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معاهدة تجارة األسلحة :هل تكون خطوة إلى
األمام على طريق تنظيم األسلحة الصغيرة؟

التدابير
والبرامج

مذكـرات بحثيـة

اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف  2ني�سان�/أبريل
 2013معاهدة جتارة الأ�سلحة 1،وهي �صك دويل م�صمم
لتنظيم نقل الأ�سلحة التقليدية ،مبا فيها الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلحة اخلفيفة .وتعد معاهدة جتارة الأ�سلحة �إ�ضافة
معتربة للكم احلايل من اجلهود الدولية والإقليمية ملعاجلة
امل�شاكل املرتبطة بعمليات نقل الأ�سلحة وانت�شار الأ�سلحة
ال�صغرية بطرق غري م�س�ؤولة.
�إدخال الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة والذخرية
�ضمن معاهدة جتارة الأ�سلحة ميثل �أولوية بالن�سبة للكثري
من الدول �أثناء املفاو�ضات .وبينما يحتفل املجتمع الدويل
باعتماد معاهدة جتارة الأ�سلحة ،يربز ال�س�ؤال املهم :ماذا
تعني معاهدة جتارة الأ�سلحة فيما يت�صل بتنظيم الأ�سلحة
ال�صغرية؟
ت�ستطلع املقالة احلالية العالقة بني معاهدة جتارة الأ�سلحة
وال�صكوك الدولية يف ذلك املجال ،مبا يف ذلك �أوجه التقارب
والتناق�ض .كما تدر�س املقالة �أهمية معاهدة جتارة الأ�سلحة
و�أثرها املحتمل على املعايري النا�شئة والإلتزامات القائمة
يف جمال تنظيم الأ�سلحة ال�صغرية ،وال�سيما عمليات النقل
الدويل.

ما هو امل�شهد احلايل؟

على امل�ستوى الدويل ،لقد �أدى كل من بروتوكول مكافحة
�صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومك ّوناتها والذخرية والإجتار
بها ب�صورة غري م�شروعة (بروتوكول الأ�سلحة النارية)،
وبرنامج عمل الأمم املتحدة املتعلق مبنع الإجتار غري امل�شروع
بالأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة من جميع جوانبه

ومكافحته والق�ضاء عليه (برنامج العمل) ،وال�صك الدويل
لتمكني الدول من التعرف على الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة غري امل�شروعة وتعقبها يف الوقت املنا�سب وبطريقة
ُيعول عليها �أدى �إىل الإ�سهام يف تطوير �إطار معياري خا�ص
بتنظيم الأ�سلحة ال�صغرية (�أنظر اجلدول  .)1ويف الواقع،
تلحظ ديباجة معاهدة جتارة الأ�سلحة «الإ�سهام الذي قدمته»
تلك ال�صكوك الثالثة ).(UNGA, 2013, preamble
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تكمل االتفاقيات الإقليمية االلتزامات يف
ذلك املجال.

�أين يكمن التداخل بني معاهدة جتارة
الأ�سلحة وال�صكوك القائمة؟

تتداخل معاهدة الأ�سلحة مع ال�صكوك الراهنة يف عدد من
الطرق الهامة :فهي تغطي بع�ضا من �أنواع الأ�سلحة نف�سها
وبع�ضا من �أنواع العمليات والأن�شطة نف�سها .وعالوة على
ذلك ،ثمة تداخالت تت�صل بتنفيذ الأن�شطة.

النطاق :الأ�سلحة

يف حني �أن برنامج العمل وال�صك الدويل للتعقب ي�شمالن
بو�ضوح الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة فقط ،و�أن
بروتوكول الأ�سلحة النارية يغطي الأ�سلحة النارية والذخرية
و�أجزائها ومكوناتها فقط ،تغطي معاهدة جتارة الأ�سلحة
جميع �أنواع الأ�سلحة التقليدية ف�ضال عن الذخرية والأجزاء
واملكونات ) .(UNGA, 2013, arts. 2(1)(h), 3, 4ولذلك،
ف�إن معاهدة جتارة الأ�سلحة ت�سد �إحدى الثغرات يف برنامج
العمل الذي ال يغطي الذخرية بو�ضوح.

اجلدول  1نظرة عامة على ال�صكوك الدولية التي ت�شمل الأ�سلحة ال�صغرية
ال�صك الدويل

تاريخ االعتماد

بروتوكول الأ�سلحة النارية
برنامج العمل
ال�صك الدويل لتمكني الدول
معاهدة جتارة الأ�سلحة

 8حزيران/يونيو 2001
 20متوز/يوليو 2001
 8كانون الأول/دي�سمرب 2005
معاهدة جتارة الأ�سلحة
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مالحظات:

» يغطي بروتوكول الأ�سلحة النارية جميع الأ�سلحة ال�صغرية ولكنه ال ينطبق �إال على نطاق �ضيق من الأ�سلحة اخلفيفة-وخ�صو�صا تلك التي ت�ستخدم الذخرية املعتمدة على
اخلرطو�ش التي ميكن حملها من جانب �شخ�ص واحد ).(McDonald, 2005, p. 126
»» ال يحتوي برنامج العمل على تعريف "للأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة" ،الأمر الذي خلق حالة من عدم اليقني حول ما �إذا كانت الأحكام التي ال تقت�صر ب�شكل
وا�ضح على الأ�سلحة نف�سها ،وخ�صو�صا املو�سومة) ، (UNGA, 2001a, para. II.7تنطبق على الذخرية والأجزاء واملكونات اخلا�صة بالأ�سلحة ال�صغرية .وكانت م�س�ألة الذخرية
مثار اجلدل ال�سيا�سي� ،إذ ر�أت بع�ض الدول �أن برنامج العمل ينطبق على الذخرية فيما دح�ضت بع�ض الدول الأخرى ذلك الزعم.
»»» ال تنطبق �إال �أحكام حمددة من معاهدة جتارة الأ�سلحة على الذخرية والأجزاء واملكونات.
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ال�شكل  1ال�صكوك الدولية :النطاق اخلا�ص بالتعامالت
áë∏°SC’G IQÉŒ IógÉ©e
‹hódG π≤ædG äÉ«∏ªY
)OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG
(Iô°ùª°ùdGh QƒÑ©dGh
äÓé°ùdG ßØM
π≤ædG äÉ«∏ªY

ájQÉædG áë∏°SC’G ∫ƒcƒJhôH
±ÓJE’Gh §Ñ°†dGh IQOÉ°üŸG
π«£©àdG
(º°SƒdÉH åÑ©dG) ËôéàdG

‹hódG ∂°üdG
Ö≤©à∏d
º°SƒdG
(πeÉc) äÓé°ùdG ßØM
Ö≤©àdG
áYÉæ°üdG
)(äÓé°ùdG ßØM ,º°SƒdG

ËôéàdG
),áYÉæ°üdG
(´hô°ûŸG ÒZ QÉŒE’G/IQÉéàdG

النطاق :العمليات

على الرغم من �أن برنامج العمل وبروتوكول الأ�سلحة
النارية يت�صفان ب�ضيق نطاق �أنواع الأ�سلحة التي
يغطيانها� ،إال �أنهما ي�شمالن نطاقا وا�سعا من
التدابري التنظيمية والأن�شطة .ويف املقابل ،تغطي
معاهدة جتارة الأ�سلحة نطاقا �أو�سعا من الأ�سلحة
التقليدية ،غري �أنها ال تتعامل �إال مع جانب رئي�سي
مهم فيما يت�صل بنظام التحكم -عمليات النقل
الدويل (مبا فيها الت�صدير واال�سترياد والعبور
و�إعادة ال�شحن وال�سم�سرة) (�أنظر ال�شكل  .)1ومن
املالحظ �أن بروتوكول الأ�سلحة النارية ال ينطبق على
التعامالت التي تتم بني الدول �أو عمليات النقل بني
الدول يف احلاالت التي مت�س م�صالح الأمن القومي
) .(UNGA, 2001b, art. 4.2ولكن معاهدة
جتارة الأ�سلحة ال تت�ضمن هكذا �إق�صاء ،وهي
تنطبق على جميع عمليات النقل كما هي معرفة
يف االتفاقية ،وبالتايل ت�سد �إحدى ثغرات بروتوكول
الأ�سلحة النارية ).(UNGA, 2013, art.2.2

التنفيذ
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ينبغي تطبيقها-فيما عدا اخلطر املتمثل يف التحول
�إىل التجارة غري امل�شروعة (UNGA, 2001a,
) .para. II.11ولكن معاهدة جتارة الأ�سلحة
حتدد بع�ضا من تلك "امل�س�ؤوليات احلالية" وتقدم
قائمة من املعايري التي ينبغي على الدول الأطراف
�أن ت�أخذها باحل�سبان لدى تقييم �إذن الت�صدير
 .(UNGA, (2013, art. 7.1و�أحيانا تذهب
معاهدة جتارة الأ�سلحة �أبعد من ال�صكوك احلالية
من خالل ت�ضمنها ،على �سبيل املثال� ،أحكام حظر
�صريحة على نقل الأ�سلحة ال�صغرية والذخرية
والأجزاء واملكونات يف ظروف حمددة ).(art. 6
ولكن ،رغم �أن الكثري من �أحكام معاهدة جتارة
الأ�سلحة تتمم االلتزامات احلالية وحتى تتو�سع
بها� ،إال �أن بع�ضها متناق�ض والبع�ض الآخر منها
يف الواقع ي�ضعف االلتزامات الرا�سخة واملعايري
النا�شئة يف هذا املجال .فعلى �سبيل املثال ،يغلب
على �أحكام معاهدة جتارة الأ�سلحة اخلا�صة
باال�سترياد والعبور اللغة ال�شرطية املقيدة� ،إذ
يطلب من الدول �أن تتخذ تدابريا لتنظيم عمليات
اال�سترياد "عند ال�ضرورة" فقط (UNGA,
) ،2013, art. 8.2و�أن تتخذ تدابريا لتنظيم
العبور "عند ال�ضرورة و�إذا �أمكن" ).(art. 9
�أما بروتوكول الأ�سلحة النارية فال يت�ضمن مثل
تلك القيود ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ملزم قانونا.
وعالوة على ذلك ،ينبغي على كل دولة طرف
مبوجب معاهدة جتارة الأ�سلحة �أن تتخذ تدابريا
لتنظيم ال�سم�سرة "مبقت�ضى قوانينها الوطنية"
)(UNGA, 2013, art. 10؛ ويعني ذلك البند �أن
الدول ال حتتاج �إىل �أن تقوم ب�أكرث مما جرى القيام
به من قبل وفقا للقوانني الوطنية القائمة .وبالفعل،
ف�إن معاهدة جتارة الأ�سلحة بالكاد توحي �أن تلك
التدابري ميكن �أن تت�ضمن الت�سجيل �أو �إذن الو�ساطة
بينما ينبغي �أن تت�ضمن �ضوابط ال�سم�سرة مبوجب
برنامج العمل تدابريا مثل الت�سجيل والرتخي�ص
والإذن ب�إجراء عمليات الو�ساطة ف�ضال عن
العقوبات املفرو�ضة على ال�سم�سرة غري امل�شروعة
 .(UNGA, (2001a, para. II.14تذكر اللغة

بالإ�ضافة �إىل العنا�صر امل�شرتكة من حيث النطاق،
تت�ضمن ال�صكوك التزامات مماثلة �أو مكملة.
وحتاكي بع�ض التزامات معاهدة جتارة الأ�سلحة
عن كثب االلتزامات القائمة املت�صلة بعمليات
النقل الدويل (�أنظر اجلدول  .)2فعلى �سبيل
املثال ،يت�ضمن كل من بروتوكول الأ�سلحة النارية
وبرنامج العمل ومعاهدة جتارة الأ�سلحة �أحكاما
لتنظيم ت�صدير الأ�سلحة وا�ستريادها وعبورها
و�إعادة �شحنها والو�ساطة اخلا�صة بها ،ف�ضال عن
االلتزامات اخلا�صة بحفظ �سجالت عمليات نقل
الأ�سلحة.
يف بع�ض احلاالت ،ت�ساعد �أحكام معاهدة جتارة
وتف�صل االلتزامات
الأ�سلحة �أي�ضا يف خلق املعايري ّ
التي تفتقر �إىل الدقة .فعلى �سبيل املثال ،يفر�ض
برنامج العمل على الدول �أن جتري تقييما لإذن
الت�صدير وفقا للم�س�ؤوليات احلالية مبوجب القانون
الدويل ذي ال�صلة ،ولكنه ال يحدد االعتبارات التي
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وال�صياغة امل�ستخدمتني يف �أحكام معاهدة جتارة
الأ�سلحة اخلا�صة بال�سم�سرة ب�أحكام بروتوكول
الأ�سلحة النارية ) .(UNGA, 2001b, art. 15يف
كلتا احلالتني ،لدى الدول الآن ثالث نقاط مرجعية
على الأقل 3بالن�سبة لتنظيم الو�سطاء ،كل واحدة
منها تختلف اختالفا طفيفا عن الأخريات.
يت�صل املثال الأخري عن �إحدى التناق�ضات بني
ال�صكوك بحفظ ال�سجالت� ،إذ يفر�ض ال�صك
الدويل للتعقب على الدول �أن تقوم باالحتفاظ
ب�سجالت جلميع الأ�سلحة ال�صغرية داخل �أرا�ضيها
"�إىل �أجل غري م�سمى" (قدر الإمكان) ،ولكن،
يجب االحتفاظ ب�سجالت اال�سترياد والت�صدير
باحلد الأدنى لفرتة  20عاما على الأقل
) .(UNGA, 2005, para. 12غري �أن معاهدة
جتارة الأ�سلحة تفر�ض على الدول االحتفاظ
ب�سجالت �إذن الت�صدير �أو ال�صادرات الفعلية،
ولكنها ت�شجع الدول فقط على االحتفاظ ب�سجالت
الأ�سلحة ال�صغرية امل�ستوردة� 4أو التي تعرب
�أرا�ضيها .وعالوة على ذلك ،ال حاجة لالحتفاظ
بال�سجالت مبوجب معاهدة جتارة الأ�سلحة �إال
لع�شرة �سنوات كحد �أدنى (UNGA, 2013,
) ،art. 12وهو ما يتفق مع بروتوكول الأ�سلحة
النارية .(UNGA, 2001b, (art. 7

ما هو الأثر الذي ميكن �أن ترتكه
معاهدة جتارة الأ�سلحة على تنظيم
الأ�سلحة ال�صغرية؟

�أ�سهمت معاهدة جتارة الأ�سلحة بعدد من القطع
املفقودة يف �إطار ال�ضوابط التي حتكم النقل
الدويل للأ�سلحة ال�صغرية ،وحتديدا �أحكام
احلظر ال�صريحة على �أنواع حمددة من عمليات
النقل ومعايري خا�صة ينبغي تطبيقها على قرارات
ترخي�ص الت�صدير .وتعزز معاهدة جتارة الأ�سلحة
التزامات حمددة على امل�ستوى الوطني مثل �ضرورة
�إن�شاء نظم لل�ضوابط حتكم �إذن الت�صدير وجعلها
واجبات ملزمة قانونا ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن
يح�سن ظاهريا مت�سك الدول بالتزاماتها وتنفيذ
تلك االلتزامات 5.ولذلك ،يف �سياق تنظيم ت�صدير
الأ�سلحة ال�صغرية ،تخطو معاهدة جتارة الأ�سلحة
ب�ضوابط نقل الأ�سلحة ال�صغرية خطوات عدة �إىل
الأمام.
ولكن بالن�سبة للعمليات الأخرى ،وحتديدا
اال�سترياد والعبور والو�ساطة فقد �أدت الت�سويات
ال�سيا�سية الالزمة للتو�صل �إىل اتفاق �إىل وجود
�سل�سلة من الأحكام يف معاهدة جتارة الأ�سلحة
هي يف كثري من احلاالت �أ�ضعف من االلتزامات
القائمة على عمليات نقل الأ�سلحة ال�صغرية املتفق
عليها منذ �أكرث من عقد من الزمان .والأ�سو�أ من
ذلك �أن معاهدة جتارة الأ�سلحة قد َخ َطت باملجتمع
الدويل خطوة �إىل الوراء فيما يتعلق ببع�ض املعايري
الأخرى املحددة ،مبا فيها مدة حفظ ال�سجالت،

الت�صدير

معاهدة جتارة الأ�سلحة

•ينبغي على كل دولة طرف �أن تن�شئ �أو تلتزم بنظام كفوء لرتاخي�ص �أو

•و�ضع قوانني و�أنظمة و�إجراءات �إدارية ) (LRAPكافية لتحقيق تنظيم فعال للت�صدير

�إذن الت�صدير ).(art. 10.1

).(paras. II.2, II.12

•�إن�شاء نظام تنظيم وطني وااللتزام به لتنظيم ت�صدير الذخرية/الذخائر ) (art. 3والأجزاء واملكونات ).(art. 4

•ال يحتوي بروتوكول الأ�سلحة النارية على �أحكام حتظر �صراحة ت�صدير

•�إن�شاء نظام كفوء لرتاخي�ص �أو �أذونات الت�صدير ).(para. II.11
•ال يحتوي برنامج العمل على �أحكام حتظر �صراحة ت�صدير الأ�سلحة ال�صغرية

•ينبغي على الدول �أال ت�أذن بعمليات النقل التي من �ش�أنها �أن :ت�شكل انتهاكا لاللتزامات املفرو�ضة من جانب جمل�س الأمن الدويل التابع للأمم

الأ�سلحة النارية يف ظروف حمددة.

•�إن�شاء نظام تنظيم وطني وااللتزام به ،مبا يف ذلك قائمة تنظيم وطنية ).(art. 5.2

يف ظروف حمددة ،ولكن الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة تعهدت باتخاذ تدابري

املتحدة وميثاق الأمم املتحدة (وال�سيما تدابري حظر الأ�سلحة) )(art. 6.1؛ �أو انتهاكا لاللتزامات املفرو�ضة مبوجب االتفاقيات الدولية التي

منا�سبة ،مبا فيها القانونية والإدارية� ،ضد الن�شاطات التي تنتهك تدابري حظر

تكون طرفا فيها )(art. 6.2؛ �أو يتم ا�ستخدامها يف ارتكاب الإبادة اجلماعية �أو اجلرائم �ضد الإن�سانية �أو االنتهاكات اجل�سيمة التفاقيات جنيف �أو

•ال يحتوي بروتوكول الأ�سلحة النارية على �أحكام تفر�ض على الدول

الأ�سلحة ).(para. II.15
•تقييم طلبات الت�صدير وفقا لل�ضوابط والتدابري الوطنية ال�صارمة التي تن�سجم مع

الهجمات املوجهة �ضد املدنيني �أو غريها من جرائم احلرب ).(art. 6.3
•تقييم �إمكانية �أن تت�سبب الأ�سلحة يف :الإ�سهام بتقوي�ض ال�سلم والأمن؛ �إمكانية �أن ت�ستخدم النتهاك القانون الدويل الإن�ساين �أو القانون الدويل

الأطراف �صراحة �إجراء تقييم للمخاطر �ضمن قرار ترخي�ص الت�صدير.

القانون الدويل وت�أخذ باحل�سبان خطر التحويل ).(para. II.11

حلقوق الإن�سان �أو االتفاقيات الدولية �أو الربوتوكوالت املتعلقة بالإرهاب �أو اجلرمية املنظمة عرب الأوطان ).(art. 7.1

•التحقق�( :أ) من �أن الدول امل�ستوردة �أ�صدرت رخ�ص �أو �إذن ا�سترياد؛

•�ضمان ا�ستخدام رخ�ص موثقة للم�ستخدم النهائي وتدابري قانونية وتطبيقية ناجحة

•رف�ض الت�صدير �إذا كان ثمة خطر طاغ من �أي من املذكور �آنفا ).(art. 7.3
•�ضمان �أن يتم تف�صيل جميع �إذن الت�صدير و�إ�صدارها قبل الت�صدير ).(art. 7.5

).(para. II. 12

•يجب على الدول امل�ستوردة �أن ت�ضمن توفري املعلومات ذات ال�صلة-مثل امل�ستخدم النهائي �أو وثائق امل�ستخدم النهائي-عند طلبها وفقا لقوانينها

و(ب) �أن �إ�شعار خطي يفيد �أن دول العبور ال متانع ).(art. 10.2
•ينبغي �أن تت�ضمن الوثائق :مكان الإ�صدار وتاريخه وتاريخ انتهاء

الوطنية ،وذلك بهدف م�ساعدة الدولة الطرف امل�صدرة ).(art. 8.1

ال�صالحية وبلد الت�صدير وبلد اال�سترياد واملتلقي النهائي وو�صف املواد

•�إتاحة جميع املعلومات اخلا�صة بالإذن ،لدى طلبها� ،إىل الدول الأطراف امل�ستوردة ودول العبور و�إعادة ال�شحن ).(art. 7.6

وكميتها ودول العبور ( �إذا كانت ذات �صلة ) ).(at. 10.3
•�ضمان (يف حدود الو�سائل املتاحة) �إمكانية التحقق من �صحة الوثائق
اال�سترياد

و�صالحيتها ).(art. 10.5
•يتعني على كل دولة طرف �أن تن�شئ �أو تلتزم بنظام فعال لرتاخي�ص �أو

•و�ضع قوانني و�أنظمة و�إجراءات �إدارية ) (LRAPكافية لتحقيق تنظيم كفوء لال�سترياد

�إذن اال�سترياد ).(art. 10.1

).(para. II.2

نظم اال�سترياد ).(art. 8.2

•ينبغي على الدولة الطرف امل�ستوردة �أن تبلغ الدولة الطرف امل�صدرة،

•�إن�شاء نظام ناجح لرتاخي�ص �أو �إذن اال�سترياد ).(para. II.11
•فيما عدا ما ن�ص عليه الربنامج ب�ش�أن احلاجة لرخ�صة �أو �إذن ت�صدير ،ال يحتوي

•يتعني على الدولة امل�ستوردة �أن ت�ضمن توفري املعلومات ذات ال�صلة-مثل امل�ستخدم النهائي �أو وثائق امل�ستخدم النهائي-عند طلبها وفقا لقانونها

برنامج العمل على �أحكام تدعو الدول �صراحة �إىل تقدمي وثائق معينة �أو تبادل

الوطني ،وذلك بهدف م�ساعدة الدولة الطرف امل�صدرة ).(art. 8.1

املعلومات اخلا�صة بواردات الأ�سلحة ال�صغرية.
•و�ضع قوانني و�أنظمة و�إجراءات �إدارية ) (LRAPكافية لتحقيق تنظيم فعال للعبور

•يجوز للدولة امل�ستوردة �أن تطلب معلومات من الدولة امل�صدرة ب�شان �إذن الت�صدير ).(art. 8.3
•اتخاذ تدابريا لتنظيم العبور �أو �إعادة ال�شحن ،حيثما كان ذلك �ضروريا وممكنا� ،ضمن �أرا�ضيها ).(art. 8.9

بناء على طلبها ،با�ستالم ال�شحنة املر�سلة )(art. 10.4

العبور و�إعادة ال�شحن

•الإن�شاء �أو االلتزام بتدابري فعالة خا�صة بالعبور الدويل ).(art. 10.1

•ينبغي على الدولة امل�ستوردة �أن تتخذ تدابريا لتنظيم الواردات ،حيثما كان ذلك �ضروريا ،مبوجب واليتها الق�ضائية ،على �سبيل املثال من خالل

).(para. II.2 and 12

�إعادة النقل

ال�سم�سرة

•ينبغي تقدمي املعلومات الواردة يف رخ�صة الت�صدير �إىل دول العبور

•�إن�شاء تدابري للعبور الدويل ).(para. II.11
•�ضمان ا�ستخدام رخ�ص موثقة للم�ستخدم النهائي وتدابري قانونية وتطبيقية ناجحة

•ال وجود لإ�شارة خا�صة للم�ستخدم النهائي �أو وثائق �أخرى يف �سياق تنظيم عبور الأ�سلحة.

م�سبقا ).(art. 10.3
•ال وجود لأحكام خا�صة ب�إعادة النقل �أو �إعادة ت�صدير املواد ،ولكن من

).(para. II. 12
•و�ضع قوانني و�أنظمة و�إجراءات �إدارية ) (LRAPكافية لتحقيق تنظيم ناجح لإعادة

•ال وجود لأحكام خا�صة ب�إعادة النقل �أو �إعادة ت�صدير الأ�سلحة ،ولكن من املفرت�ض �أن يكون الق�صد من الأحكام املتعلقة بالت�صدير هو �أن يتم

املفرت�ض �أن يكون الق�صد من الأحكام املتعلقة بالت�صدير هو �أن يتم

النقل ).(para. II.2

تطبيقها على �إعادة ت�صدير الأ�سلحة.

تطبيقها على �إعادة ت�صدير املواد.
•التفكري بتنظيم الو�سطاء من خالل �إن�شاء نظام يفر�ض :الت�سجيل

•�إبالغ الدول امل�صدرة الأ�صلية قبل �إعادة نقل الأ�سلحة ).(para. II.13
•تطوير ت�شريعات و�إجراءات �إدارية خا�صة بال�سم�سرة ،مبا فيها :الت�سجيل والرتخي�ص

•يتعني على كل دولة طرف �أن تتخذ تدابري وفقا لقوانينها الوطنية لتنظيم ال�سم�سرة التي جتري �ضمن واليتها الق�ضائية مثل الت�سجيل �إذن

والرتخي�ص �أو الإذن مبمار�سة الو�ساطة و�/أو الإف�صاح عن الو�سطاء يف

�أو الإذن مبمار�سة عمليات الو�ساطة وعقوبات منا�سبة للو�ساطة غري امل�شروعة (para.

الوثائق ).(art. 15

).II.14

ال�سم�سرة )(art. 10

-LRAPالقوانني والأنظمة والإجراءات الإدارية ¾ .تنطبق الأحكام على الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة وذخريتها و�أجزائها ومكوناتها ¾ .تنطبق الأحكام على الأ�سلحة فقط ،ولكن لي�س على الذخرية �أو الأجزاء �أو املكونات.
مالحظة * :ال�صك الدويل للتعقب غري مت�ضمن يف اجلدول � 2إذ �إنه ال يحتوي على �أحكام حمددة تتعلق بعمليات النقل الدويل (فيما عدا حفظ �سجالت عمليات النقل).
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املحور

بروتوكول الأ�سلحة النارية

برنامج العمل
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اجلدول  2نظرة عامة على االلتزامات اخلا�صة بعمليات النقل الدويل للأ�سلحة ال�صغرية*

الذي يعد عن�صرا �أ�سا�سيا �ضمن جهود تعقب خمزونات الدولة �أو حت�سني املمار�سات اخلا�صة
الأ�سلحة ال�صغرية غري امل�شروعة.
بالو�سم وحفظ ال�سجالت.
لي�س وا�ضحا ما الذي �سيعنيه ذلك من الناحية
العملية .لقد تعهدت جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املالحظات
املتحدة الوفاء بالتزاماتها اخلا�صة بربنامج العمل1 .1 ،حتى كتابة ال�سطور احلالية ،كان باب التوقيع على
معاهدة جتارة الأ�سلحة قد افتتح يوم  3حزيران/
مبا فيها االلتزامات التي تغطي عمليات النقل
يونيو  2013وكان مقررا �أن تدخل حيز التنفيذ حاملا
الدويل ،وحتى كتابة ال�سطور احلالية فقد �أ�صبحت
ت�صادق عليها  50دولة.
 98دولة طرفا لربوتوكول الأ�سلحة النارية .ويبقى 2 .2يقدم ال�شكل  1فكرة عامة فقط عن تغطية ال�صكوك
املختلفة والعالقات بينها .ملزيد من التفا�صيل� ،أنظر
�أن نرى كيف �ستقوم الدول التي �ستوقع على معاهدة
اجلدول .2
جتارة الأ�سلحة وت�صادق عليها بتطبيق بع�ض من
3 .3قد تكون الدول �أي�ضا وافقت على التزامات خا�صة
تو�صياتها-مقارنة ب�أحكامها-يف �ضوء االلتزامات
بال�سم�سرة مبوجب �صكوك �إقليمية.
القائمة والأكرث حزما التي قد يكونوا تعهدوا بها 4 .4على الرغم من �أن االتفاقية ت�شجع الدول فقط
مبوجب برنامج العمل وال�صك الدويل لتميكن
على االحتفاظ ب�سجالت الواردات� ،إال �أنه يتوجب
عليها تقدمي تقارير �سنوية عن الواردات املرخ�صة
الدول وبروتوكول الأ�سلحة النارية .ولكن بالنظر �إىل
�أو الفعلية ) .(UNGA, 2013, art. 13.3و�إنه ملن
�أن معاهدة جتارة الأ�سلحة �ستكون ملزمة قانونيا
ال�صعب ر�ؤية كيف ميكن للدول تقدمي تلك التقارير
عندما ت�صبح �سارية املفعول و�أنه مت االتفاق عليها
من دون حفظ ال�سجالت.
يف وقت الحق لل�صكوك الأخرى ،قد تنظر الدول �إىل 5 .5رغم �أن الدول الأطراف يف بروتوكول الأ�سلحة النارية
ملزمة قانونيا يف وقت �سابق بتنظيم ت�صدير الأ�سلحة
�أحكامها املتداخلة على �أنها تتمتع بالأولوية باملقارنة
ال�صغري.
مع ال�صكوك ال�سابقة .وحيثما تكون �أحكام معاهدة
جتارة الأ�سلحة �أ�ضعف من نظرياتها يف بروتوكول
الأ�سلحة النارية وبرنامج العمل وال�صك الدويل امل�صادر
McDonald, Glenn. 2005. ‘Locking onto Target:
لتمكني الدول ،فيمكن للتناق�ضات �أن ت�ؤدي �إىل ت�آكل
Light Weapons Control Measures.’ In
االلتزامات القائمة �أوت�آكل �أهميتها وخف�ض املعايري
Small Arms Survey. Small Arms Survey
2005: Weapons at War. Oxford: Oxford
النا�شئة لتنظيم الأ�سلحة ال�صغرية.
University Press, pp. 123–41.
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تك ِّمل معاهدة جتارة الأ�سلحة يف كثري من احلاالت
ال�صكوك الدولية القائمة اخلا�صة بالأ�سلحة
ال�صغرية وتعززها ،ولكنها ال ميكن �أن حتل حمل
تلك ال�صكوك مبجملها وينبغي �أال ينظر �إليها
باعتبارها بديال لتلك ال�صكوك .ف�ضوابط النقل
الدويل ال متثل �سوى جانبا واحدا من بروتوكول
الأ�سلحة النارية وبرنامج العمل من بني �سل�سلة
وا�سعة من تدابري تنظيم الأ�سلحة .وبالن�سبة
للكثري من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة مبا
فيها الدول التي حاربت ل�ضمان �إدراج الأ�سلحة
ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف معاهدة جتارة
الأ�سلحة ،ال تت�صل امل�شاكل املتعلقة بالأ�سلحة
ال�صغرية بال�ضوابط غري الكافية اخلا�صة بالنقل
الدويل بقدر ما تت�صل بتنظيم الأ�سلحة ال�صغري
املوجودة حاليا يف �أرا�ضيها .و�إذا �أخط�أت الدول
بالنظر �إىل معاهدة جتارة الأ�سلحة ب�صفتها بديال
لل�صكوك القائمة �أو باعتبارها عدمية الفائدة �إىل
حد ما ،ف�إن ا�ستعدادها للوفاء بالتزاماتها يف تلك
ال�صكوك قد يت�أثر وقد حتول الدول جهودها �إىل ملزيد من املعلومات عن التدابري الدولية ،الرجاء زيارة:
www.smallarmssurvey.org/?international.
تنفيذ معاهدة جتارة الأ�سلحة بدال من ال�صكوك
html
احلالية .ولكن على الدول �أن حتر�ص على عدم
جتاهل �أولوياتها الوطنية �أو �إغفالها با�سم االمتثال
ملعاهدة جتارة الأ�سلحة� ،إذ قد تكمن تلك الأولويات
يف �أماكن �أخرى مثل معاجلة الت�سريب من
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حول م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

Small Arms Survey
م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو مبثابة امل�صدر
الدويل الرئي�سي للمعلومات العامة عن جميع
اجلوانب املتعلقة بالأ�سلحة ال�صغرية والعنف
امل�سلح ،وم�صدر مرجعي للحكومات و�صانعي
ال�سيا�سات والباحثني والنا�شطني .وبالإ�ضافة �إىل
املذكرات البحثية ،يقوم م�شروع امل�سح بتوزيع
نتائج �أبحاثه من خالل املقاالت والتقارير اخلا�صة
و�أوراق العمل والتقارير املوجزة و�سل�سلة كتب ومن
خالل �إ�صداره ال�سنوي م�سح الأ�سلحة ال�صغرية.
وي�ضم امل�شروع طاقم عمل دويل يتمتع بخربة وا�سعة
بخربات يف الدرا�سات الأمنية والعلوم ال�سيا�سية
وال�سيا�سة الدولية العامة والقانون واالقت�صاد
ودرا�سات التنمية وحل النزاعات وعلم االجتماع
وعلم اجلرمية ويعمل ب�شكل وثيق مع �شبكة من
الباحثني وال�شركاء يف خمتلف �أنحاء العامل.
�إن م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو م�شروع تابع
ملعهد الدرا�سات العليا للدرا�سات الدولية والتنموية
جنيف .ملزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة:
www.smallarmssurvey.org
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حزيران 2014
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