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 عمليات نقل األسلحة فيوتغير المسار  غير المشروعتدفق ال
 إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة   

 
إلتاحة الفرصة لمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق  شكرا سيدي الرئيس 

ي تلك المناقشة  العالمي للحد من انتشار األسلحة لل والتحالف  االنسان 
مشاركة ف 

 الهامة  
 سيدي الرئيس

الوفاء بوعودها إال إذا نفذت الدول األطراف    لمعاهدة تجارة األسلحة    يمكنال 

 . ي
اماتها المنصوص عليها فيها بأمانة، بما يتماشى مع هدفها اإلنسان   الت  

ام القانون الدولي   
ام المعاهدة بكفالة احت  حيث ان التفاوت الواضح بي   الت  

ي قرارات نقل األسلحة من ناحية  
ي ف 
ي العدي    اإلنسان 

د من  وممارسات نقل األسلحة ف 

ي الدول من ناحية أخرى، 
 
 .المعاهدةفاعلية  قد يدعو إىل التشكيك ف

ي جرائم ضد  و تحويل مسار األسلحة والذخائر  كما يشكل  
 اإلنسانية استخدامها ف 

انتها حرب  جرائم  رصي    حأو  لحقوق    ك  الدولي  والقانون  ي 
االنسان  الدولي  للقانون 

 االنسان  

 سيدي الرئيس والسادة  الحضور 

ووضع    ةتقني   تجارة األسلح  من أجلتكاتف المجتمع الدولي    عىل الرغم من

       دولية  اتفاقيات الضوابط لمنع تحويل مسارها عن طريق عقد  

انتهاك  ب  بتعطيل تلك الجهود و   بعض الدول تقوم  نجد أن  لألسف الشديد  

 مما يؤدي اىل تعريض السلم واالمن الدوليي   للخطر        القراراتاالتفاقيات و 
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ي 
 . وانتهاك احكام القانون الدوىلي لحقوق االنسان والقانون الدوىلي االنسان 

ي هذا الخصوص. 
 
 واالمثلة متعددة ف

تمارسه ما  نجد أن    تحويل مسار األسلحةالمعنية بمنع    11بالمخالفة للمادة  

ي عدد من دول المنطقة من خالل تقديم األسلحة    إيران
اعات الطائفية ف  من دعم الت  

   إل الميليشيات الطائفية والجماعات اإلرهابية

ي مجلس األمن الدوىلي  حيث  
 
اء ف كشف تقرير لألمم المتحدة أعدته لجنة خبر

ي    المعنية باليمن 
ي اليمنية عتر بحر  تورط إيران ف 

تهريب آالف األسلحة إل األراض 

   .العرب

 2. 1. . وأن األسلحة من صناعة روسية وصينية وإيرانية 

ي  ايضا  
ي لبنان باألسلحة حت  أصبح ذراعا إليران للتدخل ف 

زودت إيران حزب هللا ف 

ي 
 .  الشأن الداخىلي اللبنان 

القاعدة وإمدادهم بالسالح ودعم مهامهم  كذلك قامت إيران بإيواء قيادات تنظيم  

ي دول المنطقة
 . التخريبية ف 

وذلك ما يحدث عند    من المعاهدة  7و    6الدول المادة  بعض  أيضا خالفت  

ة االسلحة ضد  ذرسائيل حيث أنها عىل يقي   باستخدام ارسائيل لهال   بيع األسلحة  

 . المدنيي   الفلسطينيي   

 ر سيدي الرئيس والسيدات والسادة الحضو 

العالمي  تثمن مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق االنسان والتحالف 

جهود بعض الدول االفريقية لمنع تحويل مسار األسلحة،    للحد من انتشار األسلحة 

 
https://al-، الرابط، 2022يناير  9تقرير أممي سري.. أدلة جديدة على تورط إيران في تهريب أسلحة للحوثيين، العين االخبارية ،  -  1

yemen-weapons-smuggling-iran-un-ain.com/article/secret 
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ي  
ي  فف 

ف  حكم  العسكرية  باماكو  محكمة  أصدرت  فقد  مالي  ي 
ي   2022يناير  4ف 

  يقض 

 .3متواطئا بتهمة تحويل أسلحة وذخائر حربية 16بسجن ضابط صف و 

 

ماعت والتحالف العالمي للحد من انتشار األسلحة  مؤسسة    توصي ومن هنا  

ورة    . قواعد دولية صارمة بشأن السمرسة وتجريم منتهكي هذه القواعد   وضع   بض 

األسواق تحويل مسار االسلحة إىل  منع    تقني   اجراءات يمكن من خاللها و  

 . السوداء 

ب  ثغراتال  ومعالجة   تسمح  ي 
غب   الت  المنظمات  أيدي  إىلي  األسلحة  ترسب 

 الحكومية بما فيها اإلرهابية واإلجرامية. 

 كما توصي المؤسسة بـــــــــــــــــــــــــــ 

الدولية  عىل من يخالف تلك القرارات والمعاهدات    ةفرض عقوبات صارمب -

 . لو لم يكن طرفا فيها  حت  

تيبات الخاصة بنقل شحنة األسلحة عند   - تقديم معلومات مفصلة عن الب 

 تقديم طلب ترخيص التصدير أو العبور. 

السواحل  - لحماية  وقائية  تدابب   اتخاذ  اجل  من  الدول  بي    الفعال  التعاون 

 طها لمنع تهريب االسلحة. والمنافذ البحرية وتمشي 

-  
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