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تنّظــم معاهــدة تجــارة األســلحة )المشــار إليهــا فــي مــا يلــي باســم “المعاهــدة”( عمليــات النقــل الدوليــة لألســلحة التقليديــة 
وذخائرهــا وأجزائهــا )ِقطعهــا( ومكوناتهــا مــن أجــل الحــّد مــن المعانــاة اإلنســانية الناجمــة عنهــا. وتجعــل المعاهــدة 
قــرارات نقــل األســلحة مرهونــة باالعتبــارات اإلنســانية عــن طريــق حظــر نقــل األســلحة المــراد نقلهــا عنــد وجــود 
مســتوى معّيــن الحتمــال اســتخدام هــذه األســلحة الرتــكاب جرائــم حــرب أو انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي لحقــوق 
اإلنســان. وقــد اعُتمــدت المعاهــدة فــي 2 نيســان/ أبريــل 2013 وفُتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 3 حزيــران/ يونيــو 

2013. ودخلــت المعاهــدة حّيــز النفــاذ فــي 24 كانــون األول/ ديســمبر 2014.
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ما هو موضوع المعاهدة وما هو هدفها؟
يتمّثــل موضــوع المعاهــدة فــي وضــع أعلــى المعاييــر الدوليــة المشــتركة الممكنــة لتنظيــم التجــارة الدوليــة فــي األســلحة 
التقليديــة، ومنــع االتجــار غيــر المشــروع باألســلحة التقليديــة والقضــاء عليــه، ومنــع تحويــل وجهتهــا. وذلــك بهــدف 
اإلســهام فــي تحقيــق الســام واألمــن واالســتقرار علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي، والحــّد مــن المعانــاة اإلنســانية، 

وتعزيــز التعــاون والشــفافية والعمــل المســؤول مــن جانــب الــدول األطــراف )المــادة 1(.

ما هي األسلحة التي تنطبق عليها المعاهدة؟
تنطبــق المعاهــدة علــى األقــل علــى الفئــات التاليــة مــن األســلحة التقليديــة: دّبابــات القتــال، ومركبــات القتــال المدّرعــة، 
ومنظومــات المدفعيــة مــن العيــار الكبيــر، والطائــرات المقاتلــة، وطائــرات الهليكوبتــر )الطائــرات العموديــة( 
الهجوميــة، والســفن الحربيــة، والقذائــف وأجهــزة إطــاق القذائــف، واألســلحة الصغيــرة واألســلحة الخفيفــة )الفقــرة 
)1( مــن المــادة 2(. وُتشــّجع الــدول األطــراف علــى توســيع نطــاق تطبيقهــا للمعاهــدة علــى األســلحة التقليديــة طوعــاً 

لكــي يشــمل أكبــر قــدر ممكــن مــن هــذه األســلحة )الفقــرة )3( مــن المــادة 5(.

وتنطبــق المعاهــدة علــى الذخائــر التــي ُتطلــق أو ُتقــذف أو ُترمــى باســتخدام األســلحة التقليديــة المشــمولة بالمعاهــدة 
ــة المشــمولة بالمعاهــدة )المــادة  ــع األســلحة التقليدي ــح تجمي ــي تتي ــات الت ــى األجــزاء والمكون ــك عل )المــادة 3(، وكذل
4(، إذ ال ينطبــق علــى هــذه الذخائــر واألجــزاء والمكونــات ســوى الواجبــات الرئيســية المفروضــة بموجــب المعاهــدة 
)الواجبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 الخاصــة بالمحظــورات المتعلقــة بالنقــل، وفــي المــادة 7 الخاصــة بمعاييــر 

التصديــر(.

ما هي المعامالت التجارية التي تنطبق عليها المعاهدة؟
تنطبــق المعاهــدة علــى أنشــطة التجــارة الدوليــة التــي تشــمل عمليــات التصديــر واالســتيراد والمــرور العابــر وإعــادة 

الشــحن والسمســرة المشــار إليهــا فــي المعاهــدة بكلمــة “نقــل” )الفقــرة )2( مــن المــادة 2(.

ما هي معايير نقل األسلحة التي تفرضها المعاهدة؟
أ - المحظورات المتعلقة بالنقل

ــا  ــؤدي نقله ــل أن ي ــا ُيحتم ــا عندم ــا ومكوناته ــا وأجزائه ــة وذخائره ــل األســلحة التقليدي ــات نق ــدة عملي تحظــر المعاه
ــاق األمــم المتحــدة،  ــر المتخــذة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث ــي تنطــوي عليهــا التدابي ــات الت ــى انتهــاك الواجب إل

وال ســّيما “تدابيــر حظــر توريــد األســلحة” )الفقــرة )1( مــن 
المــادة 6(. وتحظــر المعاهــدة أيضــاً عمليــات نقــل هــذه 
األســلحة وذخائرهــا وأجزائهــا ومكوناتهــا عندمــا ُيحتمــل أن 
يــؤدي نقلهــا إلــى انتهــاك “التزامــات دوليــة تقــع علــى عاتــق 
الدولــة الطــرف بموجــب اتفاقــات دوليــة تكــون الدولــة طرفــاً 
فيهــا، وال ســيما االتفاقــات المتعلقــة بنقــل األســلحة التقليديــة 
أو االتجــار بهــا بصــورة غيــر مشــروعة” )الفقــرة )2( مــن 

المــادة 6(.

وُتحَظــر عمليــات نقــل األســلحة التقليديــة وذخائرهــا وأجزائهــا ومكوناتهــا أيضــاً إذا كانــت الدولــة الطــرف، فــي وقــت 
النظــر فــي اإلذن بنقلهــا، علــى علــم بــأّن األســلحة أو الذخائــر واألجــزاء والمكونــات المــراد نقلهــا سُتســتخدم الرتــكاب 
جريمــة إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد اإلنســانية أو مخالفــات جســيمة التفاقيــات جنيــف األربــع، أو لشــّن هجمــات علــى 
ممتلــكات مدنيــة تشــملها الحمايــة الممنوحــة للممتلــكات المدنيــة أو علــى مدنييــن تشــملهم الحمايــة الممنوحــة للمدنييــن، 
أو الرتــكاب جرائــم حــرب أخــرى تحّددهــا وتعّرفهــا االتفاقــات الدوليــة التــي تكــون هــذه الدولــة طرفــاً فيهــا )الفقــرة 

)3( مــن المــادة 6(.

وعلــى ســبيل المثــال، يعيــن علــى دولــة طــرف فــي المعاهــدة وكذلــك طــرف فــي النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة وفــي البروتوكــول األول اإلضافــي التفاقيــات جنيــف الــذي اعُتمــد فــي 8 حزيــران/ يونيــو 1977 أن تأخــذ 

بعيــن االعتبــار طائفــة واســعة مــن جرائــم الحــرب.

ب – معايير تقييم التصدير
إذا كان التصديــر غيــر محظــور بموجــب المــادة 6، فيجــب علــى الدولــة المصــّدرة أن تقّيــم احتمــال مســاهمة األســلحة 
التقليديــة أو ذخائرهــا أو أجزائهــا ومكوناتهــا المــراد تصديرهــا فــي توطيــد الســام واألمــن أو فــي زعزعتهمــا، وكذلــك 
احتمــال اســتخدامها الرتــكاب انتهــاك خطيــر للقانــون الدولــي اإلنســاني أو تيســير ارتكابــه، أو ارتــكاب انتهــاك خطيــر 
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أو تيســير ارتكابــه، أو ارتــكاب فعــل يشــّكل جريمــة بموجــب الصكــوك الدوليــة التــي 
ــكاب فعــل يشــّكل جريمــة بموجــب الصكــوك  ــاً فيهــا، أو ارت ــة المصــّدرة طرف ــي تكــون الدول ــق باإلرهــاب والت تتعل
الدوليــة التــي تتعلــق بالجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة والتــي تكــون الدولــة المصــّدرة طرفــاً فيهــا )الفقــرة 

)1( مــن المــادة 7(.

يتمّثل موضوع المعاهدة في وضع أعلى المعايير 
الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية 

في األسلحة التقليدية، ومنع االتجار غير المشروع 
باألسلحة التقليدية والقضاء عليه، ومنع تحويل 

وجهتها
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ويجــب علــى كّل دولــة مــن الــدول األطــراف المصــّدرة أن تأخــذ بعيــن االعتبــار، عنــد إجــراء هــذا التقييــم، احتمــال 
اســتخدام األســلحة التقليديــة أو ذخائرهــا أو أجزائهــا ومكوناتهــا 
المــراد تصديرهــا الرتــكاب أو تيســير ارتــكاب أعمــال عنــف 
خطيــرة العتبــارات جنســانية، أو أعمــال عنــف خطيــرة بحــّق 

النســاء واألطفــال )الفقــرة )4( مــن المــادة 7(.

ويجــب علــى الدولــة الطــرف المصــّدرة، فــي مــا يخــّص 
ــر للحــّد مــن  ــة اّتخــاذ تدابي ــار إمكاني ــن االعتب ــرة )1( مــن المــادة 7، أن تأخــذ أيضــاً بعي العواقــب المحــددة فــي الفق

المخاطــر )الفقــرة )2( مــن المــادة 7(.

وإذا رأت الدولــة الطــرف المصــّدرة، بعــد إجــراء هــذا التقييــم والنظــر فــي تدابيــر التخفيــف المتوفــرة، أن هنــاك خطــراً 
كبيــراً بحــدوث أي مــن العواقــب الوخيمــة المذكــورة فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 7، وجــب عليهــا أاّل تــأذن بالتصديــر 

)الفقــرة )3( مــن المــادة 7(.

وقــد أعلــن عــدد مــن الــدول األطــراف عنــد التصديــق علــى المعاهــدة أنهــا ســوف تفســر كلمــة خطــر “كبيــر” علــى 
أنهــا تعنــي “حقيقــي” أو “واضــح”.

وتشــّجع المعاهــدة الــدول األطــراف علــى إعــادة تقييــم اإلذن إذا حصلــت علــى معلومــات جديــدة ذات صلــة بالموضــوع 
)الفقــرة )7( مــن المــادة 7(.

ــر وإعــادة الشــحن  ــات االســتيراد والمــرور العاب ــإّن عملي ــط، ف ــر فق ــات التصدي ــة بعملي ــادة 7 متعلق ــت الم ــا كان ولّم
ــادة 7. ــي الم ــة ف ــر المبّين ــن المعايي ــار م ــذا وال ألي معي ــم كه والسمســرة ال تخضــع لتقيي

كيف يمكن للدول أن تصبح أطرافاً في المعاهدة؟
ــداع صــّك  ــخ إي ــاً مــن تاري ــد تســعين يوم ــون األول/ ديســمبر 2014، بع ــي 24 كان ــاذ ف ــز النف ــت المعاهــدة حّي دخل

ــين. ــة الخمس ــول أو الموافق ــق أو القب التصدي

ويجــب علــى أّيــة دولــة وقعــت علــى المعاهــدة قبــل دخولهــا حّيــز النفــاذ، أن تصــّدق عليهــا أو أن تقبــل بهــا أو أن توافــق 
عليهــا، لكــي تصبــح طرفــاً فــي المعاهــدة. وُيفتــح بــاب االنضمــام إلــى المعاهــدة أمــام أي دولــة ال تكــون قــد وقعــت 
عليهــا قبــل نفاذهــا. ويبــدأ نفــاذ المعاهــدة بالنســبة إلــى تلــك الدولــة بعــد تســعين يومــاً مــن تاريــخ إيــداع تلــك الدولــة 

صــّك تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضمامهــا )المــادة 22(.

ماذا يجب أن تفعل الدول لتنفيذ المعاهدة؟
يجــب علــى كل دولــة طــرف أن تطّبــق المعاهــدة بطريقــة مّتســقة وموضوعيــة وغيــر تمييزيــة واضعــة فــي اعتبارهــا 
المبــادئ المشــار إليهــا فــي المعاهــدة )الفقــرة )1( مــن المــادة 5(، مــن قبيــل احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق 

اإلنســان وضمــان احترامهــا.

ــي  ــد نظــام وطن ــوم بإنشــاء وتعّه ــذ المعاهــدة، وأن تق ــر الازمــة لتنفي ــة طــرف أن تتخــذ التدابي ــى كل دول ويجــب عل
ــادة 8(  ــتيراد )الم ــات االس ــم عملي ــة لتنظي ــر الازم ــاذ التدابي ــك اّتخ ــفافية. ويشــمل ذل ــة والش ــم بالفعالي ــة يتس للمراقب
والمــرور العابــر وإعــادة الشــحن )المــادة 9( وأنشــطة السمســرة المتعلقــة )المــادة 10( باألســلحة التقليديــة، وتنظيــم 

ــادة 5(. ــرة )5( مــن الم ــا )الفق ــا ومكوناته ــة وذخائرهــا وأجزائه ــر األســلحة التقليدي ــات تصدي عملي

ــد قائمــة  ــا، بإنشــاء وتعهُّ ــة الخــاص به ــي للمراقب ــي إطــار النظــام الوطن ــوم، ف ــة طــرف أن تق ــى كل دول ويجــب عل
وطنيــة لألســلحة والمــواد المشــمولة بالمعاهــدة. ويجــب إتاحــة هــذه القائمــة للــدول األطــراف األخــرى. وُيشــجع الــدول 
ــان  ــة الخاصــة بهــا )الفقرت ــم المراقب ــى نشــر قوائ األطــراف عل
)2( و )4( مــن المــادة 5(. وفضــاً عــن ذلــك، يجــب علــى 
كل دولــة طــرف أن تقــوم بتعييــن الســلطات الوطنيــة المختصــة 
)الفقــرة )5( مــن المــادة 5(، وتعييــن جهــة اتصــال وطنيــة 
واحــدة أو أكثــر لتبــادل المعلومــات بشــأن المســائل المتعلقــة 

ــادة 5(. ــن الم ــرة )6( م ــدة )الفق ــذ المعاه بتنفي

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة إلنفاذ القوانين 
واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه المعاهدة

 )المادة 14(.

يجب على أّية دولة وقعت على المعاهدة قبل 
دخولها حّيز النفاذ، أن تصّدق عليها أو أن تقبل بها 
أو أن توافق عليها، لكي تصبح طرفاً في المعاهدة.
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ويجــب علــى كل دولــة طــرف تشــارك فــي نقــل أســلحة تقليديــة اتخــاذ تدابيــر لمنــع تحويــل وجهتهــا )الفقــرة )1( مــن 
المــادة 11(. ويجــب علــى الــدول المشــاركة فــي عمليــات التصديــر والمــرور العابــر وإعــادة الشــحن واالســتيراد أن 
تتعــاون وأن تتبــادل المعلومــات مــن أجــل الحــّد مــن احتمــاالت تحويــل وجهــة األســلحة التقليديــة المشــمولة بالمعاهــدة 
ــدول األطــراف أن تّتخــذ التدابيــر المائمــة للتصــدي لتحويــل وجهــة  ــى ال )الفقــرة )3( مــن المــادة 11(. ويجــب عل
األســلحة الــذي تكتشــفه، وُتشــّجع علــى تبــادل المعلومــات المتعلقــة بالتدابيــر الفعالــة للتصــدي لهــذا التحويــل )الفقرتــان 

)4 و5( مــن المــادة 11(.

ــات  ــة أو لعملي ــة لتراخيــص تصديــر األســلحة التقليدي ــدول األطــراف أن تقــوم بحفــظ ســجات وطني ــى ال ويجــب عل
التصديــر الفعليــة لألســلحة التقليديــة، وُتشــجع بفعــل ذلــك فيمــا يخــص عمليــات االســتيراد والمــرور العابــر وإعــادة 
ــة، وتوجــب حفــظ  الشــحن. وتوصــي المعاهــدة بتضميــن الســجات معلومــات معّينــة عــن األســلحة التقليديــة المنقول

الســجات لمــدة عشــر ســنوات علــى األقــل )المــادة 12(.

ويجــب علــى الــدول األطــراف أن تقــوم بإعــداد وتقديــم تقاريــر عــن التدابيــر التــي تّتخذهــا لتنفيــذ المعاهــدة. ويجــب 
ــا  ــي م ــدة ف ــاذ المعاه ــدء نف ــة لب ــى التالي ــنة األول ــي غضــون الس ــّدم، ف ــراف أن تق ــدول األط ــن ال ــة م ــى كل دول عل
ــلحة  ــة لألس ــم الوطني ــة، والقوائ ــن الوطني ــدة )كالقواني ــذ المعاه ــذة لتنفي ــر المتخ ــن التدابي ــاً ع ــراً أولي ــا، تقري يخّصه
التقليديــة وذخائرهــا وأجزائهــا ومكوناتهــا الخاضعــة للرقابــة، والتدابيــر اإلداريــة(. ويجــب علــى الــدول األطــراف أن 

ــد االقتضــاء”. ــذ المعاهــدة “عن ــدة تّتخذهــا لتنفي ــر جدي ــة تدابي ــى أّي ــك عل ــة بعــد ذل ــع األمان ُتطل

ويجــب علــى الــدول األطــراف أيضــاً أن تقــّدم تقاريــر ســنوية عــن عمليــات التصديــر واالســتيراد المرّخصــة أو الفعليــة 
لألســلحة التقليديــة. وســيجري إطــاع جميــع الــدول األطــراف علــى كل التقاريــر )المــادة 13(.

وتتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة إلنفاذ القوانين واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه المعاهدة )المادة 14(.

ــة هــذا النظــام  ــي الخــاص بهــا وبني ــة الوطن ــار شــكل نظــام المراقب ــة اختي ــة طــرف حري ــكل دول وتتــرك المعاهــدة ل
واألســس التشــريعية التــي يقــوم عليهــا. وســيتطلّب تنفيــذ المعاهــدة، مــن الناحيــة العمليــة، إجــراء تقييــم لمعرفــة التدابيــر 
التشــريعية واإلداريــة والتدابيــر األخــرى الضروريــة لامتثــال للواجبــات التــي تفرضهــا المعاهــدة. ويجــب أن تضمــن 
ــة  ــي إطــار والي ــن ف ــن واالعتباريي ــب األشــخاص الطبيعيي ــرام المعاهــدة مــن جان ــر، بوجــه خــاص، احت هــذه التدابي
الدولــة الطــرف، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال إنشــاء عمليــة ترخيــص فعالــة، وضمــان توافــر الســلطات المنفــذة 

علــى المــوارد الكافيــة والخبــرة التقنيــة، وفــرض عقوبــات إداريــة وعقوبــات جزائيــة.

وفــي مؤتمــر الــدول األطــراف الــذي يعقــد ســنوياً، تقــوم الــدول األطــراف، مــن بيــن أمــور أخــرى، باســتعراض تنفيــذ 
المعاهــدة والنظــر فــي إدخــال تعديــات عليهــا والنظــر فــي المســائل المتعلقــة بتفســيرها )المــادة 17(.

ما هي المساعدة المقّدمة من أجل االنضمام إلى المعاهدة وتنفيذها؟
نشــرت األمــم المتحــدة دليــاً للتصديــق علــى المعاهــدة، وشــرحت فيــه اإلجــراءات التــي يجــب علــى الــدول اّتخاذهــا 
مــن أجــل التوقيــع علــى المعاهــدة أو التصديــق عليهــا أو القبــول بهــا أو الموافقــة عليهــا أو االنضمــام إليهــا، وهــو متــاح 
علــى الرابــط التالــي: https://www.un.org/disarmament/convarms/arms-trade-treaty-2. ويحتــوي 
الدليــل علــى صكــوك نموذجيــة لهــذا الغــرض لكــي تقــوم الــدول بتعبئتهــا وإيداعهــا لــدى األميــن العــام لألمــم المتحــدة. 
ويمكــن االّطــاع علــى هــذا الدليــل باللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية اإلســبانية علــى الموقــع اإللكترونــي المذكــور آنفــاً. 
ويمكــن االّطــاع علــى المزيــد مــن األدوات والمبــادئ التوجيهيــة، بمــا فــي ذلــك “حزمــة الترحيــب بالــدول األعضــاء 

الجــدد فــي معاهــدة تجــارة األســلحة” علــى الموقــع اإللكترونــي التالــي:
https://thearmstradetreaty.org/tools-and-guidelines.html

وُتبــدي اللجنــة الدوليــة اســتعدادها لمســاعدة الــدول علــى تنفيــذ المعاهــدة مــا اســتطاعت اللجنــة الدوليــة إلــى ذلــك ســبياً 
فــي حــدود المهمــة المســندة إليهــا والخبــرة التــي تملكهــا فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني. وســتفعل اللجنــة الدوليــة 
ذلــك عــن طريــق وحــدة الخدمــات االستشــارية فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني، التــي تســتطيع تزويــد الحكومــات 
بإرشــادات بشــأن كيفيــة إدمــاج متطلبــات المعاهــدة فــي التشــريعات الوطنيــة. وقــد أصــدرت اللجنــة الدوليــة مطبوعــات 

لمســاعدة الــدول علــى فهــم متطلبــات المعاهــدة وعلــى اّتخــاذ تدابيــر فعالــة لتنفيــذ المعاهــدة.1 

1 يمكن االطاع على منشور “فهم معاهدة تجارة األسلحة من منظور إنساني” على الرابط التالي:
https://shop.icrc.org/understanding-the-arms-trade-treaty-from-a-humanitarian-perspective-pdf-en
ومنشــور “قــرارات نقــل األســلحة: تطبيــق معاييــر القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان - الدليــل العملــي” 

المتــاح علــى الرابــط التالــي: 
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-interna-
tional-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-en

https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-en
https://shop.icrc.org/arms-transfer-decisions-applying-international-humanitarian-law-and-international-human-rights-law-criteria-a-practical-guide-pdf-en
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المهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غيــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة تتمثــل مهمتهــا اإلنســانية البحتــة فــي حمايــة 
ــة  ــا تســعى اللجن ــم. كم ــم المســاعدة له ــف األخــرى وتقدي ــا النزاعــات المســلحة وحــاالت العن أرواح وكرامــة ضحاي
ــت  ــة. تأسس ــانية العالمي ــادئ اإلنس ــاني والمب ــون اإلنس ــز القان ــر وتعزي ــال نش ــن خ ــاة م ــادي المعان ــى تف ــة إل الدولي
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي عــام 1863، وكانــت منشــأ اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
والهــال األحمــر. وهــو يوجــه وينســق األنشــطة الدوليــة التــي تقــوم بهــا الحركــة فــي النزاعــات المســلحة وحــاالت 

العنــف األخــرى.

http://cai_rcc@icrc.org
http://www.icrc.org

