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 ضوابط ما بعد الشحن   شفوية حول مداخلة

 معاهدة تجارة األسلحة التقليديةطبقا ل

الفرصة لمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان بالمشاركه   إلتاحةشكرا للسيد الرئيس  

ي تلك المناقشة الهامة المعنية بالبند الرابع الخاص بضوابط ما بعد الشحن الخاصة باالسلحة التقليدية،  
ف 

اكة مع التحالف العالمي للحد من انتشار االسلحة.   ونود ان نعلمكم ان هذه المداخلة هي بالشر

ي منع تحويل مسار األسلحة طبقا للمادة  تتمثل ضوابط ما بعد الشحن  و 
من المعاهدة وبما    11ف 

ي 
امات المقررة ف   المعنية بضوابط تصدير والمرور العابر لألسلحة ،  9و7و 6نص المواد يتوافق مع االلت  

 

امات المفروضة وفق المعاهدة   ز ي   نجد مثال أن إرسائيلإال أنه وبالمخالفة لاللت 
تعتتر المورد   الت 

   الرئيسي لألسلحة ألذربيجان

 

أيضا خالفت العديد من الدول حظر توريد األسلحة للجماعات المسلحة المفروض طبقا للمعاهدة 

ي نوفمتر  
م   2021أو قرارات مجلس االمن الدولي حيث أكدت األمم المتحدة ف  أن العديد من الدول لم تلت  

ة  باألسلحةبعدم نقل ومد حركة الشباب الصومالية   ي  والذختر
  األمم   تفرضه  الذي األسلحة لحظر   انتهاك  ف 

ة  شهدت  حيث   المتحدة.  ة   الفت  ي   تطور   األختر
  سهولة  عن  فضال   الشباب  لحركة  العسكرية   القدرات  ف 

ة.   السالح  عىل  حصولها  اء األمم المتحدة حول ليبيا استمرار عدد    كما   والذختر أكد تقرير لفريق لجنة ختر

ة ما بير   من الدول بتصدير األسلحة والمقاتلير  األجانب إل ليبي
ي  الفت 

إل    2019أكتوبر    25ا، وخاصة ف 

كما رصد تقرير صادر عن    األسلحة. عىل الرغم من قرار وقف اطالق النار وحظر توريد    2021يناير    24

ي العسكرية األوروبية لمراقبة حظر األسلحة المفروض عىل ليبيا  
ي    36عملية إيريت 

رحلة جوية مشبوهة ف 

ي أبريل    16مطار و  25تيش  إل جانب تف  2021شهر سبتمتر  
ي    2020ميناء. ومنذ إطالقها ف 

قامت إيريت 

ي حيث تم تفري    غ حمولتها ورصدت    20بتفتيش     26سفينة مشبوهة جرى نقل إحداها إل ميناء أوروبر

 1. انتهاك لحظر األسلحة

 
، الرابط،  2021اكتوبر  26عام على وقف اطالق النار اشارات مكثفة بشأن خرق حظر االسلحة إلى ليبيا، بوابو الوسط،   - 1
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اء وحمل    أن   مؤسسة ماعتومن ثم تؤكد   لكنها    األسلحة المعاهدة ال تغتر قوانير  كل دولة بشأن رسر

اد والمرور  ي تشمل عمليات التصدير واالستتر
ي األسلحة التقليدية الت 

تنطبق عىل أنشطة التجارة الدولية ف 

ي بلد ثالث وإعادة الشحن والسمشة المشار إليها بكلمة نقل. 
ورة     عتر أراض  ام بمنع فضال عن ض  االلت  

النقل عمليات  مسار  و و   . تحويل  المخاطر  بتقييم  ام  والوقايااللت   التخفيف  تدابتر  إل    ة. وضع  باإلضافة 

ام بالكشف عن االجراءات والتحقيق فيها وانفاذها  ام بتبادل المعلومات  و   االلت   والتعاون عىل    المناسبةااللت  

 ة. اتخاذ تدابتر فعال

ي المؤتمر الثامن لمعاهدة األسلحة التقليدية أن  المؤسسة  كما تؤكد 
 كفاية عدمللدول المشاركة ف 

  اآلليات القانونية الضابطة لتجارة االسلحة يستدعي  ليةوفعا

اخيص للعمليات الدولية لنقل األسلحة التقليدية والرقابة عليها  - ي قوي إلصدار الت 
إنشاء نظام وطت 

 وتبت  إجراءات فعالة إلدارة المخزون ومراقبة الحدود. 

امات المقررة عل الدول بموجب معاهدة  من مزيد بذل - ي تفعيل االلت  
الجهود من أجل التوسع ف 

 األسلحة. تجارة 

ي ل  يجب العمل عىل تضمير  بنود المعاهدة   - ي تعيش تحت االحتالل األجنتر
وذلك من خالل   حماية للشعوب الت 

ي والحق غتر القابل للترصف للشعوب الرازحة تحت ا ي تقرير إدراج إشارة إل االحتالل األجنتر
ي ف  الحتالل األجنتر

 ،  .االحتالل اإلرسائيىلي ألراٍض عربية مثلالمصتر

 يجب أن تتضمن فقرة ضيحة تشتر إل الحظر القطعي لتوريد األسلحة للعناض والمجموعات المسلحة اإلرهابية  -

ورة الدول غتر   وجود مراقبة محددة لعمليات تسليم األسلحة للمتمردين أو معايتر لتقييم الخطر غتر   ومع ض 

 . المأذون لها 

 


