عناصر أساسية لتنفيذ معاهدة جتارة األسلحة
فيما يلي العناصر األساسية "إلقامة معايري دولية رفيعة مشرتكة " لألنظمة الوطنية إلصاار الرتايي وو ال فويضات
لصادرات ومس وردات األسلحة ال قلياية وغريها من عمليات النقل الاولية هلذه األسلحة .وهي تطرح موقف منظمة
العفو الاولية بشأن ال اابري األبرز للشفافية وملساعاة الضحااي.
األنظمة الوطنية
·

ضمان ون حتاد معاهاة جتارة األسلحة معايري مشرتكة رفيعة املس وى لألنظمة الوطنية وال قيياات الاايلية
بغرض منع حتويل األسلحة ال قلياية من السوق القانونية إىل سوق السالح غري املشروعة؛

·

ينبغي قبل إصاار ريصة تصاير وو تفويض به اس صاار تصاريح من الاولة املس وردة ودول العبور،
وضماانت املس خام األيري املصاقة؛
ينبغي إجراء تق فعال وتقييم ذي مغزى لكل طلب تريي على وساس كل حالة مبفردها ،وعلى حنو
ي سق مع معايري ال قييم (مبا يف ذلك تقييم ما إذا كانت هناك جمازفة جوهرية أبن تس خام األسلحة يف
ان هاكات يطرية للقانون الاويل حلقوق اإلنسان والقانون الاويل اإلنساين)؛
ضمان ون تكون واثئق الرتيي وال صاريح وصلية وقابلة لل حقق وال ثبت؛
توفري م طلبات احلا األدىن من الكشف عن تفاصيل طلب ريصة ال صاير وعن الشهادات الصادرة،
وال فاصيل امل علقة بطرق النقل؛
إقرار ييار بطلب واثئق لل حقق من ال سليم؛
إجراءات مبسطة لعمليات النقل املؤق ة ِّ
تيسر ال حقق ألغراض قانونية حماودة.

·

·
·
·
·

ضماانت املستخدم األخري/املستخدم
·

·

·

قبل إصاار ريصة تصاير وو تفويض إبرسال وسلحة من إقليمها ،ينبغي على الاولة الطلب من الاولة
املس وردة ريصة اس رياد وو تفويض بذلك ،وضمانة مصاقة من قبل الاولة املس وردة بشأن املس خام
األيري/املس خام ي م مبوجبها حتايا مكان املس خام األيري؛
حا ودىن من ال فاصيل يف وثيقة ضمان املس خام األيري ،مبا يف ذلك اجلهة املصارة ،واملرسل ،واملشرتي،
وبلا الوجهة النهائية ،ووصف لنوع وكمية البنود املصارة ،واألغراض اخلاصة اليت س س خام من وجلها؛
وتعها أبهنا لن تس خام ألغراض غري تلك املعلن عنها؛
أتكياات أبن ت طلب إعادة تصاير البنود املنقولة تصرحياً ياصاً وعلى وية شروط ت علق بذلك ال صريح.

القيود على أنشطة الوسطاء
·
·

االق ضاء من الاول إنشاء إطار قانوين واضح ألنشطة الوساطة املشروعة؛
تسجيل الوسطاء والسماسرة ،والرتايي املمنوحة ألنشطة الوسطاء؛ والكشف عن مجيع الوسطاء ومكان
وجودهم يف وي طلب للرتيي لعملية تصاير وو اس رياد؛

·

اختاذ يطوات لضمان عام يرق الوسطاء قرارات حظر توريا األسلحة الصادرة عن األمم امل حاة.

األحكام املتعلقة ابلتجرمي
·

·
·

إحااث جرائم مركزية :االجتار غري املشروع والسمسرة غري املشروعة "االس رياد وو ال صاير وو أتمني العبور وو
تبايل وسائط الشحن وو النقل وو السمسرة على األسلحة والذيائر ال قلياية اليت مل تصار هبا ترايي وو
يفوض إبجرائها وفقاً لشروط هذه املعاهاة"؛
إعالن وي ان هاك حلظر إلزامي فرضه جملس األمن الاويل على األسلحة جرمية جنائية؛
ألغراض املقاضاة ،ينبغي حتايا إجراءات واضحة يف منت عملية الرتيي  ،وحفظ سجالت وطنية دقيقة،
وتبادل املعلومات فيما بني الاول.

مساعدة الضحااي
·

إذا ما وقرت الاول األعضاء يف األمم امل حاة ونه ينبغي ال صاي ملسؤولية حقوق الضحااي يف منت معاهاة
جتارة األسلحة ،ميكن إعادة ال أكيا على حقوق وال زامات الاول القائمة ،وذلك إبعماهلا يف ن اتفاقية
معاهاة األسلحة.

نطاق املعاهدة
·

ينبغي ون تشمل "األسلحة التقليدية" مجيع ونوع األسلحة والذيائر واملعاات العسكرية وما ي صل هبا من
مواد حي مل ون تس خام يف ممارسة القوة املمي ة يف عمليات عسكرية وو عمليات ل نفيذ القانون ،وكذلك وية
وجزاء وو مكوانت وو ملحقات هبا ،وو آالت وو تقانة ويربة فنية لصنع هذه البنود وو تطويرها وو صيان ها.

·

وتشمل "العمليات الدولية لنقل األسلحة" ،إضافة إىل النقل املادي لألسلحة إىل إقليم دولة ما وو منه ،نقل

حقوق ال صنيع و/وو السيطرة على األسلحة .و"العمليات الاولية األيرى لنقل األسلحة" هي عمليات النقل
اليت ال ت ضمن صادرات وو مس وردات وإمنا عمليات نقل من دولة إىل دولة .وميكن ل غيري حقوق ال صنيع
و/وو السيطرة على األسلحة ون حياث عرب "عمليات مالية" دولية ،مبا يف ذلك املبيعات وو املنح وو القروض
وو ترايي اإلجيار وو الرتيي لإلن اج األجنيب لألسلحة .وكثرياً ما يساعا "املزودون خبامات" السمسرة
والنقل وال خزين واألمن وال مويل على تيسري عمليات النقل واحلركات وال حويالت املالية الاولية.

الشفافية واإلبالغ:
حفظ السجالت الوطنية
·

من واجب الاول إنشاء سجالت دقيقة وشاملة وحفظها ل سجل فيها مجيع الصادرات واملس وردات ووعمال
السمسرة والنقل ابلعبور وتبايل وسائط النقل والنقل لألسلحة ال قلياية من وإىل إقليم الاولة ملا ال يقل عن
 02سنة.

االلتزامات الدولية املتعلقة ابإلبالغ

·

رفع ال قارير إىل مك ب األمم امل حاة اإلحصائي يف وقت ال ي جاوز  082يوماً عقب ديول هذه االتفاقية
حيز النفاذ ابلنسبة للاولة ،وذلك بشأن:
تاابري الرتيي وو إصاار ال صاريح على الصعيا الوطين اليت تق ضيها املعاهاة؛
¤
كميات وونواع ووجهات ال عاون واملساعاات املقامة على املس وى الاويل مبوجب املادة  01من
¤
االتفاقية؛
تقامي تقرير سنوي إىل مك ب األمم امل حاة اإلحصائي تورد فيه تفاصيل شهادات وترايي مجيع عمليات
االس رياد وال صاير والسمسرة والنقل ابلعبور اليت صارت ،مبا يف ذلك تفاصيل الاولة املس وردة األيرية،
وكمية األسلحة ال قلياية ونوعها وقيم ها ،ودولة املصار هلذه البنود ،ووية مواقع وسيطة متر هبا عملية النقل؛

·

رفع تقارير بشأن ال شريعات اخلاصة اليت مت إقرارها وال اابري اليت مت اختاذها لضمان ال قيا أبحكام معاهاة
جتارة األسلحة على الصعيا الوطين.

·

تبادل املعلومات مع الدول األطراف
·
·

ورد و ِّ
املس ِّ
املصار والوسيط لألسلحة

تبادل املعلومات امل علقة بكل حالة على حاة يف ومور من قبيل ترايي
والذيائر ال قلياية؛
من وجل تنفيذ القوانني واحرتام وغراض املعاهاة ،ينبغي ون ت بادل الاول األطراف فيما بينها املعلومات ذات
الصلة بكل حالة على حاة وامل علقة ،على سبيل املثال ،ابلوكالء الاوليني لعمليات النقل والسماسرة وغريهم
من اجلهات اليت يش به يف تورطها يف االجتار غري املشروع ابألسلحة وو عرف عنها ذلك.

رقم الوثيقةACT 30/129/2011 :

