــورة أعــاه ،مبــا يف ذلــك مخاطــر تحويــل وجهــة
األســلحة .وتشــر املــادة  )2(7واملــادة  )2(11بصفــة خاصــة إىل "تدابــر
بنــاء الثقــة أو الربامــج التــي تضعهــا الــدول املصـدِّرة والــدول املســتورِدة
بطريقــة مشــركة وتتفــق عليهــا" .وميكــن أن ت ُعــد هــذه التدابــر املشــركة
جــزءا ً مــن متطلبــات التعــاون واملســاعدة الدوليــة األوســع نطاق ـاً التــي
تجــب عــى الــدول تجــاه بعضهــا بعض ـاً مبوجــب املــادة  15واملــادة 16
مــن املعاهــدة.
57يف البيانــات التــي ألقتهــا عنــد اعتــاد الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة معاهــدة تجــارة األســلحة ،يف
الجلســتني العامتــن الحاديــة والســبعني والثانيــة والســبعني للــدورة الســابعة والســتني 2 ،نيســان/أبريل ،2013
رحبــت عــدة دول بــأن تتضمــن املعاهــدة رصاحــة مخاطــر العنــف العتبــارات جنســانية والعنــف ضــد النســاء
واألطفــال بــن معايــر تقييــم التصديــر .انظــر ،عــى ســبيل املثــال ،إعالنــات كل مــن أيســلندا ،وإيطاليــا،
وليتوانيــا ،والرنويــج ،والســنغال ،وثيقــة األمــم املتحــدة  .A/67/PV.72وانظــر أيض ـاً وثيقــة األمــم املتحــدة
A/67/PV.71
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ويجــب عــى الدولــة الطــرف أال تــأذن بالتصديــر إذا رأت ،بعــد إج ـراء
التقييــم" ،أن هنــاك خطــراً كبــراً" بحــدوث أي مــن النتائــج الســلبية
املذكــورة .ويبــدو أن هــذا األمــر يهــدف إىل تحقيــق التــوازن بــن املصالــح
الــواردة يف املــادة  .7وقــد أعلــن عــدد مــن الــدول األطــراف عنــد
التصديــق عــى املعاهــدة أنهــا ســوف تفــر كلمــة "كبــر" عــى أنهــا
تعنــي "حقيقــي" أو "واضــح" 58،يف حــن ذكــرت دول أخــرى أنهــا تفهــم
أن "خطـرا ً كبـرا ً" ســيوجد متــى كان االحتــال األرجــح هــو أن يتحقــق أي
مــن اآلثــار الســلبية الــواردة يف الحكــم ،حتــى بعــد النظــر يف اتخــاذ تدابــر
تخفيــف حــدة الخطــر 59.ومــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة ،تتفــق هــذه
التفس ـرات مــع موضــوع معاهــدة تجــارة األســلحة وهدفهــا املتمثــل يف
الحــد مــن املعانــاة البرشيــة ،والتــزام الــدول بضــان احــرام القانــون
الــدويل اإلنســاين ،وهــو مبــدأ أســايس يجــب عــى الــدول أن تأخــذه بعــن
االعتبــار عنــد تنفيــذ املعاهــدة 60.ومــن شــأن مثــل هــذه التفس ـرات أن
تتفــق أيض ـاً مــع املعايــر املطبقــة مبوجــب الصكــوك اإلقليميــة الخاصــة
بنقــل األســلحة 61،التــي يجــب عــى الــدول األط ـراف فيهــا أن تأخذهــا
بعــن االعتبــار عنــد تطبيــق املــادة .7
مــن جانبهــا ،اقرتحــت اللجنــة الدوليــة مجموعــة مــن املــؤرشات التــي
يتعــن عــى الــدول أن تأخذهــا يف االعتبــار يف عمليــات تقييــم املخاطــر
عنــد اتخــاذ قــرارات نقــل األســلحة .وتشــمل هــذه املــؤرشات ســجل
املتلقــي الســابق والحــايل يف مجــال احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين
وحقــوق اإلنســان ،واتخــاذ التدابــر الالزمــة ملنــع وقــوع االنتهــاكات أو
وقفهــا ،مبــا يف ذلــك معاقبــة املســؤولني عــن ارتكابهــا ،وتعهــدات املتلقــي
الرســمية باح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان ،والتدابــر
التــي اتخذهــا إلدراج هــذه االلتزامــات يف الترشيعــات واللوائــح والعقيــدة
وبرامــج التدريــب املطبقــة يف قواتــه املســلحة وقــوات األمــن ووكالئــه
اآلخريــن ،وعــا إذا كان لديــه التدابــر القانونيــة والقضائيــة واإلداريــة
الالزمــة لقمــع االنتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
62
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وذلــك مــن بــن عنــارص أخــرى.

 58انظر عىل سبيل املثال اإلعالن التفسريي عند تصديق نيوزيلندا ( 2أيلول/سبتمرب .)2014
 59انظــر اإلعالنــن التفســريني عنــد تصديــق ليختنشــتاين ( 16كانــون األول/ديســمرب  ،)2014وســويرسا (30
كانــون الثاين/ينايــر .)2015
 60فيــا يتعلــق بااللتـزام بضــان احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين عــى النحــو الــذي ينطبــق بــه عــى عمليــات
نقــل األســلحة ،وكدليــل لتفســر معاهــدة تجــارة األســلحة وتنفيذهــا ،انظــر القســم  ،3-2والقســم .4-2
 61عــى عكــس املــادة  7مــن معاهــدة تجــارة األســلحة ،فــإن أيــاً مــن الصكــوك اإلقليميــة الخاصــة بنقــل
األســلحة ،أو املبــادئ التوجيهيــة املشــار إليهــا يف القســم  3-2ال يطبــق مفهــوم "خطــر كبــر" .بــدالً مــن ذلــك،
فإنهــا تشــر إىل "خطــر واضــح" أن األســلحة "قــد تســتخدم" ،أو إىل "احتــال" أن األســلحة "ميكــن أن تســتخدم"،
أو إىل حقيقــة أن األســلحة "مــن املرجــح أن تســتخدم" يف ارتــكاب انتهــاكات معينــة.
 62انظــر دليــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،ق ـرارات نقــل األســلحة :تطبيــق معايــر القانــون الــدويل
اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،الدليــل العمــي ،الطبعــة الثانيــة .2016 ،وتظهــر مــؤرشات مامثلــة
يف دليــل املســتخدم للموقــف املشــرك ملجلــس االتحــاد األورويب  .2015وباعتبــاره "عام ـاً رئيســياً" لتقييــم
مخاطــر حــدوث "انتهــاكات خطــرة لحقــوق اإلنســان" مبوجــب املعيــار الثــاين ،فــإن املوقــف املشــرك ملجلــس
االتحــاد األورويب ودليــل املســتخدم الصــادر عنــه يذكــران حقيقــة أن هيئــات حقــوق اإلنســان املعنيــة يف
األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب ومجلــس أوروبــا قــد أثبتــت وقــوع انتهــاكات خطــرة لحقــوق اإلنســان
يف البلــد املتلقــي.
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وبينــا يجــب عــى الدولــة الطــرف املصـدِّرة أيضـاً وفقـاً للــادة )2(11
تقييــم خطــر تحويــل وجهــة األســلحة املص ـدَّرة ،يجــب أن يأخــذ تقييــم
الصــادرات يف االعتبــار مــا إذا كان املتلقــي لديــه نظــام وطنــي للرقابــة
يتســم بالقــوة ويتضمــن تدابــر ملنــع تحويــل وجهة األســلحة ،مثــل اإلدارة
الســليمة للمخزونــات ،والرقابــة الفعالــة عــى الصــادرات والحــدود،
وعقوبــات إداريــة وجنائيــة لالنتهــاكات املتعلقــة بتحويــل وجهــة
63
األســلحة.
وفيــا يتعلــق بأنــه ميكــن لهــذه األســلحة أو األصنــاف اإلســهام يف تحقيــق
الســام واألمــن ،تــرى اللجنــة الدوليــة أنــه مــن الصعــب أن نــرى األســلحة
املص ـدَّرة تقــدم بــأي حــال مثــل هــذا اإلســهام يف الحــاالت التــي يوجــد
فيهــا خطــر واضــح بأنهــا ميكــن أن تســتخدم الرتــكاب انتهــاكات خطــرة
للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان أو تســهيل
ارتكابهــا .ومــن شــأن هــذه النتيجــة أن تقــوض بشــكل خطــر الهــدف
اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة .ويف هــذا الصــدد ،يجــب أن يُنظــر
إىل هــديف املعاهــدة للحــد مــن املعانــاة اإلنســانية واإلســهام يف تحقيــق
الســام واألمــن عــى الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي عــى أنهــا مرتابطــان
64
ويعــزز كل منهــا اآلخــر.
أمــا بالنســبة لتدابــر تخفيــف املخاطــر ،فإنــه يجــب تقييمهــا بحــذر مــن
حيــث مــا ميكــن تحقيقــه عــى أرض الواقــع يف ظــل الظــروف الســائدة
مــن أجــل تحقيــق التــوازن بــن مخاطــر وقــوع انتهــاكات .وميكــن أن
تصبــح هــذه التدابــر أداة إيجابيــة مــا دامــت تــأيت يف الوقــت املناســب،
وتتســم بالقــوة وميكــن الوثــوق بهــا ،ومــا دام املصـدِّر واملســتورِد لديهــا
القــدرة عــى تنفيذهــا عــى نحــو فعــال ،وذلــك بحســن نيــة .وميكــن
أن تشــمل التدابــر املحــددة للتخفيــف مــن حــدة املخاطــر التدريــب
الــذي توفــره الدولــة املص ـدِّرة للقــوات املســلحة وقــوات األمــن التابعــة
للمتلقــي يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان .وتشــجع
اللجنــة الدوليــة يف جميــع األحــوال مثــل هــذا التدريــب 65.ومــع ذلــك،
فــإن القــدرة عــى التدريــب مــن أجــل تحقيــق التــوازن الفعــال مــع خطــر
وقــوع انتهــاكات تعتمــد عــى الظــروف ،مبــا يف ذلــك الفاصــل الزمنــي بــن
التدريــب وآثــاره العمليــة .وميكــن أن تشــمل تدابــر التخفيــف أيضـاً قيــام
الــدول املص ـدِّرة بعمليــات التحقــق بعــد التســليم ،باإلضافــة إىل تدابــر
القــدرات ،عــى ســبيل املثــال مــن أجــل تحســن مســتوى األمــن املــادي

 63انظر ،مبزيد من التفصيل ،القسم .4-3
 64انظــر املــادة  1مــن معاهــدة تجــارة األســلحة .وانظــر أيضـاً ديباجــة املعاهــدة ،التــي تشــر إىل أن "الســام
واألمــن وحقــوق اإلنســان هــي أمــور مرتابطــة يعــزز كل منهــا اآلخــر".
 65تجــدر اإلشــارة إىل أن الــدول املتلقيــة وأط ـراف النزاعــات املســلحة يجــب عليهــا ،مبوجــب املــادة  83مــن
الربوتوكــول األول اإلضــايف والقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف الواجــب التطبيــق يف النزاعــات املســلحة الدوليــة
والنزاعــات املســلحة غــر الدوليــة ،توفــر التعليــم يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين لقواتهــا املســلحة.
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وإدارة مخزونــات األســلحة لــدى املتلقــي .وفيــا يتعلــق بــأي شــكل مــن
أشــكال الضامنــات التــي يقدمهــا متلقــي األســلحة ،فإنــه ينبغــي النظــر
إليهــا مقارنــة بسياســاته ومامرســاته ،وأال تحــل بــأي حــال مــن األحــوال
محــل الت ـزام الدولــة املص ـدِّرة مبوجــب املــادة  7بإج ـراء تقييــم شــامل
للتصديــر املقــرح لألســلحة أو األصنــاف ذات الصلــة.
وأخـرا ً ،حتــى بعــد أن تــأذن دولــة طــرف بعمليــة التصديــر بعــد تقييــم
املخاطــر ،فــإﻧﻬا "ت ُش ـ َّجع" مبوجــب املــادة  )7(7عــى إعــادة تقييــم اإلذن
إذا حصلــت "عــى معلومــات جديــدة ذات صلــة باملوضــوع".

لتحقيــق الغــرض اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة ،يجــب تفســر املــادة  7وتطبيقهــا بطريقــة مــن
شــأنها أن متنــع بشــكل فعــال وقــوع انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وانتهــاكات خطــرة
للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وأعــال عنــف العتبــارات جنســانية أو أعــال عنــف خطــرة ضــد
النســاء واألطفــال.
وتحقيقـاً لهــذا الهــدف ،تــويص اللجنــة الدوليــة بأنــه عنــد تقييــم خطــر احتــال اســتخدام األســلحة
أو األصنــاف ذات الصلــة املقرتحــة للتصديــر الرتــكاب أي مــن هــذه النتائــج الســلبية أو تســهيل
ارتكابهــا ،يجــب عــى الدولــة الطــرف املص ـدِّرة:
⇐ النظــر بعنايــة يف ســجل املتلقــي بشــأن احـرام القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان ،وإىل
أي مــدى يوجــه املتلقــي قواتــه املســلحة وقــوات األمــن ويدربهــا عــى ضــان هــذا االح ـرام،
وســجله يف محاســبة مرتكبــي االنتهــاكات ،وإدراجــه التزاماتــه مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين
والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان يف ترشيعاتــه الوطنيــة ،والعقيــدة العســكرية والتدريــب،
باإلضافــة إىل اتخــاذه تدابــر ملنــع تحويــل وجهــة األســلحة ،مــن بــن العنــارص األخــرى املشــار
إليهــا يف الدليــل العمــي بشــأن قـرارات نقــل األســلحة الــذي أصدرتــه اللجنــة الدوليــة.
⇐ النظــر بحــذر يف أيــة تدابــر مقرتحــة للتخفيــف مــن حــدة املخاطــر ،يف ظــل الظــروف الســائدة،
ت ُتخــذ ضــد سياســات املتلقــي ومامرســاته ،وقبــل اتخــاذ أي مــن هــذه التدابــر ،يجــب التأكــد
مــن أنهــا تتخــذ يف الوقــت املناســب ،وأنهــا تتســم بالقــوة والعمليــة ،وأن كالً مــن الدولــة
املص ـدِّرة واملتلقــي لديــه القــدرة عــى تنفيذهــا بفعاليــة.
⇐ عــدم اإلذن بتصديــر األســلحة واألصنــاف األخــرى عندمــا يكــون االحتــال األرجــح هــو وقــوع
أي مــن االنتهــاكات الخطــرة أو النتائــج الســلبية األخــرى ،أو عندمــا يكــون هنــاك خطــر واضــح
أو كبــر أن تحــدث هــذه النتائــج.
⇐ حتــى بعــد اإلذن بالتصديــر ،ال بــد مــن وجــود رقابــة مســتمرة للوضــع وإلغــاء اإلذن إذا ظهــرت
معلومــات جديــدة تــدل عــى وجــود خطــر واضــح أو كبــر بحــدوث أي مــن النتائــج الســلبية.
⇐ تضمــن ،كجــزء مــن عمليــة تقييــم التصديــر الــواردة يف املــادة  ،7تقييــم مخاطــر تحويــل وجهــة
األســلحة مبوجــب املــادة  ،)2(11وتطبيقــه ليــس فقــط عــى األســلحة التقليديــة ولكــن أيض ـاً
عــى الذخائــر واألجـزاء واملكونــات.
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 3-3االلتزامــات املتعلقــة باالســترياد ،أو املــرور العابــر ،أو
إعــادة الشــحن ،والســمرسة  -املــواد  8و 9و10

تســتكمل الضوابــط املحــددة املفروضــة عــى عمليــات النقــل والتصديــر
مبوجــب املــادة  6واملــادة  7باملزيــد مــن االلتزامــات العامــة املفروضــة
عــى الــدول األطــراف التــي تقــوم بتصديــر األســلحة التقليديــة التــي
تشــملها املــادة  )1(2أو التــي يتــم املــرور العابــر لألســلحة أو تجــارة
األســلحة مبوجــب ترشيعاتهــا:
•توجــب املــادة  8أن تتخــذ كل دولــة طــرف مســتورِدة التدابــر ،مبــا
فيهــا "نظــم االســترياد" ،التــي تســمح لهــا "عنــد االقتضــاء" بتنظيــم
واردات األســلحة يف نطــاق واليتهــا.
•توجــب املــادة  9أن تتخــذ كل دولــة طــرف" ،حيثــا كان ذلــك
رضوريـاً وممكنـاً مــن الناحيــة العمليــة"" ،تدابــر مناســبة" لتنظيــم
األســلحة التقليديــة لــدى عبورهــا مــن إقليمهــا أو إعــادة شــحنها
منــه ،وذلــك يف نطــاق واليتهــا.
•توجــب املــادة  10أن تتخــذ كل دولــة طــرف تدابــر لتنظيــم
الســمرسة 66التــي تجــري يف نطــاق واليتهــا يف مجــال األســلحة
التقليديــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن كل مــن هــذه األنشــطة يُعــد شــكالً مــن أشــكال
"النقــل" حســب التعريــف الــوارد يف املــادة  )2(2مــن معاهــدة تجــارة
األســلحة ،ومــن ثــم ،فإنهــا تخضــع ملعايــر حظــر النقــل الــواردة يف املــادة
 6مــن املعاهــدة التــي تنطبــق عــى جميــع عمليــات نقــل األســلحة
التقليديــة أو الذخائــر أو األج ـزاء أو املكونــات .وبينــا ال ينطبــق تقييــم
املخاطــر املنصــوص عليــه يف املــادة  7إال عــى تصديــر األســلحة واألصنــاف
األخــرى ،تشــجع اللجنــة الدوليــة كل دولــة طــرف عــى تطبيقــه عــى
أشــكال أخــرى مــن النقــل ،ال ســيام االســترياد والســمرسة 67،كــا هــو
الحــال بالفعــل يف مامرســة العديــد مــن الــدول يف أنظمتهــا الوطنيــة
للرقابــة.
 66مل يــرد تعريــف للســمرسة يف معاهــدة تجــارة األســلحة ،غــر أن فريــق الخ ـراء الحكوميــن التابــع لألمــم
املتحــدة ،الــذي أنشــئ يف عــام  ،2007املعنــي مبنــع الســمرسة غــر املرشوعــة يف األســلحة الصغــرة واألســلحة
الخفيفــة ذكــر أن "السمســار" هــو "شــخص أو كيــان يعمــل كوســيط يجمــع األط ـراف املعنيــة ويرتــب أو
يجهــز لصفقــة محتملــة لألســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة يف مقابــل أي شــكل مــن املنفعــة ســوا ًء كانــت
ماليــة أو غــر ذلــك" .تقريــر فريــق الخـراء الحكوميــن املنشــأ عمـاً بقـرار الجمعيــة العامــة  81/60للنظــر يف
اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لزيــادة التعــاون الــدويل يف منــع الســمرسة غــر املرشوعــة يف األســلحة الصغــرة
واألســلحة الخفيفــة ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا ،وثيقــة األمــم املتحــدة  30 ،A/62/163آب/أغســطس .2007
 67عــى ســبيل املثــال ،يوجــب املوقــف املشــرك ملجلــس االتحــاد األورويب بشــأن مراقبــة الســمرسة يف األســلحة
عــى الــدول األعضــاء "تقييــم طلبــات الحصــول عــى ترخيــص أو إذن كتــايب لعمليــات ســمرسة محــددة
مقابــل" املوقــف املشــرك لالتحــاد األورويب بشــأن صــادرات األســلحة .املوقــف املشــرك ملجلــس االتحــاد
األورويب 2003/468/CFSPيف  23حزيران/يونيــو  2003بشــأن مراقبــة الســمرسة يف الســاح ،املــادة .)1(3
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وتوجــب املــواد  8و 9و 10عــى كل دولــة طــرف يف املعاهــدة اتخــاذ
"تدابــر لتنظيــم" األنشــطة املنصــوص عليهــا ،باإلضافــة إىل تطبيــق
ضوابــط النقــل مبوجــب املــادة  6واملــادة  .7ومــن الــروري أيضـاً تنظيــم
هــذه األنشــطة ملنــع تحويــل وجهــة نقــل األســلحة ،عــى النحــو املوضــح
يف املــادة  )2(11مــن املعاهــدة.
وعــى النحــو الــذي تــدل عليــه عبــارة "حيثــا كان ذلــك رضوريـاً" الــواردة
يف املــادة  8واملــادة  ،9متنــح املعاهــدة بعضــاً مــن الســلطة التقديريــة
للــدول األطــراف املســتوردة لألســلحة أو دول املــرور العابــر أو إعــادة
الشــحن بشــأن مــا إذا كان يجــب عليهــا تنظيــم اســترياد األســلحة أو
مرورهــا العابــر تحــت واليتهــا ،رمبــا ألنــه قــد ال تكــون هنــاك حاجــة لهــذا
التنظيــم إذا توافــرت ضوابــط مناســبة لالســترياد واملــرور العابــر مبوجــب
الترشيعــات الوطنيــة القامئــة يف الدولــة الطــرف.
عــى العكــس مــن ذلــك ،ال يــرد مثــل هــذا الوصــف يف املــادة  10التــي
تنطبــق عــى الســمرسة ،التــي تلتــزم الــدول األط ـراف بتنظيمهــا .ومــع
ذلــك ،متنــح كل دولــة طــرف ســلطة تقديريــة بشــأن مــا ميكنهــا اتخــاذه
مــن تدابــر ،مــع مــا تنــص عليــه املــادة  10بأنــه "يجــوز أن تشــمل
هــذه التدابــر إل ـزام الســارسة بالتســجيل أو الحصــول عــى إذن خطــي
قبــل مبــارشة الســمرسة" .ويف برنامــج األمــم املتحــدة املعنــي باالتجــار
غــر املــروع باألســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة ،تعهــدت الــدول
بتنظيــم أنشــطة الســمرسة مــن خــال وضــع "تشـــريعات وطنيـــــة
وافيــــة أو إجـــراءات إداريـــة"" ،ويتعـــني أن تشـــمل هـذه التشــريعات
أو اإلجـــراءات تدابــــر مثــــل تسجيـــل السامسـرة ،والـــرخيص أو اإلذن
مبعــــامالت السمســـرة ،وكذلـك فـــرض العقوبــات املالمئــــة علــى جميع
أنشــطة الســمرسة غــر املشـــروعة الـــتي تتـــم داخـــل واليتهــا القضائيــة
وتحــت ســيطرتها" 68.ومــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة ،متثــل هــذه
التعهــدات الحــد األدىن الــازم للتنظيــم الفعــال للســمرسة.
 68برنامــج العمــل ملنــع االتجــار غــر املــروع باألســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه
ومكافحتــه والقضــاء عليــه ،وثيقــة األمــم املتحــدة  20-9 ،A/CONF.192/15متوز/يوليــو  ،2001الجــزء الثــاين،
الفقــرة  .14وقــد وردت هــذه التدابــر أيضـاً ،مــن بــن إجـراءات أخــرى ،يف صكــوك دوليــة وإقليميــة أخــرى.
وباإلضافــة إىل هــذه التدابــر ،فــإن املــادة  15مــن بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائهــا
ومكوناتهــا والذخــرة واالتجــار بهــا بصــورة غــر مرشوعــة (بروتوكــول األســلحة الناريــة)  2001توجــب عــى
الــدول األط ـراف "اش ـراط أن تفصــح رخــص أو أذون االســترياد والتصديــر أو املســتندات املصاحبــة لهــا ،عــن
أســاء وأماكــن الســارسة املشــمولني يف الصفقــة" .وتلتــزم الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب قانونـاً بتنظيــم
أنشــطة الســمرسة التــي تجــري داخــل أراضيهــا ،وذلــك مبوجــب املوقــف املشــرك ملجلــس االتحــاد األورويب
بشــأن الســمرسة يف األســلحة ،الــذي يوجــب عليهــا ،يف جملــة أمــور" ،وضــع إطــار قانــوين واضــح ألنشــطة
الســمرسة املرشوعــة".
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ومــن املهــم مالحظــة أن املــادة  10توجــب تنظيــم جميــع أعــال
الســمرسة التــي تجــري يف نطــاق واليــة الدولــة الطــرف ،حتــى وإن كان
النقــل املــادي (التصديــر واالســترياد) لألســلحة يجــري يف نطــاق واليــة
دول أخــرى .ويُعــد تنظيــم الســمرسة يف تجــارة الســاح رضوريـاً لضــان
عــدم التحايــل عــى ضوابــط الرقابــة الــواردة يف املعاهــدة بشــأن تجــارة
األســلحة والهــدف اإلنســاين منهــا.
وبالنســبة للــدول األط ـراف التــي يجــري يف إطــار واليتهــا املــرور العابــر
لألســلحة أو إعــادة شــحنها ،تنــص املــادة  9عــى رشط االلت ـزام باتخــاذ
تدابــر تنظيميــة بشــأن مــا هــو "ممكــن مــن الناحيــة العمليــة" ،معرتفــة
بالتحديــات العمليــة التــي تواجــه العديــد مــن الــدول يف مراقبــة حركــة
البضائــع عــر أراضيهــا ،ال ســيام الــدول التــي لهــا حــدود بريــة طويلــة
دون حراســة أو مســاحات شاســعة مــن البحــر اإلقليمــي 69.وكحــد أدىن،
يجــب أن تنــص القوانــن الوطنيــة عــى إخطــار املشــاركني يف املــرور العابر
أو إعــادة الشــحن أن األســلحة التــي متــر يف إطــار واليــة الدولــة الطــرف
ســوف تكــون عرضــة لتدخــل الدولــة الطــرف إذا كان لديهــا معلومــات
تفيــد بــأن األســلحة أو األصنــاف موجهــة ملتلقــن سيســتخدمونها الرتــكاب
أفعــال تســعى معاهــدة تجــارة األســلحة ملنعهــا .وهــذا األمــر بالــغ
األهميــة لتحقيــق الهــدف اإلنســاين للمعاهــدة.
ويُعــد تبــادل املعلومــات بــن الــدول حــول عمليــات نقــل األســلحة أمـرا ً
بالــغ األهميــة لتعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أن األســلحة يجــري نقلهــا
عــى نحــو مســؤول وفقـاً ملتطلبــات معاهــدة تجــارة األســلحة .ويف هــذا
الشــأن ،تتيــح املــادة  )6(7واملــادة  )3(8للــدول األطـراف املســتورِدة التــي
يجــري فيهــا املــرور العابــر أن تطلــب معلومــات مــن الدولــة الطــرف
املصـدِّرة عــن اإلذن بتصديــر األســلحة .باإلضافــة إىل ذلــك ،توجــب املــادة
 )1(8عــى الدولــة الطــرف املســتورِدة توفــر "املعلومــات املناســبة وذات
الصلــة" عنــد الطلــب ،مبــا يف ذلــك "وثائــق تبــن االســتخدام النهــايئ
واملســتخدمني النهائيــن" ،للدولــة الطــرف املص ـدِّرة ملســاعدتها يف إج ـراء
تقييــم التصديــر املنصــوص عليــه يف املــادة .7

 69انظــر معاهــدة تجــارة األســلحة ( :)2013إحاطــة أكادمييــة رقــم  ،3أكادمييــة جنيــف للقانــون الــدويل
اإلنســاين وحقــوق اإلنســان ،حزيران/يونيــو  ،2013ص.32 .
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بينــا ال تلــزم املــواد  ،8و ،9و 10الــدول األطــراف بتنظيــم اســترياد
الذخائــر أو األجــزاء واملكونــات ،أو مرورهــا العابــر ،أو إعــادة شــحنها،
والســمرسة فيهــا ،إذ ال تــري هــذه األحــكام إال عــى "األســلحة التقليديــة
التــي تشــملها املــادة  ،")1(2تــويص اللجنــة الدوليــة يف القســم 1-1-3
بأنــه يجــب عــى كل دولــة طــرف أن تطبــق ،حيثــا كان ذلــك ممكن ـاً
مــن الناحيــة العمليــة ،اللوائــح نفســها الخاصــة بالنقــل عــى الذخائــر،
واألجـزاء ،واملكونــات كــا هــو الحــال يف عمليــات نقــل األســلحة نفســها.

لتحقيــق الغــرض اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة ،فإنــه مــن الــروري تنظيــم جميــع أنشــطة
تجــارة األســلحة بطريقــة متنــع بفعالــة أال ينتهــي املطــاف باألســلحة يف أيــدي أولئــك الذيــن يُتوقــع
أن يســتخدموها الرتــكاب انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان .وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تقــوم كل دولــة طــرف مبــا يــي:
⇐ باإلضافــة إىل تطبيــق حظــر النقــل عــى النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة  6عــى اســترياد األســلحة
واألصنــاف أو مرورهــا العابــر ،أو إعــادة شــحنها ،والســمرسة فيهــا ،يجــب توســيع نطــاق تقييــم
املخاطــر املطلــوب إجـراؤه لصــادرات األســلحة واألصنــاف مبوجــب املــادة  ،7ليشــمل ،كحــد أدىن،
أنشــطة االســترياد والســمرسة.
⇐ مطالبــة جميــع ســارسة األســلحة الذيــن يعملــون يف إطــار واليتهــا بتســجيل أنشــطتهم
والحصــول عــى الرتاخيــص املطلوبــة مبوجــب قانونهــا الوطنــي ،وتطبيــق عقوبــات قويــة عــى
أنشــطة الســمرسة غــر املرشوعــة.
⇐ تطبيــق التدابــر التنظيميــة نفســها عــى اســترياد الذخائــر ،واألجــزاء ،واملكونــات ،أو مرورهــا
العابــر ،أو إعــادة شــحنها ،والســمرسة فيهــا ،كــا هــو الحــال مــع األســلحة التقليديــة.

 4-3منع تحويل الوجهة  -املادة 11

يتمثــل أحــد أهــداف معاهــدة تجــارة األســلحة املنصــوص عليهــا يف املــادة
 1يف "منــع االتجــار غــر املــروع باألســلحة التقليديــة والقضــاء عليــه،
ومنــع تحويــل وجهتهــا" .وال تتضمــن املعاهــدة تعريفـاً ملصطلــح "تحويــل
الوجهــة" ،وليــس هنــاك تعريــف متفــق عليــه دوليـاً لهــذا املصطلــح ،عــى
الرغــم مــن أن عــددا ً مــن الصكــوك الدوليــة يدعــو إىل اتخــاذ تدابــر ملنــع
تحويــل وجهــة األســلحة التقليدية70.وبوجــه عــام ،يُفهــم هــذا املصطلــح
عــى أنــه يعنــي نقــل األســلحة إىل مســتخدمني نهائيــن غــر مــأذون لهــم
 70انظــر بروتوكــول األســلحة الناريــة  ،2001املــادة  ،11واملوقــف املشــرك لالتحــاد األورويب لعــام  2008بشــأن
صــادرات األســلحة ،املــادة  ،2املعيــار الســابع .انظــر أيض ـاً برنامــج عمــل األمــم املتحــدة املتعلــق باألســلحة
الصغــرة ،الجــزء الثــاين ،الفقرتــان  2و.11
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أو الســتخدامات نهائيــة غــر مــأذون بهــا ،مبــا يف ذلــك ،ودون االقتصــار
71
عــى تحويــل وجهتهــا إىل الســوق غــر املرشوعــة.
ويُعــد تحويــل الوجهــة مثــار قلــق إنســاين عندمــا يكــون هنــاك خطــر
أن يســتخدم املتلقــون غــر املــأذون لهــم األســلحة الرتــكاب انتهــاكات
خطــرة للقانــون الــدويل اإلنســاين أو انتهــاكات خطــرة للقانــون الــدويل
لحقــوق اإلنســان .عــاوة عــى ذلــك ،يزيــد تحويــل وجهــة األســلحة إىل
االتجــار غــر املــروع االنتشــار الواســع وغــر املنضبــط لألســلحة وإســاءة
اســتعاملها.
وميكــن أن يحــدث تحويــل الوجهــة يف بلــد املنشــأ مــن نقطــة االنطــاق
(التصديــر) ،ويف الطريــق إىل املتلقــي املــأذون لــه (املــرور العابــر أو إعــادة
الشــحن) ،وعنــد نقطــة التســليم أو بعدهــا مبــارشة (االســترياد) .ومــن ثم،
تقــر اتفاقيــة تجــارة األســلحة بــأن منــع تحويــل وجهــة األســلحة التقليدية
مســؤولية جميــع الــدول التــي لهــا واليــة عــى سلســلة نقــل األســلحة،
ســوا ًء يف مرحلــة التصديــر ،أو االســترياد ،أو املــرور العابــر ،أو إعــادة
الشــحن ،أو الســمرسة .وتوجــب املــادة  )1(11مــن املعاهــدة بشــكل
مطلــق عــى كل الــدول األط ـراف اتخــاذ التدابــر الالزمــة ملنــع تحويــل
وجهــة األســلحة.
كــا هــو موضــح يف القســم  ،2-2-3فإنــه مبوجــب املــادة  ،)2(11يجــب
عــى الــدول األط ـراف املص ـدِّرة تقييــم خطــر تحويــل وجهــة كل عمليــة
مــن عمليــات تصديــر األســلحة والنظــر يف اتخــاذ تدابــر التخفيــف مــن
حــدة الخطــر .وتجــري الدولــة املعنيــة هــذا التقييــم عــن طريــق نظامهــا
الوطنــي للمراقبــة ،ومــن املنطقــي أن يكــون جــزءا ً مــن تدابــر تقييــم
تصديــر األســلحة املنصــوص عليهــا يف املــادة  .7وتُعــد الرقابــة عــى
عمليــات تصديــر األســلحة عــى نحــو فعــال وســيلة حاســمة ملنــع تحويــل
وجهتهــا .ويف بعــض الحــاالت ،قــد يكــون خطــر تحويــل الوجهــة مرتفعـاً
72
للغايــة بحيــث يحــول دون إصــدار إذن بالتصديــر.

 71انظــر معاهــدة تجــارة األســلحة ( :)2013إحاطــة أكادمييــة رقــم  ،Academy Briefing No.3 ،3أكادمييــة
جنيــف للقانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان ،حزيران/يونيــو  ،2013ص .33 .ووفق ـاً ملســح األســلحة
الصغــرة ،يشــر مصطلــح ‘تحويــل الوجهــة’ إىل ثغــرة يف سلســلة مراقبــة عمليــة النقــل بحيــث يتــم نقــل
األســلحة املصــدرة ،ســوا ًء قبــل وصولهــا إىل وجهتهــا املقصــودة أم بعــده ،إىل مســتخدمني نهائيــن غــر مــرح
لهــم أو اســتخدامها يف انتهــاك لاللتزامــات التــي تعهــد بهــا املســتخدمون النهائيــون قبــل التصديــر .مســح
األســلحة الصغــرة  :2008مخاطــر ومرونــة ،مطبعــة جامعــة كامربيــدج.2008 ،
 72كــا يتضــح مــن الجملــة الثانيــة مــن املــادة  .)2(11ويــورد القســم  2-2-3أمثلــة ملــؤرشات خطــر تحويــل
الوجهــة وتدابــر منــع تحويــل الوجهــة.
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بالنســبة للــدول األطــراف املنخرطــة يف أشــكال أخــرى مــن عمليــات
نقــل األســلحة ،مل تحــدد املــادة  11أي مــن التدابــر التــي ينبغــي
عــى هــذه الــدول اتخاذهــا ملنــع تحويــل وجهــة األســلحة ،وتركــت
هــذا األمــر لتقديــر كل دولــة طــرف .أمــا الــدول األطــراف املســتورِدة
عــى وجــه الخصــوص ،فــإن تدابــر منــع تحويــل الوجهــة تشــمل إدارة
قويــة ملخزوناتهــا مــن األســلحة وتأمــن قــوي لهــا ،مبــا يف ذلــك التدابــر
املاديــة لألمــن ،ومراقبــة الحصــول عــى املخزونــات ،واإلدارة املنتظمــة
والشــاملة للمخــزون ومراقبــة الحســابات ،وتدريــب املوظفــن ،وكذلــك
الترشيعــات الفعالــة للتحقيــق يف جرائــم الرسقــات والفســاد وغريهــا مــن
الجرائــم ذات الصلــة بتحويــل الوجهــة ومعاقبــة مرتكبيهــا 73.ويشــكل
أيض ـاً تقديــم شــهادات املســتخدم النهــايئ واالســتخدام النهــايئ ،وتعزيــز
دوريــات الحــدود ومراقبتهــا ،ووجــود رقابــة قويــة عــى الصــادرات كجــزء
مــن نظــام املراقبــة الوطنــي تدابــر أساســية للــدول األطـراف املســتورِدة
ملنــع تحويــل وجهــة األســلحة .ويُعــد إنشــاء نظــام لتنظيــم املــرور العابــر
لألســلحة وإعــادة شــحنها أيضـاً مــن التدابــر التــي ميكــن ألي دولــة طــرف
أن تتخذهــا ملنــع تحويــل وجهتهــا.
ولــي تتحقــق الفعاليــة للعديــد مــن هــذه التدابــر ملنــع تحويــل الوجهــة،
فإنهــا تعتمــد عــى التعــاون الوثيــق بــن جميــع الــدول املشــاركة يف
سلســلة نقــل األســلحة وتبــادل املعلومــات بينهــا ،وهــذا أمــر تقــره املــادة
 ،)3(11التــي توجــب مثــل هــذا التعــاون وتبــادل املعلومــات "حيثــا
يكــون ذلــك مناســباً وممكن ـاً" .وتــورد املــادة  )5(11قامئــة غــر شــاملة
باملعلومــات التــي ت ُشـ َّجع الــدول األطـراف عــى أن تتبادلهــا مــع بعضهــا
بعض ـاً ملســاعدتها عــى تحقيــق فهــم أفضــل لعمليــات تحويــل وجهــة
األســلحة والتصــدي لهــا ،مبــا يف ذلــك مــن معلومــات عــن الطــرق الدوليــة
لالتجــار غــر املــروع ،والوســطاء غــر الرشعيــن ،ومصــادر اإلمــداد غــر
املــروع ،وأســاليب اإلخفــاء.
ويف حالــة اكتشــاف أيــة دولــة طــرف أي تحويــل لوجهــة األســلحة
املنقولــة ،فــإن املــادة  )4(11توجــب أن تتخــذ الدولــة الطــرف "التدابــر
املالمئــة" ،مبــا يف ذلــك إجــراء التحقيقــات وإنفــاذ القانــون.
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يف حــن ال توجــب املــادة  11عــى الــدول األط ـراف اتخــاذ تدابــر ملنــع
تحويــل وجهــة الذخائــر أو األجـزاء واملكونــات ،وال تشــر إال إىل "األســلحة
التقليديــة املشــمولة باملــادة  ،")1(2أوصــت اللجنــة الدوليــة يف القســم
 1-1-3بــأن تطبــق كل دولــة طــرف التدابــر نفســها ملنــع تحويــل وجهــة
نقــل الذخائــر واألجـزاء واملكونــات بالطريقــة التــي تطبقهــا عــى عمليات
نقــل األســلحة التقليديــة.

يُعــد منــع تحويــل وجهــة نقــل األســلحة املــأذون بــه أم ـرا ً بالــغ األهميــة لضــان فعاليــة معاهــدة
تجــارة األســلحة وتحقيــق أهدافهــا اإلنســانية .وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن
تقــوم كل دولــة طــرف مبــا يــي:
⇐ وضــع تدابــر لضــان أن جميــع األســلحة ،والذخائــر ،واألجــزاء ،واملكونــات املنقولــة يف إطــار
واليتهــا تصــل إىل املتلقــي املــأذون لــه وتظــل لديــه ،مبــا يف ذلــك الترشيعــات التــي تســمح بإجـراء
تحقيــق فعــال يف االنتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيهــا ،وإنفــاذ تلــك التدابــر.
⇐ اتخــاذ تدابــر للمنــع الفعــال لتحويــل وجهــة األســلحة املنقولــة ،مبــا يف ذلــك اإلدارة القويــة
ملخزونــات األســلحة والذخائــر واألج ـزاء واملكونــات داخــل أراضيهــا وتأمينهــا ،وتوفــر شــهادات
املســتخدم النهــايئ واالســتخدام النهــايئ لألســلحة واألصنــاف املســتوردة ،وتعزيــز دوريــات الحــدود
ومراقبتهــا ،والتنظيــم الفعــال لعمليــات املــرور العابــر لألســلحة واألصنــاف األخــرى وإعــادة
شــحنها.
⇐ تبــادل املعلومــات مــع الــدول األخــرى ذات الصلــة مبخاطــر تحويــل وجهــة األســلحة واألصنــاف،
والتعــاون مــع الــدول األخــرى يف تنفيــذ تدابــر منــع تحويــل الوجهــة.
⇐ تطبيــق التدابــر نفســها الالزمــة ملنــع تحويــل وجهــة الذخائــر واألجـزاء واملكونــات عــى نحــو مــا
تطبقــه عــى األســلحة التقليديــة.

 5-3ضامن التنفيذ واالمتثال

يُعــد التنفيــذ الفعــال ملعاهــدة تجــارة األســلحة وإنفاذهــا عــى املســتوى
الوطنــي ،والتعــاون فيــا بــن الــدول األطــراف ،والشــفافية يف التجــارة
الدوليــة يف األســلحة أمــورا ً رضوريــة لتحقيــق أهــداف املعاهــدة وتحقيــق
الغــرض اإلنســاين منهــا.
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وكــا هــو موضــح يف القســم  ،4-2تطبــق كل دولــة طــرف معاهــدة تجارة
األســلحة بصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة ،واضعــة يف
اعتبارهــا املبــادئ املشــار إليهــا يف هــذه املعاهــدة ،والتــي تشــمل ضــان
احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
وهــذا هــو املبــدأ التوجيهــي الشــامل مــن أجــل التنفيــذ عــى املســتوى
الوطنــي املنصــوص عليــه يف املــادة  )1(5مــن املعاهــدة.
ويعتمــد التعــاون الفعــال واملســاعدة املتبادلــة بــن الــدول األطـراف عــى
درجــة عاليــة مــن االنفتــاح والشــفافية ،عــى ســبيل املثــال عــن طريــق
تقاريرهــا األوليــة والســنوية ،واملعلومــات التــي تتبادلهــا أثنــاء عمليــة
نقــل األســلحة ويف اجتامعــات مؤمتــر الــدول األطـراف وأجهزتــه التابعــة.
وتظهــر الشــفافية تجــاه الــدول األطـراف األخــرى والكافــة التـزام الدولــة
الطــرف بتجــارة مســؤولة يف األســلحة ،وهــو أمــر بالــغ األهميــة لبنــاء
الثقــة يف املعاهــدة وضــان نجاحهــا.
وفيــا يــي توضيــح ملتطلبــات تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة واالمتثــال
لهــا .ولالطــاع عــى قامئــة باملصــادر التــي توفــر مزيــدا ً مــن املعلومــات
واألدوات الالزمــة ملســاعدة الــدول يف تنفيــذ املعاهــدة ،انظــر املرفــق
الثــاين.
يتطلب تحقيق أهداف املعاهدة والغرض اإلنساين منها أن تقوم الدول األطراف مبا ييل:
⇐ اعتــاد إطــار قانــوين وتنظيمــي شــامل لتطبيــق معاهــدة تجــارة األســلحة وإنفاذهــا عــى
املســتوى الوطنــي بصــورة فعالــة.
⇐ عرض أعىل درجة من التعاون واملساعدة بينها وبني الدول األخرى عىل املستوى الدويل.
⇐ تطبيــق درجــة عاليــة مــن االنفتــاح والشــفافية يف تنفيــذ املعاهــدة ،ال ســيام عــن طريــق اإلبــاغ
وتبــادل املعلومــات.
لتحقيــق كل مــن هــذه األهــداف ،تدعــو أحــكام املعاهــدة الــدول األطــراف ،بعبــارات إلزاميــة أو
اختياريــة ،إىل اتخــاذ عــدد مــن التدابــر العامــة والخاصــة مــن أجــل التنفيــذ واالمتثــال ،التــي يوضــح
هــذا القســم عنارصهــا الرئيســية.
⇐ تحــث اللجنــة الدوليــة كل دولــة طــرف عــى التطبيــق الفعــال والشــامل لجميــع تدابــر التنفيــذ،
والتعــاون ،واملســاعدة ،والشــفافية التــي دعــت إليهــا معاهــدة تجــارة األســلحة ،مبــا يف ذلــك
التدابــر التــي تــرد بصيــغ اختياريــة ،وبذلــك تضمــن أن تفــي املعاهــدة بوعدهــا بوضــع أعــى
املعايــر املمكنــة لتنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة والحــد مــن املعانــاة البرشيــة.
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 1-5-3نظام املراقبة الوطني ،واإلنفاذ عىل املستوى
الوطني  -املواد  5و 12و14

تلــزم املــادة  )2(5كل دولــة طــرف بإنشــاء نظــام مراقبــة وطنــي مــن
أجــل تنفيــذ أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة ،مبــا يف ذلــك الحظــر عــى
النقــل الــوارد يف املــادة ( ،)6وتقييــم املخاطــر املنصــوص عليــه يف املــادة
 7واملــادة  .)2(11ويعنــي هــذا أنــه يجــب عــى كل دولــة طــرف إنشــاء
إطــار قانــوين وتنظيمــي شــامل.
كجزء من نظام املراقبة الوطني ،يجب عىل كل دولة طرف:
⇐ وضـــع قامئـــة وطنيـــة لألصنـــاف الخاضعـــة للرقابـــة ،لألســـلحة
واألصنـــاف الخاضعـــة لنظـــام املراقبـــة الوطنـــي ،وفقـــاً للـــادة
.)2(5
•	 يجــب ،كحــد أدىن ،أن تشــمل القامئــة الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة
للرقابــة جميــع األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )1(2
واملــادة  ،)3(5والذخائــر واألج ـزاء واملكونــات املحــددة يف املــادة
 3واملــادة  .4باإلضافــة إىل هــذا الــرط األســايس" ،تشــ َّجع" كل
دولــة طــرف عــى تطبيــق أحــكام هــذه املعاهــدة "عــى األســلحة
74
التقليديــة عــى أوســع نطــاق".
•	 يجــب تقديــم القامئــة الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة ألمانــة
معاهــدة تجــارة األســلحة ،التــي تجعلهــا متاحــة للــدول األط ـراف
األخــرى ،وتشــجع املــادة  )4(5الــدول األطــراف عــى أن تضــع
قوامئهــا الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة يف متنــاول الجمهــور.
⇐ تعيــن الســلطات الوطنيــة املختصــة ،وفق ـاً للــادة  ،)5(5لضــان
وجــود "نظــام وطنــي للمراقبــة يتســم بالفعاليــة والشــفافية
لتنظيــم النقــل" لألســلحة التقليديــة واألصنــاف األخــرى .ويجــب
متكــن الســلطات الوطنيــة ،مــن بــن مهــام أخــرى ،مــا يــي:
•النظــر يف طلبــات الحصــول عــى إذن أو ترخيــص النقــل ،وفقــاً
لحظــر النقــل الــوارد يف املــادة  6وتقييــم مخاطــر التصديــر مبوجــب
75
املــادة  7واملــادة  )2(11؛
•تنظيــم اســترياد األســلحة ،أو مرورهــا العابــر ،أو إعــادة شــحنها،
76
والســمرسة فيهــا ،وفقــاً للمــواد  ،8و ،9و.10
 74انظر القسم  1-3والتوصيات الواردة فيه.
 75انظر القسمني  2-3و 4-3والتوصيات الواردة فيهام.
 76انظر القسم  3-3والتوصيات الواردة فيه.

⇐ تعيــن جهــة اتصــال وطنيــة واحــدة أو أكــر وفقــاً للــادة )6(5
"لتبــادل املعلومــات بشــأن املســائل املتعلقــة بتنفيــذ هــذه
املعاهــدة" ،وإخطــار أمانــة املعاهــدة بجهــة أو جهــات االتصــال
هــذه .وتتضمــن األمثلــة عــى تبــادل املعلومــات عــى النحــو
املنصــوص عليــه يف معاهــدة تجــارة األســلحة معلومــات مــن الدولــة
الطــرف املســتورِدة إىل الدولــة الطــرف املصــدِّرة ملســاعدتها يف
إجـراء تقييــم صادراتهــا 77،ومعلومــات عــن تراخيــص التصديــر مــن
الدولــة الطــرف املص ـدِّرة إىل الــدول األط ـراف املســتورِدة أو التــي
يتــم عربهــا املــرور العابــر وإعــادة الشــحن 78،واملعلومــات مــن أجــل
79
تخفيــف حــدة خطــر تحويــل وجهــة األســلحة.
⇐ حفــظ ســجالت وطنيــة تتضمــن مــا أصدرتــه مــن تراخيــص تصديــر
األســلحة التقليديــة أو عمليــات تصديرهــا الفعليــة .وهنــاك حاجــة
إىل هــذه الســجالت ألغــراض إعــداد التقاريــر الســنوية املطلوبــة
مــن كل دولــة طــرف مبوجــب املــادة  .)3(13باإلضافــة إىل ذلــك،
فــإن املــادة " 12تشــجع" كل دولــة طــرف عــى تعهــد ســجالت
باألســلحة املســتوردة واألســلحة التــي يــؤذن مبرورهــا العابــر أو
بإعــادة شــحنها.
⇐ اتخــاذ "تدابــر مناســبة إلنفــاذ القوانــن واللوائــح الوطنيــة" وتنفيــذ
أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة ،وذلك مبوجــب املــادة  .14ويتمثل
الهــدف مــن هــذه القوانــن واللوائــح الوطنيــة يف ضــان احــرام
املعاهــدة مــن جانــب األشــخاص الطبيعيــن واالعتباريــن يف إطــار
واليــة الدولــة الطــرف .لهــذا الغــرض ،يجــب أن تتضمــن القوانــن
واللوائــح عقوبــات إداريــة وعقوبــات جزائيــة مــن أجل إنفــاذ رشوط
املعاهــدة ،عــى ســبيل املثــال ،ضــد أولئــك الذيــن ينقلــون األســلحة
80
مــن واليــة دولــة طــرف دون الحصــول عــى ترصيــح.

 77وفقاً للامدة .)1(8
 78وفقاً للامدة  ،)6(7واملادة .)3(8
 79وفقـاً للــادة  ،)3(11واملــادة  .)6(11انظــر أيضـاً املــادة  ،)2(13التــي تشــجع الــدول األطـراف عــى اإلبــاغ
عــن املامرســات الجيــدة يف مجــال منــع تحويــل وجهــة األســلحة.
 80تشــر املــادة  )4(11إىل "التحقيــق وإنفــاذ القانــون" كإجـراء يجــب أن تتخــذه الدولــة الطــرف إذا اكتشــفت
تحويــل وجهــة نقــل األســلحة.
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بــرف النظــر عــن الحــد األدىن مــن الــروط املذكــورة أعــاه ،تتيــح
معاهــدة تجــارة األســلحة هامش ـاً كب ـرا ً للســلطة التقديريــة لــكل دولــة
طــرف لتحديــد الشــكل الدقيــق لنظامهــا الوطنــي للمراقبــة وهيكلــه
وأساســه الترشيعــي .ويف املامرســة العمليــة ،ســيتطلب التنفيــذ سلســلة
مــن التدابــر الترشيعيــة ،واإلداريــة ،والعمليــة ،والتــي ســيعتمد نطاقهــا
عــى مــا لــدى الدولــة بالفعــل ،عندمــا تصبــح طرف ـاً يف املعاهــدة ،مــن
تدابــر ملراقبــة نقــل األســلحة ومنــع تحويــل وجهتهــا ،ومــا إذا كانــت
81
هــذه التدابــر متوافقــة مــع الحــد األدىن مــن متطلبــات املعاهــدة.
ولتحقيــق االتســاق واملوضوعيــة وعــدم التمييــز يف تنفيــذ معاهــدة تجــارة
األســلحة ،مــن املهــم أن تحــدد الترشيعــات واللوائــح التنفيذيــة الوطنيــة
توجيــه واضــح بشــأن تفســر حظــر النقــل الــوارد يف املعاهــدة مبوجــب
املــادة  6وتطبيقــه ،ومعايــر التصديــر مبوجــب املــادة  7واملــادة ،)2(11
وبذلــك ،إنشــاء عمليــة ميكــن التنبــؤ بهــا وتحديــد مــؤرشات موضوعيــة
82
لتســهيل اتخــاذ الســلطات الوطنيــة ق ـرارات نقــل األســلحة.

 2-5-3الشــفافية ،والتعــاون واملســاعدة وبنــاء الثقــة عــى
املســتوى الــدويل  -املــواد  13و 15و 16و17
يُعــد اإلفصــاح عــن املعلومــات بشــأن تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة
وســيلة بالغــة األهميــة لضــان الشــفافية والنقــل املســؤول لألســلحة مــن
جانــب الــدول األط ـراف ،وهــو هــدف رئيــي مــن أهــداف املعاهــدة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يســهل تبــادل املعلومــات بشــأن تنفيــذ املعاهــدة
التعــاون واملســاعدة بــن الــدول األطــراف ،وميكنهــا مــن تحديــد
االحتياجــات واملامرســات الجيــدة.

 81عــى ســبيل املثــال ،يجــب أن يكــون بالفعــل لــدى الدولــة الطــرف ،التــي هــي أيضــاً عضــو يف االتحــاد
األورويب ،آليــة ملراقبــة الصــادرات مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان هنــاك خطــر واضــح بوقــوع انتهــاكات خطــرة
للقانــون الــدويل اإلنســاين ،وفقـاً ملعايــر املوقــف املشــرك لالتحــاد األورويب بشــأن صــادرات األســلحة .ويجــب
عليهــا ،عــى الرغــم مــن ذلــك ،إجـراء مراجعــة شــاملة لترشيعاتهــا القامئــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أيــة
تدابــر إضافيــة يجــب اتخاذهــا مبوجــب معاهــدة تجــارة األســلحة.
 82يقــدم دليــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،الدليــل العمــي بشــأن ق ـرارات نقــل األســلحة ،الطبعــة
الثانيــة ،2016 ،إرشــادات ومــؤرشات بشــأن تطبيــق معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان عــى ق ـرارات نقــل األســلحة.
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وتوجــب املــادة  13مــن معاهــدة تجــارة األســلحة عــى كل دولــة طــرف
أن تقــدم تقريـرا ً عــن التدابــر التــي تتخذهــا مــن أجــل تنفيــذ املعاهــدة،
وعــى وجــه الخصــوص مــا يــي:
⇐ تقــدم كل دولــة طــرف ،يف غضــون الســنة األوىل مــن بــدء نفــاذ
هــذه املعاهــدة بالنســبة للدولــة الطــرف ،تقريـراً أوليـاً إىل األمانــة
عــن التدابــر املتخــذة مــن أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة" ،مبــا يف
ذلــك القوانــن الوطنيــة ،وقوائــم املراقبــة الوطنيــة ،وغــر ذلــك مــن
اللوائــح والتدابــر اإلداريــة" .بعــد هــذا التقريــر األويل ،تبلــغ كل
دولــة طــرف األمانــة عــن أي تدابــر جديــدة تتخذهــا مــن أجــل
تنفيــذ هــذه املعاهــدة" ،حســب االقتضــاء".
⇐ تقــدم كل دولــة طــرف ســنوياً إىل األمانــة ،بحلــول  31أيار/مايــو،
تقريــراً عــن الســنة التقومييــة الســابقة بشــأن "اإلذن" بتصديــر
واســترياد األســلحة التقليديــة أو تصديرهــا واســتريادها "الفعليــن".
وتنــص املــادة  )3(13عــى أنــه ميكــن أن تتضمــن التقاريــر املقدمــة
إىل األمانــة املعلومــات نفســها التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف
إىل أطــر عمــل األمــم املتحــدة ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك ســجل
األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة .وتتيــح أيض ـاً للدولــة الطــرف
أن تســتبعد مــن التقاريــر الســنوية "املعلومــات الحساســة مــن
الناحيــة التجاريــة أو املعلومــات املتعلقــة باألمــن القومــي" .ومــن
وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة ،يجــب أال تفــر هــذه الــروط
بطريقــة ترقــى إىل حــد عــدم اإلفصــاح عــن عمليــات تصديــر
األســلحة أو اســتريادها املــأذون بهــا أو الفعليــة ،إذ ســيتعارض
هــذا األمــر مــع الــرط اإللزامــي الخــاص باإلبــاغ الســنوي عــن
عمليــات النقــل ويحــول دون تحقيــق الشــفافية التــي ت ُعــد أحــد
83
أهــداف املعاهــدة.
وتنــص املــادة  13عــى أن "تتــوىل األمانــة إتاحــة هــذه التقاريــر للــدول
األطــراف وتوزيعهــا عليهــا" .ومــن غــر الواضــح مــا إذا كانــت هــذه
الــروط تعنــي أال تتــاح التقاريــر إال للــدول األط ـراف ،أو مــا إذا كانــت
ســتكون يف متنــاول الجمهــور .عــى أيــة حــال ،تــرى اللجنــة الدوليــة أن
جعــل التقاريــر األوليــة والســنوية يف متنــاول الجمهــور وســيلة أساســية
إلدخــال ثقافــة املســؤولية واملســاءلة يف التجــارة الدوليــة يف األســلحة
التقليديــة.
 83يف هــذه املســألة بالــذات ،قالــت نيوزيلنــدا ،يف بيانهــا بعــد اعتــاد الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
معاهــدة تجــارة األســلحة يف الجلســة العامــة الحاديــة والســبعني للــدورة الســابعة والســتني ،يف  2نيســان/
أبريــل  ،2013إن "الشــفافية ســتكون أمـرا ً محوريـاً يف التنفيــذ الفعــال ملعاهــدة تجــارة األســلحة .ونحــن ال نــرى
أي مــرر لقيــام أيــة دولــة بحجــب معلومــات تتعلــق مبــا تقــوم بــه مــن عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة،
ســوا ًء عــى أســاس املعلومــات الحساســة مــن الناحيــة التجاريــة أو املعلومــات املتعلقــة باألمــن القومــي".
وثيقــة األمــم املتحــدة  ،A/67/PV.72ص.3 .
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أمــا املــادة  15واملــادة  16مــن معاهــدة تجــارة األســلحة فتضعــان إطــارا ً
عام ـاً للتعــاون واملســاعدة عــى املســتوى الــدويل بــن الــدول األط ـراف
لتعزيــز التنفيــذ الفعــال للمعاهــدة عــى النحــو التــايل:
⇐
⇐

⇐

⇐

تتعــاون الــدول األطــراف مــع بعضهــا بعضــاً" ،وفقــاً للمصالــح
األمنيــة لــكل منهــا ولقوانينهــا الوطنيــة" ،مــن أجــل تنفيــذ هــذه
املعاهــدة تنفيــذا ً فعــاالً ،وذلــك وفقــاً للــادة .)1(15
يجــب أيضــاً عــى الــدول األطــراف أن "تقــدم بعضهــا إىل بعــض
أكــر قــدر مــن املســاعدة يف التحقيقــات ،واملالحقــات ،واإلجـراءات
القضائيــة فيــا يتعلــق بانتهــاكات" التدابــر الوطنيــة للتنفيــذ،
حيثــا اتفقــت عــى ذلــك وكان متوافقــاً مــع قوانينهــا الوطنيــة،
وذلــك وفقــاً للــادة .)5(15
مبوجــب املــادة " ،15تشـ َّجع" الــدول األطـراف عــى التعــاون بعــدة
أســاليب لدعــم تنفيــذ املعاهــدة ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق تبــادل
الخــرات واملعلومــات بشــأن الــدروس املســتفادة .عــى ســبيل
املثــال ،ميكــن للــدول األطــراف تبــادل خرباتهــا يف وضــع آليــات
وإج ـراءات فعالــة لتنفيــذ حظــر نقــل األســلحة وعمليــات تقييــم
الخطــر املنصــوص عليهــا يف املــواد  6و 7و )2(11مــن املعاهــدة.
وفق ـاً للــادة  ،16يجــوز لــكل دولــة طــرف ،أن تطلــب املســاعدة،
مبــا يف ذلــك املســاعدة القانونيــة أو الترشيعيــة ،وبنــاء القــدرات
املؤسســية ،واملســاعدة التقنيــة ،أو املاديــة ،أو املاليــة ،وذلــك مــن
الــدول األطــراف األخــرى .وتقــوم كل دولــة طــرف "قــادرة عــى
تقديــم هــذه املســاعدة بتقدميهــا ،متــى طُلــب منهــا ذلــك" ،وذلــك
مبوجــب املــادة .)1(16

مــن أجــل تســهيل متابعــة االمتثــال ،تنــص املــادة  17مــن معاهــدة تجــارة
األســلحة عــى عقــد مؤمتــر الــدول األطـراف ،وهــو املحفــل الــذي تجتمــع
فيــه الــدول األطــراف بانتظــام الســتعراض تنفيــذ املعاهــدة ،وبحــث
واعتــاد التوصيــات املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املعاهــدة وتفعيلهــا ،والنظــر
يف املســائل التــي تنشــأ عــن تفســرها ،وذلــك مــن بــن مهــام أخــرى .ومــن
الــروري أيضـاً توافــر مســتوى قــوي مــن االنفتــاح والشــفافية يف تنفيــذ
هــذه املهــام مــن جانــب مؤمتــر الــدول األط ـراف مــن أجــل بنــاء الثقــة
الالزمــة لنجــاح املعاهــدة.

الوفاء بالوعد

تعزيز معاهدة تجارة
األسلحة
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أتــاح اعتــاد معاهــدة تجــارة األســلحة فرصــة تاريخيــة للحــد مــن
التكلفــة البرشيــة جــراء توافــر األســلحة التقليديــة عــى نطــاق واســع
وســوء تنظيمــه .وإذا كان الهــدف مــن املعاهــدة هــو الوفــاء بهــذا الوعــد،
فــا ي ـزال هنــاك قــدر هائــل مــن العمــل الــذي يتعــن القيــام بــه.
وهنــاك دور يجــب عــى الــدول ،والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر
والهــال األحمــر ،واملجتمــع املــدين االضطــاع بــه يف تعزيــز الوعــي العــام
بالنتائــج ،مــن الناحيــة اإلنســانية ،التــي ترتتــب عــى عمليــات نقــل
األســلحة دون تنظيــم ٍ
كاف ،وتشــجيع جميــع الــدول عــى االنضــام إىل
84
معاهــدة تجــارة األســلحة.
كــا هــو موضــح يف القســم  ،5-3توجــب معاهــدة تجــارة األســلحة عــى
كل دولــة طــرف أن تتخــذ مجموعــة كبــرة مــن تدابــر التنفيــذ .ويتمثــل
أحــد التدابــر الرئيســية يف إنشــاء نظــام مراقبــة وطنــي يتســم بالقــوة
والشــفافية ،مــع تخويــل الســلطات الوطنيــة صالحيــات مامرســة الرقابــة
بشــكل شــامل وفعــال عــى عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة ،والذخائــر،
واألجــزاء ،واملكونــات عــى أســاس احــرام القانــون الــدويل اإلنســاين
وحقــوق اإلنســان .وتحقيقــاً لهــذا الغــرض ،يجــوز للــدول األطــراف أن
تطلــب املســاعدة التقنيــة والقانونيــة واملاليــة.
ويف حــدود التفويــض املمنــوح للجنــة الدوليــة وخربتهــا يف القانــون الــدويل
اإلنســاين ،ميكنهــا تقديــم التوجيــه للحكومــات بشــأن إدمــاج رشوط
معاهــدة تجــارة األســلحة يف الترشيعــات املحليــة ،ال ســيام املعايــر الواردة
يف املعاهــدة بشــأن نقــل األســلحة عــى أســاس اح ـرام القانــون الــدويل
اإلنســاين وحقــوق اإلنســان .وتحقيقــاً لهــذا الغــرض ،نــرت اللجنــة
الدوليــة دلي ـاً عملي ـاً بعنــوان ق ـرارات نقــل األســلحة  -تطبيــق معايــر
القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان.
وهنــاك عــدد مــن املنظــات األخــرى يقــدم املشــورة املبنيــة عــى الخــرة
واألدوات الالزمــة ملســاعدة الــدول عــى تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة.
وتــرد هــذه املصــادر يف املرفــق الثــاين.

 84ميكــن االطــاع عــى وضــع التوقيعــات عــى معاهــدة تجــارة األســلحة والتصديقــات عليهــا عــى شــبكة
اإلنرتنــت عــر املوقــع  .https://www.un.org/disarmament/convarms/ATTوعــى املوقــع نفســه ،نــر
مكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون نــزع الســاح دلي ـاً (دليــل مفصــل لكيفيــة االنضــام إىل معاهــدة تجــارة
األســلحة) يوضــح اإلجـراءات التــي يجــب عــى الــدول اتخاذهــا مــن أجــل االنضــام إىل املعاهــدة .ويتضمــن
الدليــل أيض ـاً صكــوكاً منوذجيــة لالنضــام مــن أجــل أن تودعهــا الــدول لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
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باعتــاد معاهــدة تجــارة األســلحة ،أقــرت الــدول أن األســلحة والذخائــر مل يعــد مــن املمكــن اعتبارهــا
مجــرد شــكل آخــر مــن أشــكال البضائــع التجاريــة .وقــد أقــرت أن عمليــات نقــل األســلحة تتطلــب
الحــذر والعنايــة الواجبــة بســبب الــرر غــر القابــل لإلصــاح الــذي ميكــن أن يحــدث عندمــا تقــع
هــذه األســلحة يف األيــدي الخطــأ .وأقــرت هــذه الــدول أيضـاً بــأن مســؤولية الــدول عــن احـرام القانــون
الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وضــان احرتامهــا يتطلبــان أن تتســم عمليــات
نقــل األســلحة باملســؤولية.
وبتنفيذهــا بصــورة مســتمرة ،وبطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة وفق ـاً لهدفهــا اإلنســاين ،ســتقطع
معاهــدة تجــارة األســلحة شــوطاً كب ـرا ً نحــو حاميــة املدنيــن واملجتمعــات مــن التكاليــف اإلنســانية،
واالجتامعيــة ،واالقتصاديــة الهائلــة الناجمــة عــن توافــر األســلحة دون تنظيــم.
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الديباجة

إن الدول األطراف يف هذه املعاهدة،
إذ تسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ تشــر إىل املــادة  26مــن ميثــاق األمــم املتحــدة التــي تســعى إىل التشــجيع عــى إقامــة الســام واألمــن
الدوليــن وصوﻧﻬمــا بأقــل تحويــل ملــوارد العــامل البرشيــة واالقتصاديــة إىل التســليح،
وإذ تشــدد عــى رضورة منــع االتجــار غــر املــروع باألســلحة التقليديــة والقضــاء عليــه ،ومنــع ترسيبهــا إىل
الســوق غــر املرشوعــة ،أو بغــرض اســتخدامها يف آخــر املطــاف بصــورة غــر مــأذون بهــا ومــن قبــل أشــخاص غــر
مــأذون لهــم باســتخدامها ،مبــا يف ذلــك اســتخدامها الرتــكاب أعــال إرهابيــة،
وإذ تعــرف مبصالــح الــدول السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة والتجاريــة املرشوعــة يف التجــارة الدوليــة يف األســلحة
التقليدية،
وإذ تؤكــد مــن جديــد الحــق الســيادي لــكل دولــة يف تنظيــم ومراقبــة األســلحة التقليديــة حرصيـاً داخــل اإلقليــم
التابــع لهــا ،عمـاً بالنظــام القانــوين أو الدســتوري الخــاص بهــا،
وإذ تقــر بــأن الســام واألمــن ،والتنميــة ،وحقــوق اإلنســان مــن الركائــز التــي تســند منظومــة األمــم املتحــدة
واألركان التــي يقــوم عليهــا األمــن الجامعــي ،وإذ تســلم بــأن التنميــة والســام واألمــن وحقــوق اإلنســان هــي
أمــور مرتابطــة يعــزز كل منهــا اآلخــر،
وإذ تشــر إىل املبــادئ التوجيهيــة لهيئــة نــزع الســاح التابعــة لألمــم املتحــدة بشــأن عمليــات النقــل الــدويل
لألســلحة التقليديــة ،يف إطــار ق ـرار الجمعيــة العامــة  36/46حــاء املــؤرخ  6كانــون األول/ديســمرب ،1991
وإذ تالحــظ إســهام برنامــج عمــل األمــم املتحــدة املتعلــق مبنــع االتجــار غــر املــروع باألســلحة الصغــرة
واألســلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه والقضــاء عليــه ،إضافــة إىل بروتوكــول مكافحــة صنــع
األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والذخــرة واالتجــار بهــا بصــورة غــر مرشوعــة ،املكمــل التفاقيــة األمــم
املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الحــدود الوطنيــة ،والصــك الــدويل لتمكــن الــدول مــن الكشــف عــن
األســلحة الصغــرة واألســلحة الخفيفــة غــر املرشوعــة وتعقبهــا يف الوقــت املناســب وبطريقــة موثــوق بهــا،
وإذ تــدرك العواقــب األمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية لالتجــار غــر املــروع وغــر املنظــم باألســلحة
التقليدية،
وإذ تضــع يف اعتبارهــا أن املدنيــن ،وال ســيام النســاء واألطفــال ،يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن األشــخاص
الذيــن يكابــدون اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن النزاعــات املســلحة والعنــف املســلح،
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وإذ تــدرك أيضـاً التحديــات التــي يواجههــا ضحايــا النزاعــات املســلحة ،وحاجــة هــؤالء الضحايــا إىل مــا يليــق بهــم
مــن الرعايــة وإعــادة التأهيــل واإلدمــاج االجتامعــي واالقتصادي،
وإذ تؤكــد أن ليــس يف هــذه املعاهــدة مــا مينــع الــدول مــن اإلبقــاء عــى اإلجـراءات الفعالــة واتخــاذ إجـراءات
فعالــة إضافيــة لتعزيــز موضــوع هــذه املعاهــدة وهدفهــا،
وإذ تضــع يف اعتبارهــا التجــارة املرشوعــة واالمتــاك واالســتخدام القانونيــن ألســلحة تقليديــة مع ّينــة ألغ ـراض
األنشــطة الرتفيهيــة والثقافيــة والتاريخيــة والرياضيــة ،حيــث ينــص القانــون عــى إجــازة أو حاميــة التجــارة بهــا
وملكيتهــا واســتخدامها،
وإذ تضــع أيض ـاً يف اعتبارهــا الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه املنظــات اإلقليميــة يف مســاعدة الــدول األط ـراف،
بطلــب منهــا ،عــى تنفيــذ هــذه املعاهــدة،
وإذ تعــرف بالــدور الطوعــي والفعــال الــذي ميكــن أن يقــوم بــه اﻤﻟﺠمتــع املــدين ،مبــا يف ذلــك املنظــات غــر
الحكوميــة ،والقطــاع الصناعــي ،يف إذكاء الوعــي مبوضــوع هــذه املعاهــدة وهدفهــا ويف دعــم تنفيذهــا،
وإذ تقــر بــأن تنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة التقليديــة ومنــع تحويــل وجهتهــا ال ينبغــي أن يعيقــا التعــاون
الــدويل والتجــارة املرشوعــة يف املــواد واملعــدات والتكنولوجيــا لألغـراض الســلمية،
وإذ تؤكد أن من املحبذ انضامم جميع دول العامل إىل هذه املعاهدة،
وتصميامً منها عىل الترصف وفقاً للمبادئ التالية:

املبادئ
•الحــق الطبيعــي لجميــع الــدول يف الدفــاع عــن النفــس يف إطــار فــردي أو جامعــي عــى النحــو املعــرف
بــه يف املــادة  51مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؛
•تســوية املنازعــات الدوليــة بالوســائل الســلمية عــى وجــه ال يجعــل الســام واألمــن الدوليــن ،والعــدل،
عرضــة للخطــر ،وفق ـاً للــادة  )3(2مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؛
•االمتنــاع يف عالقاتهــا الدوليــة عــن التهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد الســامة اإلقليميــة أو
االســتقالل الســيايس ألي دولــة ،أو عــى أي وجــه آخــر ال يتفــق ومقاصــد األمــم املتحــدة ،وفق ـاً للــادة
 )4(2مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؛
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•عــدم التدخــل يف األمــور التــي تقــع بالــرورة ضمــن الواليــة الداخليــة ألي دولــة ،وفقـاً للــادة  )7(2مــن
ميثــاق األمــم املتحــدة؛
•اح ـرام القانــون الــدويل اإلنســاين وضــان احرتامــه ،وفق ـاً لجملــة مــن األحــكام منهــا اتفاقيــات جنيــف
لعــام  ،1949واحـرام حقــوق اإلنســان وضــان احرتامهــا ،وفقـاً لجملــة مــن الصكــوك منهــا ميثــاق األمــم
املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان؛
•مســؤولية جميــع الــدول ،وفقـاً اللتزاماتهــا الدوليــة ،عــن القيــام عــى نحــو فعــال بتنظيــم ومراقبــة التجــارة
الدوليــة يف األســلحة التقليديــة ،ومنــع تحويــل وجهتهــا ،فض ـاً عــن املســؤولية األساســية لجميــع الــدول
عــن قيــام كل منهــا بوضــع وتنفيــذ نظــم رقابتهــا الوطنيــة؛
•اح ـرام املصالــح املرشوعــة للــدول يف الحصــول عــى األســلحة التقليديــة ملامرســة حقهــا يف الدفــاع عــن
النفــس ولعمليــات حفــظ الســام ،ويف إنتــاج األســلحة التقليديــة وتصديرهــا واســتريادها ونقلهــا؛
•تطبيق هذه املعاهدة بصورة مستمرة وموضوعية وغري متييزية،
اتفقت عىل ما ييل:

املادة 1
املوضوع والهدف
يتمثل موضوع هذه املعاهدة فيام ييل:
•وضــع أعــى املعايــر الدوليــة املشــركة املمكنــة لتنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة التقليديــة أو تحســن
تنظيمها ؛
•منع االتجار غري املرشوع باألسلحة التقليدية والقضاء عليه ،ومنع تحويل وجهتها؛
وذلك ﺑﻬدف:
•اإلسهام يف تحقيق السالم واألمن واالستقرار عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي؛
•الحد من املعاناة اإلنسانية؛
•تعزيــز التعــاون والشــفافية والعمــل املســؤول مــن جانــب الــدول األطـراف يف مجــال التجــارة الدوليــة يف
األســلحة التقليديــة ،ومــن ثــم بنــاء الثقــة بــن الــدول األطـراف.

املادة 2
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النطاق
 -1تنطبق هذه املعاهدة عىل كل األسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات التالية:
(أ) دبابات القتال؛
(ب) مركبات القتال املدرعة؛
(ج) منظومات املدفعية من العيار الكبري؛
(د) الطائرات املقاتلة؛
(ه) طائرات الهليكوبرت الهجومية؛
(و) السفن الحربية؛
(ز) القذائف وأجهزة إطالق القذائف؛
(ح) األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة.
 -2ألغراض هذه املعاهدة ،تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير ،واالسترياد ،واملرور العابر،
وإعادة الشحن ،والسمرسة ،املشار إليها فيام ييل بكلمة "نقل".
 -3ال تنطبــق هــذه املعاهــدة عــى قيــام دولــة طــرف أو أي جهــة تتــرف باســمها بنقــل األســلحة التقليديــة
عــى الصعيــد الــدويل الســتخدامها الخــاص ،رشيطــة أن تظــل هــذه األســلحة التقليديــة تحــت ملكيــة تلــك
الدولــة الطــرف.

املادة 3
الذخائر
تقــوم كل دولــة طــرف بإنشــاء وتع ُّهــد نظــام مراقبــة وطنــي لتنظيــم أعــال تصديــر الذخائــر التــي يتــم إطالقهــا
أو إيصالهــا باســتخدام األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،)1(2وتطبــق أحــكام املــادة  6واملــادة 7
قبــل اإلذن بــأي عمليــة لتصديــر هــذه الذخائــر.

املادة 4
األجزاء واملكونات
تقــوم كل دولــة طــرف بإنشــاء وتعهــد نظــام مراقبــة وطنــي لتنظيــم أعــال تصديــر األجـزاء واملكونــات حينــا
يكــون التصديــر عــى شــكل يتيــح إمكانيــة تجميــع األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،)1(2وتطبــق
أحــكام املــادة  6واملــادة  7قبــل اإلذن بــأي عمليــة لتصديــر هــذه األجـزاء واملكونــات.
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املادة 5

التطبيق العام
 -1تطبــق كل دولــة طــرف هــذه املعاهــدة بصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة ،واضعــة يف
اعتبارهــا املبــادئ املشــار إليهــا يف هــذه املعاهــدة.
 -2تقــوم كل دولــة طــرف بإنشــاء وتع ُّهــد نظــام مراقبــة وطنــي ،يشــمل قامئــة وطنيــة لألصنــاف الخاضعــة
للرقابــة ،مــن أجــل تنفيــذ أحــكام هــذه املعاهــدة.
 -3تشـ َّجع كل دولــة طــرف عــى تطبيــق أحــكام هــذه املعاهــدة عــى األســلحة التقليديــة عــى أوســع نطــاق.
وال تقــل املواصفــات املســتخدمة يف التعاريــف الوطنيــة ألي مــن الفئــات املشــمولة باملــادة ()1(2أ) – (ز) عــن
املواصفــات املســتخدمة يف ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة وقــت بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة .وفيــا
يخــص الفئــة املشــمولة باملــادة ()1(2ح) ،ال تقــل املواصفــات املســتخدمة يف التعاريــف الوطنيــة عــن املواصفــات
املســتخدمة يف الصكــوك ذات الصلــة املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة وقــت بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة.
 -4تقــدم كل دولــة طــرف ،وفق ـاً لقوانينهــا الوطنيــة ،قامئتهــا الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة إىل األمانــة،
التــي تضعهــا يف متنــاول الــدول األطـراف األخــرى .وتشــجع الــدول األطـراف عــى أن تضــع يف متنــاول الجمهــور
قامئتهــا الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة.
 -5تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــر الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذه املعاهــدة ،وتعــن الســلطات الوطنيــة املختصــة
يك يكــون لهــا نظــام وطنــي للمراقبــة يتســم بالفعاليــة والشــفافية لتنظيــم النقــل الــدويل لألســلحة التقليديــة
املشــمولة باملــادة  )1( 2وباملــواد املشــمولة باملــادة  3واملــادة .4
 -6تعـ ّـن كل دولــة طــرف جهــة اتصــال وطنيــة واحــدة أو أكــر لتبــادل املعلومــات بشــأن املســائل املتعلقــة
بتنفيــذ هــذه املعاهــدة .وتخطــر كل دولــة طــرف األمانــة املنشــأة مبوجــب املــادة  18بجهــة أو جهــات االتصــال
التــي تعيّنهــا وتتــوىل تحديــث املعلومــات املتعلقــة بذلــك.

املادة 6
األعامل املحظورة
 -1ال تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل أســلحة تقليديــة منصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2أو أصنــاف
منصــوص عليهــا يف املــادة  3أو املــادة  4إذا كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك االلتزامــات الواقعــة عــى عاتــق
الدولــة الطــرف مبوجــب تدابــر اتخذهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة وهــو يتــرف مبوجــب الفصــل
الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة ،ال ســيام تدابــر حظــر توريــد األســلحة.
 -2ال تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل أســلحة تقليديــة منصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2أو أصنــاف
منصــوص عليهــا يف املــادة  3أو املــادة  4إذا كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك التزامــات دوليــة تقــع عــى
عاتــق الدولــة الطــرف مبوجــب اتفاقــات دوليــة تكــون الدولــة طرفـاً فيهــا ،وال ســيام االتفاقــات املتعلقــة بنقــل
األســلحة التقليديــة أو االتجــار ﺑﻬا بصــورة غــر مرشوعــة.
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 -3ال تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل أســلحة تقليديــة منصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2أو أصنــاف
منصــوص عليهــا يف املــادة  3أو املــادة  ،4إذا كانــت عــى علــم وقــت النظــر يف اإلذن بــأن األســلحة أو األصنــاف
ستُســتخدم يف ارتــكاب جرميــة إبــادة جامعيــة ،أو جرائــم ضــد اإلنســانية ،أو جرائــم حــرب ،أو مخالفــات جســيمة
التفاقيــات جنيــف لعــام  ،1949أو هجــات موجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن يتمتعــون بالحاميــة
بتلــك الصفــة ،أو جرائــم حــرب أخــرى عــى النحــو الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات الدوليــة التــي تكــون طرفـاً فيهــا.

املادة 7
التصدير وتقييم التصدير
 -1إذا كان التصديــر غــر محظــور مبوجــب املــادة  ،6يتعـ ّـن عــى الدولــة الطــرف املصـدِّرة ،وقبــل أن متنــح اإلذن
بتصديــر األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة  )1(2أو األصنــاف املشــمولة باملــادة  3أو املــادة  ،4يف إطــار واليتهــا
ومبوجــب نظــام رقابتهــا الوطنــي ،أن تقــوم ،بطريقــة موضوعيــة وغــر متييزيــة ،مــع مراعــاة العوامــل ذات الصلــة،
مبــا فيهــا املعلومــات املقدمــة مــن الدولــة املســتوردة وفقـاً للــادة  )1(8بتقييــم احتــال مــا إذا كانــت األســلحة
أو األصنــاف التقليديــة:
(أ) ستساهم يف توطيد السالم واألمن أو يف تقويضهام؛
(ب) ميكن أن ت ُستخدم فيام ييل:
‘ ’1ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل اإلنساين أو تيسري ارتكابه؛
‘ ’2ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو تيسري ارتكابه؛
‘ ’3ارتكاب عمل يشكل جرمية مبوجب االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب والتي
تكون الدولة املصدِّرة طرفاً فيها ،أو تيسري ارتكاب هذا العمل؛
‘ ’4ارتكاب أو تيسري ارتكاب عمل يشكل جرمية مبوجب االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة
بالجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية ،التي تكون الدولة املصدِّرة طرفاً فيها.
 -2عــى الدولــة الطــرف املصـدِّرة أن تأخــذ أيضـاً يف االعتبــار إمكانيــة اتخــاذ تدابــر للتخفيــف مــن حــدة املخاطــر
املحــددة يف البنديــن (أ) أو (ب) مــن الفقــرة  ،1مثــل تدابــر بنــاء الثقــة أو الربامــج التــي تضعهــا الــدول املصـدِّرة
والــدول املســتورِدة بطريقــة مشــركة وتتفــق عليها.
 -3إذا رأت الدولــة الطــرف املصـدِّرة ،بعــد إجـراء هــذا التقييــم والنظــر يف تدابــر التخفيــف املتوفــرة ،أن هنــاك
خطـرا ً كبـرا ً بحــدوث أي مــن النتائــج الســلبية املذكــورة يف الفقــرة  ،1وجــب عــى الدولــة الطــرف املصـدِّرة أال
تــأذن بالتصديــر.
 -4عنــد إج ـراء هــذا التقييــم ،تراعــي الدولــة الطــرف املص ـدِّرة خطــر اســتخدام األســلحة التقليديــة املشــمولة
باملــادة  )1(2أو األصنــاف املشــمولة باملــادة  3أو املــادة  ،4الرتــكاب أعــال عنــف خطــرة العتبــارات جنســانية
أو أعــال عنــف خطــرة ضــد النســاء واألطفــال ،أو تســهيل ارتكابهــا.
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 -5تتخــذ كل دولــة طــرف مصــدِّرة تدابــر لكفالــة أن تكــون جميــع تراخيــص تصديــر األســلحة التقليديــة
املنصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2أو األصنــاف املشــمولة باملــادة  3أو املــادة  4مفصلــة وصــادرة قبــل التصديــر.
 -6تقــوم كل دولــة طــرف مصــدِّرة ،دون اإلخــال بقوانينهــا أو مامرســاتها أو سياســاتها الوطنيــة ،بتوفــر
املعلومــات املالمئــة املتعلقــة بــاإلذن املذكــور ،عنــد الطلــب ،إىل الدولــة الطــرف املســتوردة ،والــدول األط ـراف
التــي ســيتم فيهــا املــرور العابــر أو إعــادة الشــحن.
 -7إذا حصلــت الدولــة الطــرف املصـدِّرة ،بعــد منــح اإلذن ،عــى معلومــات جديــدة ذات صلــة باملوضــوع فإنهــا
ت ُشـ َّجع عــى إعــادة تقييــم اإلذن بعــد التشــاور ،عنــد االقتضــاء ،مــع الدولــة املســتوردة.

املادة 8
االسترياد
 -1تتخــذ كل دولــة طــرف مســتورِدة التدابــر الالزمــة لضــان توفــر املعلومــات املناســبة وذات الصلــة ،عنــد
الطلــب ،عمـاً بقوانينهــا الوطنيــة ،للدولــة الطــرف املصـدِّرة ﺑﻬدف مســاعدة الدولــة الطــرف املصـدِّرة يف إجـراء
تقييمهــا الوطنــي للتصديــر مبوجــب املــادة  .7وميكــن أن تشــمل مثــل هــذه التدابــر وثائــق تبــن االســتخدام
النهــايئ واملســتخدمني النهائيــن.
 -2تتخــذ كل دولــة طــرف مســتورِدة التدابــر التــي تســمح لهــا ،عنــد االقتضــاء ويف نطــاق واليتهــا ،بتنظيــم
واردات األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  .)1(2ويجــوز أن تتضمــن هــذه التدابــر نظــم االســترياد.
 -3يجــوز لــكل دولــة طــرف مســتورِدة أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف املصـدِّرة معلومــات بشــأن أي تراخيــص
تصديــر معروضــة قيــد النظــر أو صــادرة فع ـاً ،عندمــا تكــون الدولــة الطــرف املســتورِدة هــي بلــد املقصــد
النهــايئ.

املادة 9
املرور العابر أو إعادة الشحن
تتخــذ كل دولــة طــرف ،حيثــا كان ذلــك رضوريــاً وممكنــاً مــن الناحيــة العمليــة ،تدابــر مناســبة لتنظيــم
األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2لــدى عبورهــا مــن إقليمهــا أو إعــادة شــحنها منــه ،وذلــك يف
نطــاق واليتهــا ووفق ـاً للقانــون الــدويل ذي الصلــة.

املادة 10
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السمرسة
تتخــذ كل دولــة طــرف ،عم ـاً بقوانينهــا الوطنيــة ،تدابــر لتنظيــم الســمرسة التــي تجــري يف نطــاق واليتهــا يف
مجــال األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  .)1(2ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابــر إل ـزام الســارسة
بالتســجيل أو الحصــول عــى إذن خطــي قبــل مبــارشة الســمرسة.

املادة 11
تحويل الوجهة
-1تتخذ كل دولة طرف تشارك يف نقل أسلحة تقليدية مشمولة باملادة  )1(2تدابري ملنع تحويل وجهتها.
-2تســعى الدولــة الطــرف املصـدِّرة إىل منــع تحويــل وجهــة نقــل األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة  )1(2مــن
خــال نظامهــا الوطنــي للرقابــة ،املنشــأ وفقـاً للــادة  ،)2(5عــن طريــق تقييــم خطــر تحويــل وجهــة الصــادرات
والنظــر يف اتخــاذ تدابــر تخفيــف مــن قبيــل تدابــر بنــاء الثقــة أو الربامــج التــي تضعهــا الــدول املصـدِّرة والــدول
املســتورِدة بطريقــة مشــركة وتتفــق عليهــا .وميكــن أن تشــمل تدابــر املنــع األخــرى ،عنــد االقتضــاء :التحقــق من
األطـراف الضالعــة يف عمليــة التصديــر ،وطلــب وثائــق وشــهادات وضامنــات إضافيــة ،وعــدم اإلذن بالتصديــر ،أو
تدابــر أخــرى مناســبة.
-3عــى الــدول األطـراف التــي تجــري فيهــا عمليــات االســترياد ،واملــرور العابــر ،وإعــادة الشــحن ،والتصديــر ،أن
تتعــاون وتتبــادل املعلومــات ،وفقـاً لقوانينهــا الوطنيــة ،حيثــا يكــون ذلــك مناســباً وممكنـاً ،مــن أجــل التخفيــف
مــن خطــر تحويــل وجهــة نقــل األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة .)1(2
 -4إذا اكتشــفت دولــة طــرف تحويــل وجهــة نقــل أســلحة تقليديــة مشــمولة باملــادة  ،)1(2تتخــذ الدولــة الطــرف
التدابــر املالمئــة ،عمـاً بقوانينهــا الوطنيــة ووفقـاً للقانــون الــدويل ،للتصــدي لعمليــة تحويــل الوجهــة .وميكــن أن
تشــمل هــذه التدابــر تنبيــه الــدول األطـراف التــي يحتمــل أن تتأثــر بهــا ،وتفتيــش شــحنات األســلحة التقليديــة
املشــمولة باملــادة  )1(2التــي تــم تحويــل وجهتهــا ،واتخــاذ تدابــر املتابعــة مــن خــال التحقيــق وإنفــاذ القانــون.
 -5مــن أجــل تحســن فهــم ومنــع تحويــل وجهــة نقــل األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة  ،)1(2ت ُش ـ َّجع
الــدول األطـراف عــى أن تتبــادل مــع بعضهــا البعــض املعلومــات ذات الصلــة بشــأن التدابــر الفعالــة للتصــدي
لعمليــات تحويــل الوجهــة .وميكــن أن تشــمل هــذه املعلومــات معلومــات عــن األنشــطة غــر املرشوعــة ،مبــا
يف ذلــك الفســاد ،والطــرق الدوليــة لالتجــار غــر املــروع ،والوســطاء غــر الرشعيــن ،ومصــادر اإلمــداد غــر
املــروع ،وأســاليب اإلخفــاء ،ونقــاط اإلرســال املشــركة ،أو الوجهــات التــي تســتخدمها الجامعــات املنظمــة
الضالعــة يف عمليــات تحويــل الوجهــة.
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 –6ت ُشــ َّجع الــدول األطــراف عــى إبــاغ الــدول األطــراف األخــرى ،عــن طريــق األمانــة ،بالتدابــر املتخــذة
للتصــدي لعمليــات تحويــل وجهــة نقــل األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة .)1(2

املادة 12
حفظ السجالت
 -1تقــوم كل دولــة طــرف ،عمـاً بقوانينهــا ولوائحهــا الوطنيــة ،بحفــظ ســجالت وطنيــة تتضمــن مــا أصدرتــه مــن
تراخيــص تصديــر األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2أو عمليــات تصديرهــا الفعليــة.
 -2تشـ َّجع كل دولــة طــرف عــى تعهــد ســجالت باألســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2التــي ت ُنقــل
إىل إقليمهــا باعتبــاره وجهتهــا النهائيــة ،أو التــي يــؤذن مبرورهــا العابــر أو بإعــادة شــحنها مــن إقليــم يقــع تحــت
واليتها.
ُ
 -3تش ـ َّجع كل دولــة طــرف عــى تضمــن تلــك الســجالت الكميــة والقيمــة والطراز/النــوع ،ومــا أذن بــه مــن
عمليــات نقــل دويل لألســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  ،)1(2واألســلحة التقليديــة التــي تــم نقلهــا
بالفعــل ،وتفاصيــل عــن الدولــة أو الــدول املصـدِّرة ،والدولــة أو الــدول املســتورِدة ،ودولــة أو دول املــرور العابــر
وإعــادة الشــحن ،واملســتخدمني النهائيــن ،حســب االقتضــاء.
 -4ت ُحفظ السجالت ملدة ال تقل عن عرش سنوات.

املادة 13
اإلبالغ
 -1تقــدم كل دولــة طــرف ،يف غضــون الســنة األوىل مــن بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة بالنســبة للدولــة الطــرف،
وفقـاً للــادة  ،22تقريـرا ً أوليـاً إىل األمانــة عــن التدابــر املتخــذة مــن أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة ،مبــا يف ذلــك
القوانــن الوطنيــة ،وقوائــم املراقبــة الوطنيــة ،وغــر ذلــك مــن اللوائــح والتدابــر اإلداريــة .وتبلــغ كل دولــة طــرف
األمانــة عــن أي تدابــر جديــدة تتخذهــا مــن أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة ،حســب االقتضــاء .وتتــوىل األمانــة
إتاحــة هــذه التقاريــر للــدول األطـراف وتوزيعهــا عليهــا.
 -2تش ـ َّجع الــدول األط ـراف عــى إبــاغ الــدول األط ـراف األخــرى ،مــن خــال األمانــة ،باملعلومــات املتعلقــة
بالتدابــر املتخــذة التــي تثبــت فعاليتهــا يف التعامــل مــع حــاالت ترسيــب األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا
يف املــادة  )1(2التــي يجــري نقلهــا.
 -3تقــدم كل دولــة طــرف ســنوياً إىل األمانــة بحلــول  31أيار/مايــو تقريـرا ً عــن الســنة التقومييــة الســابقة بشــأن
اإلذن بتصديــر واســترياد األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2أو تصديرهــا واســتريادها الفعليــن.
وتتــوىل األمانــة إتاحــة هــذه التقاريــر للــدول األطـراف وتوزيعهــا عليهــا .وميكــن أن يتضمــن التقريــر املقــدم إىل
األمانــة نفــس املعلومــات التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف إىل أطــر عمــل األمــم املتحــدة ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك
ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة .وميكــن أن تُســتبعد مــن التقاريــر املعلومــات الحساســة مــن الناحيــة
التجاريــة أو املعلومــات املتعلقــة باألمــن القومــي.

املادة 14
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اإلنفاذ
تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة إلنفاذ القوانني واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه املعاهدة.

املادة 15
التعاون الدويل
 -1تتعــاون الــدول األط ـراف مــع بعضهــا بعض ـاً ،وفق ـاً للمصالــح األمنيــة لــكل منهــا ولقوانينهــا الوطنيــة ،مــن
أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة تنفيــذا ً فعــاالً.
 -2تش ـ َّجع الــدول األط ـراف عــى تيســر التعــاون الــدويل ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق تبــادل املعلومــات بشــأن
املســائل ذات االهتــام املشــرك املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املعاهــدة وتطبيقهــا وفقـاً ملــا تقتضيــه مصالحهــا األمنيــة
وقوانينهــا الوطنيــة.
 -3تشـ َّجع الــدول األطـراف عــى طلــب املشــورة بشــأن املســائل ذات االهتــام املشــرك وعــى تبــادل املعلومات،
حســب االقتضــاء ،لدعــم تنفيــذ هــذه املعاهدة.
 -4تشـ َّجع الــدول األطـراف عــى التعــاون ،عمـاً بقوانينهــا الوطنيــة ،مــن أجــل املســاعدة يف إنفــاذ أحــكام هــذه
املعاهــدة عــى الصعيــد الوطنــي ،مبــا يف ذلــك عــن طريــق تبــادل املعلومــات بشــأن األنشــطة غــر املرشوعــة
والجهــات الفاعلــة ،ومــن أجــل منــع ترسيــب األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة .)1(2
 -5تقــدم الــدول األط ـراف بعضهــا إىل بعــض ،حيثــا اتفقــت عــى ذلــك وكان متوافق ـاً مــع قوانينهــا الوطنيــة،
أكــر قــدر مــن املســاعدة يف التحقيقــات واملالحقــات واإلج ـراءات القضائيــة فيــا يتعلــق بانتهــاكات التدابــر
الوطنيــة املنشــأة مبوجــب هــذه املعاهــدة.
 -6تشـ َّجع الــدول األطـراف عــى اتخــاذ التدابــر الوطنيــة وأن تتعــاون فيــا بينهــا ملنــع عمليــات نقــل األســلحة
التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  )1(2مــن دخــول مجــال مامرســات الفســاد.
 - 7تش ـ َّجع الــدول األط ـراف عــى تبــادل الخ ـرات واملعلومــات بشــأن الــدروس املســتفادة فيــا يتعلــق بــأي
جانــب مــن جوانــب هــذه املعاهــدة.
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املادة 16

املساعدة الدولية
 -1يجــوز لــكل دولــة طــرف ،يف إطــار تنفيــذ هــذه املعاهــدة ،أن تطلــب املســاعدة ،مبــا يف ذلــك املســاعدة
القانونيــة أو الترشيعيــة ،وبنــاء القــدرات املؤسســية ،واملســاعدة التقنيــة أو املاديــة أو املاليــة .ويجــوز أن تشــمل
مجــاالت هــذه املســاعدة إدارة املخزونــات وبرامــج نــزع الســاح والترسيــح وإعــادة اإلدمــاج والترشيعــات
النموذجيــة واملامرســات الفعالــة القابلــة للتطبيــق .وتقــوم كل دولــة طــرف قــادرة عــى تقديــم هــذه املســاعدة
بتقدميهــا ،متــى طُلــب منهــا ذلــك.
 -2يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تطلــب املســاعدة أو تقدمهــا أو تتلقاهــا عــن طريــق جهــات شــتى منهــا األمــم
املتحــدة واملنظــات الدوليــة أو اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة أو الوطنيــة ،أو املنظــات غــر الحكوميــة ،أو عــى
الصعيــد الثنــايئ.
 -3تنشــئ الــدول األطــراف صندوقــاً اســتئامنياً للتربعــات يخصــص ملســاعدة الــدول األطــراف الطالبــة التــي
تحتــاج إىل مســاعدة دوليــة عــى تنفيــذ املعاهــدة .وتُشــ َّجع كل دولــة طــرف عــى اإلســهام يف الصنــدوق.

املادة 17
مؤمتر الدول األطراف
 -1تعقــد األمانــة املؤقتــة املنشــأة مبوجــب املــادة  18اجتامعـاً ملؤمتــر الــدول األطـراف يف موعــد ال يتجــاوز ســنة
واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة ،ثــم تعقــد االجتامعــات الالحقــة يف األوقــات التــي يقررهــا مؤمتــر الــدول
األطراف.
 -2يعتمد مؤمتر الدول األطراف نظامه الداخيل يف دورته األوىل بتوافق اآلراء.
 -3يعتمــد مؤمتــر الــدول األطـراف قواعــد ماليــة تنظــم أنشــطته وتنظــم متويــل أي هيئــات فرعيــة قــد ينشــئها،
ويعتمــد كذلــك أحكامـاً ماليــة تنظــم عمــل األمانــة .ويعتمــد ،يف كل دورة عاديــة ،ميزانيــة للفــرة املاليــة املمتــدة
حتــى الــدورة العاديــة التاليــة.
 -4يقوم مؤمتر الدول األطراف مبا ييل:
(أ) استعراض تنفيذ هذه املعاهدة ،مبا يف ذلك ما يستجد من تطورات يف مجال األسلحة التقليدية؛
(ب) بحث واعتامد التوصيات املتعلقة بتنفيذ هذه املعاهدة وتفعيلها ،وبتعزيز عامليتها بوجه خاص؛
(ج) النظر يف إدخال تعديالت عىل هذه املعاهدة وفقاً للامدة 20؛
(د) النظر يف املسائل التي تنشأ عن تفسريها؛
(ه) النظر يف مهام األمانة وميزانيتها والبت فيهام؛
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(و) النظر يف إنشاء هيئات فرعية قد تكون رضورية لتحسني إعامل هذه املعاهدة؛
(ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه املعاهدة.
 -5ت ُعقــد اجتامعــات اســتثنائية ملؤمتــر الــدول األطـراف يف أي أوقــات أخــرى حســبام يـراه مؤمتــر الــدول األطـراف
رضوريـاً ،أو بنــا ًء عــى طلــب كتــايب تقدمــه أي دولــة طــرف ،بــرط أن يؤيــد هــذا الطلــب ثلثــا الــدول األطـراف
عــى األقــل.

املادة 18
األمانة
 -1تنشــئ هــذه املعاهــدة مبوجبــه أمانــة ملســاعدة الــدول األطـراف يف تنفيــذ هــذه املعاهــدة بفعاليــة .وإىل حني
انعقــاد أول اجتامعــات مؤمتــر الــدول األطـراف ،ســتتوىل أمانــة مؤقتــة مســؤولية الوظائــف اإلداريــة املنصــوص
عليهــا يف هــذه املعاهــدة.
 -2تُــز َّود األمانــة مبــا يكفــي مــن املوظفــن .ويجــب أن تكــون لــدى هــؤالء املوظفــن الخــرة الالزمــة لضــان
قــدرة األمانــة عــى االضطــاع بفعاليــة باملســؤوليات املبينــة يف الفقــرة .3
 -3تكــون األمانــة مســؤولة أمــام الــدول األطـراف .وتضطلــع األمانــة ،ضمــن هيــكل صغــر الحجــم ،باملســؤوليات
التالية:
(أ) تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها عىل النحو املطلوب يف هذه املعاهدة؛
(ب) تع ُّهد قامئة جهات االتصال الوطنية وإتاحتها للدول األطراف؛
(ج) تيسري التوفيق بني عروض تقديم املساعدة لتنفيذ املعاهدة وطلبات الحصول عليها ،وتعزيز
التعاون الدويل عىل النحو املطلوب؛
(د) تيسري أعامل مؤمتر الدول األطراف ،مبا يف ذلك وضع الرتتيبات وتقديم الخدمات الالزمة
لالجتامعات التي ت ُعقد مبوجب هذه املعاهدة؛
(ه) أداء مهام أخرى حسبام تقرره مؤمترات الدول األطراف.

املادة 19
تسوية الخالفات
 -1تتشــاور الــدول األط ـراف وتتعــاون عــى أســاس ال ـرايض يف الســعي لتســوية أي خــاف ينشــأ بينهــا بشــأن
تفســر هــذه املعاهــدة أو تطبيقهــا عــر ســبل منهــا التفــاوض أو الوســاطة أو التوفيــق أو التســوية القضائيــة أو
غريهــا مــن الوســائل الســلمية.

72

فهم معاهدة تجارة األسلحة

 -2يجــوز للــدول األطــراف أن تســعى ،بالــرايض ،إىل طلــب التحكيــم لتســوية أي خــاف ينشــأ بينهــا بشــأن
املســائل املتعلقــة بتفســر هــذه املعاهــدة أو تطبيقهــا.

املادة 20
التعديالت
 -1ألي دولــة طــرف أن تقــرح إدخــال تعديــل عــى هــذه املعاهــدة بعــد بــدء نفاذهــا بســتة أعــوام .وبعــد ذلــك
ال يجــوز النظــر يف التعديــات املقرتحــة إال بواســطة مؤمتــر الــدول األطـراف كل ثالثــة أعــوام.
 -2يقــدم أي مقــرح لتعديــل هــذه املعاهــد ة كتابـ ًة إىل األمانــة ،التــي تعمــم االقـراح عقــب ذلــك عــى جميــع
الــدول األط ـراف يف أجــل ال يقــل عــن  180يوم ـاً قبــل االجتــاع الالحــق ملؤمتــر الــدول األط ـراف الــذي يجــوز
النظــر يف التعديــات يف إطــاره وفق ـاً للفقــرة  .1ويُنظــر يف التعديــل يف مؤمتــر الــدول األط ـراف الالحــق الــذي
يجــوز النظــر يف التعديــات يف إطــاره وفقـاً للفقــرة  1إذا قامــت أغلبيــة مــن الــدول األطـراف ،يف موعــد ال يتجــاوز
 120يومـاً بعــد تعميــم األمانــة لالقـراح ،بإخطــار األمانــة بتأييدهــا ملتابعــة النظــر يف االقـراح.
 -3تبــذل الــدول األط ـراف قصــارى جهدهــا للتوصــل إىل توافــق يف اآلراء بخصــوص كل تعديــل .وإذا بُــذل كل
التوصــل إىل اتفــاق ،يُعتمــد التعديــل ،كمــاذ أخــر ،بأغلبيــة
جهــد ممكــن للتوصــل إىل توافــق آراء ومل يتــم ُّ
ثالثــة أربــاع أصــوات الــدول األط ـراف الحــارضة واملص ِّوتــة يف اجتــاع مؤمتــر الــدول األط ـراف .وألغ ـراض هــذه
املــادة ،يكــون املقصــود بالــدول األطـراف الحــارضة واملص ِّوتــة هــو الــدول األطـراف الحــارضة التــي تــديل بصوتهــا
باملوافقــة أو الرفــض .ويتــوىل الوديــع إبــاغ جميــع الــدول األط ـراف بــأي تعديــل يُعتمــد.
-4يبــدأ نفــاذ أي تعديــل مقــرح يُعتمــد وفق ـاً للفقــرة  3بالنســبة لــكل دولــة طــرف تكــون قــد أودعــت صــك
قبــول ذلــك التعديــل ،بعــد تســعني يوم ـاً مــن تاريــخ إيــداع صكــوك القبــول لــدى الوديــع مــن جانــب أغلبيــة
الــدول األط ـراف يف وقــت اعتــاد التعديــل .وبعــد ذلــك يدخــل التعديــل حيــز النفــاذ بالنســبة ألي دولــة مــن
الــدول األط ـراف املتبقيــة بعــد تســعني يوم ـاً مــن تاريــخ إيــداع صــك قبولهــا لذلــك التعديــل.

املادة 21
التوقيع أو التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضامم
 -1يُفتــح بــاب التوقيــع عــى هــذه املعاهــدة يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك لجميــع الــدول اعتبــارا ً مــن 3
حزيران/يونيــه  2013وحتــى بــدء نفاذهــا.
 -2هذه املعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو املوافقة من جانب كل دولة موقِّعة.
 -3يُفتح باب االنضامم إىل هذه املعاهدة ،عقب بدء نفاذها ،أمام أي دولة ال تكون قد وقعت عليها.
 -4تودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضامم لدى الوديع.

املادة 22
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بدء النفاذ
 -1يبــدأ نفــاذ هــذه املعاهــدة بعــد تســعني يوم ـاً مــن تاريــخ إيــداع صــك التصديــق أو القبــول أو املوافقــة
الخمســن لــدى الوديــع.
 -2يبــدأ نفــاذ هــذه املعاهــدة ،بالنســبة ألي دولــة تــودع صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضاممهــا
بعــد تاريــخ بــدء نفاذهــا ،بعــد تســعني يوم ـاً مــن تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو
موافقتهــا أو انضاممهــا.

املادة 23
التطبيق املؤقت
يجــوز ألي دولــة أن تعلــن ،عنــد التوقيــع أو إيــداع صــك التصديــق أو القبــول أو املوافقــة أو االنضــام ،أنهــا
ســتطبق مؤقت ـاً املــادة  6واملــادة  7ريثــا تدخــل املعاهــدة حيــز النفــاذ بالنســبة لتلــك الدولــة.

املادة 24
املدة واالنسحاب
 -1هذه املعاهدة غري محددة املدة.
 -2لــكل دولــة طــرف ،يف إطــار مامرســتها لســيادتها الوطنيــة ،الحــق يف االنســحاب مــن هــذه املعاهــدة .وعليهــا
أن تخطــر بذلــك االنســحاب الوديــع الــذي يشــعر جميــع الــدول األطـراف األخــرى .ويجــوز أن يتضمــن اإلخطــار
باالنســحاب رشحـاً ألســباب هــذا االنســحاب .ويصبــح اإلخطــار باالنســحاب نافــذا ً بعــد تســعني يومـاً مــن اســتالم
الوديــع لإلخطــار باالنســحاب ،مــا مل يحــدد اإلخطــار باالنســحاب موعــدا ً الحقـاً.
 -3ال ت ُعفــى أي دولــة ،بســبب انســحابها ،مــن االلتزامــات التــي نشــأت عــن هــذه املعاهــدة حينــا كانــت
الدولــة طرف ـاً فيهــا ،مبــا يف ذلــك أي التزامــات ماليــة قــد تكــون مســتحقة عليهــا.
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املادة 25
التحفظات

 -1يجــوز لــكل دولــة طــرف ،عنــد توقيــع املعاهــدة أو إيــداع صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو املوافقــة عليهــا أو
االنضــام إليهــا ،أن تبــدي تحفظــات ،مــا مل تكــن هــذه التحفظــات مخالفــة ملوضــوع هــذه املعاهــدة وغرضهــا.
 -2يجوز لكل دولة طرف سحب تحفظها يف أي وقت عن طريق توجيه إخطار ﺑﻬذا الصدد إىل الوديع.

املادة 26
العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى
 -1ال يخــل تطبيــق هــذه املعاهــدة بااللتزامــات التــي تتحملهــا الــدول األطـراف مبوجــب اتفاقــات دوليــة قامئــة
أو مقبلــة تدخــل طرفـاً فيهــا ،مــا مل تتعــارض تلــك االلتزامــات مــع هــذه املعاهــدة.
 -2وال يجــوز االحتجــاج ﺑﻬذه املعاهــدة كمســوغ إلبطــال اتفاقــات التعــاون يف مجــال الدفــاع املربمــة بــن الــدول
األطـراف يف هــذه املعاهــدة.

املادة 27
الوديع
يكون األمني العام لألمم املتحدة وديع هذه املعاهدة.

املادة 28
النصوص ذات الحجية
يــودع النــص األصــي لهــذه املعاهــدة ،الــذي تتســاوى يف الحجيــة نصوصــه اإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية
والصينيــة والعربيــة والفرنســية ،لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة.

امللحق الثاين

مصادر إضافية ملعاهدة
تجارة األسلحة
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اللجنة الدولية

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،ق ـرارات نقــل األســلحة :تطبيــق معايــر القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون
الــدويل لحقــوق اإلنســان ،دليــل عمــي ،الطبعــة الثانيــة.2016 ،
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،صحيفــة وقائــع معاهــدة تجــارة األســلحة  31 ،2013كانــون األول/ديســمرب
.2013
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر" ،حاميــة املدنيــن والعمــل اإلنســاين مــن خــال معاهــدة تجــارة األســلحة"15 ،
كانــون األول/ديســمرب .2013
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ،معاهــدة تجــارة األســلحة :الوفــاء بالوعــد ،مرجــع الفيلــم  27 ،AV002Bأيــار/
مايو .2013
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املهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــر متحيــزة ومحايــدة
ومســتقلة ،تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف حاميــة أرواح وكرامــة
ضحايــا النزاعــات املســلحة وغريهــا من حــاالت العنــف وتقديم املســاعدة
لهــم .وتبــذل أيضـاً اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة
بنــر أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية العامليــة وتعزيزهــا.
وأنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام  1863وقــد متخضــت
عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال
األحمــر .وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة
يف حــاالت النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف.
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