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مقدمة
ــون األول/ ــاذ يف كان ــز النف ــت حي ــي دخل ــلحة، الت ــارة األس ــدة تج معاه

ــاة اإلنســانية  ــة للمعان ديســمرب 2014، هــي جــزء مــن االســتجابة الدولي

ــع  ــاق واس ــىل نط ــة ع ــلحة التقليدي ــر األس ــن تواف ــة ع ــة الناجم الهائل

وســوء تنظيــم هــذا التوافــر. وبوضعهــا قاعــدة عامليــة للمــرة األوىل للنقــل 

ــاً. ــد معاهــدة تجــارة األســلحة إنجــازاً تاريخي املســؤول لألســلحة، تُع

ويف إطــار عملهــا مــن أجــل حاميــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وحــاالت 

العنــف األخــرى ومســاعدتهم، كانــت اللجنــة الدوليــة شــاهداً عــىل 

التكلفــة البرشيــة واالجتامعيــة الباهظــة جــراء توافــر األســلحة التقليديــة 

عــىل نطــاق واســع وســوء اســتعاملها. وقــد ســهل ضعــف عمليــات مراقبــة 

نقــل األســلحة عــىل املســتوى الــدويل وقــوع انتهــاكات للقانــون الــدويل 

ــرض املســاعدات  ــام ع ــوق اإلنســان. ك ــدويل لحق ــون ال اإلنســاين 1 والقان

ــلحة،  ــات املس ــد النزاع ــال أم ــر، وأط ــة للخط ــانية الحيوي ــة واإلنس الطبي

مــع مــا اســتتبع ذلــك مــن عواقــب مأســاوية عــىل املدنيــن ومجتمعاتهــم 

ــن  ــتمرة م ــة ومس ــتويات عالي ــداث مس ــاً يف إح ــاهم أيض ــة. وس املحلي

ــى بعــد انتهــاء النزاعــات املســلحة،  العنــف املســلح وانعــدام األمــن حت
مــام أعــاق عمليتــي املصالحــة وإعــادة اإلعــامر بعــد انتهــاء النزاعــات.2

واليــوم، مــع اســتمرار تدفــق األســلحة إىل بعــض النزاعــات املســلحة األكــر 

وحشــية، تُعــد عمليــات نقــل األســلحة املســؤولة رضورة إنســانية، وتعتــرب 

ــة  ــياً يف أي ــراً أساس ــذه عن ــل ه ــات النق ــىل عملي ــة ع ــود املفروض القي

اســتجابة إنســانية. ومبوجــب اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949، تلتــزم 

جميــع الــدول باحــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين وضــامن 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 عــىل الــدول عــن 

طريــق حظــر عمليــات نقــل األســلحة حيثــام كان هنــاك خطــر أن يحــدث 

ــات نقــل األســلحة إذا كان  ــل، تحظــر املعاهــدة عملي ــر. وباملث هــذا األم

ــدويل  ــون ال ــاكات خطــرية للقان ــكاب انته ــن املحتمــل اســتخدامها الرت م

لحقــوق اإلنســان.

ــة  1 القانــون الــدويل اإلنســاين - ويســمى أيضــاً »قانــون النزاعــات املســلحة« أو »قانــون الحــرب«، هــو جمل

القواعــد التــي تحمــي يف زمــن الحــرب األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف األعــامل 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. 

ــة  ــن يف النزاعــات املســلحة، اللجن ــر األســلحة ووضــع املدني ــب األحمــر، تواف ــة للصلي ــة الدولي 2 انظــر اللجن

ــف، 1999، ص. 15-1. ــر، جني ــب األحم ــة للصلي الدولي
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ــة  ــارة الدولي ــم التج ــرتكة لتنظي ــة مش ــري دولي ــع معاي ــق وض ــن طري وع

ــاذ  ــد بإنق ــلحة بالوع ــارة األس ــدة تج ــي معاه ــة، تف ــلحة التقليدي يف األس

األرواح، وإيصــال املســاعدات الطبيــة واإلنســانية دون معوقــات، وتعزيــز 

ــدويل لحقــوق اإلنســان.  ــون ال ــدويل اإلنســاين والقان ــون ال ــال للقان االمتث

غــري أن الوفــاء بهــذا الوعــد ســوف يتطلــب تضافــر جهــود جميــع 

األطــراف املعنيــة - مبــا يف ذلــك الــدول، والحركــة الدوليــة للصليــب 

ــزام العاملــي  األحمــر والهــال األحمــر، واملجتمــع املــدين - لتشــجيع االلت

ــا. ــن له ــذ األم ــدة والتنفي باملعاه

يقــدم هــذا املنشــور ملحــة عامــة عــن خلفيــة معاهــدة تجــارة األســلحة، وموضوعهــا، والهــدف منهــا، 

ــاوض عــىل املعاهــدة أو  ــخ التف ــون ســجاً لتاري ــه أن يك ــس املقصــود ب ــا األساســية. ولي ومتطلباته

ــه يعــرض العنــارص الرئيســية ملعاهــدة تجــارة األســلحة  تعليقــاً شــاماً عليهــا. بــدالً مــن ذلــك، فإن

ويرشحهــا، ويــورد توصيــات اللجنــة الدوليــة فيــام يتعلــق بتنفيــذ تلــك األحــكام الــواردة فيهــا التــي 

هــي أكــر صلــة بتحقيــق هدفهــا اإلنســاين.

 

وتُعرض 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.





ــق النقــل  ــانية عــن طري ــاة اإلنس الحــد مــن املعان

املســؤول لألســلحة

الطريق إىل معاهدة تجارة 

األسلحة
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3 يجمــع املؤمتــر الــدويل للصليــب األحمــر والهــال األحمــر كل أربــع ســنوات الــدول األطــراف يف اتفاقيــات 

جنيــف، ومكونــات الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، أي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 

ــعن  ــة والتس ــة املائ ــات الوطني ــر، والجمعي ــال األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــدويل لجمعي ــاد ال واالتح

للصليــب األحمــر والهــال األحمــر.

ــرب،  ــا الح ــة ضحاي ــي بحامي ــي املعن ــدويل الحكوم ــرباء ال ــق الخ ــن فري ــادرة ع ــة)ج( الص ــة الثامن 4 التوصي

ــون  ــدويل الســادس والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، »القان املرفقــة بالقــرار رقــم 1 للمؤمتــر ال

الــدويل اإلنســاين: االنتقــال مــن القانــون إىل العمــل، تقريــر عــن أعــامل متابعــة املؤمتــر الــدويل لحاميــة ضحايــا 

ــمرب  ــون األول/ديس ــف، 3-7 كان ــي، جني ــدويل الحكوم ــرباء ال ــق الخ ــات فري ــىل توصي ــة ع ــرب«، املصادق الح

 .1995

5 اللجنة الدولية للصليب األحمر، مرجع سابق.

6 القــرار رقــم 1 الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الســابع والعرشيــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، »تبنــي 

ــن األول/ ــف، 31 ترشي ــن 2000-2003«، جني ــا ب ــرتة م إعــان املؤمتــر وخطــة العمــل« و»خطــة العمــل للف

ــرة 23.  ــايئ 1-5، الفق ــدف النه ــرب 1999، اله ــن الثاين/نوفم ــر - 6 ترشي أكتوب

2-1 النقل املسؤول لألسلحة بوصفه رضورة إنسانية
أعربــت الــدول األطــراف يف اتفاقيــات جنيــف يف البدايــة عــن قلقهــا إزاء 

ــدويل      ــر ال ــاء املؤمت ــك أثن ــري الخاضــع للســيطرة، وذل ــلحة غ انتشــار األس

ــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر يف عــام 3.1995  الســادس والعرشي

ــات  ــاس املعلوم ــىل أس ــر، ع ــة "النظ ــة الدولي ــن اللجن ــر م ــب املؤمت وطل

ــا، يف  ــول عليه ــن الحص ــة م ــة الدولي ــن اللجن ــي تتمك ــا الت ــوق به املوث

مــدى إســهام توفــر األســلحة يف تكاثــر وتفاقــم انتهــاكات القانــون الــدويل 

اإلنســاين أثنــاء النزاعــات املســلحة، ويف تــردي وضــع املدنيــن".4 ونــرشت 

اللجنــة الدوليــة نتائــج الدراســة بعــد أربــع ســنوات، وخلصــت إىل 

ــع دون  ــاق واس ــىل نط ــر ع ــلحة والذخائ ــر األس ــا أن تواف ــة مفاده نتيج

أن تخضــع للمراقبــة يســهِّل وقــوع انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين، 

ويعــوق إيصــال املســاعدات اإلنســانية، ويســاهم يف إطالــة أمــد النزاعــات 

املســلحة، ويبقــي عــىل ارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن وزيــادة وتــرية 
ــاء النزاعــات املســلحة.5 ــى بعــد انته العنــف حت

وبنــاًء عــىل توصيــات اللجنــة الدوليــة، دعــا املؤمتــر الــدويل الســابع 

الــدول األعضــاء إىل "تعزيــز  الــذي ُعقــد يف عــام 1999  والعــرشون 

ــزاع  ــد الن ــا بع ــاع م ــلحة ويف أوض ــات املس ــاء النزاع ــن أثن ــة املدني حامي

عــن طريــق الســعي إىل تشــديد الرقابــة عــىل توافــر األســلحة والذخائــر 

ــة". وبشــكل حاســم، دعــا  ــة والدولي ــة واإلقليمي عــىل املســتويات الوطني

املؤمتــر الــدول إىل "دراســة ســبل إدمــاج احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين 

ــلحة  ــل األس ــات نق ــة بعملي ــة الخاص ــرارات الوطني ــاذ الق ــة اتخ يف عملي
ــر".6  والذخائ
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ــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، »تبنــي  ــدويل الثامــن والعرشي 7 القــرار رقــم 1 الصــادر عــن املؤمتــر ال

اإلعــان وجــدول أعــامل العمــل اإلنســاين«، جنيــف، 2-6 كانــون األول/ديســمرب 2003، الهــدف النهــايئ 3-2، 

والقــرار رقــم 3 الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الثاثــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، »إعــادة تأكيــد القانــون 

ــاة والكرامــة اإلنســانية يف النزاعــات املســلحة«، جنيــف، 26- ــذه: الحفــاظ عــىل الحي ــدويل اإلنســاين وتنفي ال

30 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2007، الفقــرة 20، والقــرار رقــم 2 الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل الحــادي والثاثــن 

ــدويل اإلنســاين«،  ــون ال ــذ القان ــع ســنوات لتنفي ــد ألرب ــب األحمــر والهــال األحمــر، »خطــة عمــل متت للصلي

ــون األول/ديســمرب 2011، امللحــق 1، الهــدف 5. ــن الثاين/نوفمــرب - 1 كان جنيــف، 28 ترشي

ــذ معاهــدة تجــارة األســلحة  8 الحــد مــن األســلحة، جعــل األمــر يحــدث: دور املجتمــع املــدين يف دعــم تنفي

ــباط/فرباير 2015. ــا، 17 ش ــا وتعزيزه وعامليته

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

ــوام  ــة يف األع ــة الاحق ــة الثاث ــرات الدولي ــداء يف املؤمت ــذا الن ــرر ه وتك

2003 و2007 و2011، التــي ألزمــت الــدول بتعزيــز عمليــات الرقابــة عــىل 

نقــل األســلحة، مبــا يف ذلــك عــىل مســتوى العــامل، حتــى ال ينتهــي املطــاف 

باألســلحة يف أيــدي أولئــك الذيــن يتوقــع أن يســتخدموها النتهــاك 
ــدويل اإلنســاين.7 ــون ال القان

وقــد ســارت جهــود اللجنــة الدوليــة والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

والهــال األحمــر األوســع نطاقــاً لتعزيــز عمليــات مســؤولة لنقــل األســلحة 

بالتــوازي مــع جهــود مجموعــة مــن الحاصلــن عــىل جائــزة نوبــل للســام 

ــن  ــة ع ــت املجموع ــعينيات، أعرب ــدين. ويف التس ــع امل ــامت املجتم ومنظ

مخاوفهــا إزاء تجــارة األســلحة العامليــة غــري املنظمــة وأثرهــا عــىل األمــن 

البــرشي. ويف عــام 2001، دعــت املجموعــة إىل إبــرام اتفاقيــة عامليــة 

ــات  ــاس التزام ــىل أس ــلحة ع ــل األس ــات نق ــم عملي ــاً تنظ ــة قانون ملزم

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــب القان ــدول مبوج ال

اإلنســان. وســعياً لتحقيــق هــذا الهــدف، أطلــق تحالــف دويل مــن 

ــلحة،  ــن األس ــد م ــة الح ــام 2003 حمل ــة يف ع ــري الحكومي ــامت غ املنظ

ــاً بتبنــي معاهــدة لتجــارة األســلحة تتضمــن أقــوى معايــري دوليــة  مطالب

مشــرتكة ممكنــة لنقــل األســلحة التقليديــة وتســتند إىل حقــوق اإلنســان، 
ــدويل اإلنســاين.8 ــون ال ــة بالقان ــاوف املتعلق ــي املخ ــة، وتراع والتنمي

عقــب ذلــك، بــدأت اللجنــة الدوليــة اإلعــراب عــن تأييدهــا لهــدف 

ــد  ــة للح ــيلة مهم ــا وس ــلحة بوصفه ــارة األس ــدة لتج ــل إىل معاه التوص

ــاة اإلنســانية. وانضــم إىل تلــك الدعــوة كثــري مــن الجمعيــات  مــن املعان

الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، والتــي كانــت تعمــل بنشــاط 

ــة  ــة البرشي ــن بالتكلف ــا واملواطن ــدى حكوماته ــي ل ــادة الوع ــاً يف زي أيض

ــر عــىل نطــاق واســع. ــر األســلحة والذخائ ــة جــراء تواف الهائل
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2-2 عملية معاهدة تجارة األسلحة
يف عــام 2006، أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بــأن عــدم 

وجــود معايــري دوليــة موحــدة لنقــل األســلحة التقليديــة يســهم يف 

ــد الســكان، والجرميــة، واإلرهــاب، وأن هــذه  النزاعــات املســلحة، وترشي

ــم الســام، واملصالحــة، والســامة، واألمــن،  األمــور تقــوض بدورهــا دعائ

ــىل  ــاًء ع ــتدامة. وبن ــة املس ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــتقرار، والتنمي واالس

تلــك النتائــج، أطلقــت الجمعيــة العامــة عمليــة لدراســة إمكانيــة إنشــاء 
ــة.9 ــلحة التقليدي ــل األس ــرتكة لنق ــة مش ــري دولي ــدد معاي ــدة تح معاه

وبلغــت تلــك العمليــة ذروتهــا يف مؤمتريــن دبلوماســين، عقــدا يف متــوز/

يوليــو 2012 وآذار/مــارس 2013، للتفــاوض بشــأن معاهــدة ملزمــة 

ــم  ــة لتنظي ــرتكة املمكن ــة املش ــري الدولي ــىل املعاي ــع أع ــول وض ــاً ح قانون

نقــل األســلحة التقليديــة.10 وعــىل الرغــم مــن أن مؤمتــر األمــم املتحــدة 

الختامــي املعنــي بوضــع معاهــدة تجــارة األســلحة انتهــى دون التوصــل 

إىل توافــق يف اآلراء حــول مــرشوع نــص املعاهــدة، فــإن الجمعيــة العامــة 

ــام، يف  ــة أي ــد بضع ــت بع ــق التصوي ــن طري ــه ع ــدة اعتمدت ــم املتح لألم

2 نيســان/أبريل 11.2013 وفُتــح بــاب التوقيــع عــىل معاهــدة تجــارة 

األســلحة يف 3 حزيران/يونيــو مــن ذلــك العــام، ودخلــت املعاهــدة حيــز 

ــمرب 2014. ــون األول/ديس ــط، يف 24 كان ــهراً فق ــد 18 ش ــاذ بع النف

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؛	 

ــة، 	  ــلحة التقليدي ــكال األس ــع أش ــدة جمي ــاق املعاه ــمل نط أن يش

ــلحة؛ و ــل األس ــكال نق ــع أش ــا، وجمي ــك ذخائره وكذل

ــدويل 	  ــون ال ــرتام القان ــامن اح ــم بض ــدول القائ ــزام ال ــوء الت يف ض

ــر  ــل األســلحة والذخائ ــري املعاهــدة بشــأن نق ــإن معاي اإلنســاين، ف

توجــب عــىل الــدول )أ( تقييــم احتــامل حــدوث انتهــاكات خطــرية 

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 خطــرية للقانــون 

ــدويل اإلنســاين. ال

 9وثيقة األمم املتحدة A/RES/61/89،   كانون األول/ديسمرب 2006.

10 وثيقة األمم املتحدة A/RES/64/48،   كانون األول/ديسمرب 2009، ووثيقة األمم املتحدة

A/RES/67/234A،   كانون الثاين/يناير 2013.

11 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة معاهــدة تجــارة األســلحة يف 2 نيســان/أبريل 2013 مبوافقــة 154 

 ،A/RES/67/234B دولــة، ورفــض 3 دول، وامتنــاع 23 دولــة عــن التصويــت. انظــر وثيقــة األمــم املتحــدة

    متوز/يونيو 2013.
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12 انظر املرفق األول: معاهدة تجارة األسلحة.

13 املوقــف املشــرتك للمجلــس                           يف 8 كانــون األول/ديســمرب 2008، الــذي يحــدد القواعــد املشــرتكة 

التــي تحكــم الرقابة عــىل صــادرات التكنولوجيــا واملعدات العســكرية.

14 وهنــاك اتفاقيــة إقليميــة ثالثــة تنظــم عمليــات نقــل األســلحة، وهــي اتفاقيــة أفريقيــا الوســطى ملراقبــة األســلحة 

الصغــرية واألســلحة الخفيفــة وذخائرهــا، وأجزائهــا، ومكوناتهــا التــي ميكــن أن تســتخدم يف صنــع هــذه األســلحة، 

وإصاحهــا، وتركيبهــا )اتفاقيــة كينشاســا( لعــام 2010، والتــي دخلــت حيــز النفــاذ يف 8 آذار/مــارس 2017

.)http://disarmament.un.org/treaties/t/kinshasa/text(

15 مدونــة قواعــد الســلوك لــدول أمريــكا الوســطى بشــأن نقــل األســلحة والذخائــر واملتفجــرات واملــواد األخــرى 

ــرية  ــلحة الصغ ــي لألس ــز اإلقليم ــدة A/CONF.192/2006/RC/WP.6، واملرك ــم املتح ــة األم ــة، ووثيق ذات الصل

ــة ألفضــل  ــادىء التوجيهي ــدول املجــاورة )RECSA(، واملب يف منطقــة البحــريات العظمــى، والقــرن األفريقــي، وال

ــة، 2005،  ــلحة الخفيف ــرية واألس ــلحة الصغ ــأن األس ــريويب بش ــول ن ــان وبروتوك ــذ إع ــة بتنفي ــات املتعلق املامرس

ــاين/ ــن الث ــة، 24 ترشي ــا بشــأن األســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيف ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــة منظم ووثيق

نوفمــرب 2000. انظــر أيضــاً ترتيــب فاســينار، املبــادىء التوجيهيــة ألفضــل املامرســات املتعلقــة بصــادرات األســلحة 

الصغــرية واألســلحة الخفيفــة، املعــدل يف عــام 2007؛ ومنظمــة الــدول األمريكيــة )OAS(، التعديــات عــىل 

ــا -  ــا، وذخائره ــا، ومكوناته ــة، وأجزائه ــة لألســلحة الناري ــة الدولي ــة الحرك ــة ملراقب ــة النموذجي ــة التنظيمي الائح

لوائــح الســمرسة، 13 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2003، والائحــة النموذجيــة ملراقبــة ســامرسة األســلحة الناريــة، وقطــع 

ــرب 2003. ــن الثاين/نوفم ــا، 17 ترشي ــا، وذخائره ــا، ومكوناته غياره

ويعكــس النــص النهــايئ ملعاهــدة تجــارة األســلحة هــذه األهــداف إىل حــد 
كبــري.12

2-3 النقــل املســؤول لألســلحة خــارج نطــاق معاهــدة 

تجــارة األســلحة
ــة  ــة متنوع ــاك مجموع ــت هن ــامد معاهــدة تجــارة األســلحة، كان ــل اعت قب

ــذه  ــمل ه ــلحة. وتش ــل األس ــات نق ــم عملي ــة تنظ ــوك اإلقليمي ــن الصك م

املجموعــة الصكــوك امللزمــة قانونــاً، مثــل املوقــف املشــرتك ملجلــس االتحــاد 

ــة  ــام 2008 ،13 واتفاقي ــلحة لع ــادرات األس ــىل ص ــة ع ــأن الرقاب األورويب بش

الجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن األســلحة الصغــرية 

واألســلحة الخفيفــة وذخائرهــا واملــواد األخــرى ذات الصلــة، 2006. 14وتوفــر 

ــة  ــة غــري ملزمــة للرقاب ــادئ توجيهي ــة األخــرى للــدول مب الصكــوك اإلقليمي

ــوك  ــذه الصك ــن ه ــن ب ــا. وم ــة به ــلحة الخاص ــل األس ــات نق ــىل عملي ع

ــلحة  ــل األس ــأن نق ــطى بش ــكا الوس ــدول أمري ــلوك ل ــد الس ــة قواع مدون

ــة، 2005، الصــادرة عــن  ــر واملتفجــرات واملــواد األخــرى ذات الصل والذخائ

نظــام التكامــل ألمريــكا الوســطى، واملبــادئ التوجيهيــة ألفضــل املامرســات 

املتعلقــة بتنفيــذ إعــان وبروتوكــول نــريويب بشــأن األســلحة الصغــرية 

ــا  ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــة منظم ــة، 2005، ووثيق ــلحة الخفيف واألس
ــة، 2000. 15 ــلحة الخفيف ــرية واألس ــلحة الصغ ــأن األس بش

2008/944/CFSP

http:/eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
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عــىل غــرار معاهــدة تجــارة األســلحة، تُخضــع هــذه الصكــوك نقــل 

األســلحة العتبــارات احــرتام املتلقــي للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون 

ــك،  ــع ذل ــري أخــرى. وم ــن معاي ــن ب ــك م ــوق اإلنســان، وذل ــدويل لحق ال

ينطبــق كل مــن هــذه الصكــوك عــىل 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 

ــن  ــاق م ــعة النط ــة واس ــل مجموع ــم نق ــاً لتنظي ــاراً عاملي ــرة معي ألول م

ــة. ــر التقليدي األســلحة والذخائ

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه حتــى وإن مل تكــن الدولــة طرفــاً يف معاهــدة 

ــل  ــأن نق ــة بش ــوك اإلقليمي ــن الصك ــك م ــلحة وال يف أي ص ــارة األس تج

األســلحة، فــإن عمليــات نقــل األســلحة التــي تنفذهــا ال تحــدث يف فــراغ 

قانــوين. وكحــد أدىن، تتــم هــذه العمليــات يف إطــار التــزام الدولــة باحــرام 

القانــون الــدويل اإلنســاين وضــان احرامــه »يف جميــع األحــوال«.16  

ويفــرَس هــذا االلتــزام عــىل أنــه يوجــب عــىل الــدول التــي ال تشــارك يف 

أي نــزاع مســلح ضــامن احــرتام أطــراف النــزاع القانــون الــدويل اإلنســاين، 

ــأنه  ــن ش ــل م ــن أي عم ــاع ع ــلبي باالمتن ــزام س ــن الت ــون م ــو يتك وه

التشــجيع عــىل ارتــكاب أي انتهــاك للقانــون الــدويل اإلنســاين أو املســاعدة 

ــري  ــة للتأث ــزام إيجــايب باســتخدام الوســائل العملي ــه، والت ــة علي أو املعاون

ــاكات  ــكاب انته ــع ارت ــزاع مســلح مــن أجــل من عــىل ســلوك طــرف يف ن

ــدويل اإلنســاين. ــون ال القان

ــامن  ــزام بض ــق االلت ــتلزم تطبي ــة، يس ــة الدولي ــر اللجن ــة نظ ــن وجه وم

احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل عمليــات نقــل األســلحة املتطلبــات 

التاليــة:

                                                                            ⇐

16 ورد هــذا االلتــزام يف املــادة 1 املشــرتكة بــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 واملــادة 1)1( مــن الربوتوكــول 

ــع  ــق يف جمي ــة التطبي ــدويل العــريف الواجب ــون ال ــل قاعــدة مــن قواعــد القان اإلضــايف األول لعــام 1977، وميث
النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات املســلحة غــري الدوليــة عــىل حــد ســواء. انظــر جون-مــاري هنكرتــس 
و لويــز دوزوالد-بيــك، القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومطبعــة جامعــة 
كامربيــدج، 2005، القاعــدة 144. ولاطــاع عــىل مناقشــة تطبيــق هــذا االلتــزام عــىل عمليــات نقــل األســلحة 
ــر  ــارصة"، تقري ــلحة املع ــات املس ــات النزاع ــاين وتحدي ــدويل اإلنس ــون ال ــر "القان ــد، انظ ــه التحدي ــىل وج ع
للمؤمتــر الــدويل الثــاين والثاثــن للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، جنيــف، الــذي عقــد يف 8-10 كانــون األول/

ــون  ــزام بضــامن احــرتام القان ــح بشــأن االلت ــد مــن التوضي ــر 2015. ملزي ــن األول/أكتوب ديســمرب 2015، ترشي
 Commentary on the First الــدويل اإلنســاين مــن جانــب اآلخريــن الذيــن هــم طــرف يف نــزاع مســلح، انظــر
ــدج،  ــة كامربي ــة جامع ــر ومطبع ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــة، اللجن ــة الثاني Geneva Convention، الطبع

.https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary ،191-153 2016، املــادة 1،  الفقــرات

مــن أجــل منــع احتــامل أن ترقى عمليــات نقل األســلحة إىل مســتوى 

تشــجيع أحــد أطــراف نــزاع مســلح عــىل ارتــكاب انتهــاكات القانــون 

الــدويل اإلنســاين أو مســاعدته أو معاونتــه عــىل ذلــك، يجــب عــىل 

الدولــة تقييــم مــا إذا كان املتلقــي مــن املرجح أن يســتخدم األســلحة 

الرتــكاب انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين. وإذا كان هنــاك خطــر 

ــع عــن  ــة أن متتن ــك، يجــب عــىل الدول ــري أو واضــح لحــدوث ذل كب

نقــل األســلحة.
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وتتضمــن معاهــدة تجــارة األســلحة إشــارة رصيحــة يف مبادئهــا إىل االلتزام 

بضــامن احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــو مــا يتعــن عــىل الــدول 

األطــراف أن تأخــذه يف االعتبــار عنــد تنفيــذ املعاهــدة.

2-4 تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة بحسن نية
ــة فهــم  يتطلــب تفســري معاهــدة تجــارة األســلحة وتنفيذهــا بحســن ني

األساســية. وهــي موضحــة يف ديباجــة  املعاهــدة وغاياتهــا  أهــداف 

املعاهــدة، ومبادئهــا، وموضوعهــا، والهــدف منهــا. وهــي جميعــاً تشــكل 
ــدة.18 ــات املعاه ــري متطلب ــاً لتفس أساس

                                                                            ⇐

17 انظر Commentary on the First Geneva Convention، الطبعة الثانية، اللجنة الدولية للصليب 

األحمر ومطبعة جامعة كامربيدج، 2016، املادة 1، الفقرات 164 – 173، 

.https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary

18 مبوجب املادة 31 من 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.

ــة  ــة باتخــاذ خطــوات إيجابي ــة مطالب ــك، فــإن الدول باإلضافــة إىل ذل

ــدويل اإلنســاين.  ــون ال ــزاع مســلح القان لضــامن احــرتام أطــراف أي ن

ويف هــذا الســياق، يُعــد التــزام الدولــة التزامــاً مــن منطلــق العنايــة 

ــتناداً إىل  ــا، اس ــتخدم نفوذه ــة أن تس ــىل الدول ــب ع ــة. ويج الواجب

الوســائل املتاحــة لهــا، لحــث األطــراف املعنيــة عــىل احــرتام القانــون 

الــدويل اإلنســاين، ال ســيام عندمــا يكــون هنــاك خطــر متوقــع باحتامل 

ــة  ــوم دول ــا تق ــع، عندم ــون. ويف الواق ــذا القان ــاكات له ــكاب انته ارت

بإمــداد أحــد أطــراف نــزاع مســلح باألســلحة، فإنــه ميكــن اعتبارهــا 

ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان ــامن اح ــري يف ض ــكل كب ــرة بش مؤث

ــا  ــد تُرتكــب به ــي ق ــري الوســائل الت ــا عــىل توف ــك نظــراً لقدرته وذل

االنتهــاكات أو منعهــا. وميكنهــا مامرســة قدرتهــا العمليــة للتأثــري عــىل 

املتلقــي عــن طريــق مجموعــة مــن الوســائل، 17 مبــا يف ذلــك تدابــري 

تخفيــف حــدة الخطــر، أو اتخــاذ قــرار بعــدم نقــل األســلحة.
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ــاً  ــامً أيض ــا مه ــلحة وأهدافه ــارة األس ــدة تج ــداف معاه ــم أه ــد فه ويُع

للــدول التــي وقعــت عليهــا ولكنهــا مل تصــدق عليهــا حتــى اآلن. وعــىل 

الرغــم مــن أن تلــك الــدول املوقعة ليســت ملزمة قانونــاً بتنفيــذ املعاهدة 

إىل أن تصــدق عليهــا، فإنــه يجــب عليهــا االمتنــاع عــن األفعــال التــي مــن 
شــأنها أن تــؤدي إىل تقويــض موضــوع املعاهــدة والهــدف منهــا.19

وتحــدد املــادة 1 مــن معاهــدة تجــارة األســلحة موضــوع املعاهــدة 

وهدفهــا. وهدفهــا هــو "وضــع أعــىل املعايــري الدوليــة املشــرتكة املمكنــة 

ــا"  ــن تنظيمه ــة أو تحس ــلحة التقليدي ــة يف األس ــارة الدولي ــم التج لتنظي

و"منــع االتجــار غــري املــرشوع باألســلحة التقليديــة والقضــاء عليــه، ومنــع 

ــا". ــل وجهته تحوي

يُعــد "الحــد مــن املعانــاة اإلنســانية" أحــد األهــداف األساســية ملعاهــدة 

تجــارة األســلحة. وتتمثــل األهــداف األخــرى يف اإلســهام يف تحقيــق 

ــز  ــدويل واإلقليمــي وتعزي ــن ال الســام واألمــن واالســتقرار عــىل الصعيدي

"التعــاون والشــفافية والعمــل املســؤول مــن جانــب الــدول األطــراف يف 

مجــال التجــارة الدوليــة يف األســلحة التقليديــة، ومــن ثــم بنــاء الثقــة بــن 

الــدول األطــراف". 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 
والشــفافية والعمــل املســؤول مــن جانــب الــدول األطــراف.20

وتوجــب ديباجــة معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل الــدول األطــراف 

"التــرف وفقــاً" لقامئــة املبــادئ، التــي تعــرب عــن التزامــات الــدول 

وحقوقهــا القامئــة مــن قبــل مبوجــب القانــون الــدويل، مبــا يف ذلــك 

واجبــات الــدول مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، مثــل تســوية النزاعــات 

بالطــرق الســلمية، وااللتــزام باالمتنــاع عــن التهديــد باســتخدام القــوة أو 

ــة. ــد أي دول ــتخدامها ض اس

19 ينطبــق هــذا األمــر أيضــاً عــىل أيــة دولــة تنتظــر دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ بالنســبة لهــا، خــال فــرتة 90 

يومــاً مــن إيــداع صــك التصديــق عــىل املعاهــدة أو االنضــامم إليهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، يُحظــر عــىل الــدول 

إبــداء تحفظــات تخالــف موضــوع املعاهــدة والغــرض منهــا. انظــر املــادة 18 واملــادة 25 مــن معاهــدة تجــارة 

األســلحة، واملــادة 19 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون املعاهــدات.

20 انظــر أيضــاً الفقــرة السادســة مــن ديباجــة املعاهــدة، التــي تقــر بــأن "الســام واألمــن، والتنميــة، وحقــوق 

اإلنســان هــي أمــور مرتابطــة يعــزز كل منهــا اآلخــر".
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ــزام  ــىل الت ــاً ع ــد أيض ــد التأكي ــادئ تعي ــارة إىل أن املب ــم اإلش ــن امله وم

الــدول باحــرام القانــون الــدويل اإلنســاين وضــان احرامــه، الــذي ســبق 

ــام  ــف لع ــات جني ــا اتفاقي ــكام منه ــن األح ــة م ــاً لجمل ــته، "وفق مناقش

ــا،  ــامن احرتامه ــان وض ــوق اإلنس ــرتام حق ــاً إىل "اح ــري أيض 1949"،21 وتش

وفقــاً لجملــة مــن الصكــوك منهــا ميثــاق األمــم املتحــدة واإلعــان العاملــي 
ــوق اإلنســان".22 لحق

ــي  ــن املعاهــدة، الت ــادة 5)1( م ــادئ يف امل ــىل هــذه املب ــد ع وورد التأكي

توجــب عــىل الــدول األطــراف تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة "بصــورة 

مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــري متييزيــة، واضعــة يف اعتبارهــا 

ــع  ــؤوليات جمي ــك مس ــا يف ذل ــدة، مب ــا يف املعاه ــار إليه ــادئ" املش املب

الــدول عــن منــع انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان 

ــري  ــذ املعاي ــة لتنفي ــة خاص ــؤوليات أهمي ــذه املس ــا. وله ــد له ــع ح ووض

ــادة  ــا يف امل ــلحة، املنصــوص عليه ــل األس ــدة بشــأن نق ــواردة يف املعاه ال
6 واملــادة 7. 23

للتأكــد مــن أن معاهــدة تجــارة األســلحة تحــد بشــكل فعــال املعانــاة اإلنســانية الناجمــة عــن توافــر 

األســلحة عــىل نطــاق واســع وضعــف تنظيــم توافرهــا، وإســاءة اســتخدامها.

                                                                            ⇐

21 ترد مناقشة نطاق هذا االلتزام يف القسم 2-3 أعاه.

ــات  ــق التزام ــة. وال تطب ــدات ذات الصل ــان يف املعاه ــوق اإلنس ــرتام حق ــات باح ــة االلتزام ــف صياغ 22 تختل

حقــوق اإلنســان عــىل املســتوى املحــيل فحســب )داخــل األرايض الوطنيــة(، ولكــن أيضــاً، يف ظــروف معينــة، 

خــارج األرايض الوطنيــة. انظــر، عــىل ســبيل املثــال، املــادة 2)1( مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

والسياســية لعــام 1966، وهــو أحــد املعاهــدات العامليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان التــي صدقــت عليهــا الدول 

األطــراف عــىل نطــاق واســع، التــي تنــص عــىل أنــه "تتعهــد كل دولــة طــرف يف هــذا العهــد باحــرتام الحقــوق 

املعــرتف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد املوجوديــن يف إقليمهــا والداخلــن يف واليتهــا، دون 

أي متييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســياً أو غــري ســيايس، أو األصــل 

القومــي أو االجتامعــي، أو الــروة، أو النســب، أو غــري ذلــك مــن األســباب".

23 انظر القسم 3-2 أدناه.

 يجــب عــىل الــدول األطــراف تفســري معاهــدة تجــارة األســلحة وتنفيذهــا بحســن نيــة، ووفقــاً 

لهدفهــا اإلنســاين، وبصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــري متييزيــة، واضعــة يف اعتبارهــا 

مســؤولياتها إزاء احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وضــامن 

احرتامهــام.

ــي وقعــت معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل الفــور مراجعــة سياســاتها  ــدول الت  يجــب عــىل ال

بشــأن نقــل األســلحة وذلــك لتجنــب أي نقــل مــن شــأنه أن يقــوض موضــوع املعاهــدة وهدفها.

 يجــب عــىل الــدول التــي صدقــت عــىل معاهــدة تجــارة األســلحة أن تفعــل األمــر نفســه يف 

انتظــار دخــول االتفاقيــة حيــز النفــاذ بالنســبة لهــا.

 عنــد التصديــق عــىل معاهــدة تجــارة األســلحة أو االنضــامم إليهــا، يجــب عــىل الــدول أال تبــدي 

أيــة تحفظــات قــد تتعــارض مــع موضــوع املعاهــدة أو هدفهــا أو تقوضهــام.

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐
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توجــب معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل كل دولــة طــرف تنظيــم التجــارة 

الدوليــة يف األســلحة التقليديــة التــي تجــري تحــت واليتهــا، مبــا يف ذلــك 

التصديــر، واالســترياد، واملــرور العابــر، والســمرسة، واتخــاذ التدابــري 

ــادة 6،  ــح امل ــة. وتوض ــري املرشوع ــوق غ ــا إىل الس ــع ترسيبه ــة ملن الازم

واملــادة 11 مــن املعاهــدة الرقابــة املطلوبــة يف عمليــات نقــل األســلحة. 

وتنطبــق املعاهــدة عــىل جميــع أنــواع نقــل األســلحة التقليديــة املحــددة 

مبوجــب املــادة 2)1(. وتطبــق أحــكام معينــة مــن املعاهــدة أيضــاً عــىل 

ــادة 4. ــادة 3، وامل ــات املحــددة مبوجــب امل ــر، واألجــزاء، واملكون الذخائ

ــل هــذه االلتزامــات، توجــب معاهــدة تجــارة األســلحة  مــن أجــل تفعي

ــن  ــامد القوان ــي واعت ــة وطن ــام مراقب ــاء نظ ــرف إنش ــة ط ــىل كل دول ع

ــح  ــرى. وتوض ــة األخ ــذ الوطني ــري التنفي ــن تداب ــبة، ضم ــح املناس واللوائ

ــات. ــذه االلتزام ــدة ه ــن املعاه ــواد 5 و12 و14 م امل

يف ضــوء الهــدف مــن معاهــدة تجــارة األســلحة املتمثــل يف تعزيــز 

التعــاون، والشــفافية، والنقــل املســؤول لألســلحة، وبنــاء الثقــة بــن الــدول 

األطــراف، توجــب املعاهــدة عــىل كل دولــة طــرف اإلبــاغ عــن التدابــري 

ــلحة  ــن األس ــواردات م ــادرات وال ــىل الص ــدة ع ــذ املعاه ــذة لتنفي املتخ

التقليديــة، والتعــاون مــع الــدول األطــراف األخــرى ومســاعدتها مــن أجــل 

تنفيــذ هــذه املعاهــدة تنفيــذاً فعــاالً. وتوضــح املــواد 13 و15 و16 مــن 

املعاهــدة هــذه اإلجــراءات.

ــات  ــذه االلتزام ــري ه ــد تفس ــم  2-4، عن ــح يف القس ــو املوض ــىل النح وع

وتنفيذهــا، يجــب عــىل الــدول األطــراف أن تأخــذ بعــن االعتبــار موضــوع 

املعاهــدة والهــدف منهــا، ومبادئهــا، التــي تشــمل احــرتام القانــون الــدويل 

اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وضــامن احرتامهــام.
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تضــع معاهــدة تجــارة األســلحة معايــري دوليــة مشــرتكة لتنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة والذخائــر 

التقليديــة، والتــي تكــون جميــع الــدول األطــراف ملزمــة قانونــاً بتطبيقهــا.

 

مــن املهــم ماحظــة أن معاهــدة تجــارة األســلحة تضــع هــذه املعايــري بوصفهــا الحــد األدىن للمتطلبــات 

ــد عــىل هــذا األمــر يف ديباجــة  ــم التأكي ــة. وت ــدول عــىل اتخــاذ تدابــري إضافي املشــرتكة، مــع تشــجيع ال

املعاهــدة، التــي تنــص عــىل "أنــه ليــس يف هــذه املعاهــدة مــا مينــع الــدول مــن اإلبقــاء عــىل اإلجــراءات 

الفعالــة واتخــاذ إجــراءات فعالــة إضافيــة لتعزيــز موضــوع هــذه املعاهــدة وهدفهــا". عــاوة عــىل ذلــك، 

ــدول األطــراف عــىل اتخــاذ  ع" ال ــد مــن أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة، "تشــجَّ ــه مبوجــب العدي فإن

تدابــري معينــة دون أن تكــون إلزاميــة.

                                                                                  ⇐

3-1 نطاق معاهدة تجارة األسلحة

3-1-1 األســلحة واملــواد التــي تشــملها املعاهــدة – املــواد 

2)1( و3 و4 و5)2( و5)3(
ــة طــرف يف معاهــدة تجــارة األســلحة  توجــب املــادة 5)2( عــىل كل دول

ــة  ــلحة التقليدي ــة لألس ــة للرقاب ــاف الخاضع ــة لألصن ــة وطني ــع قامئ وض

واملــواد التــي يشــملها نظــام املراقبــة الوطنــي 24 الخــاص بهــا. ويجــب أن 

تشــمل هــذه القامئــة الوطنيــة، عــىل األقــل، جميــع األســلحة التقليديــة 

ــر  ــادة 5)3(، والذخائ ــادة 2)1(، وامل ــه يف امل ــوص علي ــو املنص ــىل النح ع

واألجــزاء واملكونــات عــىل النحــو املبــن يف املــادة 3، واملــادة 4. وتنشــئ 

ــة  ــلحة التقليدي ــرتك لألس ــف املش ــن التعري ــداً أدىن م ــكام ح ــذه األح ه

ــات. ــر واألجــزاء واملكون والذخائ

ــات  ــع متطلب ــادة 2)1( لجمي ــواردة يف امل ــة ال وتخضــع األســلحة التقليدي

معاهــدة تجــارة األســلحة، يف حــن تخضــع املــواد التــي تشــملها املــادة 3، 

واملــادة 4 ملجموعــة مقيــدة عــىل نحــو أكــرب مــن املتطلبــات، مبــا يف ذلــك 

الحظــر عــىل نقــل األســلحة الــوارد يف املــادة 6، والقيــود املفروضــة عــىل 

الصــادرات الــواردة يف املــادة 7.

24 نظام املراقبة الوطني موضح مبزيد من التفصيل يف القسم 3-5 أدناه.

تــويص اللجنــة بأنــه، باإلضافــة إىل تنفيــذ أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة اإللزاميــة، تتخــذ الــدول 

األطــراف التدابــري اإلضافيــة بتشــجيع مــن املعاهــدة، وكذلــك أيــة تدابــري أخــرى تفــي إىل تحقيــق 

الهــدف اإلنســاين للمعاهــدة.
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)أ(  األسلحة التقليدية

ــق  ــي تنطب ــة الت ــن األســلحة التقليدي ــات م ــادة 2)1( مثــاين فئ تحــدد امل

عليهــا معاهــدة تجــارة األســلحة وهــي: دبابــات القتــال، ومركبــات القتــال 

املدرعــة، ومنظومــات املدفعيــة مــن العيــار الكبــري، والطائــرات املقاتلــة، 

وطائــرات الهليكوبــرت الهجوميــة، والســفن الحربيــة، والقذائــف وأجهــزة 

إطــاق القذائــف، واألســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيفــة. ووفقــاً للــامدة 

ــات الســبع األوىل - أي  ــة للفئ ــف الوطني 5)3(، يجــب أن تشــمل التعاري

تلــك الفئــات الــواردة يف املــادة 2)1()أ( إىل )ز( - املواصفــات املســتخدمة 

يف ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة يف وقــت بــدء نفــاذ 

ــه،  ــت نفس ــمرب 25.2014ويف الوق ــون األول/ديس ــدة، أي يف 24 كان املعاه

تشــجع املــادة 5)3( الــدول األطــراف عــىل اختيــار التعاريــف التــي هــي 

أكــر شــموالً مــام ورد يف ســجل األمــم املتحــدة.

فيــام يتعلــق باألســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيفــة - أي الفئــة الثامنــة 

مــن األســلحة التقليديــة املشــار إليهــا يف املــادة 2)1()ح( - تنــص املــادة 

ــتخدمة يف  ــات املس ــة "املواصف ــف الوطني ــمل التعاري ــىل أن تش 5)3( ع

الصكــوك ذات الصلــة املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة" وقــت بــدء نفــاذ 

املعاهــدة. وكان الصــك الــدويل الوحيــد الــذي يصــف "األســلحة الصغــرية 

ــم  ــك األم ــو ص ــدة ه ــاذ املعاه ــدء نف ــت ب ــة" يف وق ــلحة الخفيف واألس

املتحــدة الــدويل للتعقــب. وهــو يعــرف هــذه األســلحة بأنهــا "كل ســاح 

فتــاك محمــول يقــذف أو يطلــق طلقــة أو رصاصــة أو مقذوفــاً، أو يصمــم 

لقــذف أو إطــاق طلقــة أو رصاصــة أو مقــذوف، أو ميكــن تحويلــه بيــرس 

ليقــذف أو يطلــق طلقــة أو رصاصــة أو مقذوفــاً بفعــل مــادة متفجــرة"، 

ــذا  ــا ه ــق عليه ــي ينطب ــلحة الت ــة باألس ــري حري ــة غ ــاً قامئ ــورد أيض وي
ــف. 26 التعري

التقليديــة"،                                                   لألســلحة  املتحــدة  األمــم  ســجل  األســلحة:  يف  عنهــا  املبلــغ  العامليــة  "التجــارة   25

http://www.un-register.org/Background/Index.aspx. ويف تقريــره رقــم  A/68/140 يف 15 متوز/يوليــو 

2013، ذكــر فريــق الخــرباء الحكوميــن لعامــي 2012-2013، املعنــي مبواصلــة تشــغيل ســجل األمــم املتحــدة 

لألســلحة التقليديــة وزيــادة تطويــره، أن املركبــات الجويــة املســلحة بــا طيــار تنــدرج تحــت فئــات الســجل 

ــدول األعضــاء يف  ــأن تســتمر ال ــق أيضــاً ب ــة، وأوىص الفري ــة الهجومي ــرات العمودي ــة والطائ ــرات املقاتل للطائ

ــات. ــذه املركب ــة له ــل دولي ــات نق ــة عملي ــجل بأي ــاغ الس ــدة يف إب ــم املتح األم

ــا  ــاً، ال ســيام عندم ــة املزروعــة يدوي ــة واأللغــام األرضي ــل اليدوي ــف ال يشــمل القناب ــدو أن هــذا التعري 26 يب

يقــرأ جنبــاً إىل جنــب مــع املــادة 3، التــي تقــر نطــاق الذخائــر التــي تشــملها املعاهــدة عــىل تلــك الذخائــر 

"التــي يتــم إطاقهــا أو إيصالهــا باســتخدام األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(". يف املقابــل، 

ــم املتحــدة  ــع لألم ــرية التاب ــي باألســلحة الصغ ــن املعن ــق الخــرباء الحكومي ــده فري ــذي أع ــر ال ــق التقري يطب

ــم األســلحة  ــة عــىل أســاس تقيي ــاً واســع النطــاق لألســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيف ــام 1997، تعريف يف ع

ــراد،  ــة املضــادة لألف ــام األرضي ــة، واأللغ ــل اليدوي ــه القناب ــدرج في ــذي ي املســتخدمة بالفعــل يف النزاعــات، ال

 A/52/298 واأللغــام األرضيــة املضــادة للدبابــات يف فئــة "الذخائــر واملتفجــرات": انظــر وثيقــة األمــم املتحــدة

يف 27 آب/أغســطس 1997، الفقــرة 26)ج()4( و)5(. مــن جانبهــا، تتضمــن القامئــة العســكرية املشــرتكة 

ــوات ناســفة أخــرى. ــة، وعب ــة، واأللغــام األرضي ــل اليدوي لاتحــاد األورويب القناب
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عــىل الرغــم مــن أن معاهــدة تجــارة األســلحة، مــن حيــث املصطلحــات 

ــودة يف  ــة املوج ــلحة التقليدي ــع األس ــمل جمي ــة، ال تش ــة الدقيق القانوني

ــال  ــر اإلغف ــإن أث ــتقبل، ف ــد يف املس ــد توج ــي ق ــن أو الت ــت الراه الوق

املحتمــل لذكــر باقــي األســلحة ســوف يتوقــف عــىل التنفيــذ عــىل 

املســتوى الوطنــي. ويف املامرســة العمليــة، تطبــق معظــم الــدول قوانــن 

تصديــر األســلحة وضوابطــه الخاصــة بهــا عــىل جميــع األســلحة التقليديــة، 

ــدو مــن  ــة، يب ــان. وألســباب عملي ــر أيضــاً يف معظــم األحي وعــىل الذخائ

غــري املحتمــل أن تســعى تلــك الــدول إىل اســتبعاد تلــك األنــواع القليلــة 

ــري  ــن املعاي ــلحة م ــارة األس ــدة تج ــملها معاه ــي ال تش ــلحة الت ــن األس م

ــع األســلحة األخــرى. ــا عــىل جمي ــي تطبقه الت

ــون  ــرية للقان ــاكات خط ــكاب انته ــوع الرت ــن أي ن ــة م ــلحة التقليدي ــتخدام األس ــن اس ــه ميك ــراً ألن نظ

ــة  ــوم كل دول ــأن تق ــة ب ــة الدولي ــويص اللجن ــان، ت ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ال

طــرف مبــا يــيل:

                                                                                   ⇐

)ب(   الذخائر واألجزاء واملكونات

ــإن قيمــة األســلحة الصغــرية  كــام أشــار األمــن العــام لألمــم املتحــدة، ف

واألســلحة الخفيفــة "تعتمــد عــىل مــدى اســتمرار توريــد الذخــرية الازمــة 

لهــا".27 ويهــدف إدراج الذخائــر28 يف معاهــدة تجــارة األســلحة إىل ضــامن 

ــا  ــم تداوله ــي يت ــلحة الت ــتخدام األس ــوء اس ــىل س ــجع ع ــا ال يش أن نقله

ــا معاهــدة  ــي تنــص عليه ــة الت بالفعــل. ومــن املهــم أيضــاً وجــود الرقاب

تجــارة األســلحة عــىل نقــل األجــزاء واملكونــات، والتــي تهــدف إىل ضــامن 

عــدم تحايــل الــدول عــىل قواعــد نقــل األســلحة التقليديــة عــن طريــق 

نقــل أجــزاء تلــك األســلحة ومكوناتهــا للتجميــع يف الدولــة املتلقيــة. ويف 

ــل  ــات نق ــم عملي ــا تنظي ــروف عنه ــدول املع ــم ال ــق معظ ــع، تطب الواق

ــات. ــر واألجــزاء واملكون ــة نفســها عــىل نقــل الذخائ األســلحة الرقاب

27 األسلحة الصغرية: تقرير األمن العام، وثيقة األمم املتحدة S/2011/255،   نيسان/أبريل 2011، الفقرة 9.

28 كلمتا "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.

تطبيــق معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل األســلحة التقليديــة عــىل أوســع نطــاق ممكــن، مبــا يف ذلــك 

جميــع أنــواع األســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيفــة، مبــا يتفــق مــع التوصيــة الــواردة يف املــادة 

5)3( مــن املعاهــدة وهدفهــا املتمثــل يف الحــد مــن املعانــاة اإلنســانية.

5
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وتنظــم معاهــدة نقــل األســلحة نقــل الذخائــر واألجــزاء واملكونــات 

ــا. ــلحة ذاته ــل األس ــن نق ــيء ع ــض ال ــة بع ــة مختلف بطريق

ــىل كل  ــلحة ع ــارة األس ــدة تج ــن معاه ــادة 4 م ــادة 3، وامل ــب امل وتوج

دولــة طــرف أن تنظــم تصديــر الذخائــر "التــي يتــم إطاقهــا أو إيصالهــا 

باســتخدام األســلحة التقليديــة املنصوص عليهــا يف املــادة 2)1("،29 واألجزاء 

واملكونــات "حينــام يكــون التصديــر عــىل شــكل يتيــح إمكانيــة تجميــع" 

األســلحة التقليديــة املذكــورة. وعــىل وجــه الخصــوص، قبــل اإلذن بتصديــر 

ــة الطــرف إخضــاع  ــىل الدول ــات، يجــب ع ــزاء أو املكون الذخــرية أو األج

التصديــر املقــرتح ملعايــري النقــل الــواردة يف املــادة 6 وتقييــم التصديــر يف 

املــادة 7 )عــىل النحــو املوضــح يف القســم 3-2 أدنــاه(. ومــع ذلــك، عــىل 

النقيــض مــن املتطلبــات التــي تنطبــق عــىل األســلحة التقليديــة املنصــوص 

ــدول  ــا يف املــادة 2)1(، ال تفــرض معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل ال عليه

)أ( تنظيــم اســترياد الذخائــر أو األجــزاء واملكونــات أو مرورهــا العابــر، أو 

إعــادة شــحنها، أو الســمرسة فيهــا،30 أو )ب( اتخــاذ تدابــري ملنــع تحويــل 

وجهتهــا،31 أو )ج( تســجيل اإلذن بتصديــر هــذه املــواد أو صــادرات هــذه 
املــواد أو وارداتهــا التــي تــم نقلهــا بالفعــل واإلبــاغ عنهــا.32

29 يشــمل هــذا األمــر األلغــام املبثوثــة عــن بعــد، والقنابــل التــي تطلــق مــن قاذفــات القنابــل، وقنابــل الغــاز 

املســيل للدمــوع، والرصــاص املطاطــي، مــا دامــت تُطلــق مــن األســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيفــة. وفيــام 

يتعلــق بنطــاق األســلحة والذخائــر الــذي تتضمنــه املــادة 2)1(، واملــادة 3، انظــر التوضيــح الــوارد يف القســم 

3-1-1 )أ( أعــاه.

30 انظر معاهدة تجارة األسلحة، املواد 10-8.

31 انظر معاهدة تجارة األسلحة، املادة 11.

32 انظر معاهدة تجارة األسلحة، املادة 12 واملادة 13.
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ــىل  ــد ع ــا يعتم ــري أن تأثريه ــا، غ ــم تداوله ــة يت ــلحة التقليدي ــن األس ــة م ــداد هائل ــل أع ــاك بالفع هن

ــات. ــزاء واملكون ــر واألج ــدادات الذخائ ــتمرار إم اس

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

ــادة 2)2(،  ــدة - امل ــملها املعاه ــي تش ــل الت ــات النق 3-1-2 عملي

واملــادة2)3(
ألغــراض معاهــدة تجــارة األســلحة، تنــص املــادة 2)2( عــىل أن "تشــمل 

أنشــطة التجــارة الدوليــة عمليــات التصديــر، واالســترياد، واملــرور العابــر، 

وإعــادة الشــحن، والســمرسة"، املشــار إليهــا مجتمعــة يف املعاهــدة بكلمة 

"نقــل". ويشــري هــذا األمــر إىل أن املعاهــدة تنظــم جميــع أشــكال النقــل 

ــؤدي  ــد ي ــاري.33 وق ــادل تج ــمل أي تب ــت تش ــام إذا كان ــر ع ــض النظ بغ

اســتبعاد العمليــات غــري التجاريــة لنقــل األســلحة مــن نطــاق املعاهــدة 

إىل إحــداث ثغــرة ميكــن لهــذه العمليــات أن تســتمر مــن خالهــا حتــى يف 

وجــود خطــر غــري مقبــول أن يســتخدم املتلقــي هــذه األســلحة يف ارتــكاب 

ــر  ــذا األم ــارض ه ــرية. ويتع ــم الخط ــن الجرائ ــا م ــرب أو غريه ــم ح جرائ

مــع االلتــزام بضــامن احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل 

ــرتاط أن  ــع اش ــدة، وم ــادئ املعاه ــه يف مب ــار إلي ــان، املش ــوق اإلنس لحق

تنفــذ كل دولــة طــرف املعاهــدة بصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة 

وغــري متييزيــة.

ــدا )2  ــمرب 2014(، ونيوزيلن ــون األول/ديس ــتاين )16 كان ــت ليختنش ــدة، أعلن ــىل املعاه ــا ع ــد تصديقه 33 عن

أيلول/ســبتمرب 2014(، وســويرسا )30 كانــون الثاين/ينايــر 2015( فهمهــا أنــه يف ضــوء موضــوع معاهــدة تجــارة 

األســلحة وهدفهــا واملعنــى العــادي للــامدة 2)2(، يُعــد نطــاق هــذا الحكــم متســعاً للغايــة ويشــمل املعامــات 

غــري النقديــة، مثــل الهدايــا، والقــروض، وعقــود اإليجــار.

لذلــك، تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تفــرض الــدول األطــراف الرقابــة عــىل عمليــات نقــل الذخائــر 

واألجــزاء واملكونــات وأن تطبــق عليهــا ضوابطهــا، وتتخــذ التدابــري الازمــة ملنــع تحويــل وجهتهــا 

كــام 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 أيضــاً بــأن تســجل الــدول األطــراف عمليــات النقــل التــي تنفذهــا للذخائر 

واألجــزاء واملكونــات وأن تبلــغ عنهــا، مبــا يتفــق مــع الهــدف مــن املعاهــدة لتعزيــز الشــفافية، 

والعمــل املســؤول، وبنــاء الثقــة.
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وفقــاً للــامدة 2)3(، "ال تنطبــق هــذه املعاهــدة عــىل قيــام دولــة طــرف أو 

أي جهــة تتــرف باســمها بنقــل األســلحة التقليديــة عــىل الصعيــد الــدويل 

الســتخدامها الخــاص، رشيطــة أن تظــل هــذه األســلحة التقليديــة تحــت 

ملكيــة تلــك الدولــة الطــرف". ويهــدف هــذا الحكــم إىل الســامح للدولــة 

الطــرف بــأن ترســل أســلحة إىل قواتهــا املســلحة التــي يتــم نرشهــا خــارج 

أراضيهــا دون إخضــاع هــذا النقــل للرقابــة التــي تفرضهــا املعاهــدة. 

ويرتتــب عــىل ذلــك، أنــه يف حــال تغــريت ملكيــة هــذه األســلحة يف أثنــاء 

ــري  ــذا التغي ــإن ه ــالها، ف ــد إرس ــت بع ــارج أو يف أي وق ــالها إىل الخ إرس

ــاً  ــم وفق ــد أن يت ــم، ال ب ــن ث ــل"، وم ــة "النق ــريقى إىل درج ــة س يف امللكي

ــه  ــك، فإن ــة إىل ذل ــا يف املعاهــدة. باإلضاف ــل املنصــوص عليه ــري النق ملعاي

ــي تظــل تحــت  ــادة 2)3( تشــري إىل األســلحة الت ــن أن امل عــىل الرغــم م

"ملكيــة" الدولــة الطــرف، ال ميكــن ألي دولــة طــرف التحايــل عــىل أحــكام 

املعاهــدة عــن طريــق إعــارة األســلحة أو تأجريهــا بعــد نقلهــا إىل الخــارج، 

وذلــك لألســباب املبينــة ســابقاً فيــام يتعلــق بتفســري املــادة 2)2(.

                                                                                   ⇐

3-2 االلتزامات األساسية الواردة يف املعاهدة
تُعــد املــادة 6، واملــادة 7 الركيزتــن األساســيتن ملعاهــدة تجــارة األســلحة، 

وأجزائهــا،  وذخائرهــا،  التقليديــة،  األســلحة  نقــل  تُخضعــان  وهــام 

ومكوناتهــا ملعايــري صارمــة، وذلــك بهــدف ضــامن أال ينتهــي بهــا املطــاف 

يف أيــدي أولئــك الذيــن يتوقــع أن يســتخدموها الرتــكاب انتهــاكات 

خطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، 

أو غريهــا مــن الجرائــم الخطــرية. ولهاتــن املادتــن أهميــة بالغــة لتحقيــق 

الهــدف اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة. وهــام تكمــان القيــود 

الحاليــة املفروضــة عــىل عمليــات نقــل األســلحة التــي تنشــأ عــىل وجــه 

الخصــوص مــن االلتــزام بضــامن احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين مبوجــب 

ــو  ــام 1949، 34 وه ــع لع ــف األرب ــات جني ــن اتفاقي ــرتكة ب ــادة 1 املش امل

ــادئ املعاهــدة. ــدأ أســايس مــن مب مب

34 القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــات النزاعــات املســلحة املعــارصة، تقريــر للمؤمتــر الــدويل الثــاين والثاثــن 

للصليــب األحمــر والهــال األحمــر، جنيــف، الــذي عقــد يف 8-10 كانــون األول/ديســمرب 2015، ترشيــن األول/

أكتوبــر 2015، ص. 56-55.

ــون  ــرية للقان ــاكات خط ــكاب انته ــهل ارت ــن أن يس ــوع ميك ــن أي ن ــلحة م ــل األس ــراً ألن نق نظ

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تفــرس الــدول 

األطــراف مصطلــح "نقــل" الــوارد يف معاهــدة تجــارة األســلحة بأوســع معنــى ممكــن، مبــا يف ذلــك 

أيضــاً عمليــات النقــل غــري التجاريــة، وفقــاً للمعنــى العــادي للمصطلــح والغــرض اإلنســاين مــن 

املعاهــدة.
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وتنشــئ املــادة 6، واملــادة 7 عمليــة مــن مرحلتــن ملراقبــة عمليــات نقــل 

األســلحة والذخائــر واألجــزاء واملكونــات عــىل النحــو التــايل:

       

كــام هــو مبــن، تنطبــق املــادة 6 عــىل جميــع أنــواع النقــل املشــار إليهــا 

يف املــادة 2)2( مــن املعاهــدة، أي التصديــر، أو االســترياد، أو املــرور 

ــادة 7 إال  ــق امل ــن ال تنطب ــمرسة، يف ح ــحن، والس ــادة الش ــر، أو إع العاب

ــادرات. ــىل الص ع

وتنعكــس أهميــة املــادة 6 واملــادة 7 يف املــادة 23 مــن املعاهــدة، التــي 

ــق هــذه  ــا لتطبي ــة عليه ــة واملصدق ــة عــىل االتفاقي ــدول املوقع ــو ال تدع

املــواد بصــورة مؤقتــة، يف انتظــار دخــول املعاهــدة حيــز النفــاذ بالنســبة 

لهــا.

3-2-1 حظر نقل األسلحة - املادة 6

)أ( حظــر النقــل املتعلــق بااللتزامــات الدوليــة مبوجــب االتفاقــات 

الدوليــة

ــات إذا  ــر، واألجــزاء، واملكون ــل األســلحة، والذخائ ــادة 6)1( نق تحظــر امل

ــق  ــة عــىل عات ــات الواقع ــك االلتزام ــل أن ينته ــن شــأن هــذا النق كان م

ــم  ــع لألم ــن التاب ــس األم ــا مجل ــري اتخذه ــب تداب ــرف مبوج ــة الط الدول

ــن  ــابع م ــل الس ــب الفص ــرف مبوج ــو يت ــام وه ــاذ الس ــدة إلنف املتح

ــلحة". ــد األس ــر توري ــري حظ ــيام تداب ــدة، "ال س ــم املتح ــاق األم ميث

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

مبوجــب املــادة 6، ال تــأذن الدولــة الطــرف بــأي عمليــة لنقــل 

أســلحة تقليديــة إذا كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك التزامــات 

دوليــة تقــع عــىل عاتــق الدولــة الطــرف، أو إذا كانــت الدولــة 

ــكاب  ــة ستُســتخدم يف ارت ــأن األســلحة املنقول ــم ب الطــرف عــىل عل

جرميــة إبــادة جامعيــة، أو جرائــم ضــد اإلنســانية، أو جرائــم حــرب.

إذا مل يكــن التصديــر محظــوراً مبوجــب املــادة 6، يجــب عــىل 

الدولــة الطــرف تطبيــق معايــري تقييــم املخاطــر الــواردة يف املــادة 

7 وأال تــأذن بــأي عمليــة تصديــر حيثــام يوجــد خطــر "كبــري" بــأن 

ــون  ــاكات خطــرية للقان ــكاب انته تســتخدم األســلحة املصــدرة الرت

ــوق اإلنســان، أو غريهــا  ــدويل لحق ــون ال ــدويل اإلنســاين، أو القان ال

ــا. ــم الخطــرية أو تســهيل ارتكابه ــن الجرائ م
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ــن  ــاف إذا كان م ــلحة واألصن ــذه األس ــل ه ــاً نق ــادة 6)2( أيض ــر امل تحظ

شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك "التزامــات دوليــة تقــع عــىل عاتــق الدولــة 

ــا، وال ســيام  ــاً فيه ــة طرف ــون الدول ــة تك ــات دولي الطــرف مبوجــب اتفاق

االتفاقــات املتعلقــة بنقــل األســلحة التقليديــة أو االتجــار بها بصــورة غــري 

ــة  ــوارد يف اتفاقي ــل ال ــر النق ــات حظ ــذه االلتزام ــمل ه ــة". وتش مرشوع

حظــر األلغــام املضــادة لألفــراد، 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 2001، وذلــك مــن بــن الصكــوك األخــرى ذات الصلــة،35 مــا دامــت 

الدولــة طرفــاً يف هــذه الصكــوك واألســلحة التــي تشــملها هــذه الصكــوك 

تدخــل ضمــن نطــاق معاهــدة تجــارة األســلحة. باإلضافــة إىل ذلــك، تبنــت 

ــراً  ــمل حظ ــادة 6)2( تش ــرى أن امل ــي ت ــر الت ــة النظ ــدول وجه ــض ال بع

عــىل النقــل ناشــئاً عــن معاهــدات حقــوق اإلنســان ومعاهــدات القانــون 

ــون  ــات الدوليــة األخــرى التــي تك ــاين، مــن بــن االتفاق ــدويل اإلنس ال
الدولــة طرفــاً فيهــا.36

)ب( حظر النقل املتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أخرى

ــل  ــة لنق ــأي عملي ــأذن ب ــرف أن ت ــة الط ــىل الدول ــادة 6)3( ع ــر امل تحظ

ــة الطــرف "عــىل  ــر، أو أجــزاء إذا كانــت الدول ــة، أو ذخائ أســلحة تقليدي

علــم وقــت النظــر يف اإلذن بــأن األســلحة أو األصنــاف ستُســتخدم يف 

ــم  ــانية، أو جرائ ــد اإلنس ــم ض ــة، أو جرائ ــادة جامعي ــة إب ــكاب جرمي ارت

حــرب، أو مخالفــات جســيمة التفاقيــات جنيــف لعــام 1949، أو هجــامت 

موجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن يتمتعــون بالحاميــة بتلــك 

الصفــة، أو جرائــم حــرب أخــرى عــىل النحــو الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات 

الدوليــة التــي تكــون طرفــاً فيهــا".

بينــام يُعــد هــذا الحكــم أحــد إنجــازات معاهــدة تجــارة األســلحة األكــر 

جــدارة بالثنــاء، تثــري صياغتــه بعــض األســئلة بشــأن التفســري، واملوضحــة 

باختصــار فيــام يــيل.

أو األصنــاف 	  بــأن األســلحة  النظــر يف اإلذن  عــى علــم وقــت 

.. سُتســتخدم.

ــم  ــب األم ــة، انظــر مكت ــة ذات الصل ــددة األطــراف والصكــوك اإلقليمي ــة الصكــوك متع 35 لاطــاع عــىل قامئ

املتحــدة لشــؤون نــزع الســاح، ومجموعــة أدوات تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة، الوحــدة 5، حظــر النقــل، 

.https://www.un.org/disarmament/convarms/att 21 آب/أغســطس 2015، 

36 انظر بيان الرنويج يف 4 حزيران/يونيو 2013، بعد توقيع معاهدة تجارة األسلحة.
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ــة الطــرف عــن الســلوك  يتعلــق مصطلــح "عــىل علــم" مبــا تعلمــه الدول

ــذي  ــا يف الوقــت ال ــق املتاحــة له املحتمــل للمتلقــي، اســتناداً إىل الحقائ

ــم أمنــاط ســلوك املتلقــي  ــي هــذا تقيي ــه بنقــل األســلحة. ويعن ــأذن في ت

الحاليــة والســابقة، مثــل احرتامــه للقانــون الــدويل اإلنســاين يف النزاعــات 
ــارص أخــرى.37 ــاً فيهــا، وذلــك ضمــن عن املســلحة التــي يكــون طرف

وهنــاك ســؤال عــام إذا كان مصطلــح "عــىل علــم" الــوارد يف املــادة 

ــم  ــاً للعل ــاراً موضوعي ــن معي ــلحة يتضم ــارة األس ــدة تج ــن معاه 6)3( م

"الحكمــي" - الــذي عــىل أساســه فــإن الدولــة الطــرف "كانــت عــىل علــم" 

أن األســلحة ســوف تســتخدم الرتــكاب الجرائــم املنصــوص عليهــا، وذلــك 

ــة -  ــة ومتاحــة للكاف ــات موثوق ــال، إىل معلوم ــبيل املث ــىل س ــتناداً، ع اس

ــة  ــدى الدول ــم "الفعــيل" ل ــار ذايت مــن العل ــا إذا كان يشــري إىل معي أو م

الطــرف.

ــض  ــت بع ــدة، تبن ــىل املعاه ــق ع ــد التصدي ــريية عن ــا التفس ويف إعاناته

الــدول وجهــة النظــر األوىل، مفــرسة مصطلــح "عــىل علــم" بأنــه يعنــي "أن 

الدولــة الطــرف املعنيــة ال تــأذن بالنقــل إذا كان لديهــا معلومــات موثوقــة 

توفــر أســباباً وجيهــة لاعتقــاد بــأن األســلحة أو األصنــاف ســوف تســتخدم 

يف ارتــكاب الجرائــم املنصــوص عليهــا".38 مــن ناحيــة أخــرى، تطبــق بعــض 

ــاك  ــيل".39 وهن ــم الفع ــار "العل ــلحة معي ــل األس ــاتها لنق ــدول يف سياس ال

ــدول  ــون مســؤولية ال ــات النظــر مبوجــب قان ــة يف وجه ــات مامثل اختاف

بشــأن مســؤولية الدولــة عــن تقديــم الدعــم لدولــة أخــرى أو مســاعدتها 

ــة األوىل "عــىل  ــاً حيــث تكــون الدول يف ارتــكاب فعــل غــري مــرشوع دولي

علــم بالظــروف" التــي يرتكــب فيهــا الفعــل املذكــور.40 ومــع ذلــك، قــد 

يكــون هنــاك اختــاف طفيــف مــن الناحيــة العمليــة بــن العلــم "الفعيل" 

ــه  ــم الفعــيل ميكــن أن يســتدل علي ــم "الحكمــي"، إىل حــد أن العل والعل

مــن الظــروف.

ــة بهــذا التقييــم ســجل املتلقــي يف املــايض والحــارض بشــأن احــرتام القانــون  37 تتضمــن املــؤرشات ذات الصل

الــدويل اإلنســاين، واتخــاذ التدابــري الازمــة ملنــع وقــوع انتهــاكات أو وقفهــا، مبــا يف ذلــك عــن طريــق معاقبــة 

املســؤولن عنهــا.

ــون  ــون األول/ديســمرب 2014(، وســويرسا )30 كان ــب ليختنشــتاين )16 كان ــن جان ــريية م ــات التفس 38 اإلعان

ــد إضــايف(. ــق عــىل معاهــدة تجــارة األســلحة )تأكي ــد التصدي ــر 2015( عن الثاين/يناي

ــايس بشــأن  ــه الرئ ــة"، التوجي ــة بشــأن نقــل األســلحة التقليدي ــات املتحــدة األمريكي 39 انظــر "سياســات الوالي

United States Conventional Arms Transfer Policies”, US Presi- ــدة  ــات املتح ــات يف الوالي ”السياس

dential Policy Directive/ PPD-27،     كانــون الثاين/ينايــر 2014.

40 انظــر لجنــة القانــون الــدويل، املــواد املتعلقــة مبســؤولية الــدول عــن األفعــال غــري املرشوعــة دوليــاً، 2001، 

ــا  األمــم املتحــدة، 2005، املــادة http://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html( 16(. ويف ماحظاته

وتعليقاتهــا للجنــة القانــون الــدويل عــىل املــادة 16، تفــرس بعــض الــدول معيــار العلــم باعتبــاره يعنــي العلــم 

الفعــيل أو النيــة، يف حــن تطبــق دول أخــرى معيــار العلــم الحكمــي، أي أن الدولــة املخالفــة "تعلــم أو كان 

ينبغــي أن تعلــم" بالظــروف املحيطــة بالفعــل غــري املــرشوع دوليــاً. انظــر لجنــة القانــون الــدويل، "مســؤولية 

الــدول: التعليقــات واملاحظــات الــواردة مــن الحكومــات"، الــدورة الثالثــة والخمســون، وثيقــة األمــم املتحــدة 

A/CN.4/515  وامللحــق 1-3، 19 آذار/مــارس 2001.
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عــىل أيــة حــال، تشــري املــادة 6)3( إىل العلــم بــأن األســلحة "قد تســتخدم" 

يف ارتــكاب الجرائــم املذكــورة، مــام يــدل عــىل 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 6)3( ليــس علــامً يقينيــاً مطلقــاً.

يتمثــل الهــدف مــن املــادة 6)3( مــن معاهــدة تجــارة األســلحة يف منــع 

ارتــكاب جرائــم خطــرية 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 

ــادة 6)3(.  ــري امل ــة بتفس ــة ذا صل ــادة الجامعي ــة اإلب ــع جرمي ــة مبن املعني

وقــد قــررت محكمــة العــدل الدوليــة أن الدولــة قــد يثبــت أنهــا انتهكــت 

التزامهــا مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة "حتــى وإن مل يكــن لديهــا اليقــن، 

ــك، أن  ــم بذل ــا مل تق ــراء لكنه ــذ إج ــا أن تتخ ــذي كان عليه ــت ال يف الوق

جرميــة اإلبــادة الجامعيــة عــىل وشــك أن تُرتكــب أو كانــت جاريــة، ألنــه 

ــة  ــي أن الدول ــه يكف ــاس، فإن ــذا األس ــىل ه ــؤولية ع ــل املس ــى تتحم حت

ــم،  ــة الحــال عــىل عل ــم، أو كان يجــب أن تكــون بطبيع ــت عــىل عل كان

بــأن هنــاك خطــر حقيقــي أن أعــامل اإلبــادة الجامعيــة ســرتتكب".42 ومن 

ــدول األطــراف يف معاهــدة تجــارة األســلحة هــذا  الــروري أن تأخــذ ال

ــق  ــام يتعل ــذ املــادة 6)3(، عــىل األقــل في ــد تنفي ــار عن التفســري يف االعتب

ــق  ــام يتعل ــك في ــل ذل ــا أن تفع ــن عليه ــام يتع ــة. ك ــادة الجامعي باإلب

ــة  ــاء مكان ــبيل إع ــىل س ــا، ع ــوص عليه ــرى املنص ــم األخ ــع الجرائ بجمي

ــامن  ــك ض ــا يف ذل ــدة، مب ــانية للمعاه ــادئ اإلنس ــاين واملب ــدف اإلنس اله

احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين.

ــاد األورويب[  ــس ]االتح ــرك ملجل ــف املش ــتخدم للموق ــل املس ــع دلي ــابه م ــه التش ــتخاص أوج ــن اس 41 ميك

CFSP/2008/944 الــذي يحــدد القواعــد املشــركة التــي تحكــم الرقابــة عــى صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات 

العســكرية )COARM 172 CFSP/PESC 393،      متوز/يوليــو 2015(، والــذي يوضــح أن عبــارة "ميكــن أن 

تســتخدم" الــواردة يف املــادة 2، املعيــار الثــاين )أ( مــن املوقــف املشــرتك تشــرتط عــبء إثبــات أقــل مــن وجــود 

ــد إضــايف(.  ــا أو املعــدات العســكرية ســوف تســتخدم يف القمــع الداخــيل )تأكي خطــر واضــح أن التكنولوجي

ويوجــب املعيــار الثــاين )أ( و)ج( عــىل 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 الداخــيل 

أو يف ارتــكاب انتهــاكات خطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين.

ــنة  ــا )البوس ــة عليه ــة واملعاقب ــادة الجاعي ــة اإلب ــع جرمي ــة من ــق اتفاقي ــة، تطبي ــدل الدولي ــة الع 42 محكم

ــد  ــرة 432 )تأكي ــباط/فرباير 2007، الفق ــادر يف 26 ش ــم الص ــود(، الحك ــل األس ــا والجب ــد رصبي ــك ض والهرس

إضــايف(. ويف توضيحهــا أن هــذا النــص واجــب التطبيــق عــىل االلتــزام مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة مبوجــب 

املــادة 1 مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة، ميــزت محكمــة العــدل الدوليــة بينــه وبــن التواطــؤ يف 

جرميــة اإلبــادة الجامعيــة، مفــرسة إيــاه باإلشــارة إىل املــادة 16 مــن املــواد التــي نصــت عليهــا لجنــة القانــون 

الــدويل بشــأن مســؤولية الــدول، التــي تضــع معيــاراً أعــىل لألدلــة أقــرب إىل "العلــم الفعــيل" )املرجــع نفســه، 

الفقــرة 420(. ونصــت أيضــاً عــىل أن االلتــزام مبنــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة هــو التــزام مــن حيــث الســلوك، 

وليــس مــن حيــث النتيجــة، مقارنــة مبفهــوم "العنايــة الواجبــة" )املرجــع نفســه، الفقــرة 430(.

20
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خاصــة القــول إنــه، مــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة، يجــب عــىل الدولة 

ــباب  ــا أس ــادة 6)3( إذا كان لديه ــب امل ــل مبوج ــأذن بالنق ــرف أال ت الط

ــر  ــا يتواف ــات أو م ــن معلوم ــا م ــا لديه ــتناداً إىل م ــاد، اس ــة لاعتق وجيه

لهــا مــن معلومــات بشــكل معقــول، أن األســلحة ستســتخدم يف ارتــكاب 

ــادة جامعيــة، أو جرائــم ضــد اإلنســانية، أو جرائــم حــرب. جرميــة إب

تطبيــق املعنــى العــادي ملصطلــح "عــىل علــم" يف ســياق املــادة 6)3( ويف ضــوء موضــوع املعاهــدة مــن 

ــة يف األســلحة بغــرض  ــم التجــارة الدولي ــة لتنظي ــة املشــرتكة املمكن ــري الدولي أجــل وضــع أعــىل املعاي

الحــد مــن املعانــاة البرشيــة:

تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن يُفــرس مصطلــح "عــىل علــم" الــوارد يف املــادة 6)3( تفســرياً موضوعيــاً ⇐                                                                                

ــة طــرف، اســتناداً إىل مــا لديهــا مــن معلومــات أو مــا  ليشــمل مــا يُتوقــع عــادة أن تعلمــه دول

يتوافــر لهــا مــن معلومــات بشــكل معقــول.
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نطاق جرمية اإلبادة الجاعية والجرائم ضد اإلنسانية	 

قــد ترتكــب جرميــة اإلبــادة الجامعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية يف زمــن 

الســلم كــام يف أثنــاء النزاعــات املســلحة. وهــذه الجرائــم محظــورة 

ــريف. ــدويل الع ــون ال ــب القان مبوج

تعــرف املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع جرميــة اإلبــادة الجامعيــة 

ــن  ــاً م ــي أي ــا تعن ــة بأنه ــادة الجامعي ــام 1948 اإلب ــا لع ــة عليه واملعاقب

األفعــال43 املرتكبــة "عــىل قصــد التدمــري، الــكيل أو الجــزيئ، لجامعــة 

قوميــة أو إثنيــة أو عنريــة أو دينيــة، بصفتهــا هــذه".

أمــا الجرائــم ضــد اإلنســانية فهــي أي فعــل مــن أفعــال القتــل العمــد، أو 

االســرتقاق، أو إبعــاد الســكان، أو الســجن، أو التعذيــب، أو االغتصــاب أو 

أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي، أو االضطهــاد، أو االختفــاء 

ــى ارتكــب عمــداً يف  ــال أخــرى غــري إنســانية، مت ــن أفع ــن ب القــرسي م

إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد الســكان املدنيــن. 

ــن  ــدد م ــة يف ع ــات الطفيف ــض االختاف ــع بع ــف م ــذا التعري ــرد ه وي

ــة  ــم الجنائي ــية للمحاك ــة األساس ــك األنظم ــا يف ذل ــة، مب ــوك الدولي الصك
ــة.44 الدولي

نطاق جرائم الحرب	 

اإلنســاين  الــدويل  للقانــون  انتهــاكات خطــرية  الحــرب هــي  جرائــم 

ــة  ــدول ماحق ــي يجــب عــىل ال ــة، والت ــة فردي تســتتبع مســؤولية جنائي

ــريف.  ــون الع ــدات أو القان ــون املعاه ــب قان ــم مبوج ــا ومعاقبته مرتكبيه

وتُعــد انتهــاكات القانــون الــدويل اإلنســاين خطــرية، وهــي جرائــم حــرب 

ــن، أو  ــل املدني ــن )مث ــخاص املحمي ــىل األش ــراً ع ــكل خط ــت تش إذا كان

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 تدمــري املمتلــكات أو االســتياء غــري 
ــا.45 ــوين عليه القان

ــادة  ــع جرميــة اإلب ــة من ــن اتفاقي ــادة 2 م ــة مبوجــب امل ــادة جامعي ــل جرميــة إب ــي متث ــال الت 43 تشــمل األفع

ــدي أو  ــاق أذى جس ــة، وإلح ــن الجامع ــاء م ــل أعض ــرى، قت ــور أخ ــن أم ــن ب ــا، م ــة عليه ــة واملعاقب الجامعي
روحــي خطــري بأعضــاء مــن الجامعــة، وإخضــاع الجامعــة، عمــداً، لظــروف معيشــية يــراد بهــا تدمريهــا املــادي 

ــاً. ــاً أو جزئي كلي
ــة )2002(، املــادة 7، والنظــام  ــة الدولي ــال، نظــام رومــا األســايس للمحكمــة الجنائي 44 انظــر، عــىل ســبيل املث

األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة )1993(، املــادة 5، والنظــام األســايس للمحكمــة 
ــدا )1994(، املــادة 3. ــة الخاصــة لروان ــة الدولي الجنائي

ــم  ــة بجرائ ــرد قامئ ــدة 156. وت ــابق، القاع ــع س ــك، مرج ــز دوزوالد-بي ــس و لوي ــاري هنكرت ــر جون-م 45 انظ

الحــرب التــي تحددهــا املعاهــدات والقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف يف املرفــق الثالــث مــن دليــل اللجنــة 
الدوليــة للصليــب األحمــر، قــرارات نقــل األســلحة: تطبيــق معايــري القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل 

لحقــوق اإلنســان، الدليــل العمــي، الطبعــة الثانيــة، 2016.
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وتشــري املــادة 6)3( مــن معاهــدة تجــارة األســلحة إىل ثــاث فئــات مــن 

ــام  ــف لع ــات جني ــيمة التفاقي ــات الجس ــي "املخالف ــرب وه ــم الح جرائ

1949، أو الهجــامت املوجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن 

يتمتعــون بالحاميــة بتلــك الصفــة، أو جرائــم الحــرب األخــرى عــىل النحــو 

الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات الدوليــة التــي تكــون ]الدولــة[ طرفــاً فيهــا". 

وتــدل الفئــة األخــرية عــىل أن نطــاق جرائــم الحــرب مبوجــب املــادة 6)3( 

يختلــف باختــاف املعاهــدات التــي تكــون الدولــة الناقلــة طرفــاً فيهــا.

ــال  ــي أفع ــام 1949 فه ــف لع ــات جني ــيمة التفاقي ــات الجس ــا املخالف أم

معينــة منصــوص عليهــا رصاحــة أنهــا "مخالفــات جســيمة" مبوجــب كل 

ــة  ــة ماحق ــا يجــب عــىل الدول ــع، وهــي م ــف األرب ــات جني ــن اتفاقي م

مرتكبيهــا ومعاقبتهــم، بغــض النظــر عــن جنســيتهم ومــكان وقــوع 

ــة  ــلحة الدولي ــات املس ــب يف النزاع ــي ترتك ــال الت ــي األفع ــل.46 وه الفع

ــف  ــة جني ــة مبوجــب اتفاقي ــكات محمي ــن أو ممتل ضــد أشــخاص محمي

ذات الصلــة، مثــل الجرحــى واملــرىض، أو أرسى الحــرب، أو الســكان 

ــات  ــيمة التفاقي ــات الجس ــد املخالف ــة.47 وتُع ــن يف األرايض املحتل املدني
ــرب.48 ــم ح ــف جرائ جني

وتشــكل الهجــات املوجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن 

ــدويل  ــون ال ــرية للقان ــاكات خط ــة انته ــك الصف ــة بتل ــون بالحاي يتمتع

ــة أو غــري  اإلنســاين العــريف، ســواًء ارتكبــت يف النزاعــات املســلحة الدولي

ــك  ــح "بتل ــن مصطل ــدف م ــرب.49 واله ــم ح ــاً جرائ ــد أيض ــة، وتُع الدولي

الصفــة" هــو التأكيــد عــىل أن املدنيــن يتمتعــون بالحاميــة مــن الهجــوم 

ــة. ــامل العدائي ــارشة يف األع ــاركة مب ــاركون مش ــوا ال يش ــا دام م

46   تلــزم اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949 )يف املــواد 49 و50 و129 و146 عــىل التــوايل( كل طــرف 

متعاقــد بقمــع املخالفــات الجســيمة جنائيــاً، وفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة عــىل ارتكابهــا، ومامرســة الواليــة 

ــاة. ــة عــىل الجن ــة العاملي القضائي

47 األفعــال التــي متثــل مخالفــات جســيمة منصــوص عليهــا يف اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949 )يف املــواد 

ــري  ــانية, وتدم ــة الاإنس ــب أو املعامل ــد، والتعذي ــل العم ــمل القت ــوايل(، وتش ــىل الت 50 و51 و130 و147 ع

ــة  ــري مرشوع ــة غ ــة، وبطريق ــرورات الحربي ــربره ال ــع ال ت ــاق واس ــىل نط ــا ع ــتياء عليه ــكات أو االس املمتل

وتعســفية.

ــف،  ــات جني ــايف التفاقي ــول األول اإلض ــن الربوتوك ــادة 85)5( م ــة يف امل ــه رصاح ــوص علي ــر منص ــذا األم 48 ه

وينعكــس يف تعاريــف جرائــم الحــرب الــواردة يف النظــم األساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة. عــىل ســبيل 

ــرب"  ــم الح ــي "جرائ ــة، تعن ــة الدولي ــة الجنائي ــايس للمحكم ــام األس ــن النظ ــامدة 8)2()أ( م ــاً لل ــال، وفق املث

ــام 1949. ــف لع ــات جني ــيمة التفاقي ــاكات الجس االنته

49 انظر جون-ماري هنكرتس و لويز دوزوالد-بيك، مرجع سابق، املادة 156.
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وتبعـــاً للظـــروف، ميكـــن مبوجـــب املـــادة 6)3( وصـــف الهجـــامت 

العشـــوائية، أو الهجـــامت غـــري املتناســـبة، أو الهجـــامت باســـتخدام 

ـــة  ـــة ضـــد أهـــداف مدني ـــا "هجـــامت موجه ـــر بأنه ـــلحة عشـــوائية األث أس

أو ضـــد مدنيـــن يتمتعـــون بالحاميـــة بتلـــك الصفـــة". ويســـتند هـــذا 

التأكيـــد إىل تفســـري املحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الخاصـــة ليوغســـافيا 

الســـابقة، الـــذي نـــص عـــىل أن مثـــل هـــذه الهجـــامت "قـــد تنشـــئ" 

ـــن أن  ـــم م ـــىل الرغ ـــن، ع ـــىل املدني ـــارشة ع ـــامت مب ـــوع هج ـــة بوق قرين
هنـــاك حاجـــة إىل أن تُحـــدد عـــىل أســـاس كل حالـــة عـــىل حـــدة.50

وتشــري جرائــم الحــرب األخــرى عــى النحــو الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات 

الدوليــة التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا إىل أفعــال معينــة منصــوص عليها 

ــك  ــة، وكذل ــدات ذات الصل ــب املعاه ــرب مبوج ــم ح ــا جرائ ــة أنه رصاح

ــدويل اإلنســاين باعتبارهــا  ــون ال ــي تحددهــا معاهــدات القان األفعــال الت

تشــكل انتهــاكات خطــرية ترتتــب عليهــا مســؤولية جنائيــة فرديــة وهــي 

ــم. وتشــمل هــذه  ــا ومعاقبته ــة مرتكبيه ــة ماحق ــىل الدول ــا يجــب ع م

االتفاقــات الدوليــة مــا يــيل:

 الربوتوكــول األول اإلضــايف التفاقيــات جنيــف، الــذي ينطبــق عــىل 	 

ــا  ــىل أنه ــال ع ــض األفع ــدد بع ــة، ويح ــلحة الدولي ــات املس النزاع

ــم حــرب. ويوجــب  ــاكات جســيمة"، ويعتربهــا رصاحــة جرائ "انته

هــذه  مرتكبــي  محاكمــة  األطــراف  الــدول  عــىل  لربوتوكــول  ا
االنتهــاكات الجســيمة ومعاقبتهــم.51

يــورد النظــام األســايس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قامئــة طويلــة 	 

ــة  ــة.52 وباإلضاف ــا القضائي ــل يف واليته ــي تدخ ــرب الت ــم الح بجرائ

الجســيمة املذكــورة أعــاه التفاقيــات جنيــف  االنتهــاكات  إىل 

والربوتوكــول األول اإلضــايف، يتضمــن النظــام األســايس للمحكمــة يف 

تعريفــه لجرائــم الحــرب األفعــال التــي وصفــت بأنهــا "االنتهــاكات 

ــلحة  ــات املس ــىل النزاع ــارية ع ــراف" الس ــن واألع ــرية للقوان الخط

الدوليــة والنزاعــات املســلحة غــري الدوليــة عــىل حــد ســواء، 

باإلضافــة إىل االنتهــاكات الخطــرية للــامدة 3 املشــرتكة بــن اتفاقيــات 

ــة ــري الدولي ــلحة غ ــات املس ــق يف النزاع ــي تنطب ــع، الت ــف األرب جني

Pros� 50 انظــر املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، املدعــي العــام ضــد ستانيســاف غاليتــش

ecutor v. Stanislav Galic. دائــرة االســتئناف، IT-98-29-A، 30 ترشيــن الثاين/نوفمــرب 2006، الفقرتــان 
.133-132

51 انظر املادة 11، واملادة 85 من الربوتوكول األول اإلضايف لعام 1977.

52 انظر املادة 8 من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
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بروتوكــول عــام 1999 التفاقيــة الهــاي لحاميــة املمتلــكات الثقافيــة 	 

ــاكات  ــد "االنته ــزاع مســلح، ويعــرف عــىل وجــه التحدي ــة ن يف حال

الجنائيــة  املســؤولية  عليهــا  ينشــئ  التــي  الخمســة  الخطــرية" 

ــا  ــة طــرف محاكمــة مرتكبيه ــي يتعــن عــىل كل دول ــة، والت الفردي

ــم. ومعاقبته

ــر  ــلحة تحظ ــارة األس ــدة تج ــا أن معاه ــدة دول فهمه ــت ع ــد أوضح وق

جميــع عمليــات نقــل األســلحة التــي ميكــن اســتخدامها يف ارتــكاب 

مجموعــة كبــرية مــن جرائــم الحــرب يف جميــع أنــواع النزاعات املســلحة.53 

عــاوة عــىل ذلــك، أعلــن عــدد مــن الــدول األطــراف عنــد تصديقهــا عــىل 

املعاهــدة أن نطــاق جرائــم الحــرب الواردة يف املــادة 6)3( يشــمل األفعال 

التــي ترتكــب يف كل مــن النزاعــات املســلحة الدوليــة والنزاعــات املســلحة 

غــري الدوليــة، مبــا يف ذلــك االنتهــاكات الخطــرية للــامدة 3 املشــرتكة، 

وكذلــك جرائــم الحــرب "عــىل النحــو املنصــوص عليــه يف اتفاقيــة الهــاي 

الرابعــة لعــام 1907 والئحتهــا التنفيذيــة" ويف الربوتوكــوالت اإلضافيــة 

لعــام 1977، وذلــك مــن بــن االتفاقيــات الدوليــة األخــرى.54 ويف املامرســة 

العمليــة، تطبــق معظــم الــدول التــي أنشــأت عقوبــات جنائيــة لجرائــم 

الحــرب ترشيعاتهــا الجنائيــة عــىل األفعــال التــي تشــكل انتهــاكات خطــرية 

ــدو  ــك، يب ــريف. ولذل ــاين الع ــدويل اإلنس ــون ال ــرتكة والقان ــامدة 3 املش لل

ــلحة  ــارة األس ــدة تج ــرف يف معاه ــة ط ــق دول ــاً أن تطب ــاً ومنطقي عملي

حظــر النقــل الــوارد يف املــادة 6)3( عــىل مجموعــة واســعة مــن جرائــم 

ــع النزاعــات املســلحة. الحــرب يف جمي

ــل مبوجــب  ــر النق ــن حظ ــرف النظــر ع ــه، ب ــر أن ــم أن نتذك ــن امله وم

املــادة 6)3( مــن معاهــدة تجــارة األســلحة، عــىل كل دولــة واجــب ضــامن 

احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين يف قراراتهــا الخاصــة بنقــل الســاح.55 

ــة العامــة لألمــم  ــامد الجمعي ــد اعت ــة عن ــة عــن 98 دول ــه املكســيك نياب ــذي تلت 53 انظــر اإلعــان املشــرتك ال

املتحــدة معاهــدة تجــارة األســلحة يف الجلســة العامــة الحاديــة والســبعن للــدورة الســابعة والســتن، التــي 

ــدة A/67/PV.71، ص 20. ــم املتح ــة األم ــان/أبريل 2013، وثيق ــدت يف 2 نيس عق

ــون  ــدا )2 أيلول/ســبتمرب 2014(، وليختنشــتاين )16 كان ــق نيوزيلن ــد تصدي ــات التفســريية عن 54 انظــر اإلعان

ــر 2015(. ــون الثاين/يناي ــويرسا )30 كان ــمرب 2014(، وس األول/ديس

55 كــام هــو موضــح يف القســم 2-3 أعــاه، يــأيت هــذا االلتــزام مــن املــادة 1 املشــرتكة التفاقيــات جنيــف ومــن 

القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف.
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ــة  ــىل الدول ــب ع ــي يج ــية الت ــادئ األساس ــد املب ــر أح ــذا األم ــد ه ويُع

ــزام  ــذ املعاهــدة. ويتضمــن هــذا االلت ــد تنفي ــار عن أن تأخذهــا يف االعتب

االمتنــاع عــن نقــل األســلحة إىل طــرف يف أي نــزاع مســلح إذا كان هنــاك 

خطــر كبــري أو واضــح أن املتلقــي سيســتخدم األســلحة الرتــكاب انتهــاكات 

للقانــون الــدويل اإلنســاين. ويوجــب هــذا االلتــزام أيضــاً عــىل الدولــة أن 

ــرية،  ــاكات الخط ــكال االنته ــع أش ــوع جمي ــر وق ــبان خط ــذ يف الحس تأخ

وليــس فقــط الفئــات الثــاث مــن جرائــم الحــرب الــواردة يف املــادة 6)3(. 

وحتــى تحقــق الدولــة الطــرف يف املعاهــدة التزاماتهــا مبوجــب القانــون 

الــدويل بشــكل شــامل، فإنــه يجــب عليهــا ضــامن أن حظــر النقــل الــذي 

ــة  ــا يشــمل مجموع ــي الخــاص به ــة الوطن ــق مبوجــب نظــام املراقب يطب

واســعة مــن جرائــم الحــرب، مبــا يف ذلــك االنتهــاكات الخطــرية للقانــون 

ــاالت النــزاع  ــق يف جميــع ح ــاين العــريف الواجــب التطبي الــدويل اإلنس

املســلح.

إذا كان مــن شــأن املــادة 6)3( أن تحقــق الهــدف اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة وأن متنــع بصــورة 

فعالــة أنــواع جرائــم الحــرب التــي عــادة مــا ترتكــب باألســلحة، فإنــه مــن الــروري أن تطبــق الــدول 

األطــراف هــذا الحكــم عــىل مجموعــة كبــرية مــن جرائــم الحــرب يف كل مــن النزاعــات املســلحة الدوليــة 

والنزاعــات املســلحة غــري الدوليــة.

تــويص اللجنــة الدوليــة بــأن تعتمــد كل دولــة طــرف نطاقــاً واســعاً لجرائــم الحــرب يف ترشيعاتهــا ⇐                                                                                   

ــأن  ــدد بش ــرشط املح ــاً ال ــا أيض ــذة يف اعتباره ــادة 6)3(، آخ ــوارد يف امل ــل ال ــر النق ــذ حظ لتنفي

ــدويل اإلنســاين. ــون ال ــا إزاء ضــامن احــرتام القان واجبه

3-2-2 تقييم التصدير - املادة 7
إذا كان تصديــر األســلحة، أو الذخائــر، أو األجــزاء، أو املكونــات غــري 

ــه يجــب  ــادة 6 مــن معاهــدة تجــارة األســلحة، فإن محظــور مبوجــب امل

عــىل الدولــة الطــرف إجــراء تقييــم إضــايف مبوجــب املــادة 7 لخطــر مــا إذا 

كانــت األســلحة أو األصنــاف "ميكــن أن تســتخدم يف ارتــكاب" انتهــاكات 

جســيمة للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان 

أو "تيســري ارتكابهــا"، أو ارتــكاب جرائــم خطــرية أخــرى أو تيســري ارتكابهــا.

ــرف أن  ــة ط ــىل كل دول ــادة 7)1( ع ــب امل ــوص، توج ــه الخص ــىل وج وع

ــا إذا  ــامل" م ــم "احت ــة"، بتقيي ــري متييزي ــة وغ ــة موضوعي ــوم، "بطريق تق

ــة: ــاف التقليدي ــلحة أو األصن ــت األس كان

"ستساهم يف توطيد السام واألمن أو يف تقويضهام"؛	 
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"ميكــن أن تُســتخدم يف ارتــكاب" انتهــاك جســيم للقانــون الــدويل 	 

ــان  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــيم للقان ــاك جس ــاين أو انته اإلنس

أو "تيســري ارتكابــه"، أو ارتــكاب عمــل يشــكل جرميــة مبوجــب 

الصكــوك الدوليــة املتعلقــة باإلرهــاب أو بالجرميــة املنظمــة العابــرة 

ــا. ــاً فيه رة طرف ــة املصــدِّ ــي تكــون الدول ــة، الت للحــدود الوطني

ــص  ــام تن ــل م ــر أق ــم املخاط ــد لتقيي ــادة 7)1( إىل ح ــة امل ــري صياغ تش

عليــه املــادة 6)3(، إذ يكفــي أن يكــون هنــاك "احتــامل" أن األســلحة أو 

ــن  ــاك لك ــكاب االنته ــط يف ارت ــس فق ــتخدم" لي ــن أن تُس ــاف "ميك األصن

ــه". ــري ارتكاب ــاً يف "تيس أيض

وعــىل النحــو املوضــح يف القســم 3-2-1، فــإن االنتهــاكات الخطــرية 

للقانــون الــدويل اإلنســاين هــي تلــك االنتهــاكات التــي تشــكل خطــراً عــىل 

األشــخاص املحميــن )مثــل املدنيــن، أو املقاتلــن الجرحــى أو األرسى( أو 

األعيــان املحميــة )مثــل املبــاين املدنيــة أو البنيــة التحتيــة(، أو إذا كانــت 

تنتهــك القيــم املهمــة.

ــان،  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــرية للقان ــاكات الخط ــبة لانته ــا بالنس أم

فبينــام ال تــورد أيــة معاهــدة تعريفــاً لهــذا املصطلــح، متيــل الــدول 

والهيئــات الدوليــة املعنيــة بحقوق اإلنســان إىل تفســريه ليشــمل مجموعة 

مــن االنتهــاكات عــىل أســاس طبيعتهــا وآثارهــا، مثــل االعتقــال واالحتجــاز 

ــن  ــن املكلف ــب املوظف ــن جان ــوة م ــرط للق التعســفي، واالســتخدام املف

بإنفــاذ القانــون، واالغتصــاب وغــريه مــن أشــكال العنــف الجنــي، 

والتعذيــب، واملعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، وانتهــاكات 

ــك اإلعــدام خــارج نطــاق القانــون واإلعــدام  ــاة، مبــا يف ذل الحــق يف الحي

دون محاكمــة. وغالبــاً مــا تســتخدم كلــامت "خطــرية"، أو "جســيمة"، أو 

"هائلــة"، أو "صارخــة"، أو "كــربى" بالتبــادل يف وصــف االنتهــاكات. وليــس 

ــى  ــع حت ــاق واس ــىل نط ــة أو ع ــاكات منتظم ــون االنته ــرورة أن تك بال
ــا "خطــرية".56 توصــف بأنه

رة  ويف عمليـــة تقييـــم املخاطـــر، يجـــب عـــىل الدولـــة الطـــرف املصـــدِّ

أيضـــاً أن تراعـــي "خطـــر" اســـتخدم "األســـلحة أو األصنـــاف الرتـــكاب 

ـــرة  ـــف خط ـــال عن ـــانية أو أع ـــارات جنس ـــرية العتب ـــف خط ـــامل عن أع

ـــك وفقـــاً للـــامدة 7)4(  ـــكابها" وذل ضـــد النســـاء واألطفـــال، أو تســـهيل ارت

ـــلحة.  ـــارة األس ـــدة تج ـــن معاه م
56 انظــر مجلــس االتحــاد األورويب، دليــل املســتخدم للموقــف املشــرك ملجلــس ]االتحــاد األورويب[ 2008/944/

ث، الــذي يحــدد القواعــد املشــركة التــي تحكــم الرقابــة عــى صــادرات التكنولوجيــا واملعــدات  CFSP، املحــدَّ
العســكرية، COARM 172 CFSP/PESC 393،     متوز/يوليــو 2015، ص. 46.   انظــر أيضــاً يت. كرميوفــا، "مــا 

يرقــى إىل مســتوى االنتهــاك الخطــري لقانــون حقــوق اإلنســان؟"،   
 serious violation of human rights law?"              

 

    T. Karimova, "What amounts to a
20

ــدويل اإلنســاين ــون ال ــف للقان ــة جني ، وإحاطــة أكادميي
وحقوق اإلنسان رقم 6، 2014.
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وميثــل هــذا الــرشط تقدمــاً آخــر يف املعاهــدة يســتحق اإلشــادة، إذ تُعــد 

هــذه هــي املــرة األوىل التــي تربــط فيهــا إحــدى املعاهــدات قــرارات نقــل 
األســلحة مبخاطــر االعتبــارات الجنســانية.57

ــة  ــىل الدول ــدة ع ــن املعاه ــادة 11)2( م ــب امل ــك، توج ــة إىل ذل باإلضاف

رة تقييــم "خطــر تحويــل وجهــة الصــادرات". وكــام هــو  الطــرف املصــدِّ

ــدة ال  ــن أن املعاه ــم م ــىل الرغ ــه ع ــاه، فإن ــم 3-4 أدن ــح يف القس موض

تُعــرِّف معنــى "تحويــل الوجهــة"، مــن املفهــوم أن هــذا املصطلــح يعنــي 

نقــل األســلحة إىل متلقــن غــري مــأذون لهــم، مبــا يف ذلــك تحويــل الوجهــة 

إىل الســوق غــري املرشوعــة. وهنــاك ارتبــاط بــن أهــداف املــادة 11 واملادة 

7 مــن حيــث منــع تحويــل وجهــة األســلحة إىل مســتخدمن نهائيــن حيث 

يوجــد خطــر أن يســتخدموها يف ارتــكاب االنتهــاكات الخطــرية املنصــوص 

عليهــا يف املــادة 7 أو تيســري ارتكابهــا. وبينــام يشــري التقييــم الــذي تنــص 

عليــه املــادة 11)2( إىل "األســلحة التقليديــة" وليــس إىل الذخائــر أو 

األجــزاء أو املكونــات، فإنــه يبــدو مــن غــري العمــيل أن تســتبعد أي دولــة 

طــرف الذخائــر واألجــزاء واملكونــات مــن التقييــم الــذي تجريــه لخطــر 

ــم املخاطــر  ــاف لتقيي ــا، إذ يجــب أن تُخضــع هــذه األصن ــل وجهته تحوي

مبوجــب املــادة 7.

عنــد إجــراء تقييــم التصديــر املقــرتح لألســلحة واألصنــاف، يجــوز للدولــة 

ــن  ــب م ــدة، أن تطل ــن املعاه ــامدة 8)1( م ــاً لل رة، وفق ــدِّ ــرف املص الط

الدولــة الطــرف املســتورِدة املعلومــات ذات الصلــة مبــا يف ذلــك "وثائــق 

ــىل  ــب ع ــي يج ــن"، والت ــتخدمن النهائي ــايئ واملس ــتخدام النه ــن االس تب

ــة. ــا الوطني ــاً بقوانينه ــا عم ــة الطــرف املســتورِدة تقدميه الدول

رة أن تنظــر أيضــاً  وكجــزء مــن تقييــم املخاطــر، يجــب عــىل الدولــة املصــدِّ

ــا اتخاذهــا للتخفيــف مــن مخاطــر  ــري ميكنه ــاك تداب ــام إذا كانــت هن في

ــة  ــل وجه ــر تحوي ــك مخاط ــا يف ذل ــاه، مب ــورة أع ــلبية املذك ــار الس اآلث

ــري  ــة خاصــة إىل "تداب ــادة 11)2( بصف ــادة 7)2( وامل األســلحة. وتشــري امل

رة والــدول املســتورِدة  بنــاء الثقــة أو الربامــج التــي تضعهــا الــدول املصــدِّ

بطريقــة مشــرتكة وتتفــق عليهــا". وميكــن أن تُعــد هــذه التدابــري املشــرتكة 

جــزءاً مــن متطلبــات التعــاون واملســاعدة الدوليــة األوســع نطاقــاً التــي 

ــدول تجــاه بعضهــا بعضــاً مبوجــب املــادة 15 واملــادة 16  تجــب عــىل ال

مــن املعاهــدة.
ــلحة، يف  ــارة األس ــدة تج ــدة معاه ــم املتح ــة لألم ــة العام ــامد الجمعي ــد اعت ــا عن ــي ألقته ــات الت 57يف البيان

الجلســتن العامتــن الحاديــة والســبعن والثانيــة والســبعن للــدورة الســابعة والســتن، 2 نيســان/أبريل 2013، 
رحبــت عــدة دول بــأن تتضمــن املعاهــدة رصاحــة مخاطــر العنــف العتبــارات جنســانية والعنــف ضــد النســاء 
ــا،  ــلندا، وإيطالي ــن أيس ــات كل م ــال، إعان ــبيل املث ــىل س ــر، ع ــر. انظ ــم التصدي ــري تقيي ــن معاي ــال ب واألطف
ــم املتحــدة  ــة األم ــم املتحــدة A/67/PV.72. وانظــر أيضــاً وثيق ــة األم ــج، والســنغال، وثيق ــا، والرنوي وليتواني

A/67/PV.71
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ــد إجــراء  ــر إذا رأت، بع ــأذن بالتصدي ــة الطــرف أال ت ويجــب عــىل الدول

ــلبية  ــج الس ــن النتائ ــدوث أي م ــراً" بح ــراً كب ــاك خط ــم، "أن هن التقيي

املذكــورة. ويبــدو أن هــذا األمــر يهــدف إىل تحقيــق التــوازن بــن املصالــح 

الــواردة يف املــادة 7. وقــد أعلــن عــدد مــن الــدول األطــراف عنــد 

ــا  ــىل أنه ــري" ع ــة "كب ــرس كلم ــوف تف ــا س ــدة أنه ــىل املعاه ــق ع التصدي

تعنــي "حقيقــي" أو "واضــح"،58  يف حــن ذكــرت دول أخــرى أنهــا تفهــم 

أن "خطــراً كبــرياً" ســيوجد متــى كان االحتــامل األرجــح هــو أن يتحقــق أي 

مــن اآلثــار الســلبية الــواردة يف الحكــم، حتــى بعــد النظــر يف اتخــاذ تدابــري 

تخفيــف حــدة الخطــر.59   ومــن وجهــة نظــر اللجنــة الدوليــة، تتفــق هــذه 

التفســريات مــع موضــوع معاهــدة تجــارة األســلحة وهدفهــا املتمثــل يف 

ــون  ــرتام القان ــامن اح ــدول بض ــزام ال ــة، والت ــاة البرشي ــن املعان ــد م الح

الــدويل اإلنســاين، وهــو مبــدأ أســايس يجــب عــىل الــدول أن تأخــذه بعــن 

االعتبــار عنــد تنفيــذ املعاهــدة.60  ومــن شــأن مثــل هــذه التفســريات أن 

تتفــق أيضــاً مــع املعايــري املطبقــة مبوجــب الصكــوك اإلقليميــة الخاصــة 

ــا أن تأخذهــا  ــدول األطــراف فيه ــي يجــب عــىل ال بنقــل األســلحة،61  الت

بعــن االعتبــار عنــد تطبيــق املــادة 7.

ــي  ــن املــؤرشات الت ــة م ــة مجموع ــة الدولي ــا، اقرتحــت اللجن ــن جانبه م

ــار يف عمليــات تقييــم املخاطــر  يتعــن عــىل الــدول أن تأخذهــا يف االعتب

ــجل  ــؤرشات س ــذه امل ــمل ه ــلحة. وتش ــل األس ــرارات نق ــاذ ق ــد اتخ عن

ــاين  ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان ــال اح ــايل يف مج ــابق والح ــي الس املتلق

ــاكات أو  ــوع االنته ــع وق ــة ملن ــري الازم ــوق اإلنســان، واتخــاذ التداب وحق

وقفهــا، مبــا يف ذلــك معاقبــة املســؤولن عــن ارتكابهــا، وتعهــدات املتلقــي 

الرســمية باحــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان، والتدابــري 

التــي اتخذهــا إلدراج هــذه االلتزامــات يف الترشيعــات واللوائــح والعقيــدة 

ــه  ــن ووكائ ــوات األم ــلحة وق ــه املس ــة يف قوات ــب املطبق ــج التدري وبرام

ــة  ــة واإلداري ــة والقضائي ــري القانوني ــه التداب ــام إذا كان لدي ــن، وع اآلخري

الازمــة لقمــع االنتهــاكات الخطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون 
ــك مــن بــن عنــارص أخــرى. 62 ــدويل لحقــوق اإلنســان، وذل ال

58 انظر عىل سبيل املثال اإلعان التفسريي عند تصديق نيوزيلندا )2 أيلول/سبتمرب 2014(.

ــون األول/ديســمرب 2014(، وســويرسا )30  ــق ليختنشــتاين )16 كان ــد تصدي ــن التفســريين عن 59 انظــر اإلعان

ــر 2015(. ــون الثاين/يناي كان
60 فيــام يتعلــق بااللتــزام بضــامن احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين عــىل النحــو الــذي ينطبــق بــه عــىل عمليــات 

نقــل األســلحة، وكدليــل لتفســري معاهــدة تجــارة األســلحة وتنفيذهــا، انظــر القســم 2-3،  والقســم 4-2.
ــل  ــة بنق ــة الخاص ــوك اإلقليمي ــن الصك ــاً م ــإن أي ــلحة، ف ــارة األس ــدة تج ــن معاه ــادة 7 م ــس امل ــىل عك 61 ع

األســلحة، أو املبــادئ التوجيهيــة املشــار إليهــا يف القســم 2-3 ال يطبــق مفهــوم "خطــر كبــري". بــدالً مــن ذلــك، 
فإنهــا تشــري إىل "خطــر واضــح" أن األســلحة "قــد تســتخدم"، أو إىل "احتــامل" أن األســلحة "ميكــن أن تســتخدم"، 

أو إىل حقيقــة أن األســلحة "مــن املرجــح أن تســتخدم" يف ارتــكاب انتهــاكات معينــة.
ــدويل  ــون ال ــري القان ــق معاي ــل األســلحة: تطبي ــرارات نق ــر، ق ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن 62 انظــر دلي

اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، الدليــل العمــي، الطبعــة الثانيــة، 2016. وتظهــر مــؤرشات مامثلــة 
ــم  ــاً رئيســياً" لتقيي ــاره "عام ــاد األورويب 2015. وباعتب ــس االتح ــف املشــرتك ملجل ــل املســتخدم للموق يف دلي
مخاطــر حــدوث "انتهــاكات خطــرية لحقــوق اإلنســان" مبوجــب املعيــار الثــاين، فــإن املوقــف املشــرتك ملجلــس 
ــة يف  ــان املعني ــوق اإلنس ــات حق ــة أن هيئ ــران حقيق ــه يذك ــادر عن ــتخدم الص ــل املس ــاد األورويب ودلي االتح
ــوق اإلنســان  ــاكات خطــرية لحق ــوع انته ــت وق ــد أثبت ــا ق ــس أوروب ــاد األورويب ومجل ــم املتحــدة واالتح األم

يف البلــد املتلقــي.
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رة أيضــاً وفقــاً للــامدة 11)2(   وبينــام يجــب عــىل الدولــة الطــرف املصــدِّ

رة، يجــب أن يأخــذ تقييــم  تقييــم خطــر تحويــل وجهــة األســلحة املصــدَّ

ــة  ــي للرقاب ــه نظــام وطن ــي لدي ــا إذا كان املتلق ــار م الصــادرات يف االعتب

يتســم بالقــوة ويتضمــن تدابــري ملنــع تحويــل وجهة األســلحة، مثــل اإلدارة 

الســليمة للمخزونــات، والرقابــة الفعالــة عــىل الصــادرات والحــدود، 

وجهــة  بتحويــل  املتعلقــة  لانتهــاكات  وجنائيــة  إداريــة  وعقوبــات 
ــلحة.63 األس

وفيــام يتعلــق بأنــه ميكــن لهــذه األســلحة أو األصنــاف اإلســهام يف تحقيــق 

الســام واألمــن، تــرى اللجنــة الدوليــة أنــه مــن الصعــب أن نــرى األســلحة 

رة تقــدم بــأي حــال مثــل هــذا اإلســهام يف الحــاالت التــي يوجــد  املصــدَّ

فيهــا خطــر واضــح بأنهــا ميكــن أن تســتخدم الرتــكاب انتهــاكات خطــرية 

للقانــون الــدويل اإلنســاين أو القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان أو تســهيل 

ــدف  ــوض بشــكل خطــري اله ــأن هــذه النتيجــة أن تق ــن ش ــا. وم ارتكابه

ــر  ــب أن يُنظ ــدد، يج ــذا الص ــلحة. ويف ه ــارة األس ــدة تج ــاين ملعاه اإلنس

ــاة اإلنســانية واإلســهام يف تحقيــق  إىل هــديف املعاهــدة للحــد مــن املعان

الســام واألمــن عــىل الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي عــىل أنهــام مرتابطــان 
ويعــزز كل منهــام اآلخــر.64

أمــا بالنســبة لتدابــري تخفيــف املخاطــر، فإنــه يجــب تقييمهــا بحــذر مــن 

حيــث مــا ميكــن تحقيقــه عــىل أرض الواقــع يف ظــل الظــروف الســائدة 

ــن أن  ــاكات. وميك ــوع انته ــر وق ــن مخاط ــوازن ب ــق الت ــل تحقي ــن أج م

تصبــح هــذه التدابــري أداة إيجابيــة مــا دامــت تــأيت يف الوقــت املناســب، 

ر واملســتورِد لديهــام  وتتســم بالقــوة وميكــن الوثــوق بهــا، ومــا دام املصــدِّ

ــن  ــة. وميك ــن ني ــك بحس ــال، وذل ــو فع ــىل نح ــا ع ــىل تنفيذه ــدرة ع الق

ــب  ــر التدري ــدة املخاط ــن ح ــف م ــددة للتخفي ــري املح ــمل التداب أن تش

رة للقــوات املســلحة وقــوات األمــن التابعــة  الــذي توفــره الدولــة املصــدِّ

للمتلقــي يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان. وتشــجع 

ــك،  ــب.65 ومــع ذل ــل هــذا التدري ــع األحــوال مث ــة يف جمي ــة الدولي اللجن

فــإن القــدرة عــىل التدريــب مــن أجــل تحقيــق التــوازن الفعــال مــع خطــر 

وقــوع انتهــاكات تعتمــد عــىل الظــروف، مبــا يف ذلــك الفاصــل الزمنــي بــن 

التدريــب وآثــاره العمليــة. وميكــن أن تشــمل تدابــري التخفيــف أيضــاً قيــام 

ــري  ــات التحقــق بعــد التســليم، باإلضافــة إىل تداب رة بعملي ــدول املصــدِّ ال

القــدرات، عــىل ســبيل املثــال مــن أجــل تحســن مســتوى األمــن املــادي 
63 انظر، مبزيد من التفصيل، القسم  4-3.

64 انظــر املــادة 1 مــن معاهــدة تجــارة األســلحة. وانظــر أيضــاً ديباجــة املعاهــدة، التــي تشــري إىل أن "الســام 

واألمــن وحقــوق اإلنســان هــي أمــور مرتابطــة يعــزز كل منهــا اآلخــر".
65 تجــدر اإلشــارة إىل أن الــدول املتلقيــة وأطــراف النزاعــات املســلحة يجــب عليهــا، مبوجــب املــادة 83 مــن 

الربوتوكــول األول اإلضــايف والقانــون الــدويل اإلنســاين العــريف الواجــب التطبيــق يف النزاعــات املســلحة الدوليــة 
والنزاعــات املســلحة غــري الدوليــة، توفــري التعليــم يف مجــال القانــون الــدويل اإلنســاين لقواتهــا املســلحة.
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وإدارة مخزونــات األســلحة لــدى املتلقــي. وفيــام يتعلــق بــأي شــكل مــن 

ــه ينبغــي النظــر  ــات التــي يقدمهــا متلقــي األســلحة، فإن أشــكال الضامن

إليهــا مقارنــة بسياســاته ومامرســاته، وأال تحــل بــأي حــال مــن األحــوال 

ــامل  ــم ش ــادة 7 بإجــراء تقيي رة مبوجــب امل ــة املصــدِّ ــزام الدول محــل الت

ــر املقــرتح لألســلحة أو األصنــاف ذات الصلــة. للتصدي

وأخــرياً، حتــى بعــد أن تــأذن دولــة طــرف بعمليــة التصديــر بعــد تقييــم 

ع" مبوجــب املــادة 7)7( عــىل إعــادة تقييــم اإلذن  املخاطــر، فــإنها "تُشــجَّ

إذا حصلــت "عــىل معلومــات جديــدة ذات صلــة باملوضــوع".

لتحقيــق الغــرض اإلنســاين ملعاهــدة تجــارة األســلحة، يجــب تفســري املــادة 7 وتطبيقهــا بطريقــة مــن 

شــأنها أن متنــع بشــكل فعــال وقــوع انتهــاكات خطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين، وانتهــاكات خطــرية 

للقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، وأعــامل عنــف العتبــارات جنســانية أو أعــامل عنــف خطــرية ضــد 

النســاء واألطفــال.

 

وتحقيقــاً لهــذا الهــدف، تــويص اللجنــة الدوليــة بأنــه عنــد تقييــم خطــر احتــامل اســتخدام األســلحة 

ــهيل  ــلبية أو تس ــج الس ــذه النتائ ــن ه ــكاب أي م ــر الرت ــة للتصدي ــة املقرتح ــاف ذات الصل أو األصن

رة: ــة الطــرف املصــدِّ ارتكابهــا، يجــب عــىل الدول

النظــر بعنايــة يف ســجل املتلقــي بشــأن احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان، وإىل ⇐                                                                                  

أي مــدى يوجــه املتلقــي قواتــه املســلحة وقــوات األمــن ويدربهــا عــىل ضــامن هــذا االحــرتام، 

وســجله يف محاســبة مرتكبــي االنتهــاكات، وإدراجــه التزاماتــه مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين 

ــدة العســكرية والتدريــب،  ــة، والعقي ــه الوطني ــدويل لحقــوق اإلنســان يف ترشيعات ــون ال والقان

باإلضافــة إىل اتخــاذه تدابــري ملنــع تحويــل وجهــة األســلحة، مــن بــن العنــارص األخــرى املشــار 

إليهــا يف الدليــل العمــيل بشــأن قــرارات نقــل األســلحة الــذي أصدرتــه اللجنــة الدوليــة.

النظــر بحــذر يف أيــة تدابــري مقرتحــة للتخفيــف مــن حــدة املخاطــر، يف ظــل الظــروف الســائدة، 

تُتخــذ ضــد سياســات املتلقــي ومامرســاته، وقبــل اتخــاذ أي مــن هــذه التدابــري، يجــب التأكــد 

ــة  ــن الدول ــة، وأن كاً م ــوة والعملي ــم بالق ــا تتس ــب، وأنه ــت املناس ــذ يف الوق ــا تتخ ــن أنه م

رة واملتلقــي لديــه القــدرة عــىل تنفيذهــا بفعاليــة. املصــدِّ

 عــدم اإلذن بتصديــر األســلحة واألصنــاف األخــرى عندمــا يكــون االحتــامل األرجــح هــو وقــوع 

أي مــن االنتهــاكات الخطــرية أو النتائــج الســلبية األخــرى، أو عندمــا يكــون هنــاك خطــر واضــح 

أو كبــري أن تحــدث هــذه النتائــج.

بــد مــن وجــود رقابــة مســتمرة للوضــع وإلغــاء اإلذن إذا ظهــرت  حتــى بعــد اإلذن بالتصديــر، ال

معلومــات جديــدة تــدل عــىل وجــود خطــر واضــح أو كبــري بحــدوث أي مــن النتائــج الســلبية.

 تضمــن، كجــزء مــن عمليــة تقييــم التصديــر الــواردة يف املــادة 7، تقييــم مخاطــر تحويــل وجهــة 

األســلحة مبوجــب املــادة 11)2(، وتطبيقــه ليــس فقــط عــىل األســلحة التقليديــة ولكــن أيضــاً 

عــىل الذخائــر واألجــزاء واملكونــات.

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐
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3-3 االلتزامــات املتعلقــة باالســتراد، أو املــرور العابــر، أو 

إعــادة الشــحن، والســمرسة - املــواد 8 و9 و10
تســتكمل الضوابــط املحــددة املفروضــة عــىل عمليــات النقــل والتصديــر 

ــة املفروضــة  ــات العام ــد مــن االلتزام ــادة 7 باملزي ــادة 6 وامل مبوجــب امل

ــي  ــة الت ــلحة التقليدي ــر األس ــوم بتصدي ــي تق ــراف الت ــدول األط ــىل ال ع

ــارة  ــلحة أو تج ــر لألس ــرور العاب ــم امل ــي يت ــادة 2)1( أو الت ــملها امل تش

ــا: ــب ترشيعاته ــلحة مبوج األس

توجــب املــادة 8 أن تتخــذ كل دولــة طــرف مســتورِدة التدابــري، مبــا 	 

فيهــا "نظــم االســترياد"، التــي تســمح لهــا "عنــد االقتضــاء" بتنظيــم 

واردات األســلحة يف نطــاق واليتهــا.

ــك 	  ــام كان ذل ــرف، "حيث ــة ط ــذ كل دول ــادة 9 أن تتخ ــب امل توج

رضوريــاً وممكنــاً مــن الناحيــة العمليــة"، "تدابــري مناســبة" لتنظيــم 

األســلحة التقليديــة لــدى عبورهــا مــن إقليمهــا أو إعــادة شــحنها 

منــه، وذلــك يف نطــاق واليتهــا.

توجــب املــادة 10 أن تتخــذ كل دولــة طــرف تدابــري لتنظيــم 	 

الســمرسة66 التــي تجــري يف نطــاق واليتهــا يف مجــال األســلحة 

التقليديــة.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن كل مــن هــذه األنشــطة يُعــد شــكاً مــن أشــكال 

ــن معاهــدة تجــارة  ــادة 2)2( م ــوارد يف امل ــف ال ــل" حســب التعري "النق

األســلحة، ومــن ثــم، فإنهــا تخضــع ملعايــري حظــر النقــل الــواردة يف املــادة 

ــلحة  ــل األس ــات نق ــع عملي ــىل جمي ــق ع ــي تنطب ــدة الت ــن املعاه 6 م

التقليديــة أو الذخائــر أو األجــزاء أو املكونــات. وبينــام ال ينطبــق تقييــم 

املخاطــر املنصــوص عليــه يف املــادة 7 إال عــىل تصديــر األســلحة واألصنــاف 

ــىل  ــه ع ــىل تطبيق ــرف ع ــة ط ــة كل دول ــة الدولي ــجع اللجن ــرى، تش األخ

ــو  ــام ه ــمرسة،67 ك ــترياد والس ــيام االس ــل، ال س ــن النق ــرى م ــكال أخ أش

ــة  ــا الوطني ــدول يف أنظمته ــن ال ــد م ــة العدي ــل يف مامرس ــال بالفع الح

ــة. للرقاب

ــع لألمــم  ــرد تعريــف للســمرسة يف معاهــدة تجــارة األســلحة، غــري أن فريــق الخــرباء الحكوميــن التاب 66 مل ي

املتحــدة، الــذي أنشــئ يف عــام 2007، املعنــي مبنــع الســمرسة غــري املرشوعــة يف األســلحة الصغــرية واألســلحة 

ــب أو  ــة ويرت ــراف املعني ــع األط ــيط يجم ــل كوس ــان يعم ــخص أو كي ــو "ش ــار" ه ــر أن "السمس ــة ذك الخفيف

يجهــز لصفقــة محتملــة لألســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيفــة يف مقابــل أي شــكل مــن املنفعــة ســواًء كانــت 

ماليــة أو غــري ذلــك". تقريــر فريــق الخــراء الحكوميــن املنشــأ عمــاً بقــرار الجمعيــة العامــة 81/60 للنظــر يف 

اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات لزيــادة التعــاون الــدويل يف منــع الســمرسة غــري املرشوعــة يف األســلحة الصغــرية 

واألســلحة الخفيفــة ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا، وثيقــة األمــم املتحــدة A/62/163،     آب/أغســطس 2007.

67 عــىل ســبيل املثــال، يوجــب املوقــف املشــرتك ملجلــس االتحــاد األورويب بشــأن مراقبــة الســمرسة يف األســلحة 

ــددة  ــمرسة مح ــات س ــايب لعملي ــص أو إذن كت ــىل ترخي ــول ع ــات الحص ــم طلب ــاء "تقيي ــدول األعض ــىل ال ع

ــاد  ــس االتح ــرتك ملجل ــف املش ــلحة. املوق ــادرات األس ــأن ص ــاد األورويب بش ــرتك لاتح ــف املش ــل" املوق مقاب

ــادة 3)1(. ــاح، امل ــمرسة يف الس ــة الس ــأن مراقب ــو 2003 بش األورويب                        يف 23 حزيران/يوني
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ــاذ  ــدة اتخ ــرف يف املعاه ــة ط ــىل كل دول ــواد 8 و9 و10 ع ــب امل وتوج

"تدابــري لتنظيــم" األنشــطة املنصــوص عليهــا، باإلضافــة إىل تطبيــق 

ضوابــط النقــل مبوجــب املــادة 6 واملــادة 7. ومــن الــروري أيضــاً تنظيــم 

هــذه األنشــطة ملنــع تحويــل وجهــة نقــل األســلحة، عــىل النحــو املوضــح 

ــدة. ــن املعاه ــادة 11)2( م يف امل

وعــىل النحــو الــذي تــدل عليــه عبــارة "حيثــام كان ذلــك رضوريــاً" الــواردة 

ــة  ــلطة التقديري ــن الس ــاً م ــدة بعض ــح املعاه ــادة 9، متن ــادة 8 وامل يف امل

ــادة  ــر أو إع ــرور العاب ــلحة أو دول امل ــتوردة لألس ــراف املس ــدول األط لل

ــلحة أو  ــترياد األس ــم اس ــا تنظي ــب عليه ــا إذا كان يج ــأن م ــحن بش الش

مرورهــا العابــر تحــت واليتهــا، رمبــا ألنــه قــد ال تكــون هنــاك حاجــة لهــذا 

التنظيــم إذا توافــرت ضوابــط مناســبة لاســترياد واملــرور العابــر مبوجــب 

ــة الطــرف. ــة القامئــة يف الدول الترشيعــات الوطني

عــىل العكــس مــن ذلــك، ال يــرد مثــل هــذا الوصــف يف املــادة 10 التــي 

ــع  ــا. وم ــدول األطــراف بتنظيمه ــزم ال ــي تلت ــق عــىل الســمرسة، الت تنطب

ذلــك، متنــح كل دولــة طــرف ســلطة تقديريــة بشــأن مــا ميكنهــا اتخــاذه 

ــمل  ــوز أن تش ــه "يج ــادة 10 بأن ــه امل ــص علي ــا تن ــع م ــري، م ــن تداب م

هــذه التدابــري إلــزام الســامرسة بالتســجيل أو الحصــول عــىل إذن خطــي 

ــار  ــي باالتج ــدة املعن ــم املتح ــج األم ــمرسة". ويف برنام ــارشة الس ــل مب قب

ــدول  ــدت ال ــة، تعه ــرية واألســلحة الخفيف ــري املــرشوع باألســلحة الصغ غ

ــة  ــريعات وطنيـــ ــع "تشـ ــال وض ــن خ ــمرسة م ــطة الس ــم أنش بتنظي

وافيــــة أو إجــــراءات إداريـــة"، "ويتعـــن أن تشـــمل هـذه التشــريعات 

أو اإلجــــراءات تدابــــري مثــــل تسجيـــل السامسـرة، والـــرتخيص أو اإلذن 

مبعــــامات السمســـرة، وكذلـك فـــرض العقوبــات املامئــــة علــى جميع 

أنشــطة الســمرسة غــري املشـــروعة الـــتي تتـــم داخـــل واليتهــا القضائيــة 

ــذه  ــل ه ــة، متث ــة الدولي ــر اللجن ــة نظ ــن وجه ــيطرتها".68 وم ــت س وتح

ــمرسة. ــال للس ــم الفع ــازم للتنظي ــد األدىن ال ــدات الح التعه

ــه  ــع جوانب ــة مــن جمي ــع االتجــار غــري املــرشوع باألســلحة الصغــرية واألســلحة الخفيف 68 برنامــج العمــل ملن

ومكافحتــه والقضــاء عليــه، وثيقــة األمــم املتحــدة A/CONF.192/15،        متوز/يوليــو 2001، الجــزء الثــاين، 

الفقــرة 14. وقــد وردت هــذه التدابــري أيضــاً، مــن بــن إجــراءات أخــرى، يف صكــوك دوليــة وإقليميــة أخــرى. 

ــا  ــة وأجزائه ــلحة الناري ــع األس ــة صن ــول مكافح ــن بروتوك ــادة 15 م ــإن امل ــري، ف ــذه التداب ــة إىل ه وباإلضاف

ومكوناتهــا والذخــرية واالتجــار بهــا بصــورة غــري مرشوعــة )بروتوكــول األســلحة الناريــة( 2001 توجــب عــىل 

الــدول األطــراف "اشــرتاط أن تفصــح رخــص أو أذون االســترياد والتصديــر أو املســتندات املصاحبــة لهــا، عــن 

أســامء وأماكــن الســامرسة املشــمولن يف الصفقــة". وتلتــزم الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب قانونــاً بتنظيــم 

أنشــطة الســمرسة التــي تجــري داخــل أراضيهــا، وذلــك مبوجــب املوقــف املشــرتك ملجلــس االتحــاد األورويب 

ــوين واضــح ألنشــطة  ــور، "وضــع إطــار قان ــة أم ــا، يف جمل ــذي يوجــب عليه بشــأن الســمرسة يف األســلحة، ال

الســمرسة املرشوعــة".
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ومــن املهــم ماحظــة أن املــادة 10 توجــب تنظيــم جميــع أعــامل 

ــة الطــرف، حتــى وإن كان  الســمرسة التــي تجــري يف نطــاق واليــة الدول

ــة  ــاق والي ــري يف نط ــلحة يج ــترياد( لألس ــر واالس ــادي )التصدي ــل امل النق

دول أخــرى. ويُعــد تنظيــم الســمرسة يف تجــارة الســاح رضوريــاً لضــامن 

عــدم التحايــل عــىل ضوابــط الرقابــة الــواردة يف املعاهــدة بشــأن تجــارة 

ــا. ــدف اإلنســاين منه ــلحة واله األس

ــر  وبالنســبة للــدول األطــراف التــي يجــري يف إطــار واليتهــا املــرور العاب

ــاذ  ــزام باتخ ــىل رشط االلت ــادة 9 ع ــص امل ــحنها، تن ــادة ش ــلحة أو إع لألس

تدابــري تنظيميــة بشــأن مــا هــو "ممكــن مــن الناحيــة العمليــة"، معرتفــة 

بالتحديــات العمليــة التــي تواجــه العديــد مــن الــدول يف مراقبــة حركــة 

ــة  ــة طويل ــا حــدود بري ــي له ــدول الت ــا، ال ســيام ال ــع عــرب أراضيه البضائ

دون حراســة أو مســاحات شاســعة مــن البحــر اإلقليمــي.69 وكحــد أدىن، 

يجــب أن تنــص القوانــن الوطنيــة عــىل إخطــار املشــاركن يف املــرور العابر 

أو إعــادة الشــحن أن األســلحة التــي متــر يف إطــار واليــة الدولــة الطــرف 

ــا معلومــات  ــة الطــرف إذا كان لديه ســوف تكــون عرضــة لتدخــل الدول

تفيــد بــأن األســلحة أو األصنــاف موجهــة ملتلقــن سيســتخدمونها الرتــكاب 

أفعــال تســعى معاهــدة تجــارة األســلحة ملنعهــا. وهــذا األمــر بالــغ 

ــة لتحقيــق الهــدف اإلنســاين للمعاهــدة. األهمي

ويُعــد تبــادل املعلومــات بــن الــدول حــول عمليــات نقــل األســلحة أمــراً 

بالــغ األهميــة لتعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أن األســلحة يجــري نقلهــا 

عــىل نحــو مســؤول وفقــاً ملتطلبــات معاهــدة تجــارة األســلحة. ويف هــذا 

الشــأن، تتيــح املــادة 7)6( واملــادة 8)3( للــدول األطــراف املســتورِدة التــي 

ــرف  ــة الط ــن الدول ــات م ــب معلوم ــر أن تطل ــرور العاب ــا امل ــري فيه يج

رة عــن اإلذن بتصديــر األســلحة. باإلضافــة إىل ذلــك، توجــب املــادة  املصــدِّ

8)1( عــىل الدولــة الطــرف املســتورِدة توفــري "املعلومــات املناســبة وذات 

ــايئ  ــتخدام النه ــن االس ــق تب ــك "وثائ ــا يف ذل ــب، مب ــد الطل ــة" عن الصل

رة ملســاعدتها يف إجــراء  واملســتخدمن النهائيــن"، للدولــة الطــرف املصــدِّ

تقييــم التصديــر املنصــوص عليــه يف املــادة 7.

ــدويل  ــون ال ــف للقان ــة جني ــم 3، أكادميي ــة رق ــة أكادميي ــلحة )2013(: إحاط ــارة األس ــدة تج ــر معاه 69 انظ

اإلنســاين وحقــوق اإلنســان، حزيران/يونيــو 2013، ص. 32.



فهم معاهدة تجارة األسلحة 43

بينــام ال تلــزم املــواد 8، و9، و10 الــدول األطــراف بتنظيــم اســترياد 

ــحنها،  ــادة ش ــر، أو إع ــا العاب ــات، أو مروره ــزاء واملكون ــر أو األج الذخائ

والســمرسة فيهــا، إذ ال تــرسي هــذه األحــكام إال عــىل "األســلحة التقليديــة 

ــم 1-1-3  ــة يف القس ــة الدولي ــويص اللجن ــادة 2)1("، ت ــملها امل ــي تش الت

ــاً  ــك ممكن ــام كان ذل ــق، حيث ــة طــرف أن تطب ــه يجــب عــىل كل دول بأن

ــر،  ــح نفســها الخاصــة بالنقــل عــىل الذخائ ــة، اللوائ ــة العملي مــن الناحي

واألجــزاء، واملكونــات كــام هــو الحــال يف عمليــات نقــل األســلحة نفســها.

ــطة  ــع أنش ــم جمي ــروري تنظي ــن ال ــه م ــلحة، فإن ــارة األس ــدة تج ــاين ملعاه ــرض اإلنس ــق الغ لتحقي

ــع  ــن يُتوق ــك الذي ــدي أولئ ــة أال ينتهــي املطــاف باألســلحة يف أي ــع بفعال تجــارة األســلحة بطريقــة متن

ــوق  ــدويل لحق ــون ال ــاين أو القان ــدويل اإلنس ــون ال ــرية للقان ــاكات خط ــكاب انته ــتخدموها الرت أن يس

ــيل: ــا ي ــة طــرف مب ــوم كل دول ــأن تق ــة ب ــة الدولي ــويص اللجن ــة، ت ــذه الغاي ــاً له اإلنســان. وتحقيق

      

                                                                            ⇐

                                                                              ⇐

                                                                            ⇐

3-4 منع تحويل الوجهة - املادة 11
يتمثــل أحــد أهــداف معاهــدة تجــارة األســلحة املنصــوص عليهــا يف املــادة 

ــه،  ــة والقضــاء علي ــري املــرشوع باألســلحة التقليدي ــع االتجــار غ 1 يف "من

ومنــع تحويــل وجهتهــا". وال تتضمــن املعاهــدة تعريفــاً ملصطلــح "تحويــل 

الوجهــة"، وليــس هنــاك تعريــف متفــق عليــه دوليــاً لهــذا املصطلــح، عــىل 

الرغــم مــن أن عــدداً مــن الصكــوك الدوليــة يدعــو إىل اتخــاذ تدابــري ملنــع 

تحويــل وجهــة األســلحة التقليدية.70وبوجــه عــام، يُفهــم هــذا املصطلــح 

عــىل أنــه يعنــي نقــل األســلحة إىل مســتخدمن نهائيــن غــري مــأذون لهــم

70 انظــر بروتوكــول األســلحة الناريــة 2001، املــادة 11، واملوقــف املشــرتك لاتحــاد األورويب لعــام 2008 بشــأن 

ــار الســابع. انظــر أيضــاً برنامــج عمــل األمــم املتحــدة املتعلــق باألســلحة  صــادرات األســلحة، املــادة 2، املعي

الصغــرية، الجــزء الثــاين، الفقرتــان 2 و11.

باإلضافــة إىل تطبيــق حظــر النقــل عــىل النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة 6 عــىل اســترياد األســلحة 

واألصنــاف أو مرورهــا العابــر، أو إعــادة شــحنها، والســمرسة فيهــا، يجــب توســيع نطــاق تقييــم 

املخاطــر املطلــوب إجــراؤه لصــادرات األســلحة واألصنــاف مبوجــب املــادة 7، ليشــمل، كحــد أدىن، 

أنشــطة االســترياد والســمرسة.

مطالبــة جميــع ســامرسة األســلحة الذيــن يعملــون يف إطــار واليتهــا بتســجيل أنشــطتهم 

ــة عــىل  ــات قوي والحصــول عــىل الرتاخيــص املطلوبــة مبوجــب قانونهــا الوطنــي، وتطبيــق عقوب

ــة. ــري املرشوع ــمرسة غ ــطة الس أنش

ــا  ــات، أو مروره ــزاء، واملكون ــر، واألج ــترياد الذخائ ــىل اس ــها ع ــة نفس ــري التنظيمي ــق التداب تطبي

ــة. ــع األســلحة التقليدي ــام هــو الحــال م ــا، ك ــادة شــحنها، والســمرسة فيه ــر، أو إع العاب
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ــك، ودون االقتصــار  ــا، مبــا يف ذل ــأذون به ــة غــري م أو الســتخدامات نهائي
ــا إىل الســوق غــري املرشوعــة.71 ــل وجهته عــىل تحوي

ــاك خطــر  ــا يكــون هن ــق إنســاين عندم ــار قل ــة مث ــل الوجه ــد تحوي ويُع

ــاكات  ــكاب انته ــلحة الرت ــم األس ــأذون له ــري امل ــون غ ــتخدم املتلق أن يس

خطــرية للقانــون الــدويل اإلنســاين أو انتهــاكات خطــرية للقانــون الــدويل 

لحقــوق اإلنســان. عــاوة عــىل ذلــك، يزيــد تحويــل وجهــة األســلحة إىل 

االتجــار غــري املــرشوع االنتشــار الواســع وغــري 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 

ــة عــىل سلســلة نقــل األســلحة،  ــا والي ــي له ــدول الت ــع ال مســؤولية جمي

ســواًء يف مرحلــة التصديــر، أو االســترياد، أو املــرور العابــر، أو إعــادة 

ــكل  ــدة بش ــن املعاه ــادة 11)1( م ــب امل ــمرسة. وتوج ــحن، أو الس الش

ــل  ــع تحوي ــري الازمــة ملن ــدول األطــراف اتخــاذ التداب ــق عــىل كل ال مطل

وجهــة األســلحة.

كــام هــو موضــح يف القســم 3-2-2، فإنــه مبوجــب املــادة 11)2(، يجــب 

رة تقييــم خطــر تحويــل وجهــة كل عمليــة  عــىل الــدول األطــراف املصــدِّ

مــن عمليــات تصديــر األســلحة والنظــر يف اتخــاذ تدابــري التخفيــف مــن 

حــدة الخطــر. وتجــري الدولــة املعنيــة هــذا التقييــم عــن طريــق نظامهــا 

ــم  ــري تقيي ــن تداب ــزءاً م ــون ج ــي أن يك ــن املنطق ــة، وم ــي للمراقب الوطن

تصديــر األســلحة املنصــوص عليهــا يف املــادة 7. وتُعــد الرقابــة عــىل 

عمليــات تصديــر األســلحة عــىل نحــو فعــال وســيلة حاســمة ملنــع تحويــل 

وجهتهــا. ويف بعــض الحــاالت، قــد يكــون خطــر تحويــل الوجهــة مرتفعــاً 
ــر.72 ــة بحيــث يحــول دون إصــدار إذن بالتصدي للغاي

ــة  ــة رقــم Academy Briefing No.3 ،3، أكادميي 71 انظــر معاهــدة تجــارة األســلحة )2013(: إحاطــة أكادميي

ــاً ملســح األســلحة  ــو 2013، ص. 33. ووفق ــدويل اإلنســاين وحقــوق اإلنســان، حزيران/يوني ــون ال ــف للقان جني

ــل  ــم نق ــث يت ــل بحي ــة النق ــة عملي ــلة مراقب ــرة يف سلس ــة’ إىل ثغ ــل الوجه ــح ‘تحوي ــري مصطل ــرية، يش الصغ

األســلحة املصــدرة، ســواًء قبــل وصولهــا إىل وجهتهــا املقصــودة أم بعــده، إىل مســتخدمن نهائيــن غــري مــرح 

ــر. مســح  ــل التصدي ــون قب ــا املســتخدمون النهائي ــد به ــي تعه ــات الت ــاك لالتزام ــم أو اســتخدامها يف انته له

ــدج، 2008. ــة، مطبعــة جامعــة كامربي األســلحة الصغــرية 2008: مخاطــر ومرون

72 كــام يتضــح مــن الجملــة الثانيــة مــن املــادة 11)2(. ويــورد القســم 3-2-2 أمثلــة ملــؤرشات خطــر تحويــل 

الوجهــة وتدابــري منــع تحويــل الوجهــة.
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بالنســبة للــدول األطــراف املنخرطــة يف أشــكال أخــرى مــن عمليــات 

نقــل األســلحة، مل تحــدد املــادة 11 أي مــن التدابــري التــي ينبغــي 

عــىل هــذه الــدول اتخاذهــا ملنــع تحويــل وجهــة األســلحة، وتركــت 

ــتورِدة  ــراف املس ــدول األط ــا ال ــرف. أم ــة ط ــر كل دول ــر لتقدي ــذا األم ه

ــة تشــمل إدارة  ــل الوجه ــع تحوي ــري من ــإن تداب عــىل وجــه الخصــوص، ف

قويــة ملخزوناتهــا مــن األســلحة وتأمــن قــوي لهــا، مبــا يف ذلــك التدابــري 

ــة  ــات، واإلدارة املنتظم ــىل املخزون ــول ع ــة الحص ــن، ومراقب ــة لألم املادي

ــك  ــن، وكذل ــب املوظف ــة الحســابات، وتدري والشــاملة للمخــزون ومراقب

الترشيعــات الفعالــة للتحقيــق يف جرائــم الرسقــات والفســاد وغريهــا مــن 

ــكل  ــا.73 ويش ــة مرتكبيه ــة ومعاقب ــل الوجه ــة بتحوي ــم ذات الصل الجرائ

ــز  أيضــاً تقديــم شــهادات املســتخدم النهــايئ واالســتخدام النهــايئ، وتعزي

دوريــات الحــدود ومراقبتهــا، ووجــود رقابــة قويــة عــىل الصــادرات كجــزء 

مــن نظــام املراقبــة الوطنــي تدابــري أساســية للــدول األطــراف املســتورِدة 

ملنــع تحويــل وجهــة األســلحة. ويُعــد إنشــاء نظــام لتنظيــم املــرور العابــر 

لألســلحة وإعــادة شــحنها أيضــاً مــن التدابــري التــي ميكــن ألي دولــة طــرف 

ــا. ــل وجهته ــع تحوي أن تتخذهــا ملن

ولــي تتحقــق الفعاليــة للعديــد مــن هــذه التدابــري ملنــع تحويــل الوجهــة، 

ــاركة يف  ــدول املش ــع ال ــن جمي ــق ب ــاون الوثي ــىل التع ــد ع ــا تعتم فإنه

سلســلة نقــل األســلحة وتبــادل املعلومــات بينهــا، وهــذا أمــر تقــره املــادة 

ــام  ــات "حيث ــادل املعلوم ــاون وتب ــذا التع ــل ه ــب مث ــي توج 11)3(، الت

ــادة 11)5( قامئــة غــري شــاملة  ــورد امل ــاً". وت ــك مناســباً وممكن يكــون ذل

ع الــدول األطــراف عــىل أن تتبادلهــا مــع بعضهــا  باملعلومــات التــي تُشــجَّ

ــة  ــل وجه ــات تحوي ــم أفضــل لعملي ــق فه ــىل تحقي بعضــاً ملســاعدتها ع

األســلحة والتصــدي لهــا، مبــا يف ذلــك مــن معلومــات عــن الطــرق الدوليــة 

لاتجــار غــري املــرشوع، والوســطاء غــري الرشعيــن، ومصــادر اإلمــداد غــري 

املــرشوع، وأســاليب اإلخفــاء.

ويف حالــة اكتشــاف أيــة دولــة طــرف أي تحويــل لوجهــة األســلحة 

املنقولــة، فــإن املــادة 11)4( توجــب أن تتخــذ الدولــة الطــرف "التدابــري 

ــون. ــاذ القان ــات وإنف ــراء التحقيق ــك إج ــا يف ذل ــة"، مب املامئ

73 انظر برنامج عمل األمم املتحدة املتعلق باألسلحة الصغرية، الجزء الثاين، الفقرة 17.
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ــع  ــري ملن ــدول األطــراف اتخــاذ تداب يف حــن ال توجــب املــادة 11 عــىل ال

تحويــل وجهــة الذخائــر أو األجــزاء واملكونــات، وال تشــري إال إىل "األســلحة 

ــة يف القســم  ــة الدولي ــادة 2)1("، أوصــت اللجن ــة املشــمولة بامل التقليدي

3-1-1 بــأن تطبــق كل دولــة طــرف التدابــري نفســها ملنــع تحويــل وجهــة 

نقــل الذخائــر واألجــزاء واملكونــات بالطريقــة التــي تطبقهــا عــىل عمليات 

نقــل األســلحة التقليديــة.

3-5  ضان التنفيذ واالمتثال
يُعــد التنفيــذ الفعــال ملعاهــدة تجــارة األســلحة وإنفاذهــا عــىل املســتوى 

ــارة  ــفافية يف التج ــراف، والش ــدول األط ــن ال ــام ب ــاون في ــي، والتع الوطن

الدوليــة يف األســلحة أمــوراً رضوريــة لتحقيــق أهــداف املعاهــدة وتحقيــق 

الغــرض اإلنســاين منهــا.

                                                                            ⇐

ــة معاهــدة  ــة لضــامن فعالي ــغ األهمي ــه أمــراً بال ــة نقــل األســلحة املــأذون ب ــل وجه ــع تحوي ــد من يُع

ــأن  ــة ب ــة الدولي ــويص اللجن ــة، ت ــذه الغاي ــاً له ــا اإلنســانية. وتحقيق ــق أهدافه تجــارة األســلحة وتحقي

ــة طــرف مبــا يــيل: تقــوم كل دول

ــار       ــة يف إط ــات املنقول ــزاء، واملكون ــر، واألج ــلحة، والذخائ ــع األس ــامن أن جمي ــري لض ــع تداب وض

واليتهــا تصــل إىل املتلقــي املــأذون لــه وتظــل لديــه، مبــا يف ذلــك الترشيعــات التــي تســمح بإجــراء 

تحقيــق فعــال يف االنتهــاكات ومعاقبــة مرتكبيهــا، وإنفــاذ تلــك التدابــري.

ــة  ــك اإلدارة القوي ــا يف ذل ــة، مب ــلحة املنقول ــة األس ــل وجه ــال لتحوي ــع الفع ــري للمن ــاذ تداب اتخ

ــات داخــل أراضيهــا وتأمينهــا، وتوفــري شــهادات  ــر واألجــزاء واملكون ــات األســلحة والذخائ ملخزون

املســتخدم النهــايئ واالســتخدام النهــايئ لألســلحة واألصنــاف املســتوردة، وتعزيــز دوريــات الحــدود 

ــادة  ــرى وإع ــاف األخ ــلحة واألصن ــر لألس ــرور العاب ــات امل ــال لعملي ــم الفع ــا، والتنظي ومراقبته

شــحنها.

تبــادل املعلومــات مــع الــدول األخــرى ذات الصلــة مبخاطــر تحويــل وجهــة األســلحة واألصنــاف، 

والتعــاون مــع الــدول األخــرى يف تنفيــذ تدابــري منــع تحويــل الوجهــة.

تطبيــق التدابــري نفســها الازمــة ملنــع تحويــل وجهــة الذخائــر واألجــزاء واملكونــات عــىل نحــو مــا 

تطبقــه عــىل األســلحة التقليديــة.

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐
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وكــام هــو موضــح يف القســم 2-4، تطبــق كل دولــة طــرف معاهــدة تجارة 

األســلحة بصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعيــة وغــري متييزيــة، واضعــة يف 

اعتبارهــا املبــادئ املشــار إليهــا يف هــذه املعاهــدة، والتــي تشــمل ضــامن 

ــان.  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــاين والقان ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان اح

وهــذا هــو املبــدأ التوجيهــي الشــامل مــن أجــل التنفيــذ عــىل املســتوى 

الوطنــي املنصــوص عليــه يف املــادة 5)1( مــن املعاهــدة.

ويعتمــد التعــاون الفعــال واملســاعدة املتبادلــة بــن الــدول األطــراف عــىل 

درجــة عاليــة مــن االنفتــاح والشــفافية، عــىل ســبيل املثــال عــن طريــق 

ــة  ــاء عملي ــا أثن ــي تتبادله ــات الت ــنوية، واملعلوم ــة والس ــا األولي تقاريره

نقــل األســلحة ويف اجتامعــات مؤمتــر الــدول األطــراف وأجهزتــه التابعــة. 

وتظهــر الشــفافية تجــاه الــدول األطــراف األخــرى والكافــة التــزام الدولــة 

ــاء  ــة لبن ــغ األهمي ــر بال ــو أم ــلحة، وه ــؤولة يف األس ــارة مس ــرف بتج الط

الثقــة يف املعاهــدة وضــامن نجاحهــا.

وفيــام يــيل توضيــح ملتطلبــات تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة واالمتثــال 

لهــا. ولاطــاع عــىل قامئــة باملصــادر التــي توفــر مزيــداً مــن املعلومــات 

ــق  ــر املرف ــدة، انظ ــذ املعاه ــدول يف تنفي ــاعدة ال ــة ملس واألدوات الازم

الثــاين.

يتطلب تحقيق أهداف املعاهدة والغرض اإلنساين منها أن تقوم الدول األطراف مبا ييل:

اعتــامد إطــار قانــوين وتنظيمــي شــامل لتطبيــق معاهــدة تجــارة األســلحة وإنفاذهــا عــىل ⇐                                                                            

املســتوى الوطنــي بصــورة فعالــة.

عرض أعىل درجة من التعاون واملساعدة بينها وبن الدول األخرى عىل املستوى الدويل.

تطبيــق درجــة عاليــة مــن االنفتــاح والشــفافية يف تنفيــذ املعاهــدة، ال ســيام عــن طريــق اإلبــاغ 

وتبــادل املعلومــات.

تحــث اللجنــة الدوليــة كل دولــة طــرف عــىل التطبيــق الفعــال والشــامل لجميــع تدابــري التنفيــذ، 

ــك  ــا يف ذل ــلحة، مب ــارة األس ــدة تج ــا معاه ــت إليه ــي دع ــفافية الت ــاعدة، والش ــاون، واملس والتع

ــة، وبذلــك تضمــن أن تفــي املعاهــدة بوعدهــا بوضــع أعــىل  ــرد بصيــغ اختياري ــري التــي ت التداب

ــة. ــاة البرشي ــة يف األســلحة والحــد مــن املعان ــم التجــارة الدولي ــة لتنظي ــري املمكن املعاي

                                                                            ⇐
                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

ــة أو  ــارات إلزامي ــراف، بعب ــدول األط ــدة ال ــكام املعاه ــو أح ــداف، تدع ــذه األه ــن ه ــق كل م لتحقي

اختياريــة، إىل اتخــاذ عــدد مــن التدابــري العامــة والخاصــة مــن أجــل التنفيــذ واالمتثــال، التــي يوضــح 

هــذا القســم عنارصهــا الرئيســية.
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3-5-1 نظام املراقبة الوطني، واإلنفاذ عىل املستوى 

الوطني - املواد 5 و12 و14
ــن  ــي م ــة وطن ــام مراقب ــاء نظ ــرف بإنش ــة ط ــادة 5)2( كل دول ــزم امل تل

أجــل تنفيــذ أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة، مبــا يف ذلــك الحظــر عــىل 

النقــل الــوارد يف املــادة )6(، وتقييــم املخاطــر املنصــوص عليــه يف املــادة 

7 واملــادة 11)2(. ويعنــي هــذا أنــه يجــب عــىل كل دولــة طــرف إنشــاء 

إطــار قانــوين وتنظيمــي شــامل.

كجزء من نظام املراقبة الوطني، يجب عىل كل دولة طرف:

 

يجــب، كحــد أدىن، أن تشــمل القامئــة الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة   	

للرقابــة جميــع األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( 

ــادة  ــددة يف امل ــات املح ــزاء واملكون ــر واألج ــادة 5)3(، والذخائ وامل

ع" كل  3 واملــادة 4. باإلضافــة إىل هــذا الــرشط األســايس، "تشــجَّ

دولــة طــرف عــىل تطبيــق أحــكام هــذه املعاهــدة "عــىل األســلحة 
ــة عــىل أوســع نطــاق".74 التقليدي

يجــب تقديــم القامئــة الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة ألمانــة   	

معاهــدة تجــارة األســلحة، التــي تجعلهــا متاحــة للــدول األطــراف 

األخــرى، وتشــجع املــادة 5)4( الــدول األطــراف عــىل أن تضــع 

ــور. ــاول الجمه ــة يف متن ــة للرقاب ــاف الخاضع ــة لألصن ــا الوطني قوامئه

 

ــاً 	  ــل، وفق ــص النق ــىل إذن أو ترخي ــول ع ــات الحص ــر يف طلب النظ

لحظــر النقــل الــوارد يف املــادة 6 وتقييــم مخاطــر التصديــر مبوجــب 
ــادة 11)2( ؛ 75 ــادة 7 وامل امل

ــحنها، 	  ــادة ش ــر، أو إع ــا العاب ــلحة، أو مروره ــترياد األس ــم اس تنظي
والســمرسة فيهــا، وفقــاً للمــواد 8، و9، و10. 76

74 انظر القسم 3-1 والتوصيات الواردة فيه.

75 انظر القسمن 3-2 و3-4 والتوصيات الواردة فيهام.

76 انظر القسم 3-3 والتوصيات الواردة فيه.

ــلحة ⇐                                                                             ــة، لألسـ ــة للرقابـ ــاف الخاضعـ ــة لألصنـ ــة وطنيـ ــع قامئـ وضـ

ــاً للـــامدة  ــي، وفقـ ــة الوطنـ ــام املراقبـ ــة لنظـ ــاف الخاضعـ واألصنـ

.)2(5

تعيــن الســلطات الوطنيــة املختصــة، وفقــاً للــامدة 5)5(، لضــامن 

بالفعاليــة والشــفافية  يتســم  للمراقبــة  "نظــام وطنــي  وجــود 

ــب  ــرى. ويج ــاف األخ ــة واألصن ــلحة التقليدي ــل" لألس ــم النق لتنظي

ــيل: ــام ي ــرى، م ــام أخ ــن مه ــن ب ــة، م ــلطات الوطني ــن الس متك

                                                                            ⇐
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77 وفقاً للامدة 8)1(.

78 وفقاً للامدة 7)6(، واملادة 8)3(.

79 وفقــاً للــامدة 11)3(، واملــادة 11)6(. انظــر أيضــاً املــادة 13)2(، التــي تشــجع الــدول األطــراف عــىل اإلبــاغ 

عــن املامرســات الجيــدة يف مجــال منــع تحويــل وجهــة األســلحة.

80 تشــري املــادة 11)4( إىل "التحقيــق وإنفــاذ القانــون" كإجــراء يجــب أن تتخــذه الدولــة الطــرف إذا اكتشــفت 

تحويــل وجهــة نقــل األســلحة.

ــامدة 5)6( ⇐                                                                             ــاً لل ــر وفق ــدة أو أك ــة واح ــال وطني ــة اتص ــن جه تعي

هــذه  بتنفيــذ  املتعلقــة  املســائل  بشــأن  املعلومــات  "لتبــادل 

ــال  ــات االتص ــة أو جه ــدة بجه ــة املعاه ــار أمان ــدة"، وإخط املعاه

هــذه. وتتضمــن األمثلــة عــىل تبــادل املعلومــات عــىل النحــو 

املنصــوص عليــه يف معاهــدة تجــارة األســلحة معلومــات مــن الدولــة 

رة ملســاعدتها يف  الطــرف املســتورِدة إىل الدولــة الطــرف املصــدِّ

إجــراء تقييــم صادراتهــا،77 ومعلومــات عــن تراخيــص التصديــر مــن 

ــي  ــدول األطــراف املســتورِدة أو الت رة إىل ال ــة الطــرف املصــدِّ الدول

يتــم عربهــا املــرور العابــر وإعــادة الشــحن،78 واملعلومــات مــن أجــل 
ــلحة.79 ــة األس ــل وجه ــر تحوي ــدة خط ــف ح تخفي

حفــظ ســجات وطنيــة تتضمــن مــا أصدرتــه مــن تراخيــص تصديــر 

األســلحة التقليديــة أو عمليــات تصديرهــا الفعليــة. وهنــاك حاجــة 

ــة  ــنوية املطلوب ــر الس ــداد التقاري ــراض إع ــجات ألغ ــذه الس إىل ه

ــك،  ــة إىل ذل ــادة 13)3(. باإلضاف ــب امل ــرف مبوج ــة ط ــن كل دول م

ــجات  ــد س ــىل تعه ــرف ع ــة ط ــجع" كل دول ــادة 12 "تش ــإن امل ف

ــر أو  ــا العاب ــؤذن مبروره ــي ي ــلحة الت ــتوردة واألس ــلحة املس باألس

ــادة شــحنها. بإع

اتخــاذ "تدابــري مناســبة إلنفــاذ القوانــن واللوائــح الوطنيــة" وتنفيــذ 

أحــكام معاهــدة تجــارة األســلحة، وذلك مبوجــب املــادة 14. ويتمثل 

ــرتام  ــامن اح ــة يف ض ــح الوطني ــن واللوائ ــذه القوان ــن ه ــدف م اله

املعاهــدة مــن جانــب األشــخاص الطبيعيــن واالعتباريــن يف إطــار 

ــن  ــذا الغــرض، يجــب أن تتضمــن القوان ــة الطــرف. له ــة الدول والي

واللوائــح عقوبــات إداريــة وعقوبــات جزائيــة مــن أجل إنفــاذ رشوط 

املعاهــدة، عــىل ســبيل املثــال، ضــد أولئــك الذيــن ينقلــون األســلحة 
مــن واليــة دولــة طــرف دون الحصــول عــىل تريــح.80

                                                                            ⇐
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ــح  ــاه، تتي ــورة أع ــرشوط املذك ــن ال ــد األدىن م ــن الح ــر ع ــرف النظ ب

معاهــدة تجــارة األســلحة هامشــاً كبــرياً للســلطة التقديريــة لــكل دولــة 

ــه  ــة وهيكل ــي للمراقب ــا الوطن ــق لنظامه ــكل الدقي ــد الش ــرف لتحدي ط

ــذ سلســلة  ــة، ســيتطلب التنفي وأساســه الترشيعــي. ويف املامرســة العملي

مــن التدابــري الترشيعيــة، واإلداريــة، والعمليــة، والتــي ســيعتمد نطاقهــا 

ــاً يف املعاهــدة، مــن  ــح طرف ــة بالفعــل، عندمــا تصب ــدى الدول عــىل مــا ل

ــت  ــا إذا كان ــا، وم ــل وجهته ــع تحوي ــلحة ومن ــل األس ــة نق ــري ملراقب تداب
ــات املعاهــدة.81 ــن متطلب ــع الحــد األدىن م ــة م ــري متوافق هــذه التداب

ولتحقيــق االتســاق واملوضوعيــة وعــدم التمييــز يف تنفيــذ معاهــدة تجــارة 

األســلحة، مــن املهــم أن تحــدد الترشيعــات واللوائــح التنفيذيــة الوطنيــة 

توجيــه واضــح بشــأن تفســري حظــر النقــل الــوارد يف املعاهــدة مبوجــب 

ــر مبوجــب املــادة 7 واملــادة 11)2(،  ــري التصدي املــادة 6 وتطبيقــه، ومعاي

وبذلــك، إنشــاء عمليــة ميكــن التنبــؤ بهــا وتحديــد مــؤرشات موضوعيــة 
لتســهيل اتخــاذ الســلطات الوطنيــة قــرارات نقــل األســلحة.82

3-5-2 الشــفافية، والتعــاون واملســاعدة وبنــاء الثقــة عــىل 
املســتوى الــدويل - املــواد 13 و15 و16 و17

ــذ معاهــدة تجــارة األســلحة  ــد اإلفصــاح عــن املعلومــات بشــأن تنفي يُع

وســيلة بالغــة األهميــة لضــامن الشــفافية والنقــل املســؤول لألســلحة مــن 

ــن أهــداف املعاهــدة.  ــي م ــدول األطــراف، وهــو هــدف رئي ــب ال جان

ــدة  ــذ املعاه ــأن تنفي ــات بش ــادل املعلوم ــهل تب ــك، يس ــة إىل ذل باإلضاف

تحديــد  مــن  وميكنهــا  األطــراف،  الــدول  بــن  واملســاعدة  التعــاون 

ــدة. ــات الجي ــات واملامرس االحتياج

ــاد  ــو يف االتح ــاً عض ــي أيض ــي ه ــرف، الت ــة الط ــدى الدول ــل ل ــون بالفع ــب أن يك ــال، يج ــبيل املث ــىل س 81 ع

األورويب، آليــة ملراقبــة الصــادرات مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان هنــاك خطــر واضــح بوقــوع انتهــاكات خطــرية 

للقانــون الــدويل اإلنســاين، وفقــاً ملعايــري املوقــف املشــرتك لاتحــاد األورويب بشــأن صــادرات األســلحة. ويجــب 

عليهــا، عــىل الرغــم مــن ذلــك، إجــراء مراجعــة شــاملة لترشيعاتهــا القامئــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أيــة 

تدابــري إضافيــة يجــب اتخاذهــا مبوجــب معاهــدة تجــارة األســلحة.

ــة  ــل األســلحة، الطبع ــرارات نق ــل العمــي بشــأن ق ــر، الدلي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــدم دلي 82 يق

الثانيــة، 2016، إرشــادات ومــؤرشات بشــأن تطبيــق معايــري القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق 

اإلنســان عــىل قــرارات نقــل األســلحة.
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وتوجــب املــادة 13 مــن معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل كل دولــة طــرف 

أن تقــدم تقريــراً عــن التدابــري التــي تتخذهــا مــن أجــل تنفيــذ املعاهــدة، 

وعــىل وجــه الخصــوص مــا يــيل:

وتنــص املــادة 13 عــىل أن "تتــوىل األمانــة إتاحــة هــذه التقاريــر للــدول 

ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــح م ــري الواض ــن غ ــا". وم ــا عليه ــراف وتوزيعه األط

الــرشوط تعنــي أال تتــاح التقاريــر إال للــدول األطــراف، أو مــا إذا كانــت 

ســتكون يف متنــاول الجمهــور. عــىل أيــة حــال، تــرى اللجنــة الدوليــة أن 

جعــل التقاريــر األوليــة والســنوية يف متنــاول الجمهــور وســيلة أساســية 

ــارة الدوليــة يف األســلحة  ــاءلة يف التج ــؤولية واملس إلدخــال ثقافــة املس

ــة. التقليدي

ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــامد الجمعي ــد اعت ــا بع ــدا، يف بيانه ــت نيوزيلن ــذات، قال ــألة بال ــذه املس 83 يف ه

ــدورة الســابعة والســتن، يف 2 نيســان/ ــة والســبعن لل ــة الحادي معاهــدة تجــارة األســلحة يف الجلســة العام

أبريــل 2013، إن "الشــفافية ســتكون أمــراً محوريــاً يف التنفيــذ الفعــال ملعاهــدة تجــارة األســلحة. ونحــن ال نــرى 

أي مــربر لقيــام أيــة دولــة بحجــب معلومــات تتعلــق مبــا تقــوم بــه مــن عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة، 

ــة باألمــن القومــي".  ــات املتعلق ــة أو املعلوم ــة التجاري ــات الحساســة مــن الناحي ســواًء عــىل أســاس املعلوم

ــدة A/67/PV.72، ص. 3. ــم املتح ــة األم وثيق

ــاذ  ــدء نف ــن ب ــة طــرف، يف غضــون الســنة األوىل م ــدم كل دول تق

هــذه املعاهــدة بالنســبة للدولــة الطــرف، تقريــراً أوليــاً إىل األمانــة 

عــن التدابــري املتخــذة مــن أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة، "مبــا يف 

ذلــك القوانــن الوطنيــة، وقوائــم املراقبــة الوطنيــة، وغــري ذلــك مــن 

ــغ كل  ــر األويل، تبل ــة". بعــد هــذا التقري ــري اإلداري ــح والتداب اللوائ

ــدة تتخذهــا مــن أجــل  ــة عــن أي تدابــري جدي ــة طــرف األمان دول

تنفيــذ هــذه املعاهــدة، "حســب االقتضــاء".

ــو،  ــة، بحلــول 31 أيار/ماي ــة طــرف ســنوياً إىل األمان تقــدم كل دول

ــر  ــأن "اإلذن" بتصدي ــابقة بش ــة الس ــنة التقوميي ــن الس ــراً ع تقري

واســترياد األســلحة التقليديــة أو تصديرهــا واســتريادها "الفعليــن". 

وتنــص املــادة 13)3( عــىل أنــه ميكــن أن تتضمــن التقاريــر املقدمــة 

إىل األمانــة املعلومــات نفســها التــي تقدمهــا الدولــة الطــرف 

ــجل  ــك س ــا يف ذل ــة، مب ــدة ذات الصل ــم املتح ــل األم ــر عم إىل أط

األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة. وتتيــح أيضــاً للدولــة الطــرف 

ــن  ــة م ــات الحساس ــنوية "املعلوم ــر الس ــن التقاري ــتبعد م أن تس

الناحيــة التجاريــة أو املعلومــات املتعلقــة باألمــن القومــي". ومــن 

ــرشوط  ــذه ال ــرس ه ــب أال تف ــة، يج ــة الدولي ــر اللجن ــة نظ وجه

ــر  ــات تصدي ــن عملي ــاح ع ــدم اإلفص ــد ع ــى إىل ح ــة ترق بطريق

األســلحة أو اســتريادها املــأذون بهــا أو الفعليــة، إذ ســيتعارض 

ــاغ الســنوي عــن  هــذا األمــر مــع الــرشط اإللزامــي الخــاص باإلب

عمليــات النقــل ويحــول دون تحقيــق الشــفافية التــي تُعــد أحــد 
ــدة.83 ــداف املعاه أه

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐
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أمــا املــادة 15 واملــادة 16 مــن معاهــدة تجــارة األســلحة فتضعــان إطــاراً 

ــدول األطــراف  ــن ال ــدويل ب ــاً للتعــاون واملســاعدة عــىل املســتوى ال عام

لتعزيــز التنفيــذ الفعــال للمعاهــدة عــىل النحــو التــايل:

مــن أجــل تســهيل متابعــة االمتثــال، تنــص املــادة 17 مــن معاهــدة تجــارة 

األســلحة عــىل عقــد مؤمتــر الــدول األطــراف، وهــو املحفــل الــذي تجتمــع 

فيــه الــدول األطــراف بانتظــام الســتعراض تنفيــذ املعاهــدة، وبحــث 

واعتــامد التوصيــات املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املعاهــدة وتفعيلهــا، والنظــر 

يف املســائل التــي تنشــأ عــن تفســريها، وذلــك مــن بــن مهــام أخــرى. ومــن 

الــروري أيضــاً توافــر مســتوى قــوي مــن االنفتــاح والشــفافية يف تنفيــذ 

هــذه املهــام مــن جانــب مؤمتــر الــدول األطــراف مــن أجــل بنــاء الثقــة 

الازمــة لنجــاح املعاهــدة.

تتعــاون الــدول األطــراف مــع بعضهــا بعضــاً، "وفقــاً للمصالــح ⇐                                                                            

ــذ هــذه  ــن أجــل تنفي ــة"، م ــا الوطني ــا ولقوانينه ــكل منه ــة ل األمني

ــامدة 15)1(. ــاً لل ــك وفق ــاالً، وذل ــذاً فع ــدة تنفي املعاه

ــض  ــا إىل بع ــدم بعضه ــراف أن "تق ــدول األط ــىل ال ــاً ع ــب أيض يج

أكــرب قــدر مــن املســاعدة يف التحقيقــات، واملاحقــات، واإلجــراءات 

القضائيــة فيــام يتعلــق بانتهــاكات" التدابــري الوطنيــة للتنفيــذ، 

ــة،  ــا الوطني ــع قوانينه ــاً م ــك وكان متوافق ــىل ذل ــت ع ــام اتفق حيث

ــامدة 15)5(. ــاً لل ــك وفق وذل

ع" الــدول األطــراف عــىل التعــاون بعــدة  مبوجــب املــادة 15، "تشــجَّ

ــادل  ــذ املعاهــدة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تب أســاليب لدعــم تنفي

الخــربات واملعلومــات بشــأن الــدروس املســتفادة. عــىل ســبيل 

ــات  ــع آلي ــا يف وض ــادل خرباته ــراف تب ــدول األط ــن لل ــال، ميك املث

ــم  ــات تقيي ــل األســلحة وعملي ــذ حظــر نق ــة لتنفي وإجــراءات فعال

ــدة. ــن املعاه ــواد 6 و7 و11)2( م ــا يف امل ــوص عليه ــر املنص الخط

وفقــاً للــامدة 16، يجــوز لــكل دولــة طــرف، أن تطلــب املســاعدة، 

ــدرات  ــاء الق ــة، وبن ــة أو الترشيعي ــاعدة القانوني ــك املس ــا يف ذل مب

ــك مــن  ــة، وذل ــة، أو املالي ــة، أو املادي املؤسســية، واملســاعدة التقني

ــىل  ــادرة ع ــرف "ق ــة ط ــوم كل دول ــرى. وتق ــراف األخ ــدول األط ال

تقديــم هــذه املســاعدة بتقدميهــا، متــى طُلــب منهــا ذلــك"، وذلــك 

ــادة 16)1(. ــب امل مبوج

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐

                                                                            ⇐
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أتــاح اعتــامد معاهــدة تجــارة األســلحة فرصــة تاريخيــة للحــد مــن 

ــع  ــاق واس ــىل نط ــة ع ــلحة التقليدي ــر األس ــراء تواف ــة ج ــة البرشي التكلف

وســوء تنظيمــه. وإذا كان الهــدف مــن املعاهــدة هــو الوفــاء بهــذا الوعــد، 

ــه. ــام ب ــذي يتعــن القي ــل مــن العمــل ال ــاك قــدر هائ ــزال هن فــام ي

وهنــاك دور يجــب عــىل الــدول، والجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر 

والهــال األحمــر، واملجتمــع املــدين االضطــاع بــه يف تعزيــز الوعــي العــام 

بالنتائــج، مــن الناحيــة اإلنســانية، التــي ترتتــب عــىل عمليــات نقــل 

األســلحة دون تنظيــم كاٍف، وتشــجيع جميــع الــدول عــىل االنضــام إىل 
معاهــدة تجــارة األســلحة.84

كــام هــو موضــح يف القســم 3-5، توجــب معاهــدة تجــارة األســلحة عــىل 

كل دولــة طــرف أن تتخــذ مجموعــة كبــرة مــن تدابــر التنفيــذ. ويتمثــل 

ــوة  ــي يتســم بالق ــة وطن ــام مراقب ــية يف إنشــاء نظ ــري الرئيس ــد التداب أح

والشــفافية، مــع تخويــل الســلطات الوطنيــة صاحيــات مامرســة الرقابــة 

بشــكل شــامل وفعــال عــىل عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة، والذخائــر، 

واألجــزاء، واملكونــات عــىل أســاس احــرتام القانــون الــدويل اإلنســاين 

ــراف أن  ــدول األط ــوز لل ــرض، يج ــذا الغ ــاً له ــان. وتحقيق ــوق اإلنس وحق

ــة واملاليــة. ــة والقانوني تطلــب املســاعدة التقني

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 املعايــري الواردة 

يف املعاهــدة بشــأن نقــل األســلحة عــىل أســاس احــرتام القانــون الــدويل 

اإلنســاين وحقــوق اإلنســان. وتحقيقــاً لهــذا الغــرض، نــرشت اللجنــة 

ــري  ــق معاي ــرارات نقــل األســلحة � تطبي ــوان ق ــاً بعن ــاً عملي ــة دلي الدولي

ــوق اإلنســان. ــدويل لحق ــون ال ــدويل اإلنســاين والقان ــون ال القان

وهنــاك عــدد مــن املنظــامت األخــرى يقــدم املشــورة املبنيــة عــىل الخــربة 

واألدوات الازمــة ملســاعدة الــدول عــىل تنفيــذ معاهــدة تجــارة األســلحة. 

وتــرد هــذه املصــادر يف املرفــق الثــاين.

ــا عــىل شــبكة  ــات عليه ــارة األســلحة والتصديق ــات عــىل معاهــدة تج ــن االطــاع عــىل وضــع التوقيع 84 ميك

اإلنرتنــت عــرب املوقــع https://www.un.org/disarmament/convarms/ATT. وعــىل املوقــع نفســه، نــرش 

ــة االنضــامم إىل معاهــدة تجــارة  ــل مفصــل لكيفي ــاً )دلي ــزع الســاح دلي ــم املتحــدة لشــؤون ن ــب األم مكت

األســلحة( يوضــح اإلجــراءات التــي يجــب عــىل الــدول اتخاذهــا مــن أجــل االنضــامم إىل املعاهــدة. ويتضمــن 

الدليــل أيضــاً صكــوكاً منوذجيــة لانضــامم مــن أجــل أن تودعهــا الــدول لــدى األمــن العــام لألمــم املتحــدة.
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باعتــامد معاهــدة تجــارة األســلحة، أقــرت الــدول أن األســلحة والذخائــر مل يعــد مــن املمكــن اعتبارهــا 

ــات نقــل األســلحة تتطلــب  ــة. وقــد أقــرت أن عملي ــع التجاري مجــرد شــكل آخــر مــن أشــكال البضائ

ــذي ميكــن أن يحــدث عندمــا تقــع  ــة بســبب الــرر غــري القابــل لإلصــاح ال ــة الواجب الحــذر والعناي

هــذه األســلحة يف األيــدي الخطــأ. وأقــرت هــذه الــدول أيضــاً بــأن مســؤولية الــدول عــن احــرتام القانــون 

الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان وضــامن احرتامهــام يتطلبــان أن تتســم عمليــات 

نقــل األســلحة باملســؤولية.

ــتقطع  ــا اإلنســاين، س ــاً لهدفه ــة وفق ــري متييزي ــة وغ ــة موضوعي ــا بصــورة مســتمرة، وبطريق وبتنفيذه

معاهــدة تجــارة األســلحة شــوطاً كبــرياً نحــو حاميــة املدنيــن واملجتمعــات مــن التكاليــف اإلنســانية، 

ــم. ــر األســلحة دون تنظي ــة الناجمــة عــن تواف ــة الهائل ــة، واالقتصادي واالجتامعي
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الديباجة

إن الدول األطراف يف هذه املعاهدة،

إذ تسرشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

ــن  ــة الســام واألم ــىل إقام ــي تســعى إىل التشــجيع ع ــم املتحــدة الت ــاق األم ــن ميث ــادة 26 م وإذ تشــر إىل امل

ــليح، ــة إىل التس ــة واالقتصادي ــامل البرشي ــوارد الع ــل مل ــل تحوي ــا بأق ــن وصونهم الدولي

ــا إىل  ــع ترسيبه ــه، ومن ــة والقضــاء علي ــع االتجــار غــري املــرشوع باألســلحة التقليدي وإذ تشــدد عــىل رضورة من

الســوق غــري املرشوعــة، أو بغــرض اســتخدامها يف آخــر املطــاف بصــورة غــري مــأذون بهــا ومــن قبــل أشــخاص غــري 

مــأذون لهــم باســتخدامها، مبــا يف ذلــك اســتخدامها الرتــكاب أعــامل 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 حريــاً داخــل اإلقليــم 

التابــع لهــا، عمــاً 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،

ــدويل  ــات النقــل ال ــزع الســاح التابعــة لألمــم املتحــدة بشــأن عملي ــة ن ــة لهيئ ــادئ التوجيهي وإذ تشــر إىل املب

ــون األول/ديســمرب 1991، ــؤرخ 6 كان ــة 36/46 حــاء امل ــة العام ــرار الجمعي ــة، يف إطــار ق لألســلحة التقليدي

ــرية  ــلحة الصغ ــرشوع باألس ــري امل ــار غ ــع االتج ــق مبن ــدة املتعل ــم املتح ــل األم ــج عم ــهام برنام ــظ إس وإذ تاح

ــع  ــة صن ــول مكافح ــة إىل بروتوك ــه، إضاف ــاء علي ــه والقض ــه ومكافحت ــع جوانب ــن جمي ــة م ــلحة الخفيف واألس

األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والذخــرية واالتجــار بهــا بصــورة غــري مرشوعــة، املكمــل التفاقيــة األمــم 

املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــرب الحــدود الوطنيــة، والصــك الــدويل لتمكــن الــدول مــن الكشــف عــن 

ــا، ــوق به ــة موث ــت املناســب وبطريق ــا يف الوق ــة وتعقبه ــري املرشوع ــة غ ــرية واألســلحة الخفيف األســلحة الصغ

وإذ تــدرك العواقــب األمنيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة واإلنســانية لاتجــار غــري املــرشوع وغــري املنظــم باألســلحة 

التقليدية،

ــخاص  ــن األش ــى م ــة العظم ــكلون الغالبي ــال، يش ــاء واألطف ــيام النس ــن، وال س ــا أن املدني ــع يف اعتباره وإذ تض

ــف املســلح، ــات املســلحة والعن ــن النزاع ــة ع ــار الســلبية الناجم ــدون اآلث ــن يكاب الذي
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وإذ تــدرك أيضــاً 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 عــىل اإلجــراءات الفعالــة واتخــاذ إجــراءات 

فعالــة إضافيــة لتعزيــز موضــوع هــذه املعاهــدة وهدفهــا،

وإذ تضــع يف اعتبارهــا التجــارة املرشوعــة واالمتــاك واالســتخدام القانونيــن ألســلحة تقليديــة معيّنــة ألغــراض 

األنشــطة الرتفيهيــة والثقافيــة والتاريخيــة والرياضيــة، حيــث ينــص القانــون عــىل إجــازة أو حاميــة التجــارة بهــا 

وملكيتهــا واســتخدامها،

وإذ تضــع أيضــاً يف اعتبارهــا الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه املنظــامت اإلقليميــة يف مســاعدة الــدول األطــراف، 

بطلــب منهــا، عــىل تنفيــذ هــذه املعاهــدة،

وإذ تعــرف بالــدور الطوعــي والفعــال الــذي ميكــن أن يقــوم بــه املجمتــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظــامت غــري 

ــا، ــم تنفيذه ــا ويف دع ــي، يف إذكاء الوعــي مبوضــوع هــذه املعاهــدة وهدفه ــة، والقطــاع الصناع الحكومي

وإذ تقــر بــأن تنظيــم التجــارة الدوليــة يف األســلحة التقليديــة ومنــع تحويــل وجهتهــا ال ينبغــي أن يعيقــا التعــاون 

الــدويل والتجــارة املرشوعــة يف املــواد واملعــدات والتكنولوجيــا لألغــراض الســلمية،

وإذ تؤكد أن من املحبذ انضامم جميع دول العامل إىل هذه املعاهدة،

وتصمياً منها عىل الترف وفقاً للمبادئ التالية:

املبادئ

الحــق الطبيعــي لجميــع الــدول يف الدفــاع عــن النفــس يف إطــار فــردي أو جامعــي عــىل النحــو املعــرتف 	 

بــه يف املــادة 51 مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؛

تســوية املنازعــات الدوليــة بالوســائل الســلمية عــىل وجــه ال يجعــل الســام واألمــن الدوليــن، والعــدل، 	 

عرضــة للخطــر، وفقــاً للــامدة 2)3( مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؛

ــة أو 	  ــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد الســامة اإلقليمي ــة عــن التهدي ــا الدولي ــاع يف عاقاته االمتن

ــة، أو عــىل أي وجــه آخــر ال يتفــق ومقاصــد األمــم املتحــدة، وفقــاً للــامدة  االســتقال الســيايس ألي دول

ــاق األمــم املتحــدة؛ 2)4( مــن ميث
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عــدم التدخــل يف األمــور التــي تقــع بالــرورة ضمــن الواليــة الداخليــة ألي دولــة، وفقــاً للــامدة 2)7( مــن 	 

ميثــاق األمــم املتحــدة؛

ــات جنيــف 	  ــة مــن األحــكام منهــا اتفاقي ــدويل اإلنســاين وضــامن احرتامــه، وفقــاً لجمل ــون ال احــرتام القان

لعــام 1949، واحــرتام حقــوق اإلنســان وضــامن احرتامهــا، وفقــاً لجملــة مــن الصكــوك منهــا ميثــاق األمــم 

املتحــدة واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان؛

مســؤولية جميــع الــدول، وفقــاً اللتزاماتهــا الدوليــة، عــن القيــام عــىل نحــو فعــال بتنظيــم ومراقبــة التجــارة 	 

الدوليــة يف األســلحة التقليديــة، ومنــع تحويــل وجهتهــا، فضــاً عــن املســؤولية األساســية لجميــع الــدول 

عــن قيــام كل منهــا بوضــع وتنفيــذ نظــم رقابتهــا الوطنيــة؛

ــة ملامرســة حقهــا يف الدفــاع عــن 	  ــح املرشوعــة للــدول يف الحصــول عــىل األســلحة التقليدي احــرتام املصال

ــا؛ ــة وتصديرهــا واســتريادها ونقله ــاج األســلحة التقليدي ــات حفــظ الســام، ويف إنت النفــس ولعملي

تطبيق هذه املعاهدة بصورة مستمرة وموضوعية وغري متييزية،	 

اتفقت عىل ما ييل:

املادة 1

املوضوع والهدف

يتمثل موضوع هذه املعاهدة فيام ييل:

وضــع أعــىل املعايــري الدوليــة املشــرتكة 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 السام واألمن واالستقرار عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي؛	 

الحد من املعاناة اإلنسانية؛	 

تعزيــز التعــاون والشــفافية والعمــل املســؤول مــن جانــب الــدول األطــراف يف مجــال التجــارة الدوليــة يف 	 

األســلحة التقليديــة، ومــن ثــم بنــاء الثقــة بــن الــدول األطــراف.
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املادة 2

النطاق

1- تنطبق 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 إطاق القذائف؛

     )ح( األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة.

-2

املادة 3

الذخائر

تقــوم كل دولــة طــرف بإنشــاء وتعهُّــد نظــام مراقبــة وطنــي لتنظيــم أعــامل تصديــر الذخائــر التــي يتــم إطاقهــا 

أو إيصالهــا باســتخدام األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(، وتطبــق أحــكام املــادة 6 واملــادة 7 

قبــل اإلذن بــأي عمليــة لتصديــر هــذه الذخائــر.

املادة 4

األجزاء واملكونات

تقــوم كل دولــة طــرف بإنشــاء وتعهــد نظــام مراقبــة وطنــي لتنظيــم أعــامل تصديــر األجــزاء واملكونــات حينــام 

يكــون التصديــر عــىل شــكل يتيــح إمكانيــة تجميــع األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(، وتطبــق 

أحــكام املــادة 6 واملــادة 7 قبــل اإلذن بــأي عمليــة لتصديــر هــذه األجــزاء واملكونــات.

ألغراض هذه املعاهدة، تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير، واالسترياد، واملرور العابر،     

وإعادة الشحن، والسمرسة، املشار إليها فيام ييل بكلمة "نقل".

ال تنطبــق هــذه املعاهــدة عــىل قيــام دولــة طــرف أو أي جهــة تتــرف باســمها بنقــل األســلحة التقليديــة 

عــىل الصعيــد الــدويل الســتخدامها الخــاص، رشيطــة أن تظــل هــذه األســلحة التقليديــة تحــت ملكيــة تلــك 

الدولــة الطــرف.

-3
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املادة 5

التطبيق العام

ــة، واضعــة يف  ــة وغــري متييزي ــة طــرف هــذه املعاهــدة بصــورة مســتمرة وبطريقــة موضوعي ــق كل دول 1- تطب

ــادئ املشــار إليهــا يف هــذه املعاهــدة. اعتبارهــا املب

ــة  ــاف الخاضع ــة لألصن ــة وطني ــمل قامئ ــي، يش ــة وطن ــام مراقب ــد نظ ــاء وتعهُّ ــرف بإنش ــة ط ــوم كل دول 2- تق

ــذ أحــكام هــذه املعاهــدة. ــن أجــل تنفي ــة، م للرقاب

ع كل دولــة طــرف عــىل تطبيــق أحــكام هــذه املعاهــدة عــىل األســلحة التقليديــة عــىل أوســع نطــاق.  3- تشــجَّ

وال تقــل املواصفــات املســتخدمة يف التعاريــف الوطنيــة ألي مــن الفئــات املشــمولة باملــادة 2)1()أ( – )ز( عــن 

املواصفــات املســتخدمة يف ســجل األمــم املتحــدة لألســلحة التقليديــة وقــت بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة. وفيــام 

يخــص الفئــة املشــمولة باملــادة 2)1()ح(، ال تقــل املواصفــات املســتخدمة يف التعاريــف الوطنيــة عــن املواصفــات 

املســتخدمة يف الصكــوك ذات الصلــة املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة وقــت بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة.

4- تقــدم كل دولــة طــرف، وفقــاً لقوانينهــا الوطنيــة، قامئتهــا الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة إىل األمانــة، 

التــي تضعهــا يف متنــاول الــدول األطــراف األخــرى. وتشــجع الــدول األطــراف عــىل أن تضــع يف متنــاول الجمهــور 

قامئتهــا الوطنيــة لألصنــاف الخاضعــة للرقابــة.

5- تتخــذ كل دولــة طــرف التدابــري الازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذه املعاهــدة، وتعــن الســلطات الوطنيــة املختصــة 

يك يكــون لهــا نظــام وطنــي للمراقبــة يتســم بالفعاليــة والشــفافية لتنظيــم النقــل الــدويل لألســلحة التقليديــة 

املشــمولة باملــادة 2 )1( وباملــواد املشــمولة باملــادة 3 واملــادة 4.

ــة  ــات بشــأن املســائل املتعلق ــادل املعلوم ــر لتب ــة واحــدة أو أك ــة اتصــال وطني ــة طــرف جه ــّن كل دول 6- تع

بتنفيــذ هــذه املعاهــدة. وتخطــر كل دولــة طــرف األمانــة املنشــأة مبوجــب املــادة 18 بجهــة أو جهــات االتصــال 

التــي تعيّنهــا وتتــوىل تحديــث املعلومــات املتعلقــة بذلــك.

املادة 6

األعال املحظورة

ــاف  ــادة 2)1( أو أصن ــا يف امل ــوص عليه ــة منص ــلحة تقليدي ــل أس ــة لنق ــأي عملي ــرف ب ــة الط ــأذن الدول 1- ال ت

منصــوص عليهــا يف املــادة 3 أو املــادة 4 إذا كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك االلتزامــات الواقعــة عــىل عاتــق 

الدولــة الطــرف مبوجــب تدابــري اتخذهــا مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة وهــو يتــرف مبوجــب الفصــل 

الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، ال ســيام تدابــري حظــر توريــد األســلحة.

ــاف  ــادة 2)1( أو أصن ــا يف امل ــوص عليه ــة منص ــلحة تقليدي ــل أس ــة لنق ــأي عملي ــرف ب ــة الط ــأذن الدول 2- ال ت

منصــوص عليهــا يف املــادة 3 أو املــادة 4 إذا كان مــن شــأن هــذا النقــل أن ينتهــك التزامــات دوليــة تقــع عــىل 

عاتــق الدولــة الطــرف مبوجــب اتفاقــات دوليــة تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا، وال ســيام االتفاقــات املتعلقــة بنقــل 

ــة أو االتجــار بها بصــورة غــري مرشوعــة. األســلحة التقليدي



فهم معاهدة تجارة األسلحة 65

ــاف  ــادة 2)1( أو أصن ــا يف امل ــوص عليه ــة منص ــلحة تقليدي ــل أس ــة لنق ــأي عملي ــرف ب ــة الط ــأذن الدول 3- ال ت

منصــوص عليهــا يف املــادة 3 أو املــادة 4، إذا كانــت عــىل 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 1949، أو هجــامت موجهــة ضــد أهــداف مدنيــة أو ضــد مدنيــن يتمتعــون بالحاميــة 

بتلــك الصفــة، أو جرائــم حــرب أخــرى عــىل النحــو الــوارد تعريفــه يف االتفاقــات الدوليــة التــي تكــون طرفــاً فيهــا.

املادة 7

التصدير وتقييم التصدير

رة، وقبــل أن متنــح اإلذن  1- إذا كان التصديــر غــري محظــور مبوجــب املــادة 6، يتعــّن عــىل الدولــة الطــرف املصــدِّ

بتصديــر األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة 2)1( أو األصنــاف املشــمولة باملــادة 3 أو املــادة 4، يف إطــار واليتهــا 

ومبوجــب نظــام رقابتهــا الوطنــي، أن تقــوم، بطريقــة موضوعيــة وغــري متييزيــة، مــع مراعــاة العوامــل ذات الصلــة، 

مبــا فيهــا املعلومــات املقدمــة مــن الدولــة املســتوردة وفقــاً للــامدة 8)1( بتقييــم احتــامل مــا إذا كانــت األســلحة 

أو األصنــاف التقليديــة:

    )أ (   ستساهم يف توطيد السام واألمن أو يف تقويضهام؛

   )ب (  ميكن أن تُستخدم فيام ييل:

    ‘1’   ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل اإلنساين أو تيسري ارتكابه؛

    ‘2’   ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو تيسري ارتكابه؛

    ‘3’   ارتكاب عمل يشكل جرمية مبوجب االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب والتي

                      

رة أن تأخــذ أيضــاً يف االعتبــار إمكانيــة اتخــاذ تدابــري للتخفيــف مــن حــدة املخاطــر  2- عــىل الدولــة الطــرف املصــدِّ

رة  املحــددة يف البنديــن )أ( أو )ب( مــن الفقــرة 1، مثــل تدابــري بنــاء الثقــة أو الربامــج التــي تضعهــا الــدول املصــدِّ

والــدول املســتورِدة بطريقــة مشــرتكة وتتفــق عليها.

رة، بعــد إجــراء هــذا التقييــم والنظــر يف تدابــري التخفيــف املتوفــرة، أن هنــاك  3- إذا رأت الدولــة الطــرف املصــدِّ

رة أال  خطــراً كبــرياً بحــدوث أي مــن النتائــج الســلبية املذكــورة يف الفقــرة 1، وجــب عــىل الدولــة الطــرف املصــدِّ

تــأذن بالتصديــر.

رة خطــر اســتخدام األســلحة التقليديــة املشــمولة  4- عنــد إجــراء هــذا التقييــم، تراعــي الدولــة الطــرف املصــدِّ

باملــادة 2)1( أو األصنــاف املشــمولة باملــادة 3 أو املــادة 4، الرتــكاب أعــامل عنــف خطــرية العتبــارات جنســانية 

أو أعــامل عنــف خطــرية ضــد النســاء واألطفــال، أو تســهيل ارتكابهــا.

رة طرفاً فيها، أو تيسري ارتكاب هذا العمل؛ تكون الدولة املصدِّ

‘4’   ارتكاب أو تيسري ارتكاب عمل يشكل جرمية مبوجب االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة                                                   

رة طرفاً فيها. بالجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تكون الدولة املصدِّ
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ــة  ــلحة التقليدي ــر األس ــص تصدي ــع تراخي ــون جمي ــة أن تك ــري لكفال رة تداب ــدِّ ــرف مص ــة ط ــذ كل دول 5- تتخ

املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( أو األصنــاف املشــمولة باملــادة 3 أو املــادة 4 مفصلــة وصــادرة قبــل التصديــر.

رة، دون اإلخــال بقوانينهــا أو مامرســاتها أو سياســاتها الوطنيــة، بتوفــري  6- تقــوم كل دولــة طــرف مصــدِّ

ــة الطــرف املســتوردة، والــدول األطــراف  املعلومــات املامئــة املتعلقــة بــاإلذن املذكــور، عنــد الطلــب، إىل الدول

ــادة الشــحن. ــر أو إع ــرور العاب ــا امل ــيتم فيه ــي س الت

رة، بعــد منــح اإلذن، عــىل معلومــات جديــدة ذات صلــة باملوضــوع فإنهــا  7- إذا حصلــت الدولــة الطــرف املصــدِّ

ع عــىل إعــادة تقييــم اإلذن بعــد التشــاور، عنــد االقتضــاء، مــع الدولــة املســتوردة. تُشــجَّ

املادة 8

االستراد

ــد  ــة، عن ــري الازمــة لضــامن توفــري املعلومــات املناســبة وذات الصل ــة طــرف مســتورِدة التداب 1- تتخــذ كل دول

رة يف إجــراء  رة بهدف مســاعدة الدولــة الطــرف املصــدِّ الطلــب، عمــاً بقوانينهــا الوطنيــة، للدولــة الطــرف املصــدِّ

تقييمهــا الوطنــي للتصديــر مبوجــب املــادة 7. وميكــن أن تشــمل مثــل هــذه التدابــري وثائــق تبــن االســتخدام 

النهــايئ واملســتخدمن النهائيــن.

ــم  ــا، بتنظي ــد االقتضــاء ويف نطــاق واليته ــا، عن ــي تســمح له ــري الت ــة طــرف مســتورِدة التداب 2- تتخــذ كل دول

واردات األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(. ويجــوز أن تتضمــن هــذه التدابــري نظــم االســترياد.

رة معلومــات بشــأن أي تراخيــص  3- يجــوز لــكل دولــة طــرف مســتورِدة أن تطلــب مــن الدولــة الطــرف املصــدِّ

ــد املقصــد  ــة الطــرف املســتورِدة هــي بل ــا تكــون الدول ــاً، عندم ــد النظــر أو صــادرة فع ــر معروضــة قي تصدي

النهــايئ.

املادة 9

املرور العابر أو إعادة الشحن

ــم  ــبة لتنظي ــري مناس ــة، تداب ــة العملي ــن الناحي ــاً م ــاً وممكن ــك رضوري ــام كان ذل ــرف، حيث ــة ط ــذ كل دول تتخ

األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( لــدى عبورهــا مــن إقليمهــا أو إعــادة شــحنها منــه، وذلــك يف 

نطــاق واليتهــا ووفقــاً للقانــون الــدويل ذي الصلــة.
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املادة 10

السمرسة

تتخــذ كل دولــة طــرف، عمــاً بقوانينهــا الوطنيــة، تدابــري لتنظيــم الســمرسة التــي تجــري يف نطــاق واليتهــا يف 

مجــال األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(. ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابــري إلــزام الســامرسة 

بالتســجيل أو الحصــول عــىل إذن خطــي قبــل مبــارشة الســمرسة.

املادة 11

تحويل الوجهة

1-تتخذ كل دولة طرف تشارك يف نقل أسلحة تقليدية مشمولة باملادة 2)1( تدابري ملنع تحويل وجهتها.

رة إىل منــع تحويــل وجهــة نقــل األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة 2)1( مــن  2-تســعى الدولــة الطــرف املصــدِّ

خــال نظامهــا الوطنــي للرقابــة، املنشــأ وفقــاً للــامدة 5)2(، عــن طريــق تقييــم خطــر تحويــل وجهــة الصــادرات 

رة والــدول  والنظــر يف اتخــاذ تدابــري تخفيــف مــن قبيــل تدابــري بنــاء الثقــة أو الربامــج التــي تضعهــا الــدول املصــدِّ

املســتورِدة بطريقــة مشــرتكة وتتفــق عليهــا. وميكــن أن تشــمل تدابــري املنــع األخــرى، عنــد االقتضــاء: التحقــق من 

األطــراف الضالعــة يف عمليــة التصديــر، وطلــب وثائــق وشــهادات وضامنــات إضافيــة، وعــدم اإلذن بالتصديــر، أو 

تدابــري أخــرى مناســبة.

3-عــىل الــدول األطــراف التــي تجــري فيهــا عمليــات االســترياد، واملــرور العابــر، وإعــادة الشــحن، والتصديــر، أن 

تتعــاون وتتبــادل املعلومــات، وفقــاً لقوانينهــا الوطنيــة، حيثــام يكــون ذلــك مناســباً وممكنــاً، مــن أجــل التخفيــف 

مــن خطــر تحويــل وجهــة نقــل األســلحة التقليديــة املشــمولة باملــادة 2)1(.

4- إذا اكتشــفت دولــة طــرف تحويــل وجهــة نقــل أســلحة تقليديــة مشــمولة باملــادة 2)1(، تتخــذ الدولــة الطــرف 

التدابــري املامئــة، عمــاً بقوانينهــا الوطنيــة ووفقــاً للقانــون الــدويل، للتصــدي لعمليــة تحويــل الوجهــة. وميكــن أن 

تشــمل هــذه التدابــري تنبيــه الــدول األطــراف التــي يحتمــل أن تتأثــر بهــا، وتفتيــش شــحنات األســلحة التقليديــة 

املشــمولة باملــادة 2)1( التــي تــم تحويــل وجهتهــا، واتخــاذ تدابــري املتابعــة مــن خــال التحقيــق وإنفــاذ القانــون.

ع  ــجَّ ــادة 2)1(، تُش ــة املشــمولة بامل ــلحة التقليدي ــل األس ــة نق ــل وجه ــع تحوي ــم ومن ــن أجــل تحســن فه 5- م

الــدول األطــراف عــىل أن تتبــادل مــع بعضهــا البعــض املعلومــات ذات الصلــة بشــأن التدابــري الفعالــة للتصــدي 

لعمليــات تحويــل الوجهــة. وميكــن أن تشــمل هــذه املعلومــات معلومــات عــن األنشــطة غــري املرشوعــة، مبــا 

ــري  ــداد غ ــن، ومصــادر اإلم ــري الرشعي ــري املــرشوع، والوســطاء غ ــة لاتجــار غ ــك الفســاد، والطــرق الدولي يف ذل

ــة  ــات املنظم ــتخدمها الجامع ــي تس ــات الت ــرتكة، أو الوجه ــال املش ــاط اإلرس ــاء، ونق ــاليب اإلخف ــرشوع، وأس امل

ــة. ــل الوجه ــات تحوي الضالعــة يف عملي
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ــذة  ــري املتخ ــة، بالتداب ــق األمان ــن طري ــرى، ع ــراف األخ ــدول األط ــاغ ال ــىل إب ــراف ع ــدول األط ع ال ــجَّ 6– تُش

ــادة 2)1(. ــمولة بامل ــة املش ــلحة التقليدي ــل األس ــة نق ــل وجه ــات تحوي ــدي لعملي للتص

املادة 12

حفظ السجات

1- تقــوم كل دولــة طــرف، عمــاً بقوانينهــا ولوائحهــا الوطنيــة، بحفــظ ســجات وطنيــة تتضمــن مــا أصدرتــه مــن 

تراخيــص تصديــر األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( أو عمليــات تصديرهــا الفعليــة.

ع كل دولــة طــرف عــىل تعهــد ســجات باألســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( التــي تُنقــل  2- تشــجَّ

إىل إقليمهــا باعتبــاره وجهتهــا النهائيــة، أو التــي يــؤذن مبرورهــا العابــر أو بإعــادة شــحنها مــن إقليــم يقــع تحــت 

واليتها.

ــه مــن  ــوع، ومــا أُذن ب ــة والقيمــة والطراز/الن ــك الســجات الكمي ــة طــرف عــىل تضمــن تل ع كل دول 3- تشــجَّ

عمليــات نقــل دويل لألســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(، واألســلحة التقليديــة التــي تــم نقلهــا 

رة، والدولــة أو الــدول املســتورِدة، ودولــة أو دول املــرور العابــر  بالفعــل، وتفاصيــل عــن الدولــة أو الــدول املصــدِّ

وإعــادة الشــحن، واملســتخدمن النهائيــن، حســب االقتضــاء.

4- تُحفظ السجات ملدة ال تقل عن عرش سنوات.

املادة 13

اإلباغ

1- تقــدم كل دولــة طــرف، يف غضــون الســنة األوىل مــن بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة بالنســبة للدولــة الطــرف، 

وفقــاً للــامدة 22، تقريــراً أوليــاً إىل األمانــة عــن التدابــري املتخــذة مــن أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة، مبــا يف ذلــك 

القوانــن الوطنيــة، وقوائــم املراقبــة الوطنيــة، وغــري ذلــك مــن اللوائــح والتدابــري اإلداريــة. وتبلــغ كل دولــة طــرف 

األمانــة عــن أي تدابــري جديــدة تتخذهــا مــن أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة، حســب االقتضــاء. وتتــوىل األمانــة 

إتاحــة هــذه التقاريــر للــدول األطــراف وتوزيعهــا عليهــا.

ــة  ــات املتعلق ــة، باملعلوم ــن خــال األمان ــدول األطــراف األخــرى، م ــاغ ال ــىل إب ــدول األطــراف ع ع ال 2- تشــجَّ

بالتدابــري املتخــذة التــي تثبــت فعاليتهــا يف التعامــل مــع حــاالت ترسيــب األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا 

يف املــادة 2)1( التــي يجــري نقلهــا.

3- تقــدم كل دولــة طــرف ســنوياً إىل األمانــة بحلــول 31 أيار/مايــو تقريــراً عــن الســنة التقومييــة الســابقة بشــأن 

اإلذن بتصديــر واســترياد األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( أو تصديرهــا واســتريادها الفعليــن. 

وتتــوىل األمانــة إتاحــة هــذه التقاريــر للــدول األطــراف 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.
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املادة 14

اإلنفاذ

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة إلنفاذ القوانن واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه املعاهدة.

املادة 15

التعاون الدويل

1- تتعــاون الــدول األطــراف مــع بعضهــا بعضــاً، وفقــاً للمصالــح األمنيــة لــكل منهــا ولقوانينهــا الوطنيــة، مــن 

أجــل تنفيــذ هــذه املعاهــدة تنفيــذاً فعــاالً.

ــادل املعلومــات بشــأن  ــق تب ــك عــن طري ــدويل، مبــا يف ذل ــدول األطــراف عــىل تيســري التعــاون ال ع ال 2- تشــجَّ

املســائل ذات االهتــامم املشــرتك املتعلقــة بتنفيــذ هــذه املعاهــدة وتطبيقهــا وفقــاً ملــا تقتضيــه مصالحهــا األمنيــة 

وقوانينهــا الوطنيــة.

ع الــدول األطــراف عــىل طلــب املشــورة بشــأن املســائل ذات االهتــامم املشــرتك وعــىل تبــادل املعلومات،  3- تشــجَّ

حســب االقتضــاء، لدعــم تنفيــذ هــذه املعاهدة.

ع الــدول األطــراف عــىل التعــاون، عمــاً بقوانينهــا الوطنيــة، مــن أجــل املســاعدة يف إنفــاذ أحــكام هــذه  4- تشــجَّ

املعاهــدة عــىل الصعيــد الوطنــي، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تبــادل املعلومــات بشــأن األنشــطة غــري املرشوعــة 

والجهــات الفاعلــة، ومــن أجــل منــع ترسيــب األســلحة التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1(.

5- تقــدم الــدول األطــراف بعضهــا إىل بعــض، حيثــام اتفقــت عــىل ذلــك وكان متوافقــاً مــع قوانينهــا الوطنيــة، 

ــري  ــق بانتهــاكات التداب ــام يتعل ــة في أكــرب قــدر مــن املســاعدة يف التحقيقــات واملاحقــات واإلجــراءات القضائي

الوطنيــة املنشــأة مبوجــب هــذه املعاهــدة.

ع الــدول األطــراف عــىل اتخــاذ التدابــري الوطنيــة وأن تتعــاون فيــام بينهــا ملنــع عمليــات نقــل األســلحة  6- تشــجَّ

التقليديــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 2)1( مــن دخــول مجــال مامرســات الفســاد.

ــأي  ــق ب ــام يتعل ــدروس املســتفادة في ــادل الخــربات واملعلومــات بشــأن ال ــدول األطــراف عــىل تب ع ال 7 - تشــجَّ

جانــب مــن جوانــب هــذه املعاهــدة.
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املادة 16

املساعدة الدولية

ــاعدة  ــك املس ــا يف ذل ــاعدة، مب ــب املس ــدة، أن تطل ــذه املعاه ــذ ه ــار تنفي ــرف، يف إط ــة ط ــكل دول ــوز ل 1- يج

القانونيــة أو الترشيعيــة، وبنــاء القــدرات املؤسســية، واملســاعدة التقنيــة أو املاديــة أو املاليــة. ويجــوز أن تشــمل 

ــات  ــاج والترشيع ــادة اإلدم ــح وإع ــاح والترسي ــزع الس ــج ن ــات وبرام ــاعدة إدارة املخزون ــذه املس ــاالت ه مج

النموذجيــة واملامرســات الفعالــة القابلــة للتطبيــق. وتقــوم كل دولــة طــرف قــادرة عــىل تقديــم هــذه املســاعدة 

بتقدميهــا، متــى طُلــب منهــا ذلــك.

2- يجــوز لــكل دولــة طــرف أن تطلــب املســاعدة أو تقدمهــا أو تتلقاهــا عــن طريــق جهــات شــتى منهــا األمــم 

املتحــدة واملنظــامت الدوليــة أو اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة أو الوطنيــة، أو املنظــامت غــري الحكوميــة، أو عــىل 

الصعيــد الثنــايئ.

ــي  ــة الت ــراف الطالب ــدول األط ــاعدة ال ــص ملس ــات يخص ــتئامنياً للتربع ــاً اس ــراف صندوق ــدول األط ــئ ال 3- تنش

ــدوق. ــهام يف الصن ــىل اإلس ــرف ع ــة ط ع كل دول ــجَّ ــدة. وتُش ــذ املعاه ــىل تنفي ــة ع ــاعدة دولي ــاج إىل مس تحت

املادة 17

مؤمتر الدول األطراف

1- تعقــد األمانــة املؤقتــة املنشــأة مبوجــب املــادة 18 اجتامعــاً ملؤمتــر الــدول األطــراف يف موعــد ال يتجــاوز ســنة 

واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه املعاهــدة، ثــم تعقــد االجتامعــات الاحقــة يف األوقــات التــي يقررهــا مؤمتــر الــدول 

األطراف.

2- يعتمد مؤمتر الدول األطراف نظامه الداخيل يف دورته األوىل بتوافق اآلراء.

3- يعتمــد مؤمتــر الــدول األطــراف قواعــد ماليــة تنظــم أنشــطته وتنظــم متويــل أي هيئــات فرعيــة قــد ينشــئها، 

ويعتمــد كذلــك أحكامــاً ماليــة تنظــم عمــل األمانــة. ويعتمــد، يف كل دورة عاديــة، ميزانيــة للفــرتة املاليــة املمتــدة 

حتــى الــدورة العاديــة التاليــة.

4- يقوم 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 تعديات عىل هذه املعاهدة وفقاً للامدة 20؛

    )د ( النظر يف املسائل التي تنشأ عن تفسريها؛

    )ه( النظر يف مهام األمانة وميزانيتها والبت فيهام؛



فهم معاهدة تجارة األسلحة 71

)و ( النظر يف إنشاء هيئات فرعية قد تكون رضورية لتحسن إعامل هذه املعاهدة؛

)ز( أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه املعاهدة.

5- تُعقــد اجتامعــات اســتثنائية ملؤمتــر الــدول األطــراف يف أي أوقــات أخــرى حســبام يــراه مؤمتــر الــدول األطــراف 

رضوريــاً، أو بنــاًء عــىل طلــب كتــايب تقدمــه أي دولــة طــرف، بــرشط أن يؤيــد هــذا الطلــب ثلثــا الــدول األطــراف 

عــىل األقــل.

املادة 18

األمانة

1- تنشــئ هــذه املعاهــدة مبوجبــه أمانــة ملســاعدة الــدول األطــراف يف تنفيــذ هــذه املعاهــدة بفعاليــة. وإىل حن 

انعقــاد أول اجتامعــات مؤمتــر الــدول األطــراف، ســتتوىل أمانــة مؤقتــة مســؤولية الوظائــف اإلداريــة املنصــوص 

عليهــا يف هــذه املعاهــدة.

ــة مبــا يكفــي مــن املوظفــن. ويجــب أن تكــون لــدى هــؤالء املوظفــن الخــربة الازمــة لضــامن  ــزوَّد األمان 2- تُ

ــة يف الفقــرة 3. ــة باملســؤوليات املبين ــة عــىل االضطــاع بفعالي قــدرة األمان

3- تكــون األمانــة مســؤولة أمــام الــدول األطــراف. وتضطلــع األمانــة، ضمــن هيــكل صغــري الحجــم، باملســؤوليات 

لية: لتا ا

       )أ( تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها عىل النحو املطلوب يف هذه املعاهدة؛

       )ب( تعهُّد قامئة جهات االتصال الوطنية وإتاحتها للدول األطراف؛

       )ج( تيسري التوفيق بن عروض تقديم املساعدة لتنفيذ املعاهدة وطلبات الحصول عليها، وتعزيز   

       )د( تيسري أعامل مؤمتر الدول األطراف، مبا يف ذلك وضع الرتتيبات وتقديم الخدمات الازمة 

       )ه( أداء مهام أخرى حسبام تقرره مؤمترات الدول األطراف.

املادة 19

تسوية الخافات

1- تتشــاور الــدول األطــراف وتتعــاون عــىل أســاس الــرتايض يف الســعي لتســوية أي خــاف ينشــأ بينهــا بشــأن 

تفســري هــذه املعاهــدة أو تطبيقهــا عــرب ســبل منهــا التفــاوض أو الوســاطة أو التوفيــق أو التســوية القضائيــة أو 

غريهــا مــن الوســائل الســلمية.

التعاون الدويل عىل النحو املطلوب؛

لاجتامعات التي تُعقد مبوجب هذه املعاهدة؛
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ــأن  ــا بش ــأ بينه ــاف ينش ــوية أي خ ــم لتس ــب التحكي ــرتايض، إىل طل ــعى، بال ــراف أن تس ــدول األط ــوز لل 2- يج

ــا. ــدة أو تطبيقه ــذه املعاه ــري ه ــة بتفس ــائل املتعلق املس

املادة 20

التعديات

1- ألي دولــة طــرف أن تقــرتح إدخــال تعديــل عــىل هــذه املعاهــدة بعــد بــدء نفاذهــا بســتة أعــوام. وبعــد ذلــك 

ال يجــوز النظــر يف التعديــات املقرتحــة إال بواســطة مؤمتــر الــدول األطــراف كل ثاثــة أعــوام.

2- يقــدم أي مقــرتح لتعديــل هــذه املعاهــد ة كتابــًة إىل األمانــة، التــي تعمــم االقــرتاح عقــب ذلــك عــىل جميــع 

الــدول األطــراف يف أجــل ال يقــل عــن 180 يومــاً قبــل االجتــامع الاحــق ملؤمتــر الــدول األطــراف الــذي يجــوز 

ــذي  ــدول األطــراف الاحــق ال ــل يف مؤمتــر ال ــاً للفقــرة 1. ويُنظــر يف التعدي النظــر يف التعديــات يف إطــاره وفق

يجــوز النظــر يف التعديــات يف إطــاره وفقــاً للفقــرة 1 إذا قامــت أغلبيــة مــن الــدول األطــراف، يف موعــد ال يتجــاوز 

120 يومــاً بعــد تعميــم األمانــة لاقــرتاح، بإخطــار األمانــة بتأييدهــا ملتابعــة النظــر يف االقــرتاح.

ــذل كل  ــل. وإذا بُ ــدول األطــراف قصــارى جهدهــا للتوصــل إىل توافــق يف اآلراء بخصــوص كل تعدي ــذل ال 3- تب

ــة  ــري، بأغلبي ــاذ أخ ــل، كم ــد التعدي ــاق، يُعتم ــل إىل اتف ــم التوصُّ ــق آراء ومل يت ــل إىل تواف ــن للتوص ــد ممك جه

تــة يف اجتــامع مؤمتــر الــدول األطــراف. وألغــراض هــذه  ثاثــة أربــاع أصــوات الــدول األطــراف الحــارضة واملصوِّ

تــة هــو الــدول األطــراف الحــارضة التــي تــديل بصوتهــا  املــادة، يكــون املقصــود بالــدول األطــراف الحــارضة واملصوِّ

باملوافقــة أو الرفــض. ويتــوىل الوديــع إبــاغ جميــع الــدول األطــراف بــأي تعديــل يُعتمــد.

4-يبــدأ نفــاذ أي تعديــل مقــرتح يُعتمــد وفقــاً للفقــرة 3 بالنســبة لــكل دولــة طــرف تكــون قــد أودعــت صــك 

قبــول ذلــك التعديــل، بعــد تســعن يومــاً مــن تاريــخ إيــداع صكــوك القبــول لــدى الوديــع مــن جانــب أغلبيــة 

الــدول األطــراف يف وقــت اعتــامد التعديــل. وبعــد ذلــك يدخــل التعديــل حيــز النفــاذ بالنســبة ألي دولــة مــن 

الــدول األطــراف املتبقيــة بعــد تســعن يومــاً مــن تاريــخ إيــداع صــك قبولهــا لذلــك التعديــل.

املادة 21

التوقيع أو التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضام

1- يُفتــح بــاب التوقيــع عــىل هــذه املعاهــدة يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك لجميــع الــدول اعتبــاراً مــن 3 

حزيران/يونيــه 2013 وحتــى بــدء نفاذهــا.

2- هذه املعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو املوافقة من جانب كل دولة موقِّعة.

3- يُفتح باب االنضامم إىل هذه املعاهدة، عقب بدء نفاذها، أمام أي دولة ال تكون قد وقعت عليها.

4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضامم لدى الوديع.
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املادة 22

بدء النفاذ

ــة  ــول أو املوافق ــق أو القب ــداع صــك التصدي ــخ إي ــن تاري ــاً م ــاذ هــذه املعاهــدة بعــد تســعن يوم ــدأ نف 1- يب

ــع. ــدى الودي الخمســن ل

2- يبــدأ نفــاذ هــذه املعاهــدة، بالنســبة ألي دولــة تــودع صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضاممهــا 

ــا أو  ــا أو قبوله ــك تصديقه ــة ص ــك الدول ــداع تل ــخ إي ــن تاري ــاً م ــعن يوم ــد تس ــا، بع ــدء نفاذه ــخ ب ــد تاري بع

ــا. ــا أو انضاممه موافقته

املادة 23

التطبيق املؤقت

ــا  ــول أو املوافقــة أو االنضــامم، أنه ــق أو القب ــداع صــك التصدي ــع أو إي ــد التوقي ــن، عن ــة أن تعل يجــوز ألي دول

ــة. ــز النفــاذ بالنســبة لتلــك الدول ــاً املــادة 6 واملــادة 7 ريثــام تدخــل املعاهــدة حي ســتطبق مؤقت

املادة 24

املدة واالنسحاب

1- هذه املعاهدة غري محددة املدة.

2- لــكل دولــة طــرف، يف إطــار مامرســتها لســيادتها الوطنيــة، الحــق يف االنســحاب مــن هــذه املعاهــدة. وعليهــا 

أن تخطــر بذلــك االنســحاب الوديــع الــذي يشــعر جميــع الــدول األطــراف األخــرى. ويجــوز أن يتضمــن اإلخطــار 

باالنســحاب رشحــاً ألســباب هــذا االنســحاب. ويصبــح اإلخطــار باالنســحاب نافــذاً بعــد تســعن يومــاً مــن اســتام 

الوديــع لإلخطــار باالنســحاب، مــا مل يحــدد اإلخطــار باالنســحاب موعــداً الحقــاً.

ــت  ــام كان ــدة حين ــذه املعاه ــن ه ــأت ع ــي نش ــات الت ــن االلتزام ــحابها، م ــبب انس ــة، بس ــى أي دول 3- ال تُعف

ــا. ــد تكــون مســتحقة عليه ــة ق ــات مالي ــك أي التزام ــا يف ذل ــا، مب ــاً فيه ــة طرف الدول
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املادة 25

التحفظات

1- يجــوز لــكل دولــة طــرف، عنــد توقيــع املعاهــدة أو إيــداع صــك تصديقهــا أو قبولهــا أو املوافقــة عليهــا أو 

االنضــامم إليهــا، أن تبــدي تحفظــات، مــا مل تكــن هــذه التحفظــات مخالفــة ملوضــوع هــذه املعاهــدة وغرضهــا.

2- يجوز لكل دولة طرف سحب تحفظها يف أي وقت عن طريق توجيه إخطار بهذا الصدد إىل الوديع.

املادة 26

العاقة مع االتفاقات الدولية األخرى

1- ال يخــل تطبيــق هــذه املعاهــدة بااللتزامــات التــي تتحملهــا الــدول األطــراف مبوجــب اتفاقــات دوليــة قامئــة 

أو مقبلــة تدخــل طرفــاً فيهــا، مــا مل تتعــارض تلــك االلتزامــات مــع هــذه املعاهــدة.

2- وال يجــوز االحتجــاج بهذه املعاهــدة كمســوغ إلبطــال اتفاقــات التعــاون يف مجــال الدفــاع املربمــة بــن الــدول 

األطــراف يف هــذه املعاهــدة.

املادة 27

الوديع

يكون األمن العام لألمم املتحدة وديع هذه املعاهدة.

املادة 28

النصوص ذات الحجية

ــية  ــة والروس ــبانية واإلنكليزي ــة نصوصــه اإلس ــذي تتســاوى يف الحجي ــذه املعاهــدة، ال ــص األصــيل له ــودع الن ي

ــم املتحــدة. ــام لألم ــن الع ــدى األم ــة والفرنســية، ل ــة والعربي والصيني







امللحق الثاين

مصادر إضافية ملعاهدة 

تجارة األسلحة
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املهمة

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــري متحيــزة ومحايــدة 

ومســتقلة، تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف حاميــة أرواح وكرامــة 

ضحايــا النزاعــات املســلحة وغريهــا من حــاالت العنــف وتقديم املســاعدة 

لهــم. وتبــذل أيضــاً اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة 

بنــرش أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية العامليــة وتعزيزهــا. 

ــد متخضــت  ــام 1863 وق ــر ع ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي وأنشــئت اللجن

ــال  ــر واله ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي ــف والحرك ــات جني ــا اتفاقي عنه

األحمــر. وهــي توجــه وتنســق األنشــطة  الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة 

يف حــاالت النزاعــات املســلحة وغريهــا مــن حــاالت العنــف.
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