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 مقدمة
1

 

ستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات التي ت

لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والإصابات الخطيرة، هي نفسها 

التي يتم نشرها أو تصميمها بغرض استعمال القوة في عمليات الأمن الداخلي أو في 

 مجرى إنفاذ القوانين. وقد ظهرت للعيان أمثلة مأساوية على إساءة استخدام مثل هذه

الأسلحة والمعدات مؤخراً في البحرين ومصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن، حتى لا 

نسهب في ذكر البلدان العديدة التي تعاني من إجراءات وحشية في سياق عمليات 

 القمع الداخلي. 

ومن هنا، فإن من الأهمية بمكان والدول تواصل محادثاتها الأولية في الأمم المتحدة 

دة تجارة الأسلحة )المعاهدة( المستقبلية، التي سيتم التفاوض بشأن محتوى معاه

، أن تكفل هذه الدول شمولية 2010بشأنها في مؤتمر الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 

نطاق المعاهدة واقتضاءها أن تقوم الدول بمراقبة جميع أنواع الأسلحة التقليدية، حتى 

 تخدم المعاهدة الغرض الذي أبرمت من أجله. 

فكثيراً ما تستعمل الأسلحة التقليدية للقمع الداخلي وكذلك في النزاعات المسلحة. 

وتلقى هذه الحقيقة في الوقت الراهن اعترافاً واسع النطاق من جانب المجتمع 

الدولي عند وضع المعايير العامة للرقابة على التجارة الدولية في مثل هذه الأسلحة 

خاذ القرارات بفرض حظر على توريد الأسلحة. بيد أن وعمليات نقلها، وأحياناً لدى ات

المعايير الدولية لتنظيم هذه التجارة وعمليات النقل المتصلة بها لم تكن ملزمة 

قانونياً، باستثناء ما يخص معظم قرارات حظر توريد الأسلحة الصادرة عن الأمم 

المتحدة و"بروتوكول الأمم المتحدة للأسلحة النارية". 
2
وعقب سنوات عديدة والآن،  

من المداولات، ثمة فرصة في نهاية المطاف لأن ترسي الأمم المتحدة أسس معاهدة 

عالمية لتجارة الأسلحة تقر قواعد متفقاً عليها بصورة عامة للتنظيم الصارم على 

الصعيد الوطني وللرقابة الدولية على تجارة الأسلحة التقليدية. ولذا فمن نافلة القول 

ضرورة أن تتضمن المعاهدة جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات التحدث عن 

الحربية وما يتصل بها من مواد وبنود، بما فيها الأسلحة التقليدية المستخدمة في 

 العمليات الأمنية الداخلية التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو إلى الإصابة الخطيرة. 

الأولية التي أجرتها الدول بشأن معاهدة  ومع ذلك، فقد بدا واضحاً أثناء المداولات

تجارة الأسلحة أن ثمة خطراً حقيقياً من احتمال أن تستثني الحكومات من نطاق 

المعاهدة أنواعًا وذخائر ومعدات بعينها، وتجهيزات مرافقة لها، يمكن أن تستخدم من 

قبل القوات العسكرية وقوات الأمن والشرطة في عمليات داخلية قد تستتبع 

استعمال القوة المميتة. وإذا ما سمح لمثل هذه الاستثناءات أن تجد طريقها إلى 

المعاهدة، فسوف تحدث ثغرات يمكن أن يستغلها تجار السلاح الشرهون لتقويض 

 مصداقية المعاهدة وآثارها الإيجابية المحتملة. 
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ات ، روجت بعض الحكوم2010فأثناء المحادثات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في 

" لتحديد نطاق الأسلحة التقليدية التي تغطيها المعاهدة. ويشير نظام 1+7لمقترح "

" المقترح إلى الفئات السبع من الأسلحة الهجومية المدرجة في "سجل الأمم 7+1"

المتحدة للأسلحة التقليدية" زائداً الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
3

ووجهت إلى 

واسعة النطاق اضطرت أصحابها إلى إسقاطها من  مثل هذه المقاربة انتقادات

لصالح لائحة أكثر  2001مارس/ آذار  3مسودة الورقة الراهنة للرئيس الصادرة في 

عمومية من حيث الفئات التي تشملها، الأمر الذي رحبت منظمة العفو الدولية به، 

التقليدية  حيث حلت محلها الصياغة التالية: "لأغراض هذه المعاهدة، تشمل الأسلحة

 أي بنود تندرج تحت الفئات التالية: 

 الدبابات .أ

 العربات العسكرية .ب

 أنظمة المدفعية .ج

 الطائرات العسكرية )بأطقم طيران أو من دون دون طيار( .د

 المروحيات العسكرية )بأطقم طيران أو من دون طيارين( .ه

لحة المراكب البحرية )المراكب التي تبحر فوق سطح الماء وتحت سطح الماء المس .و

 أو المجّهزة للاستعمالات العسكرية(

 المقذوفات الصاروخية وأنظمة إطلاق الصواريخ )الموّجهة أو غير الموّجهة( .ز

 الأسلحة الصغيرة .ح

 الأسلحة الخفيفة .ط

 )ح( –الذخائر المستخدمة في الأسلحة التي تم تحديدها في الفقرات الفرعية )أ(  .ي

استثنائية لأي من الفئات في الأجزاء أو المكونات، المصممة خصيصًا وبصورة  .ك

 )ط( -الفقرات الفرعية )أ(

التقانة والمعدات المصممة خصيصاً وبصورة استثنائية والمستخدمة في تطوير  .ل

 )ك(. –أو تصنيع أو صيانة أي من الفئات المدرجة في الفئات )أ( 

ولسوء الحظ، فإن هذه الفئات الاثنتي عشر تغطي أنواع المعدات المستخدمة بصورة 

ئيسية من قبل القوات العسكرية في الحروب، ما يستثني المعدات التي تستخدمها ر 

القوات العسكرية والأمنية والشرطة في عمليات أمن داخلية تحتمل استعمال القوة 

المميتة، وكذلك بعض أنواع المعدات العسكرية التي لا يشملها أي من الفئات الاثنتي 
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 عشر هذه تقريباً.

الحدود بين العمليات والمعدات وحتى القوى البشرية في  ولطالما جرى طمس

عمليات القوات العسكرية وشبه العسكرية والشرطية والأمنية. وينعكس هذا، على 

سبيل المثال، في التداخل ما بين القانون الدولي الإنساني، الذي يغطي سلوك 

ان، الذي يغطي المقاتلين أثناء النزاعات المسلحة، والقانون الدولي لحقوق الإنس

سلوك القوات العسكرية والأمنية والشرطية في جميع الحالات، والذي يحظر، بين 

جملة أمور، أعمال القتل التعسفي والإصابات التعسفية. كما ينطبق القانون الدولي 

لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح ولا يبطل تطبيق القانون الدولي الإنساني 

عمل هاتان المنظومتان القانونيتان جنباً إلى جنب وعلى نحو سريان مفعوله. إذ ت

متزامن، وبحيث يمكن في بعض الأحيان تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على 

نحو مباشر في حالات النزاع المسلح. 
4

 

تستعمل قوى الأمن الداخلي في العادة معدات عسكرية من قبيل البنادق نصف 

ية، وناقلات الأفراد المصفحة، بينما تستعمل القوات العسكرية الآلية، والبنادق الهجوم

أحياناً معدات العمل الشرطي، بما في ذلك أسلحة "أقل فتكاً بالأرواح" ويمكن، في 

واقع الأمر، أن تقوم بفعل القتل والإصابة. وكثيراً ما يتم نشر القوات العسكرية 

والقوات شبه العسكرية الحكومية  لأغراض تنفيذ القانون، بينما تستخدم قوات الشرطة

أحياناً في سياق النزاع المسلح. وينبغي عليها، في مثل هذه الظروف، أن تتصرف وفقاً 

للمعايير للدولية لإنفاذ القوانين فيما يتعلق باستعمال القوة، ولا سيما فيما يخص 

ا من بلد استعمال القوة المميتة. ويمكن لتنظيم هذه القوات ومسؤولياتها أن يتباين

إلى بلد، ولكن ينبغي أن تكون معايير سلوكها على اتساق مع المعايير الدولية. وتعد 

"مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" و"مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين 

 م المعايير الأساسية في هذا الصدد. بإنفاذ القوانين" من أه

وقد أظهرت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدى الذي يمكن أن 

تذهب إليه السلطات في إساءة استعمال طيف عريض من المعدات العسكرية 

والأمنية التقليدية لممارسة القوة المفرطة أو الاستعمال غير القانوني للقوة، الذي 

راً ما يؤدي إلى عواقب مميتة. كما يمكن أن يساء استعمالها لارتكاب انتهاكات كثي

خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، من قبيل تسهيل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وانتهاك 

 حرية التعبير والتجمع. 

إن الغرض من المعاهدة الفعالة لتجارة الأسلحة ليس فرض حظر على الأسلحة، 

تكفل المراقبة اليقظة من جانب الدول لتصدير واستيراد جميع أنواع  ولكنها يجب أن

الأسلحة التقليدية المصممة أو المعدلة أو المكيفة لكي تكون قابلة للاستعمال في 

ممارسة القوة المميتة، ولعمليات نقلها على الصعيد الدولي. وهذا أمر في غاية 

اكات خطيرة للقانون الدولي الضرورة لمنع عمليات النقل التي تفضي إلى انته

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمنع تحويل مسارها ووجهتها نحو التجارة 

 غير المشروعة والأسواق غير القانونية أو المستخدمين الأخيرين غير القانونيين. 
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ينقسم هذا التقرير الموجز إلى جزأين رئيسيين. ويتضمن الجزء الأول مقترح منظمة 

العفو الدولية لنطاق المعدات والتجهيزات التي ينبغي تضمينها في معاهدة تجارة 

الأسلحة، بما في ذلك لائحة إرشادية للأسلحة التقليدية وملخص للتعريفات. وتظهر 

الأمثلة التوضيحية في الجزء الثاني من هذه الورقة بعض أنواع الأسلحة التقليدية التي 

ؤها من نطاق المعاهدة إذا ما تم في نهاية المطاف يمكن، بسبب الإهمال، استثنا

تبني المسودة الراهنة التي تجري مناقشتها. ولا بد من القول إن من شأن الفشل في 

م تداولها  إخضاع التجارة والنقل الدوليين لمثل هذه الأسلحة لمعايير متفق عليها تنّظِّ

 عاهدة. على نحو مناسب أن يؤدي إلى تقويض الأغراض الأساسية للم
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النطاق المقترح 

 للمعدات والتجهيزات

  

يستدعي تعريف الأسلحة التقليدية من أجل معاهدة فعالة لتجارة الأسلحة من كل 

دولة طرف وضع لائحة شاملة للرقابة على الأسلحة التقليدية بغية إقرار أنظمة وطنية 

ينبغي تضمين للمستوردات والصادرات وعمليات النقل المتصلة بهذه الأسلحة. و 

 التعريف التالي في المعاهدة: 

ينبغي لأية لائحة للرقابة الوطنية تعتمدها كل دولة طرف أن تغطي جميع أنواع 

الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية والمواد ذات الصلة التي يحتمل أن تستعمل في 

ن، وكذلك ممارسة القوة المميتة في سياق الأعمال العسكرية وعمليات إنفاذ القواني

أية أجزاء أو مكونات أو ملحقات بها، والآلات وتطبيقات التقانة والخبرات الفنية ذات 

 الصلة بصنع بنود التسلح هذه وتطويرها وصيانتها. 

وفضلاً عن ذلك، ينبغي تضمين التوصيفات النوعية التالية كلائحة مرجعية في ملحق 

طرف في وضعها للائحتها الوطنية للمعاهدة وتحديثها بانتظام بغرض توجيه كل دولة 

للرقابة. وفي الحد الأدنى، وبغض النظر عن أية لوائح أكثر تفصيلاً ومعتمدة حالياً 

باعتبارها عناصر إلزامية للدولة الطرف، ينبغي أن تنطبق المعاهدة على التوصيفات 

 النوعية التالية للأسلحة التقليدية: 

(، وبنادق الخرطوش، والمسدسات البنادق، والقربينات )البنادق القصيرة .1

بسبطانة، ومسدسات الأمشاط، والبنادق الآلية، وسواها من الأسلحة، بما فيها 

الحراب، التي يقصد بها الاستخدام الفردي، وكذلك قطع غيارها والملحقات 

 بها. 

أسلحة المقذوفات أو أسلحة الطاقة الموجهة بجميع أنواعها، بما فيها  .2

ير المرتدة، ومدافع الهاوتزر، والمدافع الآلية الثقيلة، المدافع، والبنادق غ

وقاذفات القنابل، وقاذفات اللهب العسكرية، وأنظمة المدفعية، ومدافع 

المورتر، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة السبطانات، وأنظمة الدفاع 

الجوي المحمولة بشرياً، ومنصات الإطلاق لجميع هذه الأسلحة، وقطع غيارها 

 حقاتها. ومل

الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ من جميع الأنواع، وقطع غيارها  .3

 وملحقاتها.

الذخائر والأعتدة الحربية من جميع الأنواع، بما فيها الذخيرة الحربية  .4
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والأعتدة المعدة للإطلاق بواسطة أي سلاح، والبنود أو التقانات المتضمنة 

انات والقذائف الصاروخية والألغام في هذه اللائحة؛ والقنابل والصواريخ والرم

والُطربيدات؛ وصواعق التفجير المصممة لإطلاق أي ذخيرة أو مقذوفة تضمها 

 هذه اللائحة. 

المفرقعات الحربية، والغازات، ووسائل دفع المقدوفات، وشحنات التدمير،  .5

و"الناريات"، ومواد الوقود والمواد المتصلة بها، والمؤكسدات، و"المواد 

 ة" المصممة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين؛الأولي

العوامل والغازات الحارقة أو الباعثة للدخان أو المستخدمة للسيطرة على  .6

الشغب وشل الحركة، والمصممة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين، 

 وكذلك العوامل الكيماوية والبيولوجية السامة الأخرى. 

لمصفحة وغيرها من العربات البرية، وقطع الدبابات وعربات القتال ا .7

 غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعّدلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.

بما فيها الطائرات المقاتلة، والمروحيات  -الطائرات الحربية بجميع أنواعها  .8

الهجومية، والمركبات الجوية غير المأهولة، وطائرات النقل والاستطلاع 

اقبة وطائرات الأغراض العامة، وقطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو والمر 

 المعّدلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين. 

السفن وغيرها من المراكب، ما يعمل منها فوق سطح الماء أو تحته من  .9

جميع الأنواع، ومعدات الملاحة البحرية الخاصة، وقطع غيارها ومكوناتها، 

 دَّلة للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين.المصممة أو المع

الآليات المصفحة، وجميع قطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعدَّلة  .10

 للأغراض العسكرية أو لإنفاذ القوانين. 

معدات الاتصالات والاستشعار والتصوير والبصريات ووسائل السيطرة  .11

تقانة التسلل والأنشطة على النيران وإدارة المعارك والإجراءات المضادة، و

غير المرئية، وقطع غيارها ومكوناتها، المصممة أو المعّدلة للأغراض 

 العسكرية أو لإنفاذ القوانين. 

معدات الإنتاج والتدريب المتخصصة، والمحاكيات ومعدات المحاكاة،  .12

والمكونات وقطع الغيار والملحقات والتقانات وبرامج الحاسوب المصممة أو 

نتاج أو صيانة أي سلاح أو بند أو تقانة تضمها اللائحة السابقة، أو المعّدلة لإ

 للتدريب على استعمالها. 

بنود أخرى مصممة أو معدلة أو مكيَّفة بغرض استخدام القوة في العمليات العسكرية 

 أو عمليات إنفاذ القوانين:
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ع الدول على اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أن تقتضي أنظمتها  .13 تشجَّ

وطنية إصدار تراخيص لاستيراد أو تصدير أو نقل بنود الفئات المدرجة أعلاه ال

عبر الحدود، والتي يكون الغرض منها أن تستخدم في إطار استعمال القوة 

ضمن عمليات عسكرية أو عمليات لإنفاذ القوانين في وجهات أو من قبل 

لأي حظر مستخدمين أخيرين يخضعون لحظر ملزم فرضته الأمم المتحدة، أو 

إقليمي آخر من هذا القبيل على توريد الأسلحة ملزم للدولة المشاركة أو 

 وافقت الدولة المشاركة على التقيد به. 
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أمثلة على المناطق 

 الرمادية

 

 األسلحة النارية

دعت بعض الدول إلى استثناء البنادق وبنادق الخرطوش المستخدمة لأغراض الصيد 

دة، بينما اقترحت دول أخرى فرض رقابة على الحركة والرياضة من أحكام المعاه

الدولية لمثل هذه الأسلحة نظراً لكونها تستخدم في العنف الجنائي. بيد أن لبعض 

 بنادق الصيد قدرات مطابقة لقدرات البنادق الحربية. 

ولا بد من التقييد الصارم لأية أحكام تتعلق بهذه الأسلحة بحيث تقتصر على بنود 

أن كل منها، بما في ذلك الأسلحة النارية وأجزاؤها ومكوناتها وذخائرها منفردة بش

المخصصة لعمليات نقل مؤقتة من قبل أفراد عاديين لأغراض مشروعة يمكن التحقق 

منها واستعمالها في فعاليات أو أماكن تم الترخيص لها ويمكن التحقق منها في 

رج مثل هذه الأسلحة النارية في مجالي الرياضة والصيد. وبخلاف ذلك، ينبغي أن تد

 لوائح المعاهدة ضمن فئة الأسلحة الصغيرة. 

وعلى سبيل المثال، هل ستغطي الفئة الراهنة للأسلحة الصغيرة بنادق الخرطوش 

شبه الآلية كما هو في الرسم أدناه، والتي يمكن أن تستخدم في إنفاذ القوانين أو من 

 قبل جماعات أو عصابات مسلحة؟
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 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation,  
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تظهر الصورة أعلاه بنادق خرطوش شبه آلية تستخدمها الشرطة التركية، وتستخدم 

 كذلك لأغراض الصيد. 

 

 

 
 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation,  

sourced through Mispo.org 

اه، تظهر بنادق خرطوش من طراز "فابارم" معروضة في "المعرض وفي الصورة أعل

، بنورينبرغ، ألمانيا. 2004التجاري الدولي للصيد والأسلحة والتجهيزات الرياضية" 
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وتظهر في الصورة ثلاثة نماذج من بنادق الخرطوش: فوق، بندقية خرطوش تقليدية 

قية بماسورة قصيرة، للصيد؛ وفي الوسط، بندقية صيد مموهة؛ وفي الأسفل، بند

 وبمنظار أكثر تطوراً لاستخدامات الشرطة. 

 قاذفات الرمانات

تستعمل قاذفات الرمانات على نطاق واسع من جانب العسكريين والشرطة، ويمكن 

ًً من الذخائر والمقذوفات المميتة والمتخصصة في آن.  أن تطلق طيفًا واسعاً

مم )المبينة أدناه(. وتحمَّل 56مم و40ر والعيارات الشائعة منها هي القاذفات من عيا

 –معظم هذه القاذفات، مثل الأسلحة التقليدية )بطلقة واحدة أو طلقات متعددة( 

بينما تطلق أخرى من الأرض أو من أنظمة إطلاق محمولة على ظهر إحدى المركبات 

 إطلاق نار بالغة السرعة.وتضم مواسير متعددة توفر وتيرة 

 

قاذفة رمانات من عيار 

مم على قاعدة 40

 STإسناد من طراز 

Kinetic  عرضت في

معرض "أفريقيا 

للطيران والدفاع 

 AAD   2010 لجوي"ا

exhibition بجنوب ،

 أفريقيا.   

 ©Robin Ballantyne 

/ Omega Research 

Foundation,  

sourced through 

Mispo.org 
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فو في كونكاكري، بغينيا،  -وات الأمن الغينية في ساحة مركز الشرطة في بيلأفراد تابعون لق

. الرجل في الوسط يحمل قاذفة رمانات لمكافحة الشغب من طراز 2009أكتوبر/تشرين الأول 

 REUTERS/Luc Gnago© . مم"56"كوغار 

 

في معرض  مم" و"تشوكا" معروضتين56تظهر الصورة أعلاه قاذفتي رمانات من طراز "كوغار 

Eurosatory  2006"يوروساتوري للأسلحة" في .  ©Robin Ballantyne / Omega Research 

Foundation, sourced through Mispo.org 

 الذخائرة واألعتدة الحربية

تشير فئة الأعتدة الحربية في الوقت الحاضر إلى جميع الأنواع الاثني عشر من 

من )أ(  2011مارس/آذار  3رئيس الصادرة في المعدات الموصوفة في مسودة ورقة ال

)ك(. بيد أن هذه الفئة عرضة لخطر الإلغاء من جانب قلة من الدول، وبالدرجة حتى 
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الأولى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فقد ادعى موظفون رسميون تابعون 

ت التجارة للولايات المتحدة أنه سيكون من الصعب تماماً الإبلاغ عن جميع بنود عمليا

والنقل الدولية للمعدات الحربية نظراً لأنها تشمل شحن مليارات مخازن الخرطوش. بيد 

أن الولايات المتحدة تقوم في الوقت الراهن بتنظيم صادرات ومستوردات الأعتدة 

الحربية، وتقدم تقارير بشأن تجارة الولايات المتحدة الدولية بالأعتدة الحربية. وبالنسبة 

عفو الدولية، فإن تضمين الأعتدة الحربية، وفي واقع الحال جميع الذخائر، لمنظمة ال

أمر محوري في تحديد نطاق معاهدة تجارة الأسلحة، نظراً لأن التنظيم الصارم لهذه 

 البنود الخطيرة أمر لا بد منه لمنع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. 

إلى اليسار غلاف 

رصاصة لبندقية 

نوع هجومية من 

كلاشنيكوف. وعثر 

عليها في ستاد 

كوناكري الرياضي في 

سبتمبر/أيلول  28

، غينيا، أواخر 2009

. وتشير العلامات 2009

التي تحملها على أنها 

. وقد 2006صنعت في 

قامت قوات الأمن 

الداخلي الغينية آنذاك 

بعمليات استخدمت 

فيها القوة المفرطة 

والعنف غير المشروع، 

ف بما في ذلك العن

الجنسي، وغير ذلك من 

الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان ضد مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي 

شخصاً بالذخيرة الحية  150كانت تحتج بصورة سلمية. ما أدى إلى مقتل ما يربو على 

 شخص خلال ساعات قليلة.  1500أو السلاح الأبيض، وإلى جرح  أكثر من 

ذخائر والأعتدة الحربية فئات تتسم بالاتساع وينبغي أن تضمَّن جميع الأنواع، ما وال

 يعني، على سبيل المثال: 

 الرمانات )القنابل( اليدوية

ويمكن لهذه أن تتضمن الرمانات التي تنفجر على نحو أكثر وضوحاً مثل الرمانات 

طي، والقنابل المتشظية، وكذلك عبوات الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطا

 الضوئية والصوتية )الصعق(، على سبيل المثال. 

 ADAMمنظمة العفو الدولية/© 
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 مقذوفات التأثير الحركي

أدخلت الشرطة والقوات العسكرية على نحو متزايد مجموعة متنوعة من المقذوفات 

في أنشطتها على مدار سني العقد الفائت. ويمكن لمقذوفات التأثير الحركي أن تلقى 

ذف الأسلحة، بما فيها، دون حصر: بنادق الخرطوش باليد أو أن تطلق من معدات لق

، و"فناجين" الإطلاق أو الملحقات بالبنادق الهجومية وببنادق الخرطوش، أو 12قياس 

 مم(. 56مم، و40مم، و37/38من قاذفات الرمانات )من عيارات تشمل 

الرصاص المطاطي المعدني، والطلقات البالستيكية، 

 والطلقات المطاطية الصلبة

أسلحة يمكن أن تكون مميتة، ولكنها قادرة على أن تحدث معاناة قاسية  وهي

ولاإنسانية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ثمة تقارير ذات 

مصداقية من أنحاء مختلفة من العالم تشير إلى أن قوات الأمن التي تستخدم طلقات 

كخيار أول عوضاً عن استخدامها  الصعق، التي يشار إليها عادة بالطلقات المطاطية،

 كخطوة أخيرة قبل استخدام الذخيرة الحية. 

 

 منظمة العفو الدولية© 

وقد تعرفت منظمة العفو الدولية على بعض من هذه الذخائر، بما فيها "العبوات 

المطاطية الصلبة" المعروضة أعلاه والتي جمعها أشخاص في أعقاب غارة مميتة 

في المنامة، بالبحرين. حيث  2011فبراير/شباط  17شغب في شنتها شرطة مكافحة ال

وجدت المنظمة أدلة دامغة على الاستخدام المفرط للقوة من جانب شرطة الشغب 
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 والجنود ضد المتظاهرين السلميين والأجهزة الطبية أثناء حملة القمع العنيفة. 

 

 

 

 

 

 

إلى اليسار، عبوة مجنحة لحفظ 

رطوش التوازن تطلق من بندقية خ

من صنع شركة "ديفنس  12قياس 

تيكنولوجي"، الولايات المتحدة 

 الأمريكية. 

 ©Robin Ballantyne / Omega 

Research Foundation, sourced 
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إلى اليسار، عبوة مطاطية من عيار 

AM-403/P  تطلق من بندقية

)مقذوفة مطاطية  12خرطوش قياس 

ذات تأثير خاضع  دقيقة( وهي "ذخيرة

للسيطرة" معروضة على منصة 

 Condor Non-Lethalعرض لشركة 

Technologies  في معرض
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Eurosatory 2010  ،2010يونيو/حزيران  15للأسلحة، باريس. 

 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

 

 

 

 

وفات بصفتها أقل تهديداً للحياة من الأعتدة وبينما يجري الترويج لمثل هذه المقذ

التقليدية، وربما تبدو غير خطرة، إلا أن التجربة من مختلف أنحاء العالم تظهر أن مثل 

هذه الذخائر كثيراً ما تؤدي إلى الوفاة وإلى إصابات خطيرة، وكذلك إلى انتهاكات 

 رطة. واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المف

 أعتدة بنادق الخرطوش

وثقت منظمة العفو الدولية، بصورة مماثلة، استخدام نوع مميت من أعتدة بنادق 

الخرطوش، يشار إليه في العادة باسم "خردق الأيائل" )الشوزن(، من جانب قوات 

الأمن، وآخر ذلك ما حدث في البحرين ومصر. وتحتوي كل عبوة أو خرطوش من هذه 

صات صغيرة عديدة بحسب حجم المقذوفات. وتستخدم بنادق على كرات أو رصا

 الخرطوش هذه بالمثل لأغراض الصيد. 

وتظهر الصورة أدناه جابر عبد الباقي، وهو عامل مياومة شاب من منطقة عزبة 

التحرير العشوائية، بمصر، الذي توفي إثر إصابته بعدة رصاصات من هذه بين الساعة 

ود إن النار أطلقت عليه من مسافة ستة أمتار عندما كان مساء. وقال الشه 7:30و 5:30

 متر من ميدان الزراعيين، ببني سويف، مصر.  300على بعد 
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 خاص© 

وتتسبب عيارات الخردق هذه بصدمة عصبية رئيسية وبالوفاة إذا ما أطلقت من 

مسافة قريبة؛ وعندما تطلق من مسافة بعيدة بعض الشيء، تنتشر الرصاصات في 

واسعة وبذا فمن المحتمل أن تصيب أهدافاً غير تلك الموجهة إليها. وعندما  منطقة

تستخدم بهذه الطريقة، ثمة احتمال بأن تضرب الأجزاء الحساسة على نحو خاص من 

الجسم، مثل الوجه أو العينين أو الحنجرة، متسببة بجروح واسعة الانتشار وعميقة 

أكدتها أبحاث منظمة العفو مهنيين طبيين ونافذة. وفي حقيقة الأمر، وطبقاً لأقوال 

الدولية، فقد كانت أكثر الإصابات شيوعًا جراء استخدام القوة غير المطلوبة أثناء 

الاحتجاجات في مصر هي الإصابات بخردق الخراطيش في العينين، وبما أدى في كثير 

 من الأحيان إلى فقدان الإبصار. 

قد نجمت عن الإصابة بعيار خرطوش وتأثيرات وتظهر الصورة أدناه جروحاً يبدو أنها 

 الإصابة بعبوة للغاز المسيل للدموع:
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أحد أنصار الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز يشير إلى جروح لحقت   

. حيث استخدمت 2002يوليو/تموز  31اس في بمتظاهر في كاراك

شرطة مكافحة الشغب الفنزويلية الغاز المسيل للدموع 

واستخدمت خراطيم الماء المضغوط لتفريق مؤيدي الرئيس 

هوغو تشافيز أثناء اشتباك مع خصومهم السياسيين أمام 

المحكمة العليا قبيل صدور الحكم المنتظر على أربعة من 

 ين في الانقلاب العسكري. المتآمرين المزعوم

 © REUTERS/Chico Sanchez CS 
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 الغاز المسيل للدموع

الغاز المسيل للدموع إسم نوعي لعدد من المحرشات الكيميائية المصممة لشل قدرة 

الفرد على الحركة بصورة مؤقتة. وقد استخدم الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع 

قوات الأمن ضد المحتجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر  من جانب

يل من واقع الآثار المؤذية والمميتة المحتملة للغاز الأخيرة. وبصورة عامة، جرى التقل

المسيل للدموع. وقد دأبت منظمة العفو الدولية لسنوات طويلة على الإعراب عن 

بواعث قلقها حيال الاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع لقمع حقوق المحتجين 

أفراد، كما يمكن أن السلميين. إذ يمكن لاستخدامه أن يؤدي إلى عاهات طويلة الأجل لل

يؤدي إلى وفاة بعض الأشخاص نتيجة إساءة استعمال الغاز، ولا سيما في الأماكن 

 المغلقة. 

 

عبوة مقذوفة لغاز "سي أس" المسيل 

 منظمة العفو الدولية©  للدموع.

 

 

 

 

 

 

الثلث العلوي من عبوة للغاز 

المسيل للدموع من نوع 

منظمة © . "تريبل تشيسر"

 ةالعفو الدولي

 

 

 

 

ويجري الترويج للغاز المسيل للدموع وغيره من المحرشات الكيميائية بصفتها بدائل 

لاستخدام القوة المميتة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. بيد أن 

منظمات حقوق الإنسان قد قامت بتوثيق حالات استخدم فيها الغاز المسيل للدموع 
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رية كمضاعف للقوة، ما يجعل من القوة المميتة أكثر جنباً إلى جنب مع الأسلحة النا

 قدرة على الإماتة. 

إن استخدام عوامل السيطرة على الشغب كأسلوب من أساليب الحرب محظور صراحة 

بمقتضى "اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، رغم وجود حالات استخدام مشتبه بها للغاز 

 نوات العشر الأخيرة. المسيل للدموع في النزاعات العسكرية خلال الس

 األسلحة الكهربائية القاذفة

تشمل الأسلحة الكهربائية المقذوفة طيفاً من أسلحة الصعق الكهربائي ذات القدرة 

(. ® Taser)على شل الحركة، والفئة الأوسع نطاقاً من حيث الاستعمال بينها هي 

ة خطروش وتشمل هذه بنادق خرطوش كالتي في الصورة أدناه، وهي صورة لبندقي

Taser X12  يناير/كانون  20" للأسلحة في 2010جرى تصويرها في معرض "شوت شو

 شحنة  كهربائية عن بعد.  12؛ وهي قادرة على إطلاق 2010الثاني 

 

  ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

 

مسند لدى الموزع النمساوي للسلاح،  معروضة على Taser X26وأدناه صورة لبندقية 

، 2007 –شركة "سيميكس"، في المعرض التجاري الدولي لأسلحة الصيد والرياضة 

قدماً، وبما يؤدي إلى شل حركة  35بألمانيا. وهي تطلق سهمين لمسافة تصل إلى 

شركة  Taser X26الموضوع المستهدف جراء صعقه بشحنة كهربائية. وتقوم بتصنيع 

 رناشونال"، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. "تيزر إنت

 

 ©Robin 

Ballantyn

e / 

Omega 

Research 

Foundati

on, 
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through 
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Mispo.org 

 

 

و"تيزر" هو اسم علامة تجارية، ولكنه قد أصبح ملازماً لجميع أسلحة الصعق الكهربائي. 

ن هيئات الشرطة أن "بنادق وهناك أدوات أخرى مماثلة يتم تصنيعها. وتدعي العديد م

تيزر" أو ما يماثلها من أسلحة قذف الشحنات الكهربائية "المعطلة للحركة" تتمتع 

بخاصية القدرة على إنقاذ الأرواح أو تجنب الإصابة الخطيرة في الحالات التي يمكن 

أثناءها أن يضطر رجال الشرطة إلى اللجوء فيها للأسلحة النارية أو لأشكال أخرى من 

لقوة المميتة وكبديل لها. وبينما نؤكد أنه لا مجال للجدل بأن "أسلحة الصعق" أقل ا

تهديداً للحياة أو تسبباً بالإصابة من الأسلحة النارية، إلا أنه ينبغي، رغم ذلك، تتنظيم 

التجارة في مثل هذه الأسلحة ونقلها واستعمالها جميعاً على نحو صارم. وقد تبين 

فرد في الولايات المتحدة الأمريكية قد  400ة أن ما يربو على لمنظمة العفو الدولي

لقوا مصرعهم عقب صعقهم من قبل الشرطة بأسلحة التيزر هذه منذ يونيو/حزيران 

 ، وثمة أمثلة كثيرة أخرى على إساءة الاستعمال الخطرة لها. 2001

 العربات العسكرية واألمنية

رئيس فئتي "الدبابات" و"العربات تضم اللائحة المدرجة أعلاه لمسودة ورقة ال

العسكرية". و"الدبابة" فئة محددة تماماً من فئات المعدات الحربية التي تشكل 

المدافع جزءاً أساسياً من تصميمها. ولكن ينبغي إدراج تسميات مستخدمة على نطاق 

واسع من قبيل "العربات القتالية المصفحة"، و"ناقلات الجنود المصفحة" و"عربات 

 شاة القتالية" جميعاً ضمن فئة "العربات العسكرية". الم

وتستخدم حاملات الأفراد المصفحة في نقل المشاة أو غيرهم من أفراد القوات 

العسكرية أو الأمنية. وينبغي أن ُتشمل هذه بفئة العربات العسكرية الموجودة حالياً 

من الأهمية بمكان  . بيد أنه2011مارس/آذار  3في مسودة ورقة الرئيس الصادرة في 

أن تغطي معاهدة تجارة الأسلحة جميع أنواع العربات العسكرية والأمنية، بما فيها تلك 

المستخدمة في نقل أفراد الجيش والأمن، وبغض النظر عما إذا كانت مجهزة بأنظمة 

تسليح )معدات قتالية( أو بفتحات وأبراج للمدافع، أم لا، كما هو ظاهر في المثالين 

 ين أدناه: المدرج

 

تظهر الصورة 

لاندروفر 

مصفحة حاملة 

للجنود من 

طراز "ديفندر 

" )لاحظ 110
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 مسند تثبيت السلاح على ظهرها(.

 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

 

 " تحمل ألوانVMBOمصفحة من طراز " 6x6وتظهر الصورة أدناه حاملة أفراد رينو 

 Milipolالشرطة وتم تصويرها في نافذة عرض "شاحنات رينو الدفاعية" في معرض 

 ، باريس، فرنسا. 2005
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 .NMS Internationalالموقع الإلكتروني لشرطة 

ة الزرقاء أعلاه فتحات وحاجز صد ويضم تصميم عربة السيطرة على الجمهور المصفح

للأفراد. وشوهدت عربات مماثلة في مظهرها قيد الاستعمال من قبل قوات الأمن في 

 الآونة الأخيرة أثناء عملية قمع وحشية ضد المحتجين في ليبيا.
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عربات السيطرة على أعمال الشغب أو 

 الجمهور

نظراً لأنها قد لا تشمل غير أن فئة "العربات العسكرية" ليست كافية بحد ذاتها 

المركبات المصممة أو المعدلة لأغراض تنفيذ القانون، كما هو الحال بالنسبة لعربات 

السيطرة على أعمال الشغب أو على الجمهور، والتي غالباً ما تكون مصفحة وقد تلحق 

بها أنظمة تسليحية، رغم عدم كونها مصممة خصيصاً كعربات عسكرية. وكثيراً ما 

هذه  الأنواع من قبل القوات العسكرية وشبه العسكرية، ويمكن أن تستخدم تستخدم 

 كذلك لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 

 
 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

 'Ural 532365 'Lavina-Urugalأعلاه، تظهر الصورة عربة مكافحة شغب من طراز 

وتحمل مدفعين لإطلاق الماء المضغوط وقاذفة رمانات عرضت في معرض 

Interpolitex 2006. 

 مدافع قذف المياه

تظهر الصورة 

شرطة الشغب 

تطلق مدافع 

قذف المياه على 

المحتجين في 

محاولة لاجتياز 

كوبري قصر النيل 

 28في 

يناير/كانون الثاني 

وسط  2011

 القاهرة، بمصر. 

 ©Peter 
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Macdiarmid/Getty Images 

 

 

أعلاه، تظهر الصورة قوات الشرطة وهي تضخ الماء الملون على قادة أحزاب المعارضة 

. حيث أقسم الرئيس يوري 2011مايو/أيار  10الأوغندية أثناء مظاهرات في العاصمة، كمبالا، 

ت للجفاف موسيفيني على سحق المحتجين وحمل مسؤولية ارتفاع كلفة الغذاء والمحروقا

 وللزيادات في الأسعار العالمية للنفظ. 

 ©REUTERS/James Akena 

وتستخدم مدافع الماء لتفريق المحتجين ويمكن أن تستخدم أحيانًا لاستعمال القوة 

المفرطة. وتنشر جنباً إلى جنب مع شرطة الشغب وقوات الأمن ومع أنواع أخرى من 

ويمكن أن يخلط الماء المستخدم في مثل معدات الأمن الداخلي والمعدات العسكرية. 

هذه العربات بالصبغة الملونة أو الدهان للتعرف على المحتجين لاحقاً، أو بمواد 

 كيميائية شديدة التهييج. 
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 عربات االتصاالت واالستطالع واإلسعاف

تستخدم هذه الأنواع من المركبات في العادة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن. 

ييفها باستخدام قطع غيار لمركبات تجارية، كما هو الحال لعربة الاتصالات ويمن تك

 العسكرية التي تظهر في الصورة أدناه. 

 

وتظهر الصورة أعلاه عربة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الليبية تم بناؤها على هيكل مركبة 

عدة معيتيقة الجوية، في قا Lavex 2006لاندروفر من طراز "ديفندر"، وجرى عرضها في معرض 

 . 2006بليبيا، ديسمبر/كانون الأول 

 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

 الطائرات العسكرية واألمنية

استخدمت الطائرات بلا طيار التي يتم توجيهها عن بعد على نحو واسع في أعمال 

ا سيما في سياق "الحرب على الإرهاب". وقد تعرض القتل التي تستهدف الأفراد، ول

الغموض والسرية الذي يلف استخدام هذه الطائرات لقتل "أهداف ذات قيمة عالية" 

للانتقاد من جانب المقرر السابق للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق 

عفو الدولية القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي. وقامت منظمة ال

بتوثيق استخدامها مباشرة وفي توجيه الهجمات التي تقوم بها طائرات بأطقم قيادة، 

وبما يشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك هجمات على 

 أهداف مدنية في نزاعات مسلحة في أفريقيا والشرق الأوسط. 

تجارة الأسلحة، تتضمن الفئتان د( وبحسب مسودة ورقة الرئيس الحالية بشأن معاهدة 
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الطائرات العسكرية؛ وهـ( المروحيات العسكرية الطائرات والمروحيات بطيار وبلا طيار، 

على حد سواء. ولكن هل ستشمل طائرات بلا طيار  غير مسلحة كهذه الموجودة في 

 الصورة أدناه؟

 

 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

" ذات القدرة على 450عرضت هذه الطائرة التكتيكية بلا طيار من طراز "هيرميز 

". وتستخدم لأغراض 2006التحليق الطويل المدى في معرض "فارنبورو إنترناشونال 

" مجهزة بنظام 450الاستطلاع والمراقبة والأغراض الاستخبارية. وطائرة "هيرميز 

في الزمن الواقعي إلى محطات استقبال أرضية. ومن المرجح  للاتصالات ينقل الصور

أن يتزايد استخدام الطائرات بلا طيار لأغراض المراقبة ضمن عمليات تنفيذ القانون 

 في المستقبل. 

وهل ستغطي فئة "الطائرات العسكرية" في معاهدة تجارة الأسلحة الطائرات 

رات الشحن المستخدمة في المستخدمة في عمليات النقل العسكرية وكذلك طائ

عمليات نقل الأسلحة التي يعرف أنها تستخدم للنقل العسكري. وينبغي الإشارة كذلك 

إلى أن منظمة العفو الدولية قد قامت، في نزاعات عدة اندلعت مؤخراً، بتوثيق قيام 

طائرات النقل العسكري ليس فحسب بنقل الأسلحة والأفراد العسكريين، وإنما أيضاً 

 ليات قصف جوي لمناطق مدنية دون تمييز. في عم
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تظهر هذه 

الصورة تنزيل 

حاويات من قبل 

جنود في الجيش 

السوداني من 

طائرة "انطونوف 

" للنقل 12

العسكري إلى 

شاحنات عسكرية 

في أطراف مطار 

يخضع لحظر 

على الأسلحة 

فرضته الأمم 

المتحدة. 

وتستخدم طائرات 

ري والمدني، على السواء، وتشغل بعضها القوات " لأغراض النقل العسك12"أنطونوف 

 IPIS/منظمة العفو الدولية©  المسلحة أو شركات تعمل في مجال الاتجار بالأسلحة. 

 

 

 IPIS/منظمة العفو الدولية© 

"، وهي نوع من الطائرات استخدم 26 -تظهر الصورة أعلاه طائرة عسكرية من طراز "أنطونوف

ة خبراء تابعة للأمم المتحدة أنها قد قامت بتوثيق أدلة على في القصف الجوي. وأوردت هيئ

إلى أن حكومة  2006" تحمل رقم تسجيل عسكري وخلصت في 26 -استخدام طائرة "أنطونوف
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السودان "تملك طائرة بيضاء ولكنها أعطت معلومات كاذبة ومضللة إلى الأمم المتحدة"  

يضاء لا تحمل أي علامات في مهام وكذلك "تواصل استخدام طائرة ذات أجنحة ثابتة ب

استطلاعية وفي طلعات عسكرية معادية أو هجومية تجتاز حدود المناطق المقررة." وعقب 

تقرير الأمم المتحدة هذا، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير شهود عيان أيضاً عن استمرار 

، وشوهدت في " تحمل رقم تسجيل في سلاح الجو السوداني26 –تحليق طائرة "انطونوف 

 عدة أماكن في دارفور، بما في ذلك متوقفة إلى جانب مجموعة متنوعة من القنابل.

 

تحمل شارة سلاح الجو الليبي وتم  "Mi-8"تظهر الصورة أعلاه مروحية نقل عسكري من طراز 

. 2006"، قاعدة معيتيقة الجوية، ليبيا، ديسمبر/كانون الأول Lavex 2006تصويرها في معرض "

 ©Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org 

وقد قامت منظمة العفو الدولية أيضاً بتوثيق تحليق مروحيات نقل عسكرية غير 

مسلحة وهي تستخدم في إطلاق النار من أسلحة صغيرة على المدنيين وفي نقل 

 القوات. 
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 أسلحة الطاقة الموجهة

قة الموجهة الأنواع التالية: الأدوات الصوتية بعيدة المدى، وأسلحة تشمل أسلحة الطا

)نظام بموجة  Active Denial Systemالليزر عالية الطاقة، ونظام التعطيل النشط 

 قطرها ميلميتر واحد( وأسلحة المايكرويف ذات الطاقة العالية. 

دام العسكري وتتزايد أهمية هذه الفئة من الأسلحة، التي دخلت ميدان الاستخ

والشرطي حديثًا نسبياً، باطراد، فهناك عدد من الأنظمة التي ستوضع في الخدمة 

الميدانية قريباً، بينما يجري 

 تطوير العديد منها حاليًا. 

 

 

تظهر الصورة إلى اليسار نظاماً 

للمياكرويف عالي الطاقة 

لتعطيل أو تدمير أي نوع من 

المعدات الإلكترونية. ومع أنه 

لتعطيل الأنظمة مصمم 

الإلكترونية للمركبات، إلا أنه قادر 

على تعطيل عمل أي أداة 

كهربائية/إلكترونية مزروعة في 

الجسم البشري )محدد الخطوات 

وغيره من الأدوات على سبيل 

 المثال(.

 ©Robin Ballantyne / Omega 

Research Foundation, 

sourced through Mispo.org 

 

 

 

، أداة صوتية بعيدة المدى منصوبة  اليساروفي الصورة إلى 

على شاحنة عسكرية من طراز "دونغ فينغ" معروضة في معرض 

China Police 2008  في بكين، بالصين. وبينما يجري الترويج لها

بصفتها أداة للنداء الصوتي، يمكنها أن تطلق "نغمة تحذيرية"، 

ا يمكن بما يمكن أن يتسبب بأذى طويل الأجل لحاسة السمع كم

 استخدامها كسلاح
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ويجري حالياً إدخال أنظمة الليزر ذات الطاقة العالية باطراد في العمليات الميدانية من 

إلى قبل القوات العسكرية والشرطية. ويجري الترويج لهذه الأنظمة، التي يتم وضعها 

جانب مرابض الأسلحة باعتبارها أدوات "نداء وتحذير" أو أدوات لتعطيل الحواس. بيد 

أنها قادرة في حقيقة الأمر على التسبب بالعمى إذا ما تم تسليطها على العينين من 

 مسافة قريبة. 

 معدات االتصاالت وتقانة برامج الحواسيب

صالات والاستخبار طيفاً عريضاً من تغطي تقانات المراقبة والقيادة والسيطرة والات

المكونات والأنظمة الفرعية والمنتجات وبرامج الحاسوب. وتستخدم للأغراض 

العسكرية وفي تنفيذ القانون، وكذلك كخدمات طارئة ومن قبل المنظمات التجارية 

والخاصة. ولمثل هذه الأنظمة استخدامات عسكرية وشرطية ومدنية مشروعة. ولذا 

لعفو الدولية لا تعارض نقل تقانة المراقبة والقيادة والسيطرة عموماً، فإن منظمة ا

ل انتهاكات حقوق الإنسان على  ولكن تتمتع هذه التطبيقات للتقانة بقدرات كامنة تسّهِّ

 أيدي قوات الأمن في الدول القمعية، ولذا يتوجب إخضاع تجارتها للمراقبة الصارمة. 

 

 

و شركة "سانديا" يقومون باحث

بضبط ذبذبات "نظام التعطيل 

النشط".  ويتكفل هذا السلاح، 

الذي يجري وصفه عادة بأنه "أقل 

تسبباً بالموت"، برفع درجة حرارة 

جلد الشخص المستهدف طالما 

ظل الشعاع مسلطاً عليه، وهو 

مصمم لإخضاع الشخص 

المستهدف. ولكن إذا لم يتمكن 

لخروج الشخص المستهدف من ا

من نطاق مسقط الشعاع، أو إذا 

ما استمر تسليط الشعاع، فإن 

ذلك يتسبب بالألم وباحتمال 

 Randy© الإصابة بحروق. 

Montoya 
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، ALLISSبالراديو المدمج المتقدم قصير الموجه وعالي الطاقة، إلى اليسار أعلاه، نظام البث 

 الذي يمكن أن يستخدم للتشويش على الإشارات الإلكترونية. 

ر( للتصوير الحراري يمكن استخدامه في تطبيقات مختلفة من  جس )مستشعِّ وعلى اليمين، مِّ

 روحيات. قبيل أنظمة التهديف للمروحيات الهجومية وأنظمة القيادة الليلية للم

 

            
© Eyreland               TADIR company 

brochure 
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 L-3 Communications Holdings, Inc’s website مشهد لأرض معركة الاتصالات:

وبذا ينبغي أن تدرج في نطاق معاهدة تجارة الأسلحة جميع معدات الاتصال 

والاستشعار عن بعد والتصوير والمعدات البصرية والمخصصة للسيطرة على النيران 

قانة التخفي، وكذلك أجزاء ومكونات هذه وإدارة المعارك والمعدات المضادة، وت

الأنظمة والمعدات المصممة أو المعدَّلة للاستخدامات العسكرية أو لأغراض تنفيذ 

 القوانين. 
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األنشطة المهمة التي 

يشملها نطاق معاهدة 

 تجارة األسلحة

 

ينظر هذا التقرير الموجز في بعض المسائل الحاسمة المتعلقة بنطاق المواد التي 

ي لمعاهدة تجارة الأسلحة أن تغطيها. ولا يتعامل بصورة تفصيلية مع تعريفات ينبغ

الأنشطة المهمة التي ينبغي إخضاعها للأنظمة، من قبيل "التجارة الدولية"، و"عمليات 

 النقل الدولية"، و"العمليات المالية" و"الخدمات". 

أمم المتحدة أثناء وترحب منظمة العفو الدولية بجهود الدول المبذولة في إطار ال

اجتماعات اللجنة التحضيرية والرامية إلى وضع تعريف واسع للنقل الدولي للأسلحة 

يشمل المستوردات والصادرات وإعادة التصدير وعمليات العبور وعمليات الشحن عبر 

الدول، وكذلك نقل الأسلحة عبر وسائل شحن متعددة. فثمة إجماع قد توصلت إليه 

ق معاهدة تجارة الأسلحة على تنظيم حركة أو حيازة الأسلحة ضمن الدول بأن لا تنطب

إقليم الدولة الطرف. بيد أن التعريفات المدرجة في مسودة الملحق بمسودة ورقة 

تحتاج إلى المزيد من الترابط والتماسك.  2011مارس/آذار  3الرئيس الصادرة في 

حتى تشمل جميع جوانب  فهناك تعابير عديدة تتطلب تحديد معانيها على نحو دقيق

 الأنواع المختلفة من عمليات النقل والعمليات المالية والخدمات. 

وينبغي أن تتضمن المعاهدة جميع أنواع عمليات النقل والتجارة الدولية وما يصاحبها 

من عمليات مالية ذات صلة بحركة الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي فيما بين 

إقليمية للدول. ويعني هذا ليس فحسب الحركة المادية للأسلحة الولايات القضائية ال

من خلال الصادرات والمستوردات وعمليات النقل )حسبما صاغتها قرارات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة بشأن معاهدة تجارة الأسلحة(، وإنما أيضاً تنويعات من قبيل 

ر )الترانزيت( وعمليات النقل إعادة التصدير وإعادة الاستيراد وإعادة الشحن والعبو

المؤقتة، وكذلك تلك العمليات المالية والخدمات التي يمكن أن تسهل الحركة الدولية 

للأسلحة التقليدية من ولاية قضائية إلى أخرى وتفضي إلى أي تغيير في صفة الأسلحة 

مسرة و/أو جهة السيطرة عليها عبر المبيعات الدولية والهبات والقروض والإيجار والس

والنقل بوسائل المواصلات والتخزين والقنوات الأمنية والمالية وعمليات إصدار 

 الرخص الأجنبية لأغراض إنتاج الأسلحة. 

وينبغي لتعريفات وأحكام معاهدة تجارة الأسلحة أن تعكس، في أسوأ الأحوال، 

تتسق المعايير القائمة لأفضل الممارسات بشأن الرقابة على صادرات الأسلحة، وأن 

 مع الأغلبية الكاسحة من القوانين الوطنية النافذة. 
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المبادئ العالمية 

لمعاهدة تجارة 

 األسلحة

 

 إخضاع الحكومات للمساءلة

يتعين أن تتساوق المعاهدة مع الالتزامات القانونية للدول وغيرها من المسؤوليات. 

التقليدية أو عملية  ويجب أن تضمن الدول عدم السماح لأي تجارة دولية في الأسلحة

 لنقلها إذا ما كانت هناك مجازفة جوهرية بأن تفضي إلى ما يلي: 

  استخدامها لانتهاك الالتزامات التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك

 قرارات الحظر التي تفرضها الأمم المتحدة على توريد الأسلحة؛

 ي لحقوق الإنسان أو القانون استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدول

 الدولي الإنساني، أو لتسهيل ذلك؛

 أو لارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية؛ 

 أو لتسهيل هجمات إرهابية؛ 

  أو لتسهيل نمط من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي أو جرائم العنف أو

 الجريمة المنظمة؛

 اً على الأمن الإقليمي؛ أو التأثير بصورة خطيرة على جهود تقليص أو للتأثير سلب

 الاقتصادية؛ أو لتشجيع الفساد؛ -الفقر أو التنمية الاجتماعية

 .إذا كان هناك احتمال بأن تحول وجهتها لتخدم أيًا مما سبق 
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 ويتعين أن تكون المعاهدة شاملة لكل شيء

  والمعدات العسكرية وما يتصل فيجب أن تتضمن جميع أنواع الأسلحة والذخائر

بها من مواد يحتمل أن تستخدم في ممارسة القوة المميتة في عمليات عسكرية وفي 

عمليات إنفاذ القوانين، وكذلك أي قطع غيار أو مكونات أو ملحقات لها، والآلات 

 والتقانات والخبرات الفنية اللازمة لصنع هذه البنود أو تطويرها أو صيانتها؛

 تقتضي شكلاً من أشكال التنظيم لجميع أنواع التجارة الدولية وعمليات  ويتعين أن

نقل الأسلحة التي تنطوي على انتقال للأسلحة التقليدية من الولاية القضائية لإقليم 

دولة ما إلى ولاية دولة أخرى، بما في ذلك عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة 

الشحن عبر الحدود والعبور والنقل لأغراض التصدير وإعادة الاستيراد وتبديل وسائل 

 مؤقتة؛ 

  ويتعين أن تشمل العمليات المالية والخدمات، ما بين ولاية قضائية وأخرى، التي

يمكن أن تؤدي إلى أي تغيير في صفة الأسلحة و/أو في الرقابة على الأسلحة عبر 

النقل أو التخزين أو  المبيعات الدولية أو المنح أو القروض أو الإيجارات أو السمسرة أو

 الأمن أو العمليات المالية وعمليات ترخيص إنتاج الأسلحة لجهة أجنبية.

 ويتعين أن تكون المعاهدة قابلة للتنفيذ والتطبيق 

  فيتعين أن تقدم معايير قابلة للتنفيذ الكامل والواضح، بما في ذلك عناصر

ي، وعقوبات جزائية لتعليمات إصدار التفويضات والتراخيص على الصعيد الوطن

 وإدارية؛

  بما في ذلك تقديم تقارير سنوية وافية؛ –ويجب أن تكفل الشفافية 

  ويتعين أن تمتلك آلية فعالة لمراقبة التقيد بالأحكام؛ 

  باشتمالها على أحكام للمقاضاة ولتسوية  –كما يتعين أن تضمن المساءلة

 النزاعات وللمراجعة الدورية للمعاهدة. 

 

 تتضمن إطاراً شاملاً للتعاون والمساعدة على المستوى الدولي.  كما يجب أن



 الأسلحة؟ تجارة معاهدة ستشملها هل: للقمع أسلحة 

 شاملة معاهدة يتطلب الأرواح إنقاذ
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 الهوامش

 

                                                      

 
1
تود منظمة العفو الدولية أن تعرب عن شعورها بالامتنان لمؤسسة أوميغا للأبحاث  

 لإسهامها في أبحاث هذا التقرير الموجز.

 
2
"البروتوكول الخاص بمكافحة التصنيع غير المشروع للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها  

وذخائرها، والاتجار بها"، والمكمل "لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة 

وية التعاون بين الدول الأطراف من أجل للدول". ويهدف البروتوكول إلى تعزيز وتيسير وتق

 الحد من الاتجار بالأسلحة النارية من خلال إقامة إطار شامل للتنظيم والرقابة.

 
3
فئات سجل الأمم المتحدة هي: الدبابات القتالية، والعربات القتالية المصفحة، وأنظمة  

ية، والسفن الحربية، المدفعية الكبيرة العيار، والطائرات الحربية، والمروحيات الهجوم

 والصواريخ ومنصات إطلاق )قاذفات( الصواريخ.

 
4
أكدت محكمة العدل الدولية أن "بعض الحقوق يمكن أن تكون مشمولة بالقانون الدولي  

الإنساني حصراً؛ ويمكن أن تكون حقوق أخرى مشمولة بالقانون الدولي  لحقوق الإنسان حصراً؛ 

ن مشمولاً بكلا هذين الفرعين من القانون الدولي". محكمة كما إن البعض الآخر يمكن أن يكو

العدل الدولية، "المترتبات القانونية على إنشاء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، رأي 

 .2004يوليو/تموز  9استشاري، 
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